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บทคัดย่อ
ดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba L.) เป็นพืชผักรับประทานดอกตูมที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ดอกขนาดเล็ก
จนถึ งก่ อนดอกบาน ในการวิจั ยนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาพั ฒ นาการของดอกและฤทธิ์ต้ า นอนุ มู ล อิส ระในดอก
พระจันทร์ พัฒนาการของดอกมีการศึกษาทุกเดือนในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2557 โดยผูกดอกตูมความ
ยาว 1 เซนติเมตร เก็บเกี่ยวดอกตูมทุกวันจนถึงวันดอกบาน พบว่าดอกตูมมีพัฒนาการจนถึงดอกบานนานที่สุด 17
วัน ในเดือนมีนาคมและเมษายน รองลงมา คือ 16 วัน ในเดือนกุมภาพันธ์ และสั้นที่สุด 15 วัน ในเดือนมกราคม
ดอกตูมมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ในช่วงอายุ 1 ถึง 9 วัน หลังเกิดตาดอก หลังจากนั้นความยาวและ
น้าหนักสดของดอกตูมจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดอกตูมมีความยาวและน้าหนักสดสูงสุด ในช่วงกลางวันของวันที่ดอก
จะบาน โดยกลีบดอกจะเริ่มบานในเย็นวันนั้น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และหุบในเช้าวันถัดมา การศึกษาฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระในดอกตูม ความยาว 6, 8, 10, 12 และ 14 เซนติเมตร เก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์
มีนาคม และเมษายน พ.ศ. 2557 พบว่าดอกขนาด 12 และ 14 เซนติเมตร มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงสุดในทั้งสี่เดือนที่เก็บเกี่ยว
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Abstract
The young flower buds of moonflower (Ipomoea alba L.) are consumed as vegetable
which are capable to harvest from small sizes till prior to anthesis. The objective of this study
was to examine flower development and antioxidant accumulation in moonflower. Flower
development was carried out monthly during January to April 2014 as the 1 cm in length of
flower buds were tagged and harvested daily until anthesis. Flower bud development exhibited
the longest time as 17 days in March and April, followed by 16 days in February and the shortest
time as 15 days in January. Growth of flower buds slightly increased during 1 to 9 days after
budding, thereafter length and fresh weight of flower buds dramatically increased. The longest
length and the highest fresh weight of flower buds occurred during daytime on the day of
anthesis then corolla started to open in the evening from 5 pm. and closed in the next morning.
Antioxdant capacity of the 6, 8, 10, 12 and 14 cm in length of flower buds harvested in January,
February, March and April 2014 was determined. The 12 and 14 cm in length of flower buds
harvested at those four months exhibited the highest total phenolic content and strongest DPPHbased antioxidant capacity.
Keywords: moonflower; flower bud; antioxidant capacity; total phenolic content

1. บทนา

ธาตุและวิตามินต่าง ๆ เช่น ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส
วิตามินเอ และวิตามินบี นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็น
ยาระบายอ่อน ๆ [2]
ดอกพระจั น ทร์ ที่ ป ลู ก ในประเทศไทย มี
พัฒนาการจากระยะการเจริญเติบโตทางลาต้นเข้าสู่
ระยะเจริ ญ พั น ธุ์ ไ ด้ เ ร็ ว โดยเฉพาะเมื่ อ ปลู ก ในช่ ว ง
อุณหภูมิต่า [3] มีการเจริญเติบโตแบบ indeterminate [4] เมื่อปลูกจึงให้ผลผลิตดอกได้ต่อเนื่องและ
ยาวนานแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเขตกรรมโดยจาเป็นต้อง
จัดการให้เกิดความสมดุลระหว่าง source และ sink
ซึ่งการเก็บเกี่ยวดอกตูมในระยะที่เหมาะสมจะทาให้มี
อาหารเพี ย งพอส าหรั บ การเจริ ญ เติ บ โตทางล าต้ น
เพื่อให้พืชสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
สามารถสร้างดอกใหม่ได้เร็วขึ้น [5] สาหรับฤทธิ์ต้าน

ดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba L.) มีชื่อ
เรียกหลายชื่ อ เช่น ดอกบานดึก ดอกชมจันทร์ แสง
นวลจันทร์ อยู่ในวงศ์ Convolvulaceae มีถิ่นกาเนิด
ในเขตร้อนและกึ่งร้อนของทวีปอเมริกา ดอกพระจันทร์
เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็ก อายุหลายปี ทุกส่วน
ภายในต้นมีน้ายางใส ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหัวใจ ปลายใบ
เรี ย วแหลม เส้ น ใบเป็ น ร่ อ งชั ด เจน ดอกรู ป แตร
ออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อละ 2-8 ดอก กลีบดอกสี
ขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ ปลายแผ่บาน
ดอกมีกลิ่นหอม เริ่มบานในตอนเย็น และหุบในช่วงเช้า
[1] ในยุโรปและสหรัฐอเมริกานิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้
ประดับ ส่วนในประเทศไทยปลูกเพื่อรับประทานดอก
ตูม ดอกพระจันทร์เป็นผักที่มีไขมันต่า ประกอบด้วยแร่
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ศึกษาพัฒนาการของดอกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน
ดอกตูมขนาดต่าง ๆ ดังนี้
2.1 พัฒนาการของดอก
ศึกษาพัฒนาการของดอกในช่วงสัปดาห์ที่
2 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน
พ.ศ. 2557 โดยผู ก ตาดอกความยาว 1 เซนติ เ มตร
จากนั้ น เก็ บ เกี่ ย วดอกตู ม ทุ ก วั น ในช่ ว งเวลา 09:0012:00 น. จากอายุ 1 วัน หลังเกิดตาดอก จนดอกมี
อายุ 1 วัน หลังดอกบาน บันทึกความยาวและน้าหนัก
สดดอก โดยเฉลี่ย 4 ซ้า ซ้าละ 10 ดอก
2.2 ฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระในดอกตู ม ขนาด
ต่าง ๆ
โดยเก็ บ ดอกตู ม ความยาว 6, 8, 10, 12
และ 14 เซนติ เ มตร (รู ป ที่ 1) ในเดื อ นมกราคม
กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน พ.ศ. 2557 บันทึก
น้าหนักสดดอก ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ 2, 2-diphenyl-1picrylhydrazyl (DPPH) ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารเตรี ย มสารสกั ด
และวิธีวิเคราะห์ ดังนี้
2.2.1 การเตรียมสารสกัด
นาดอกพระจันทร์ที่ได้จากการอบแห้ง
ที่อุณหภูมิ 50 C นาน 72 ชั่วโมง มาบดเป็นผง
ละเอียดจานวน 10 กรัม สกัดด้วย 95 % ethanol
โดยใช้อัตราส่วนระหว่างดอกพระจันทร์และ 95 %
ethanol 1:10 โดยปริมาตร หมักไว้เป็นเวลา 24
ชั่ ว โมง จากนั้ น น ามากรองด้ ว ยกระดาษกรอง
whatman เบอร์ 1 นาสารสกัดที่ได้มาระเหยตัวทา
ละลายออก โดยใช้เครื่อง rotary evaporator ที่
อุณหภูมิ 50 C จะได้สารสกัดดอกพระจันทร์ จากนั้น
นามาวิเคราะห์
(1) สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด โดย
ดัดแปลงจากวิธีของ Blois และคณะ (1958) อ้างโดย
ณัฐา [10] โดยเตรียมสารสกัดดอกพระจันทร์ ความ

อนุมูลอิสระในพืชดอกที่นามาบริโภคได้มีการศึกษาไป
บ้างแล้ว ได้แก่ จากรายงานของอรสุรินทร์ และคณะ
[6] พัชรี และคณะ [7] Kaisoon และคณะ [8] และ
Rop และคณะ [9] เป็นต้น การสะสมสารต้านอนุมูล
อิสระในพื ชนอกจากจะขึ้นกั บพั นธุ กรรมแล้ว สภาพ
แวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญ การปลูกพืชที่มี
อายุยาวนานทาให้การเก็บเกี่ยวในแต่ละครั้งมักส่งผล
ต่อคุณภาพของผลผลิตโดยเฉพาะในการสะสมสารต้าน
อนุมูลอิสระ ดอกพระจันทร์เป็นผักรับประทานดอกตูม
สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ดอกมีขนาดเล็กจนถึงก่อน
ดอกบาน แต่การศึกษาการสะสมสารทุติยภูมิในดอก
ขนาดต่าง ๆ ยังมีค่อนข้างน้อย ในการทดลองนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระในดอกขนาดต่าง ๆ ของดอกพระจันทร์ เมื่อเก็บ
เกี่ยวในเดือนที่แตกต่างกัน

