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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ง นี้ มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ศึก ษาเปรีย บเทียบกิ จ กรรมของเอนไซม ไ ฟเตส ปริมาณไฟเตท และ
อนินทรียฟอสฟอรัสในขาวโพดลูกผสมกําลังงอก 2 พันธุ ที่ระยะการงอกตางกัน วางแผนการทดลองแบบ 2×4
factorial in CRD โดยศึกษา 2 ปจจัย คือ ขาวโพดลูกผสม 2 พันธุ (สุวรรณ 3 และแปซิฟก 999) และระยะการงอก
4 ระยะ (เมล็ดปกติ และในตนกลาที่ระยะการงอก 1 6 และ 11 วัน) ผลการทดลอง พบอิทธิพลรวมระหวางพันธุกับ
ระยะการงอกทั้ง 3 ลักษณะที่ศึกษา ดังนี้ กิจกรรมของเอนไซมไฟเตสมีคาสูงขึ้นตามระยะการงอกแตมีความแตกตาง
กันระหวางพันธุ (p<0.05) โดยกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสของขาวโพดทั้ง 2 พันธุ ไมตางกันในระยะการงอก 5 วัน
แตแตกตางกันในระยะการงอก 11 วัน โดยขาวโพดพันธุสุวรรณ 3 มีกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสเพิ่มขึ้น (p<0.05)
ขณะที่ขาวโพดพันธุแปซิฟก 999 มีคาไมแตกตาง ลักษณะปริมาณไฟเตทพบวามีระดับลดลงตามระยะการงอก
ซึ่งพันธุสุวรรณ 3 มีปริมาณไฟเตทต่ํากวาพันธุแปซิฟก 999 ทั้งที่ระยะการงอก 1 และ 6 วัน แตไมแตกตางกันที่ระยะ
การงอก 11 วัน สําหรับปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัส พบวาพันธุสุวรรณ 3 มีคาเพิ่มสูงขึ้นหลังการแชน้ํา (ระยะการงอก
1 วัน) ขณะที่พันธุแปซิฟก 999 มีคาไมตางจากเมล็ดปกติ (p<0.01) อยางไรก็ตาม พบวาในพันธุแปซิฟก 999
มีปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัสสูงกวาขาวโพดพันธุสุวรรณ 3 ทั้งในระยะการงอก 6 วัน และ 11 วัน
คําสําคัญ: ไฟเตส ไฟเตท อนินทรียฟอสฟอรัส ขาวโพดงอก

ABSTRACT
The objective of this study is to compare the phytase activity, phytate and inorganic phosphorus
contents in two germinated maize varieties at different of stage of germination. The experiment was
conducted by 2×4 factorial in CRD, which arranged the treatments with two varieties of maize (Suwan 3
and Pacific 999) and four stages of seed germination (normal seed and seedling at germination stage at
day 1, 6 and 11). The results showed the significant interaction between varieties and germination stages
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on three characteristics. The phytase activity progressively increased with the increasing stages of
germination and was significantly difference by varieties (p<0.01). The increasing of phytase activity was
not different between Suwan 3 and Pacific 999 in seedling stage at 1 and 6 days. However, the value of
phytase activity was high in Suwan 3 more than Pacific 999 at 11 days. At day 11, the phytase activity of
Suwan 3 increased higher than Pacific 999 (p<0.01). The phytate content progressively decreased with
the developing stage of germination (p<0.05). The phytate content of Suwan 3 in seedling stage at day 1
and day 6 was lower than Pacific 999, but there was no difference on the value at day 11. The inorganic
phosphorus content was increasing in germinated seed at 1 day from normal seed but was not found this
evidence in Pacific 999 (P<0.01). However, the inorganic phosphorus content of Pacific 999 had high
value than Suwan 3 both at 6 and 11 days after germination.
