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การเปล่ียนแปลงปริมาณสารไลโคปีนหลังการเก็บเก่ียวของผลฟักข้าวและการทาํนาย 

Variation of Lycopene Contents after Harvesting of Gac Fruit and its Prediction 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของระยะเก็บเก่ียว  3  ระยะ  คือระยะผลเปลี่ยนสี  ระยะผลสุก

ปานกลางและระยะผลสกุเตม็ท่ี  ระยะการเก็บรักษาท่ีเวลา  0  3  6  9  12  และ  15  วนั  และวิธีการเตรียมตวัอย่าง  

2  วิธี  คือ  Waring blender method (WBM) และ Ball mill method (BMM) ท่ีมีต่อปริมาณสาร       ไลโคปีนท่ี

สกดัได้จากเย่ือหุ้มเมลด็ฟักข้าว  พบวา่ปริมาณสารไลโคปีนในระยะผลเปลี่ยนสี  ระยะผลสกุปานกลางและระยะผล

สกุเต็มท่ีของผลฟักข้าวอยู่ในช่วง 0.11-8.99, 3.88-22.94 และ 18.95-50.11 mg/100 g FW ตามลําดบั  เม่ือ

เปรียบเทียบผลจากวิธีการเตรียมตวัอย่างทัง้  2  วิธี  พบวา่ปริมาณสารไลโคปีนในทุกระยะเก็บเก่ียวทัง้ 3 ระยะและ

ทกุระยะการเก็บรักษาให้ผลไม่แตกต่างกนั (P>0.05)  นอกจากนีฟั้กข้าวท่ีระยะผลสกุเต็มท่ีและเก็บรักษาเป็นเวลา  

6  วนั  ให้ปริมาณสารไลโคปีนมากสดุท่ี 50.11±4.59 mg/100 g FW  อย่างไรก็ตามเม่ือนําข้อมลูมาสร้างสมการ

ทํานายปริมาณสารไลโคปีนในเย่ือหุ้มเมลด็ฟักข้าวของทุกระยะเก็บเก่ียวตลอดระยะเวลา 15  วนัของการเก็บรักษา 

พบวา่สมการเอก็ซ์โปเนนเชียลของระยะผลสกุปานกลางใช้ได้ดีท่ีสดุ (R2 = 0.966) 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to investigate the effect of three harvesting stages :- color 

break, medium ripe and fully ripe stage, effect of storage time :- at 0, 3 6, 9, 12, and 15 days and effect 

of  two preparation methods :- using waring blender (WBM) and ball mill (BMM) on the lycopene 

contents extracting from gac aril. It was found that lycopene contents from color break, medium ripe 

and fully ripe stage of gac fruit were in the range of 0.11-8.99, 3.88-22.94 and 18.95-50.11 mg/100g 

FW, respectively. When comparing the results between 2 preparation methods, the lycopene contents 

from all three harvesting stages and all storage times demonstrated no significantly difference (P>0.05). 

In addition, gac fruit at fully ripe stage and after 6 days of storage provided highest lycopene contents 

of 50.11±4.59 mg/100g FW. However, after formulating the equations to predict lycopene contents in 

gac aril for each harvesting stage during 15 days of storage, the exponential equation used for medium 

ripe stage was the best fit (R2 = 0.966). 
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คาํนํา 

ฟักข้าว (gac fruit)  มีช่ือทางวิทยาศาสตร์วา่ Momordica cochinchinensis Spreng.  จดัอยู่ในพืชตระกลู

แตงและมะระ  มีถ่ินกําเนิดในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ได้แก่ ทางตอนใต้ของประเทศจีน  พม่า  

ญ่ีปุ่ น  อินเดีย  ไทย  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  และบังคลาเทศ (Vuong et al., 2002)  

ประเทศเวียดนามนิยมปลูกฟักข้าวเพ่ือการค้า  ในประเทศไทยฟักข้าวเป็นผักโบราณพืน้บ้านนิยมนํามาบริโภคกัน

ทกุภมิูภาคโดยนํายอดออ่นและผลออ่นมาลวกรับประทานกบันํา้พริกหรือทําแกงเลียง  พนัธุ์ของฟักข้าวท่ีมีการปลกู