2. อุปกรณ์และวิธีการ
ปลู ก ดอกพระจั น ทร์ ใ นแปลงทดลองของ
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2557 โดยนาเมล็ดมาแช่น้าเป็นเวลา 12 ชั่วโมง
จากนั้นนาไปเพาะในถาดเพาะที่บรรจุด้วยทรายหยาบ
และพีทมอส ในอัตราส่วน 1:2 โดยปริมาตร เมื่อต้น
กล้ า อายุ 14 วั น หลั งหยอดเมล็ด ย้า ยปลูก ในแปลง
ขนาด 1 x 10 เมตร รองพื้นด้วยปุ๋ยคอกแปลงละ 50
กิโลกรัม และคลุมแปลงปลูกด้วยพลาสติกคลุมแปลงสี
ดา ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย
16-16-16 อัตรา 10 กรัมต่อหลุม เมื่ออายุ 7 วันหลัง
ย้ายปลูก ให้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 30 กรัมต่อน้า 20
ลิ ต ร จ านวน 1 ลิ ต รต่ อ ต้ น ใส่ ปุ๋ ย สู ต ร 16-16-16
จานวน 10 กรัมต่อต้น ทุก ๆ 1 เดือนหลังย้ายปลูก
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เข้มข้ น 0.1 mg/ml จากนั้ นดูดสารละลายดอก
พระจันทร์ปริมาตร 5 ml เติม 2 N Folin-Ciocalteu
phenol reagent ที่เจือจางด้วยน้า 10 เท่า ปริมาตร
2.5 ml และเติมสารละลาย 7.5 % Na2CO3 ปริมาตร

2 ml ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง นาไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร
ค านวณป ริ ม า ณสา รป ระกอบฟี น อลิ กทั้ ง หม ด
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน gallic acid

รูปที่ 1 ดอกพระจันทร์ ความยาว 6, 8, 10, 12 และ 14 เซนติเมตร เรียงจากซ้ายไปขวา
(2) ฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH โดย
ดัดแปลงจากวิธีของ Slinkard (1977) อ้างโดยณัฐา
[10] โดยเตรียมสารสกัดดอกพระจันทร์ความเข้มข้น 1
mg/ml ดูดสารสกัดดอกพระจันทร์ 5 ml เติมสาร
ละลาย DPPH 5 ml ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 1 ชั่วโมง ที่
อุณหภูมิห้อง นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 520 นาโนเมตร คานวณหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
โดยใช้สูตร % Inhibition = [(Abscontrol - Abssample)
 Abscontrol] x100
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ ความแปรปรวนตาม
วิธี completely randomized design (CRD) ใน
การศึกษาพัฒนาการของดอก โดยบันทึกข้อมูล 4 ซ้า
และ 4x5 factorial in CRD ในการศึกษาฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระในดอกตูมขนาดต่าง ๆ โดยบันทึกข้อมูล 3
ซ้า เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยวิธี
Duncan’s multiple range test ที่ระดับความ
เชื่ อมั่ น 95 % วิ เคราะห์ หาความสั มพั นธ์ ระหว่ า ง
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

DPPH ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’ s correlation coefficient)

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
3.1 พัฒนาการของดอก
การพัฒนาของดอกพระจันทร์ในทุกเดือนที่
เก็บเกี่ยว เริ่มจากดอกตูมอายุ 1 วัน หลังเกิดตาดอก
กลีบดอกมีสีเขียวเข้ม ม้วนแน่นเป็นเกลียว มีการเจริญ
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ในช่วงอายุ 1 ถึง 9 วัน หลัง
เกิดตาดอก หลังจากนั้นความยาวและน้าหนักสดของ
ดอกตูมจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อม ๆ กับกลีบดอก
จะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนและเริ่มคลายเกลียว
เมื่อดอกมีความยาวเพิ่มมากขึ้น (รูปที่ 2, 3 และ 4)
ดอกอายุ 1 วันก่อนดอกบาน และวันที่ดอกบานใน
ช่วงเวลา 09:00-15:00 น. กลีบดอกมีสีเขียวอ่อนเกือบ
ขาวและคลายเกลียวเพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดกลีบดอกสี
ขาวบาน โดยจะเริ่มบานในช่วง 18:00 น. เป็นต้นไป
ส่วนที่อายุ 1 วัน หลังดอกบาน กลีบดอกจะหุบและมีสี
คล้า (รูปที่ 2 และ 5)
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รูปที่ 2 การพัฒนาของตาดอกในเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มจากอายุ 1 วัน หลังเกิดตาดอก ถึงอายุ 1 วัน หลังดอกบาน
(DAA) ขีดด้านบนขวามีความยาว 5 เซนติเมตร