Key Words: phytase, phytate, inorganic phosphorus, germinated maize
E-mail: p_yupa120@hotmail.com

คํานํา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนแหลงพลังงานและแรธาตุที่สําคัญในอาหารสัตวที่มีตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว ทั้งนี้
องคประกอบสวนใหญในอาหารที่เปนแหลงพลังงานที่สําคัญ ไดแก เมล็ดธัญพืชตาง ๆ เนื่องจากธัญพืชยังมี แร
ธาตุตาง ๆ โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส โดยพบวาสวนใหญประมาณ 60-80% ของฟอสฟอรัสในธัญพืชอยูในรูปของไฟ
เตท (Phytate) ซึ่งไฟเตทเปนอินทรียฟอสฟอรัสที่มีคุณสมบัติเปนสารตานโภชนะ โดยเปนสารคีเลต (chelate)
สามารถจับกับไอออนของธาตุที่ประจุ +2 และ +3 เชน Fe2+ Fe3+ Ca2+ Cu2+ Mg2+ Mn2+ และ Zn2+ (Jongbloed
et al., 1992) มีผลทําใหรางกายมีความสามารถในการดูดซึมแรธาตุมาใชประโยชนไดลดลง (Wei et al., 2007)
และนอกจากนี้ ใ นสัต ว กระเพาะเดี่ ย วไมมีเ อนไซมไ ฟเตส (phytase) ที่ช วยยอ ยไฟเตท ทํ าให สัต ว ไ ม ส ามารถนํ า
ฟอสฟอรัสในเมล็ดธัญพืชไปใชประโยชนได (Jongbloed et al., 1992; Sebastian et al., 1996) เกษตรกรจึงตอง
เสริมอนินทรียฟอสฟอรัสในอาหารสัตวเพื่อใหเพียงพอแกความตองการของสัตว อนินทรียฟอสฟอรัสที่ใชเสริมใน
อาหารสัตวอยูในรูปฟอสเฟต (phosphate, PO43-) ซึ่งการเพิ่มอนินทรียฟอสฟอรัสในอาหาร เพื่อใหเพียงพอตอความ
ตองการของสัตว แตทําใหมีฟอสฟอรัสเกินความตองการในอาหาร เนื่องจากยังมีฟอสฟอรัสปริมาณมากในเมล็ด
ธัญพืช แตสัตวยังไมสามารถนํามาใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ฟอสฟอรัสสวนเกินที่มีการขับออกมาจะสงผลถึง
สิ่งแวดลอม และเปนการเพิ่มตนทุนของการผลิตอาหารสําหรับเกษตรกร (McCann et al., 2004)
ปจจุบันมีการเสริมเอนไซมไฟเตสในอาหารสัตวเพื่อชวยใหก ารใชประโยชนไดของฟอสฟอรัสในอาหาร
เพิ่มขึ้น และสามารถลดการใชฟอสฟอรัส และสารอาหารอื่นลงได (บุญลอม และสุชน, 2540) รวมทั้งยังลดการขับ
ออกของฟอสฟอรัสในมูล และลดการตกคางของฟอสฟอรัสในดินดวย นอกจากนี้ยังสงผลใหสมรรถภาพการผลิต
ไดแก ผลผลิตไข ปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนักตัวและประสิทธิภาพการใชอาหารดีขึ้น
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เอนไซมไฟเตสทําหนาที่ยอยไฟเตท โดยตัดพันธะฟอสเฟตเอสเทอรปลดปลอยหมูฟอสเฟตอิสระ (available
phosphate) ซึ่งเปนรูปที่สัตวสามารถดูดซึมเอาฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟตอิสระนี้ไปใชประโยชนได เอนไซมไฟเตส
ที่มีใชอยูในปจจุบันเปนเอนไซมที่แยกไดจากจุลินทรียกลุมเชื้อรา เชน Aspergillus niger (Saneoka et al., 2003)
เปนตน
นอกจากนี้ในเมล็ดพืชที่กําลังงอกยังมีการผลิตเอนไซมไฟเตสขึ้นเองเพื่อนํามาใชในการยอยไฟเตทที่เมล็ดพืช
สะสมไว และปลดปลอยฟอสฟอรัสในรูปอนินทรียฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟตออกมาเพื่อใชเปนสารตั้งตนในการผลิต
สารตัวกลางตาง ๆ เพื่อการเจริญเติบโตเปนตนใหม (Kyriakidis et al., 1998; Senna et al., 2006)
การศึกษาครั้งนี้จึงมีแนวคิดในการศึกษาผลของระยะเวลาการงอกตอระดับกิจกรรมของเอนไซมไฟเตส