เพ่ือการค้าในเวียดนามนัน้จะมีขนาดของผลใหญ่กวา่ของไทย  โดยมีนํา้หนกัผลเฉลี่ย  710.80 กรัม(g) และมีเย่ือหุ้ม

เมลด็  124.68  g  คิดเป็นร้อยละ 17.54  โดยนํา้หนกั  ในขณะท่ีพนัธุ์พืน้เมืองของไทยมีนํา้หนกัผลเฉลี่ย 437.90 g  

มีสว่นเย่ือหุ้มเมลด็ 110.28 g คิดเป็นร้อยละ 20.5 โดยนํา้หนกั ซึง่เป็นสดัส่วนท่ีมากกว่าผลสกุเต็มท่ีของแหล่งพนัธุ์

จากเวียดนาม (ยทุธนา และคณะ, 2553)   

ผลสกุของฟักข้าวอดุมไปด้วยสารสีในกลุม่แคโรทีนอยด์ท่ีให้สีเหลือง  ส้มและส้มแดง  สารสีเหล่านีพ้บมาก

ท่ีเย่ือหุ้มเมล็ดซึง่มีปริมาณสารไลโคปีนมากและมีความแปรปรวนของข้อมูลอยู่ในช่วงกว้างตัง้แต่  38.00-372.80  

mg/100 g FW และมีปริมาณสารเบต้าแคโรทีนอยู่ในช่วง  8.30-83.60 mg/100 g FW (Table 1)  ความแปรปรวน

ในช่วงกว้างนีอ้าจเน่ืองจากปัจจัยต่างๆ  เช่น  พันธุ์  ฤดูกาล  พืน้ท่ีการผลิต  ระยะเก็บเก่ียว  และการให้ปุ๋ ยท่ี

แตกต่างกนั  ส่วนในเนือ้ผลฟักข้าวมีปริมาณสารเบต้าแคโรทีนอยู่ในช่วง 1.60-5.80 mg/100 g FW  แต่ไม่พบ

ปริมาณสารไลโคปีนอยู่เลย (Ishida et al., 2004)   

 

Table 1 Lycopene and β-carotene contents (mg/100 g FW) in gac aril from different provenance. Data  

were collected from various sources 

Reference Cultivar Season Stage Lycopene  β-carotene method 

Vuong et al. (2002) Hanoi, Vietnam NA NA 80.20 17.50 HPLC 

Aoki et al. (2002) Ho Chi minh, 

Vietnam 

NA NA 38.00 10.10 HPLC 

Ishida et al. (2004) Northern, 

Vietnam 

NA Fully ripe 154.60-

305.40 

63.60-

83.60 

HPLC 

Vuong et al. (2006)   Vietnam NA Fully ripe 40.80 8.30 HPLC 

Nhung et al. (2010) Hai Duong, 

Vietnam 

Nov 2008 Colour break  

to fully ripe 

237.80-

372.80 

25.70-

37.90 

HPLC 

Kubola and 

Siriamornpun 

(2011) 

Nakhonphanom, 

Thailand  

May-July 

2009 

Fully ripe 70.00 - HPLC 

 

ปริมาณสารไลโคปีนในเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวมีปริมาณมากกว่ามะละกอ  แตงโม  ฝร่ังและมะเขือเทศ  ถึง

ประมาณ  13  10  10  และ  7  เท่า ตามลําดบั (Bauernfield, 1971)  นอกจากนีใ้นผลฟักข้าวยงัประกอบด้วยกรด

ไขมนัท่ีจําเป็นและเป็นแหลง่ของวิตามินอีท่ีมีปริมาณ 7.60  mg/ 100 g  อีกด้วย (Vuong, 2000)  ประโยชน์ของการ
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บริโภคอาหารท่ีมีสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนซึง่มีคณุสมบติัเป็นสารต้านอนมุลูอิสระท่ีเกิดขึน้ในร่างกายเหลา่นีจ้ะ

สามารถลดความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคตา่งๆ  ได้แก่  โรคเก่ียวกบัการมองเห็น  โรคหวัใจ  โรคมะเร็ง  เช่น  มะเร็งต่อม

ลกูหมาก (Tran et al., 2008 ; Guns and Cowell, 2005; Chan et al., 2009 )  และโรคหลอดเลือดหวัใจ (Rao 

and Agarwal, 1999)  อีกทัง้ช่วยเพ่ิมพลาสมาในเลือดได้ด้วย (Vuong et al., 2002)   

เน่ืองจากในเย่ือหุ้มเมลด็ฟักข้าวมีสารไลโคปีนปริมาณมากจงึได้มีความพยายามท่ีจะหาวิธีการท่ีเหมาะสม

ในการเตรียมตวัอย่างเพ่ือใช้ในการสกดัไลโคปีนให้มีความแปรปรวนของข้อมลูน้อยท่ีสดุ  โดยวิธีการเตรียมตวัอย่าง 

เช่น การใช้วิธีการบดละเอียดเย่ือหุ้มเมล็ดตัง้แตร่ะยะผลเปลี่ยนสีถึงระยะผลสกุเต็มท่ีซึ่งใช้การเตรียมด้วยวิธีการ

บดละเอียดแบบธรรมดาโดยใช้  Warring blender method (WBM) และอีกวิธีนําไปแช่เยือกแข็งด้วย

ไนโตรเจนเหลวก่อนการบดละเอียดด้วย Ball mill method (BMM) โดยมีสมมติฐานว่าในสภาพเย่ือหุ้มเมล็ดท่ีอ่อน

น่ิมจากระยะผลสกุเตม็ท่ีจะบดละเอียดกวา่เม่ือผ่านการทําให้เป็นของแข็งก่อนนําไปสกดัสารไลโคปีนออกมา จึงทํา

ให้เกิดความแปรปรวนน้อยกวา่และทําให้ได้ปริมาณสารไลโคปีนมากกวา่ 

 ดงันัน้เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์จากสารต้านอนุมลูอิสระท่ีมีอยู่ในผลฟักข้าวได้มากขึน้  โครงการวิจัยจึงมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาอิทธิพลของระยะเก็บเก่ียว  ระยะเวลาในการเก็บรักษา  และวิธีการเตรียมตวัอย่างของ  ฟัก

ข้าวท่ีมีตอ่การสกดัสารไลโคปีนในผลฟักข้าวท่ีเป็นสายพนัธุ์พืชพืน้เมืองของไทย 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การเตรียมตัวอย่าง 

ผลฟักข้าวจากสวนบ้านปลกัไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม  จํานวน  46  กิโลกรัม  ถูกเก็บ

เก่ียวและคดัเลือกมาในเดือนกุมภาพันธ์  2555  จากนัน้นําไปแบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม ตามระยะเก็บเก่ียวของผล 

ได้แก่  ระยะผลเปลี่ยนสี (color break stage) มีเปลือกสีเขียวทัง้ผล  ระยะผลสุกปานกลาง (medium ripe) มี

เปลือกสีแดงไม่เกิน  2/3  ของผล  และระยะผลสกุเต็มท่ี (fully ripe) มีเปลือกสีแดงมากกว่า  2/3  ของผล (Figure 

1)  เก็บรักษาไว้ท่ีอณุหภมิูห้อง (ประมาณ  26±1  องศาเซลเซียส)  เป็นเวลา  0  3  6  9  12  และ 15 วนั  ในระหวา่ง

การเก็บรักษาสุม่หยิบผลฟักข้าวระยะเก็บเก่ียวละ  3  ผล/วนั  เพ่ือใช้เก็บข้อมลูเป็น  3  ซํา้   

จากนัน้แบ่งเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวในแต่ละผลเป็น  2  ส่วน  เพ่ือนําไปศึกษาถึงความแตกต่างของวิธีการ

เตรียมตวัอย่าง  2  วิธี  โดยเตรียมส่วนท่ี 1  ด้วย  WBM  ซึง่นํามาบดละเอียดด้วยเคร่ือง  Maxi Chopper  (ย่ีห้อ 