รูปที่ 3 การเปลี่ ย นแปลงความยาวดอกของดอก รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงน้าหนักสดของดอกพระจันทร์
พระจันทร์ในเดือนต่าง ๆ ที่เก็บเกี่ยว
ในเดือนต่าง ๆ ที่เก็บเกี่ยว

รูปที่ 5 พัฒนาการของตาดอกในเวลา 09:00 น. (A) 12:00 น. (B) 15:00 น. (C) และ 18:00 น. (D) ของวันที่ดอก
บาน และดอกอายุ 1 วัน หลังดอกบาน (E) ขีดด้านบนขวามีความยาว 5 เซนติเมตร
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ระยะเวลาในการพัฒนาของดอกตั้งแต่เกิด
ตาดอกจนถึงดอกบานมีความแตกต่างกันในแต่ละเดือน
ทั้งนี้อาจเกิดจากสภาพอากาศ โดยเฉพาะอุณหภูมิเย็น
ในตอนกลางคืนที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของดอกให้เร็ว
ขึ้น เช่น ในเดือนมกราคม มีอุณหภูมิต่าสุดโดยเฉลี่ย
13.8 C (รูปที่ 6) ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาดอกเพียง
15 วัน ในขณะที่เดือนมีนาคมและเมษายน มีอุณหภูมิ
ต่าสุดโดยเฉลี่ย 22.5 และ 21.5 C ตามลาดับ มีระยะ
การพัฒนาดอกยาวนานเพิ่มเป็น 17 วัน (รูปที่ 3 และ
4) อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการพัฒนาจากตาดอก
จนถึงดอกบานจะแตกต่างกันไปในพืชแต่ละชนิด ได้แก่
10 วัน ในกระเจี๊ยบเขียว [11] 38 วัน ในดอกสารอง
[12] เป็นต้น ช่วงระยะการพัฒนาของดอกในเดือนต่าง
ๆ ส่งผลต่อการให้ผลผลิตเมื่อปลูกในฤดูที่แตกต่างกัน
โดยในช่ ว งที่ มี อุ ณ หภู มิ ต่ านอกจากดอกตู ม ของดอก
พระจันทร์จะมีพัฒนาการเร็วแล้วต้นที่ปลูกยังเปลี่ยน
เข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ได้เร็ว สามารถเก็บเกี่ยวดอกตูมได้
ยาวนานกว่า เมื่อ เปรีย บเที ย บกับ การปลู กในช่ว งที่ มี
อุ ณ หภู มิ สู ง ซึ่ ง มี ร ะยะการเจริ ญ เติ บ โตทางล าต้ น
ยาวนาน และเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ช้า [3]

ดอกตูมเมื่ออายุ 1 วัน ก่อนดอกบาน และ
ช่วงเช้าของวันที่ดอกบาน มีความยาวดอก 14-15
เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) ยกเว้นเก็บ
เกี่ยวในเดือนมกราคมและเมษายน (ตารางที่ 1) แต่
ดอกตูมที่เก็บเกี่ยวห่างกันเพียง 1 วัน กลับมีน้าหนักสด
ดอกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p < 0.05)
ในทุกเดือนที่เก็บเกี่ยว (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าใน
ระยะก่อนดอกบาน 1 วัน ดอกตูมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการสะสมน้าหนักสด ดังนั้นจึง
ควรเก็บเกี่ยวดอกตูมในช่วงเช้าของวันที่ดอกบาน หรือ
ก่อน 15:00 น. ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ดอกจะบานในตอน
เย็น เพื่อให้ได้น้าหนั กดอกสูงสุ ด นอกจากนี้การเก็ บ
เกี่ยวดอกตูมอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปล่อยให้มีก ารติดผล
และเมล็ ด พื ช จะมี อ าหารสะสมเพี ย งพอส าหรั บ
พั ฒ นาการของล าต้ น ใบ และดอก ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ พื ช
สามารถให้ผลผลิตดอกตูมได้ยาวนาน
3.2 ฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระในดอกตู ม ขนาด
ต่าง ๆ
ดอกพระจันทร์ที่เก็บเกี่ยว มีน้าหนักดอก
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ตามความ
ยาวดอก แต่การเก็บเกี่ยวในแต่ละเดือนมีน้าหนักดอก
ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) (ตารางที่ 3) ส่วนเดือนที่
เก็ บ เกี่ ย วและขนาดดอกมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ การสร้ า ง
สารประกอบฟีนอลิกในดอกพระจันทร์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) ดอกขนาดเล็กความยาว 6
เซนติเ มตร มีปริม าณสารประกอบฟีน อลิกน้ อยที่สุ ด
ตลอดทั้งสี่เดือนที่มีการเก็บเกี่ยว แต่มีปริมาณเพิ่มขึ้น
ตามความยาวดอก (รู ป ที่ 7) การเก็ บ เกี่ ย วในเดื อ น
มี น าคม ดอกความยาว 12 และ 14 เซนติ เ มตร มี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) แต่การเก็บเกี่ยวดอกขนาดดังกล่าวใน
เดือนเมษายนกลับมีปริมาณค่อนข้างต่า ส่วนฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (p >

รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิ
เฉลี่ย และอุณหภูมิต่าสุดในช่วงเดือนมกราคม
ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 (ที่มา : สถานี
อุตุนิยมวิทยา ปทุมธานี)
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0.05) ในแต่ละเดือนที่เก็บเกี่ยว แต่ดอกขนาดใหญ่
ความยาว 12 และ 14 เซนติเมตร มีฤทธิ์ต้านอนุมู ล
อิส ระ DPPH สู งกว่ า ดอกขนาดเล็ ก อย่า งมี นัย ส าคั ญ
ทางสถิติ (p < 0.05) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
ดอกขนาดใหญ่ให้สารต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าดอก
ขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงที่อุณหภูมิสูง (เดือน
มีนาคมและเมษายน) หรือ ต่า (เดือนมกราคม) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของน้าหนักในช่วงที่มีการ
เจริญเติบโตเต็มที่ นอกจากจะสะสมสารอาหารต่าง ๆ

ที่เป็น primary metabolite แล้ว ยังมีการสะสมสาร
secondary metabolite เช่น สารประกอบฟีนอลิก
และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ ในปริมาณมาก จึง
ส่งผลให้ดอกที่มีขนาดใหญ่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง
กว่าดอกขนาดเล็ก [13] ซึ่งสอดคล้องกับ Cavaiuolo
และคณะ [14] ที่ได้รายงานไว้ว่าในไม้ดอกทั่วไปมีการ
สะสมสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น เมื่อดอกขนาดใหญ่
ขึ้นและสูงสุดเมื่อดอกบาน แต่จะมีปริมาณลดลงเมื่อ
ดอกร่วงโรย

ตารางที่ 1 ความยาวดอก (เซนติเมตร) ของดอกพระจันทร์ เมื่อเก็บเกี่ยวในวันที่ดอกบาน (anthesis) และที่อายุ
1, 2 และ 3 วัน ก่อนดอกบาน (DBA, days before anthesis)
เดือน
anthesis
1 DBA
2 DBA
3 DBA
F-test C.V. (%)
a
b
c
d
มกราคม 15.39±0.05
14.22±0.33
10.73±0.58
7.19±0.55
**
3.64
กุมภาพันธ์ 14.72±0.54a
14.24±0.04a
10.42±0.07b
9.60±0.17c
**
2.33
a
ab
b
c
มีนาคม
15.25±0.13
14.85±0.52
14.45±0.13
12.75±0.25
**
2.12
a
b
c
c
เมษายน 14.82±0.25
14.00±0.18
13.67±0.16
13.55±0.05
**
1.19
ค่าเฉลี่ยตามแนวนอน ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ตามหลังด้วยอักษรแตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
โดยวิธี Duncan’s multiple range test
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
ตารางที่ 2 น้าหนักสดดอก (กรัม/ดอก) ของดอกพระจันทร์เมื่อเก็บเกี่ยวในวันที่ดอกบาน (anthesis) และที่อายุ 1,
2 และ 3 วันก่อนดอกบาน (DBA, days before anthesis)
เดือน
anthesis
1 DBA
2 DBA
3 DBA
F-test C.V. (%)
a
b
b
c
มกราคม
3.18±0.18
2.35±0.08
2.13±0.13
1.80±0.5
**
5.16
a
b
b
c
กุมภาพันธ์ 3.19±0.78
2.26±0.09
2.20±0.11
1.94±0.09
**
3.76
a
b
b
c
มีนาคม
3.42±0.12
2.34±0.13
2.21±0.09
1.98±0.07
**
4.15
a
b
c
d
เมษายน
3.22±0.17
2.91±0.09
2.35±0.06
2.15±0.03
**
3.86
ค่าเฉลี่ยตามแนวนอน ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ตามหลังด้วยอักษรแตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
โดยวิธี Duncan’s multiple range test
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
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ตารางที่ 3 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และน้าหนักสดดอกตูมของดอกพระจันทร์
ขนาดต่าง ๆ เมื่อเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2557
Total phenolic
(mg GAE / 100g dry extract)