ปริมาณไฟเตท และอนินทรียฟอสฟอรัส เปรียบเทียบระหวางขาวโพดเลี้ยงสัตว 2 พันธุ คือพันธุสุวรรณ 3 และพันธุ
แปซิฟก 999 ซึ่งเปนพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรนิยมเพาะปลูกและนํามาใชกันอยางมากในการเลี้ยงสัตว

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมขาวโพดทดลอง
เมล็ดขาวโพดที่ศึกษา ผานการลางดวยน้ํากลั่น และฟอกฆาเชื้อโดยแชในสารละลาย 2% NaOCl 10 นาที
ลางเมล็ดขาวโพดดวยน้ํากลั่นจนมี pH เปนกลาง แลวแชดวยน้ํากลั่น นาน 24 ชั่วโมง นับเริ่มตนเปนตนกลา
(seedling) ที่ระยะการงอก 1 วัน แลวนําเมล็ดขาวโพดไปเพาะบนกระดาษรองปลูก นําไปวางในที่มืด ใหน้ําเชา-เย็น
โดยการใหน้ําแบบสเปรย เพื่อใหเกิดกระบวนการงอก เปนระยะเวลา 11 วัน เก็บตัวอยางที่ระยะ 4 ระยะ คือ เมล็ด
(ผานการฟอกฆาเชื้อ) ตนกลาที่ระยะการงอกที่ 1 6 และ 11 วัน มาศึกษาโดยวิเคราะหรวมหมดทุกสวนของเมล็ด
และทุกสวนของตนกลาที่แตละระยะงอก ทําการวิเคราะหโดย แบงตัวอยางสดมาวิเคราะหหากิจกรรมของเอนไซม
ไฟเตสตามวิธีรวมของ Senna et al., (2006) และ Fujian Fuda Biotech Co., Ltd. ( n. d.) และแบงตัวอยางอีกสวน
ไปอบแหงดวยเตาอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60°C นาน 3 วัน ทิ้งใหเย็น และบดละเอียดใหมีขนาดอนุภาคต่ํากวา 0.5 mm
เพื่อนําไปวิเคราะหหาปริมาณไฟเตท ตามวิธีรวมของ Gao et al., (2007) และ Raboy et al., (2000) และปริมาณ
อนินทรียฟอสฟอรัส ตามวิธีรวมของ Chen et al., (1956) และ Raboy et al., (2000)
แผนการทดลอง
เปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซมไฟเตส ปริมาณไฟเตท และปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัส ในขาวโพดงอก
โดยวางแผนการทดลองแบบ 2×4 factorial in CRD ทําการทดลอง 10 ซ้ํา แบงปจจัยการทดลองออกเปน 2 ปจจัยคือ
ปจจัยที่ 1 พันธุขาวโพดที่ใชเลี้ยงสัตว 2 พันธุ ไดแก ขาวโพดพันธุสุวรรณ 3 และพันธุแปซิฟก 999 และปจจัยที่ 2 ระยะ
การงอก 4 ระยะ ไดแก เมล็ดปกติ และตนกลาที่ระยะการงอก 1 6 และ 11 วัน วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล
ทั้งหมดตามแผนการทดลองแบบ 2×4 factorial in CRD และวิเคราะหความแตกตางระหวางคาสังเกตของ สิ่ง
ทดลองดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS for window (SPSS, USA)
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษากิจกรรมของเอนไซมไฟเตส ปริมาณไฟเตท และอนินทรียฟอสฟอรัสในขาวโพดกําลังงอก
โดยศึกษา 2 ปจจัย คือ ปจจัยที่ 1 ขาวโพดที่ใชเลี้ยงสัตว 2 พันธุ ไดแก พันธุสุวรรณ 3 และพันธุแปซิฟก 999 และ
ปจจัยที่ 2 เปรียบเทียบระยะการงอกที่แตกตางกัน 4 ระยะ คือ เมล็ดปกติ และตนกลาที่ระยะงอก 1 6 และ 11 วัน
ตามลําดับ ผลการทดลองมีดังนี้
กิจกรรมของเอนไซมไฟเตส
กิจกรรมของเอนไซมไฟเตสในตนกลาขาวโพดพันธุสุวรรณ 3 สูงกวาพันธุแปซิฟก 999 (p<0.05) และพบวามี
คาตางกันระหวางเมล็ดกับตนกลาที่ระยะการงอกตาง ๆ (p<0.01) โดยระยะการงอกเพิ่มขึ้นจะมีกิจกรรมของเอนไซม
ไฟเตสเพิ่มสูงขึ้นและสูงกวาเมล็ดปกติ ตามลําดับ นอกจากนี้ในลักษณะดังกลาวยังพบอิทธิพลรวมระหวางพันธุและ
ระยะการงอก (p<0.01) แมจะไมพบความแตกตางของระดับกิจกรรมเอนไซมไฟเตส ระหวางขาวโพด 2 พันธุ ในเมล็ด