Tomex  รุ่น T-1128  ประเทศจีน)  เป็นเวลา  3  นาที  ด้วยกําลงัไฟฟ้า  750  วตัต์  และเตรียมส่วนท่ี 2  ด้วย BMM  

โดยนําเย่ือหุ้มฟักข้าวมาแช่เยือกแข็งด้วยไนโตรเจนเหลวนาน  5  นาที  จากนัน้ทําการบดด้วยเคร่ือง ball mill mixer 

(ย่ีห้อ  Retsch® รุ่น MM 301  ประเทศเยอรมนี)  ใช้ความถ่ี  30  รอบตอ่วินาที  เป็นเวลา  30  วินาที 

 
(A) color break stage                 (B)  medium ripe                       (C) fully ripe 

Figure 1  Gac fruit of three harvesting stages  
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การวิเคราะห์ปริมาณสารไลโคปีนระหว่างการเกบ็รักษา 

 นําเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวท่ีได้จากแต่ละผลของแต่ละระยะเก็บเก่ียวและในแต่ละวิธีการเตรียมปริมาณ  1  

กรัม  มาเติมตวัทําละลายผสมระหว่าง  acetone:hexane  อตัราส่วน  4:6 (v/v)  เพ่ือสกดัสารไลโคปีนและทําการ

เจือจางสารละลายทัง้หมด  3  ระดบัความเข้มข้น  โดยระยะผลเปลี่ยนสี  ระยะผลสุกปานกลางและระยะผลสุก

เต็มท่ีใช้ความเข้มข้นอยู่ในช่วง  1:10-1:18, 1:38-1:46 และ 1:58-1:66  ตามลําดบั  วิเคราะห์หาปริมาณสาร    ไล

โคปีนตามวิธี  Kimura method (Nagata and Yamashita, 1992)  โดยนําไปวดัค่าการดดูกลืนแสงด้วยเคร่ือง UV-

visible spectrophotometer (ย่ีห้อ Thermo Spectonic รุ่น GENESYS 10 UV-Vis ประเทศอเมริกา)  ท่ีความยาว

คลื่น  663  645  505 และ 453  นาโนเมตร  แล้วนําไปคํานวณหาปริมาณสารไลโคปีนในสมการท่ี (1) 

 

Lycopene (mg/100 g fresh weight; FW)  =  - 0.0458A663 + 0.204 A645 + 0.372 A505 - 0.0806 A453      (1) 

 

เปรียบเทียบปริมาณสารไลโคปีนในแต่ละระยะเก็บเก่ียว  ระยะเวลาการเก็บรักษา  ระหว่างวิธีการเตรียม

ตวัอย่างด้วย  WBM และ BMM  โดยใช้แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 

Design : RCBD)  นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี  

Duncan’s New Multiple  Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และเปรียบเทียบปริมาณสาร  ไล

โคปีนจากการเตรียมตวัอย่างด้วย  WBM และ BMM  โดยวิธี  T-test 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณสารไลโคปีนในระหว่างการเกบ็รักษา 

การศกึษาปริมาณสารไลโคปีนในเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวทัง้  3  ระยะการเก็บเก่ียว  คือ  ระยะผลเปลี่ยนสี  

ระยะผลสกุปานกลางและระยะผลสกุเต็มท่ี  เก็บรักษาเป็นเวลา  0  3  6  9  12  และ  15  วนั  และจากการเตรียม

ตวัอย่างด้วย  WBM และ BMM  มีสมมติฐานว่าผลฟักข้าวท่ีนํามาแบ่งออกเป็น  3  ระยะนัน้  ในแต่ละระยะควรมี

ปริมาณสารไลโคปีนเร่ิมต้นจากแต่ละลกูท่ีเท่ากนั  โดยระยะผลเปลี่ยนสีมีสารไลโคปีนน้อยท่ีสดุ  ระยะผลสกุปาน

กลางมีสารไลโคปีนมากขึน้และระยะผลสกุเตม็ท่ีมีสารไลโคปีนมากท่ีสดุ  โดยแตล่ะระยะเวลาท่ีนํามาตรวจวิเคราะห์