DPPH
(% inhibition)

น้าหนักสดดอก
(กรัม/ดอก)

เดือน
มกราคม
0.41±0.12bc
90.01±1.42
2.08±0.74
ab
กุมภาพันธ์
0.44±0.10
90.10±1.37
2.09±0.67
a
มีนาคม
0.45±0.13
89.70±2.98
2.14±0.67
c
เมษายน
0.40±0.08
90.20±1.31
2.06±0.55
ความยาวดอก (เซนติเมตร)
6
0.28±0.03e
88.61±2.89c
1.27±0.09e
8
0.36±0.05d
88.58±0.91c
1.66±0.09d
10
0.44±0.04c
90.16±0.60b
1.94±0.07c
12
0.51±0.06b
91.79±0.34a
2.57±0.09b
14
0.55±0.04a
90.87±0.57ab
3.03±0.17a
เดือน (M)
*
ns
ns
ความยาวดอก (S)
**
**
**
MXS
*
ns
**
C.V. (%)
8.4
1.55
4.00
ค่าเฉลี่ยตามแนวนอน ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ตามหลังด้วยอักษรแตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
โดยวิธี Duncan’s multiple range test
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
ns ไม่มีความแตกต่างกัน (p >0.05)
สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมู ล
อิสระ DPPH ในดอกพระจันทร์มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.01) โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวก (r = 0.439) แสดงว่าสารประกอบฟีนอลิกใน
ดอกพระจันทร์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ได้ ดังนั้น
เมื่อดอกพระจันทร์มีการสะสมสารประกอบฟีนอลิก ใน
ปริมาณสูงจึงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงตามไป

ด้วย ผลการทดลองนี้ให้ผลเช่นเดียวกับการทดลองใน
พืชชนิด อื่ น ได้ แก่ Herissantia crispa L. [15]
Carica papaya L. [16] เป็นต้น
จากการศึกษาพัฒนาการของดอกและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระในดอกตูมขนาดต่าง ๆ พบว่าควรเก็บ
เกี่ยวดอกตูมในช่วงกลางวันก่อน 15:00 น. ของวันที่
ดอกบาน โดยมีความยาวดอกมากกว่า 10 เซนติเมตร
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เนื่ อ งจากดอกมี น้ าหนั ก มากและมี ก ารสะสมสาร
ประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมดและฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
DPPH สูง นอกจากนี้ควรมีการศึกษาคุณภาพของดอก
ตูมหลังการเก็บเกี่ยวและระหว่างการเก็บรักษาต่อไป

10 เซนติเมตร ให้น้ าหนั กดอกมาก มีปริ มาณสาร
ประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมดและฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
DPPH สูง

5. กิตติกรรมประกาศ
4. สรุป

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการ
ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษาและการพั ฒ นามหา
วิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556

ดอกพระจัน ทร์ มีพั ฒนาการของดอกตู มค่ อ น
ข้า งเร็ว ในช่ว งอากาศเย็ น ส่ว นการเก็ บเกี่ย วผลผลิ ต
ดอกตู ม ควรเก็ บ เกี่ ย วในช่ ว งกลางวั น ก่ อ น 15:00 น.
ของวั น ที่ ด อกบาน โดยดอกที่ มี ค วามยาวมากกว่ า

รูปที่ 7 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในดอกพระจันทร์ขนาดต่าง ๆ เมื่อเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ.
2557

6. รายการอ้างอิง

[3] มนตรี แก้วดวง, สายันต์ ตันพานิช, เรวัตร จินดา
เจี่ย และประยุทธ กาวิละเวส, 2554, อิทธิพ ล
ของวันปลูกต่อการให้ผลผลิตดอกชมจันทร์ , น.
222, ใน การประชุ ม วิ ชาการพื ชสวนแห่ งชาติ
ครั้งที่ 10, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ,
กรุงเทพฯ.
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