และตนกลาที่ระยะการงอก 1 วัน และ 6 วัน แตมีความแตกตางของกิจกรรมของเอนไซมไฟเตส ในตนกลาที่ระยะ
การงอก 11 วัน โดยพันธุสุวรรณ 3 มีระดับกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสสูงขึ้นหลังจากระยะการงอกที่ 6 วันถึงระยะ
การงอกที่ 11 วัน หรือมีคาเพิ่มขึ้นประมาณ 8.5 เทา และ 11.5 เทาของเมล็ดตามลําดับ ในขณะที่พันธุแปซิฟก 999
มีระดับกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสสูงขึ้นในระยะการงอก 6 วัน (ประมาณ 5.5 เทาของเมล็ด) แตเมื่อระยะการงอก
นานขึ้นถึงวันที่ 11 (ประมาณ 5.1 เทาของเมล็ด) พบวาในพันธุดังกลาวยังคงมีกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสที่ไม
แตกตางจากในระยะการงอกที่ 6 วัน
จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาระดับกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสในขาวโพดขึ้นกับความแตกตางกันทั้งใน
ดานพันธุกรรมและระยะการงอกของขาวโพด และอาจรวมถึงปจจัยผลการศึกษาอื่น ๆ เชน การเก็บรักษา อายุการ
เก็บเกี่ยว เปนตน (บุญลอม และสุชน, 2540) ซึ่งผลของพันธุกรรมตอการแสดงออกของกิจกรรมเอนไซมไฟเตสยังพบ
ไดในพืชอื่น ๆ เชน ขาว และถั่วแขก (Kyriakidis et al.,1998; Sulieman et al., 2007)
นอกจากนี้ระดับของกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสในตนกลาที่ระยะงอก 11 วันมีคาสูงแตกตางกันระหวาง
ขาวโพด 2 พันธุ อาจเนื่องมาจากความแตกตางทางดานพันธุกรรม ซึ่งขาวโพดพันธุสุวรณ 3 เปนสายพันธุที่พัฒนาขึ้น
ในประเทศไทย เกิดจากการผสมระหวางขาวโพดหลากหลายสายพันธุ (พันทิพา, 2547) ในขณะที่แปซิฟก 999
เป น พั น ธุ นํ า เข า จากต า งประเทศ ซึ่ ง รู ป แบบของระดั บ กิ จ กรรมของไฟเตสในข า วโพดงอกของแปซิ ฟ ก 999
ยังสอดคลองกับขาวโพดงอกที่เก็บตัวอยางไดในประเทศไนจีเรีย Azeke et al., (2011) ดังนั้น รูปแบบการปรับปรุง
พันธุ จํานวนสายพันธุแทที่เกี่ยวของ คุณลักษณะของแตละสายพันธุ คุณสมบัติของลูกผสม จึงมีอิทธิพลตอการ
แสดงออกของระดับกิจกรรมของไฟเตส (Jones, 1917; 1922)
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ตารางที่ 1 กิจกรรมเอนไซมไฟเตส (คาเฉลี่ย ± SD) ในขาวโพดสุวรรณ 3 และพันธุแปซิฟก 999 ที่กําลังงอกใน
ระยะตาง ๆ
Phytase activity (U/kg DM)
คาเฉลี่ย
ระยะการงอก
(ระยะเวลาการงอก)1/
พันธุสุวรรณ 3
พันธุแปซิฟก 999
เมล็ด
119.99±32.78d (1.0)
191.75±39.36dc (1.0)
155.87± 29.79d
ตนกลาที่ระยะงอก 1 วัน
244.13±31.17c (2.0)
249.61±48.18c (1.3)
246.87±22.67c
ตนกลาที่ระยะงอก 6 วัน
1025.88±90.09b (8.5)
1063.79±134.68b (5.5) 1044.83± 68.20b
ตนกลาที่ระยะงอก 11 วัน 1385.02±258.33a (11.5) 981.71±143.46b (5.1) 1183.37±140.65a
693.75±58.99a
621.71±47.20b
คาเฉลี่ย (พันธุ)2/
F-test พันธุ
*
F-test เวลา
**
F-test พันธุ×เวลา
**
% CV
18.58
abcd

อักษรกํากับแตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
* แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
** แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
1/
อักษรกํากับแนวตั้งแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ย (ระยะการงอก)