สารไลโคปีนเป็นคนละผลกนั 

ผลการศึกษาพบว่าเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวท่ีเตรียมด้วยวิธี  WBM และ BMM  ของระยะผลเปลี่ยนสีท่ี

ระยะเวลาการเก็บรักษา  0-15  วนั  มีปริมาณน้อยมากซึง่อยู่ระหว่าง  0.11-8.99  mg/100 g FW  ขณะท่ีระยะผล

สกุปานกลางและระยะผลสกุเตม็ท่ีมีปริมาณสารไลโคปีนอยู่ในช่วง  3.89 -  22.94  และ 18.95 - 50.11  mg/100 g 

FW  ตามลําดบั (Table 2)  ระยะผลสกุเต็มท่ีเก็บรักษาเป็นเวลา  6  วนั  มีปริมาณสารไลโคปีนมากท่ีสดุจากการ

เตรียมตวัอย่างด้วย BMM กบั WBM ให้ผลไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั (p>0.05) เท่ากบั  50.11±4.59  และ  

49.61±3.92 mg/100 g FW  ตามลําดบั  ซึง่ปริมาณสารไลโคปีนท่ีตรวจสอบได้นีมี้น้อยกว่าท่ีพบโดย Kubola and 

Siriamornpun (2011) (Table 1)  ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากระยะเก็บเก่ียว  พืน้ท่ีการผลิต  การให้ปุ๋ ย และตวัทําละลายท่ี

แตกต่างกันโดยเก็บเก่ียวฟักข้าวในฤดูฝน  พืน้ท่ีเพาะปลูกอยู่ในจังหวัดนครพนมและใช้ตัวทําละลายผสม  

hexane:acetone:ethanol (50:25:25  v/v/v)  เป็นสารสกดัไลโคปีนในเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าว  ซึง่ปัจจยัเหล่านีอ้าจ

สง่ผลตอ่ความแตกตา่งกนัของปริมาณสารไลโคปีนท่ีตรวจสอบได้ 
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เม่ือเปรียบเทียบปริมาณสารไลโคปีนในเย่ือหุ้มเมลด็ฟักข้าวทัง้  3  ระยะเก็บเก่ียว  จากการเตรียมตวัอย่าง

ด้วย  WBM และ BMM  พบว่าระยะเวลาในการเก็บรักษาตัง้แต่วนัท่ี  0-15  มีปริมาณไม่แตกต่างกนั (P>0.05)  

ดงันัน้การเตรียมตวัอย่างด้วยวิธี  WBM  จึงเหมาะสมกว่าเน่ืองจากสามารถประหยดัต้นทุนการใช้ไนโตรเจนเหลว

และสามารถใช้เคร่ืองบดละเอียดแบบธรรมดาซึง่มีราคาต่ํากวา่  ball mill mixer  แทนได้ 

 

Table 2   Lycopene contents in gac aril from 2 preparation methods (WBM; BMM) during storage 

Storage 

(days) 

Lycopene contents (mg/100 g FW) 

Colour break Medium ripe Fully ripe 

WBM BMM WBM BMM WBM BMM 

0 0.11±0.06b 0.33±0.40 3.89±1.66d 6.25±3.80c 19.74±3.69f 18.95±2.31e 

3 0.51±0.36b 0.39±0.32 4.52±2.97d 6.06±3.79c 30.24±3.22d 31.64±8.09c 

6 2.63±1.44b 2.01±1.11 9.01±1.53c 9.18±1.18bc 49.61±3.92a 50.11±4.59a 

9 3.35±4.09b 3.47±4.27 9.64±3.54c 9.45±2.91bc 43.46±2.58b 43.70±3.11b 

12 2.54±2.00b 2.98±2.72 14.26±4.82b 12.52±3.24b 33.41±6.88c 34.38±3.32c 

15 8.99±12.98a 4.37±6.17 21.05±5.09a 22.94±3.08a 25.43±4.65e 28.01±7.25d 

Average 3.02±3.49 2.26±2.50 10.40±4.16 11.07±4.78 33.65±4.16 34.47±4.78 

Prob>F 0.02 0.06 (ns) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

C.V. (%) 115.56 110.62 40.00 43.18 12.36 13.87 

Remark:  Values in the same column followed by different letter (a, b, c superscript) were significantly different (P<0.05)  

ns = not significant (P>0.05) 