2/
อักษรกํากับแนวนอนแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ย (พันธุ)
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จํานวนเทาของกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสในตนกลาที่เพิ่มขึ้นจากเมล็ดปกติ

ปริมาณไฟเตท
ปริมาณไฟเตทในตนกลาขาวโพดพันธุแปซิฟก 999 มีคาสูงกวาพันธุสุวรรณ 3 (p<0.01) และพบวามีคา
ตางกันระหวางเมล็ดปกติกับตนกลาที่ระยะการงอกตางกัน (p<0.01) โดยจะมีปริมาณไฟเตทสูงกวาในตนกลาที่ระยะ
การงอก 1 วั น แตปริ มาณไฟเตทในต นกล าที่ ระยะการงอก 6 วั น และ 11 วั น จะมี ค าลดต่ํ าลงกว าในเมล็ด ปกติ
และตนกลาที่ระยะงอก 1 วัน ตามลําดับ และยังพบอิทธิพลรวมระหวางพันธุขาวโพดกับระยะการงอก (p<0.05)
(ตารางที่ 2) ซึ่งพบความแตกตางของปริมาณไฟเตทในตนกลาที่ระยะการงอก 1 วัน และ 6 วัน ซึ่งปริมาณไฟเตท
ใน ตนกลาพันธุสุวรรณ 3 ทั้งที่ระยะการงอก 1 วัน (16.76 g/kg DM) และ 6 วัน (9.82 g/kg DM) มีคาต่ํากวาใน
ตนกลาพันธุแปซิฟก 999 ที่ระยะการงอก 1 วันและ 6 วัน (17.95 และ 10.86 g/kg DM ตามลําดับ) ในขณะที่ปริมาณ
ไฟเตทในตนกลาทั้งสองพันธุที่ระยะการงอก 11 วัน มีคาไมแตกตางกัน ซึ่งมีปริมาณไฟเตทในตนกลาพันธุสุวรรณ 3
และพันธุแปซิฟก 999 อยูที่ 63.4 และ 60.6% ของไฟเตทในเมล็ดปกติ ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 ปริมาณไฟเตท (คาเฉลี่ย ± SD) ในขาวโพดพันธุสุวรรณ 3 และพันธุแปซิฟก 999 ที่กําลังงอกในระยะตาง ๆ
ปริมาณไฟเตท (g/kg DM)
คาเฉลี่ย
ระยะการงอก
(ระยะเวลาการงอก) 1/
พันธุสุวรรณ 3
พันธุแปซิฟก 999
เมล็ด
14.02±0.80c (100)
14.21±0.46c (100)
14.12±0.55b
ตนกลาที่ระยะงอก 1 วัน 16.76±1.43b (119)
17.95±0.88a (126)
17.36±1.06a
ตนกลาที่ระยะงอก 6 วัน 9.82±0.24e (70.0)
10.86±0.62d (76.4)
10.34±0.38c
ตนกลาที่ระยะงอก 11 วัน 8.89±0.81f (63.4)
8.64±0.65f (60.6)
8.77±0.64d
12.37±0.60b
12.92±0.25a
คาเฉลี่ย (พันธุ) 2/
F-test พันธุ
**
F-test เวลา
**
F-test พันธุ × เวลา
*
% CV
10.71
abcd

อักษรกํากับแตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
* แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
** แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
1/
อักษรกํากับแนวตั้งแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ย (ระยะการงอก)
2/
อักษรกํากับแนวนอนแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ย (พันธุ)
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จํานวนเทาของกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสในตนกลาที่เพิ่มขึ้นจากเมล็ดปกติ

ในการศึกษานี้พบวาปริมาณไฟเตทมีการลดลงตามระยะเวลาการงอกมีลักษณะเชนเดียวกับที่ปรากฏใน
ธัญพืชตางพันธุชนิดอื่น เชน ถั่วแขก (Kyriakidis et al.,1998; Sulieman et al., 2007) นอกจากนี้ ในศึกษาครั้งนี้เปน
การศึกษาในตนกลาขาวโพดทั้งตน ซึ่งมีการลดลงของปริมาณไฟเตทในตนกลาที่ระยะงอก 11 วัน โดยเหลือไฟเตท
60.6-63.4% ของไฟเตทในเมล็ดปกติ ยังนอยกวาที่มีในรายงานของ Azeke et al., (2011) ซึ่งพบวาในขาวโพดงอก