 

 เย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวในระยะผลสกุเต็มท่ีเม่ือเก็บเก่ียวมาและไม่มีการเก็บรักษา (0  วนั)  มีปริมาณสาร ไล

โคปีนมากท่ีสุดและมากกว่าระยะผลสุกปานกลางและระยะผลเปลี่ยนสี (Figure 2)  แนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของ

ปริมาณสารไลโคปีนตามระยะเวลาการเก็บรักษานัน้มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้เล็กน้อยในระยะผลเปลี่ยนสีและผลสกุปาน

กลาง  ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา  15  วนั  อาจเน่ืองมาจากวา่ผลในระยะเปลี่ยนสีและระยะผลสกุปานกลางนัน้

อาจเป็นระยะท่ีผลยงัไมส่กุเตม็ท่ีทําให้ผลฟักข้าวมีอตัราของกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสูก่ารสกุเพ่ิมมากขึน้ได้น้อย  

จึงทําให้การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและอตัราการผลิตเอทิลีนในกระบวนการสุก  เช่น  การสงัเคราะห์

ปริมาณสารไลโคปีนท่ีมีในผลฟักข้าว  มีแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีน้อยกวา่การเก็บเก่ียวผลิตผลท่ีเป็นระยะผล

สกุเต็มท่ี (Cantwell and Reid, 1993)  แต่อย่างไรก็ตามในวนัท่ี  15  ของการเก็บรักษา  ระยะผลเปลี่ยนสีและผล

สกุปานกลางมีลกัษณะทางกายภาพท่ีแสดงอาการเห่ียวเฉาเกิดขึน้ 

เย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวในระยะผลสุกเต็มท่ีมีปริมาณสารไลโคปีนเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วและสูงสุดในวนัท่ี  6  

ของการเก็บรักษา  จากนัน้จึงลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึน้และเร่ิมเกิดผลเน่าเสียในวนัท่ี  10  ของ

การเก็บรักษาซึง่สอดคล้องกบัผลการทดลองของ Nhung et al.(2010)  ท่ีพบว่าในระยะการเก็บรักษาผลฟักข้าว

สปัดาห์ท่ี 1 (7 วนั) ปริมาณสารไลโคปีนในเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวเพ่ิมขึน้อย่างเห็นได้ชดัทัง้  3  ระยะเก็บเก่ียว (ระยะ

ผลเปลี่ยนสี  ระยะผลสกุปานกลางและระยะผลสกุเต็มท่ี)  และในสปัดาห์ท่ี  2 (14 วนั)  ปริมาณสาร       ไลโคปีน
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ลดลงอย่างมีนัยสําคญั  นอกจากนีย้ังพบว่าปริมาณสารไลโคปีนในผลฟักข้าวนัน้มีความแปรปรวนในช่วงกว้างทัง้

ภายในผลเดียวกนัและตา่งผล 

ดงันัน้เพ่ือให้สามารถสกดัสารไลโคปีนจากฟักข้าวได้มากท่ีสุดเกษตรกรจึงควรเก็บฟักข้าวในระยะผลสุก

เตม็ท่ีและเก็บรักษาเป็นเวลา  6-9  วนั  เท่านัน้  อย่างไรก็ตามในระยะผลสกุเตม็ท่ีเม่ือเก็บรักษาจนกระทัง่ถงึวนัท่ี 10  

จะเร่ิมเน่าเสียอาจไม่เหมาะสมในการนําไปใช้  ซึง่ถ้าใช้ผลระยะเปลี่ยนสีและผลระยะสกุปานกลางจะแสดงอาการ

เห่ียวเฉาในวนัท่ี 15  แต่ยงัไม่เน่าเสียจึงสามารถยืดระยะเวลาในการนําไปใช้ประโยชน์ได้นานขึน้เม่ือเทียบกบัผล

ระยะสกุเตม็ท่ีท่ีมีปริมาณสารไลโคปีนมากแตเ่น่าเสียเร็วกวา่ 

 

 
Figure 2  Lycopene contents of gac aril during storage at  26±1 ๐C  for 15 days prepared by WBM 

 

เม่ือทําการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุจะเห็นว่าสามารถสร้างสมการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ปริมาณสารไลโคปีนในเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวจากระยะผลเปลี่ยนสีกับระยะเวลาการเก็บรักษาได้ดังสมการท่ี (2) 

(Table 3)  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.844  หมายความว่า  เม่ือใช้สมการดงักล่าวทํานาย

ปริมาณสารไลโคปีนตามสดัสว่นของตวัแปรอิสระท่ีเปลี่ยนไป (x หรือ ระยะเวลาการเก็บรักษา) อธิบายความผนัแปร

ของปริมาณไลโคปีน (Y) ได้ถกูต้องร้อยละ 84.40   

สําหรับสมการทํานายระยะผลสุกปานกลางดงัสมการท่ี (3) (Table 3)  สามารถใช้ทํานายได้ดีท่ีสุด  

เน่ืองจากมีค่า R2  มากถึง  0.966  และเม่ือพิจารณาระยะผลสกุเต็มท่ีดงัสมการท่ี (4)  มีค่า  R2  เท่ากบั  0.865  

นอกจากนีเ้ม่ือนําปริมาณสารไลโคปีนของผลฟักข้าวทัง้หมดมาคละโดยไม่แยกระยะเก็บเก่ียวแล้วสามารถสร้าง

สมการการทํานายปริมาณสารไลโคปีนท่ีมีคา่   R2  เท่ากบั  0.771  เท่านัน้  

 ดงันัน้การใช้สมการทํานายปริมาณสารไลโคปีนควรแยกตามระยะเก็บเก่ียว  โดยสมการเอก็ซ์โปเนน-เซียล

เหมาะสมท่ีจะใช้กับระยะผลเปลี่ยนสีและระยะผลสุกปานกลาง ส่วนสมการโพลีโนเมียลกําลงัสองเหมาะสมกับ

ระยะผลสกุเตม็ท่ี   
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Table 3 Predicted equations of lycopene contents in gac aril  

Ripeness groups Preparation methods Equation R2 No. 

Colour break WBM Y =   0.218e0.256x   0.844 (2) 

Medium ripe WBM Y =  3.733e0.114x   0.966 (3) 

Fully ripe WBM Y =  -0.416x2+6.555x+18.87   0.865 (4) 

Mixed ripe WBM Y =   -0.104x2+2.249x+7.001 0.771 (5) 

 

สรุป 

1. ปริมาณสารไลโคปีนท่ีได้จากการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี  BMM  ร่วมกับการใช้ไนโตรเจนเหลวไม่

แตกตา่งทางสถิติกบัการเตรียมตวัอย่างด้วยวิธี  WBM 

2. ระยะผลเปลี่ยนสีและระยะผลสุกปานกลางมีปริมาณสารไลโคปีนเพ่ิมขึน้เม่ือเก็บรักษาเป็นเวลา  15  

วนั  แต่ในระยะผลสุกเต็มท่ีมีปริมาณสารไลโคปีนเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วจนกระทัง่มากสดุในวนัท่ี  6  ของการเก็บ

รักษาจากนัน้ลดลงเร่ือยๆ  และเร่ิมเน่าเสียในวนัท่ี  10  โดยมีเชือ้ราเกิดขึน้บริเวณเปลือกผลและเย่ือหุ้มเมล็ด  

ขณะท่ีระยะผลเปลี่ยนสีและผลสกุปานกลางเกิดการเห่ียวเฉาในวนัท่ี  15   

3. สมการทํานายปริมาณสารไลโคปีนท่ีใช้ได้ดีท่ีสดุเป็นของระยะผลสกุปานกลาง  โดยใช้สมการ     เอ็กซ์

โปเนนเซียลท่ีมีคา่  R2 เท่ากบั 0.966 
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