ระยะ 10 วัน ที่แยกรากงอก (rootlet) และตนออน (sprouts) ออกแลวนําเฉพาะเมล็ด (grain matter) มาศึกษาพบวา
มีปริมาณไฟเตทเพียง 0.72 mg/g DM (เหลือเพียง 12.2% ของปริมาณไฟเตทในเมล็ดปกติ) แสดงวามีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณของไฟเตทในเมล็ดพืชกําลังงอก ในแตละสวนของตนกลาไมเทากัน แตทั้งนี้ มีการรายงานวาพบไฟเตท
ในเมล็ดขาวโพดสวนใหญจะอยูที่บริเวณคัพภะ (embryo) สูงถึง 88% และมีนอยในสวนเอนโดสเปรม (endosperm)
(3.2%) (Reddy et al., 1989) และเมื่อคัพภะมีการพัฒนาในกระบวนการงอกจะกลายเปนตนออน แสดงวาอาจยังมี
ไฟเตทสวนใหญสะสมมากในตนออน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหรวมหมดทั้งตนออน ราก และเมล็ด
จึงพบวาที่ระยะงอกใกลเคียงกันนี้จึงเปนสาเหตุที่มีปริมาณไฟเตทสูงกวาที่มีในรายงานของ Azeke et al., (2011)
ปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัส
ปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัสในตนกลาขาวโพดพันธุแปซิฟก 999 สูงกวาพันธุสุวรรณ 3 (p<0.01) และมีคา
ตางกันระหวางเมล็ดปกติกับตนกลาที่ระยะการงอกตางกัน (p<0.01) โดยปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัสมีคาสูงขึ้นตาม
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ระยะการงอก และยังพบอิทธิพลรวมระหวางพันธุขาวโพดกับระยะการงอก (p<0.01) (ตารางที่ 3) โดยพบวา
ปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัสมีคาสูงขึ้นในตนกลาพันธุสุวรรณ 3 ที่ระยะการงอก 1 วัน ในขณะที่พันธุแปซิฟก 999 ยังมี
คาอนินทรียฟอสฟอรัสไมแตกตางจากในเมล็ดปกติ แตที่ระยะการงอก 6 วัน พบวาอนินทรียฟอสฟอรัสในตนกลาพันธุ
แปซิฟก 999 (0.874 g/kg) มีคาสูงกวาในพันธุสุวรรณ 3 (0.627 g/kg) และที่ระยะการงอก 11 วัน ยังคงมีอนินทรีย
ฟอสฟอรัสในตนกลาของพันธุแปซิฟก 999 (1.279 g/kg) สูงกวาพันธุสุวรรณ 3 (1.029g/kg)
ตารางที่ 3 ปริมาณนินทรียฟอสฟอรัส (คาเฉลี่ย ± SD) ในขาวโพดพันธุสุวรรณ 3 และขาวโพดพันธุแปซิฟก 999
ที่กําลังงอกในระยะตาง ๆ
ปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัส (g/kg DM)
คาเฉลี่ย
ระยะการงอก
(ระยะเวลาการงอก)1/
พันธุสุวรรณ 3
พันธุแปซิฟก 999
เมล็ด
0.243±0.02f (1.00)
0.304±0.01f (1.00)
0.273±0.01b
ตนกลาที่ระยะงอก 1 วัน 0.379±0.16e (1.56)
0.298±0.03f (0.98)
0.338± 0.08a
ตนกลาที่ระยะงอก 6 วัน 0.627±0.04d (2.58)
0.874±0.04c (2.88)
0.750± 0.03c
ตนกลาที่ระยะงอก 11 วัน 1.029±0.04b (4.23)
1.279±0.07a (4.21)
1.154±0.03d
คาเฉลี่ย (พันธุ)2/
0.593±0.04b
0.694±0.02a
F-test พันธุ
**
F-test เวลา
**
F-test พันธุ × เวลา
**
% CV
10.58
abcdef

อักษรกํากับแตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
* แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
** แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
1/
อักษรกํากับแนวตั้งแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลีย่ (ระยะการงอก)
2/
อักษรกํากับแนวนอนแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ย (พันธุ)
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จํานวนเทาของกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสในตนกลาที่เพิ่มขึ้นจากเมล็ดปกติ

ปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัสในตนกลาพันธุสุวรรณ 3 ที่ระยะการงอก 1 วัน มีปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัส
เพิ่มขึ้นเปน 1.56 เทา ของเมล็ดปกติ สวนแปซิฟก 999 ยังมีปริมาณไมแตกตางจากเมล็ดปกติ (ตารางที่ 3) และ
ปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัสจะสูงขึ้นตามระยะการงอกและสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมของเอนไซมไฟเตส
โดยที่ระยะการงอกเดียวกันนี้ยังมีกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสยังมีคาไมสูง (ตารางที่ 1) แตเมื่อระยะงอกนานขึ้นที่ 6
วัน อนินทรียฟอสฟอรัสในตนกลาพันธุสุวรรณ 3 และแปซิฟก 999 มีคาเปน 2.58 และ 2.88 เทา ตามลําดับและ
ที่ระยะเดียวกันนี้พบวามีกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสสูงขึ้นเปน 8.5 เทา และ 5.5 เทา ในสุวรรณ 3 และแปซิฟก 999
ตามลําดับ ลักษณะเชนนี้เหมือนกันในธัญพืชอื่น เชน ถั่ว (Kyriakidis et al., 1998)
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ในตนกลาแปซิฟก 999 ที่ระยะงอก 11 วัน มีปริมาณอนินทรียฟอสฟอรัส สูงกวาในตนกลาของสุวรรณ 3
(ตารางที่ 3) แตตนกลาแปซิฟก 999 มีกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสต่ํากวากิจกรรมของเอนไซมไฟเตสในตนกลาสุวรรณ
3 (ตารางที่ 1) อีกทั้งกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสในตนกลาแปซิฟก ยังมีแนวโนมลดลง (แตยังไมแตกตางทางสถิติ)
เมื่อเทียบกับกิจกรรมของเอนไซมไฟเตสในตนกลาที่ระยะการงอก 6 วัน สอดคลองกับ Mukherji et al., (1971)
ซึ่งรายงานวา อัตราการสลายของไฟเตทถูกควบคุมโดยอนินทรียฟอสฟอรัส เมื่ออนินทรียฟอสฟอรัสมีปริมาณมามาก
การสังเคราะหเอนไซมไฟเตสจะลดลง เพื่อใหอัตราการสลายของไฟเตทสอดคลองกับความตองการใช ฟอสฟอรัส
โปแตสเซียม และแมกนีเซียม ในกระบวนการเมตาบอลิซึมสวนอื่น ๆ ของการงอก

สรุป
กระบวนการงอกของเมล็ดขาวโพดทําใหมีการสรางเอนไซมไฟเตสมายอยไฟเตทปลดปลอยฟอสฟอรัสในรูป
อนินทรียฟอสฟอรัสรูปที่สัตวสามารถดูดซึมไปใชประโยชนได จากการศึกษาพบวาพันธุขาวโพดและระยะเวลาการ
งอกมีอิทธิพลตอกิจกรรมของเอนไซมไฟเตส ปริมาณไฟเตท และอนินทรียฟอสฟอรัส ระยะเวลางอกที่นานขึ้นมีผลเพิ่ม
กิจ กรรมของเอนไซมไ ฟเตส และลดปริ มาณไฟเตท ในขณะเดีย วกั นช วยเพิ่ม อนิ นทรี ย ฟอสฟอรัส โดยอนิน ทรี ย
ฟอสฟอรัสมีคาเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมของเอนไซมไฟเตส ตนกลาขาวโพดที่ระยะงอก 1 วันมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณตาง ๆ เพียงเล็กนอย เมื่อตนกลามีระยะงอกนานขึ้น พบวาตนกลาขาวโพดแปซิฟกมีอนินทรีย
ฟอสฟอรัสสูงกวาสุวรรณ 3 ตนกลาขาวโพดสุวรรณ 3 และแปซิฟก 999 ที่ระยะงอก 6 วัน มีปริมาณไฟเตทลดเหลือ
70.0 และ 76.4% และเมื่อระยะงอกนานขึ้น 11 วันจะมีปริมาณไฟเตทเหลือ 63.4 และ 60.6% ของเมล็ดปกติ
ตามลําดับ ทั้งนี้ตองมีการศึกษาผลของโภชนะอื่น เชน พลังงานที่ใชประโยชนได รวมทั้งแรธาตุที่ใชประโยชนไดที่
เหลืออยูในตนกลาขาวโพดเพิ่มเติมดวย
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