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การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารไลโคปี นหลังการเก็บเกี่ยวของผลฟั กข้ าวและการทํานาย
Variation of Lycopene Contents after Harvesting of Gac Fruit and its Prediction
อภิญญา ภูมิสายดอน1 และ มนต์ทิพย์ ชํ่าชอง1
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บทคัดย่ อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระยะเก็บเกี่ยว 3 ระยะ คือระยะผลเปลี่ยนสี ระยะผลสุก
ปานกลางและระยะผลสุกเต็มที่ ระยะการเก็บรักษาที่เวลา 0 3 6 9 12 และ 15 วัน และวิธีการเตรี ยมตัวอย่าง
2 วิธี คือ Waring blender method (WBM) และ Ball mill method (BMM) ที่มีต่อปริ มาณสาร ไลโคปี นที่
สกัดได้ จากเยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าว พบว่าปริ มาณสารไลโคปี นในระยะผลเปลี่ยนสี ระยะผลสุกปานกลางและระยะผล
สุกเต็มที่ของผลฟั กข้ าวอยู่ในช่วง 0.11-8.99, 3.88-22.94 และ 18.95-50.11 mg/100 g FW ตามลําดับ เมื่อ
เปรี ยบเทียบผลจากวิธีการเตรี ยมตัวอย่างทัง้ 2 วิธี พบว่าปริ มาณสารไลโคปี นในทุกระยะเก็บเกี่ยวทัง้ 3 ระยะและ
ทุกระยะการเก็บรักษาให้ ผลไม่แตกต่างกัน (P>0.05) นอกจากนี ้ฟั กข้ าวที่ระยะผลสุกเต็มที่และเก็บรักษาเป็ นเวลา
6 วัน ให้ ปริ มาณสารไลโคปี นมากสุดที่ 50.11±4.59 mg/100 g FW อย่างไรก็ตามเมื่อนําข้ อมูลมาสร้ างสมการ
ทํานายปริ มาณสารไลโคปี นในเยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวของทุกระยะเก็บเกี่ยวตลอดระยะเวลา 15 วันของการเก็บรักษา
พบว่าสมการเอ็กซ์โปเนนเชียลของระยะผลสุกปานกลางใช้ ได้ ดที ี่สดุ (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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คํานํา

ฟั กข้ าว (gac fruit) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ วา่ Momordica cochinchinensis Spreng. จัดอยู่ในพืชตระกูล
แตงและมะระ มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้ แก่ ทางตอนใต้ ของประเทศจีน พม่า
ญี่ ปุ่น อินเดีย ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย และบังคลาเทศ (Vuong et al., 2002)
ประเทศเวียดนามนิยมปลูกฟั กข้ าวเพื่อการค้ า ในประเทศไทยฟั กข้ าวเป็ นผักโบราณพื ้นบ้ านนิยมนํามาบริ โภคกัน
ทุกภูมิภาคโดยนํายอดอ่อนและผลอ่อนมาลวกรับประทานกับนํ ้าพริ กหรื อทําแกงเลียง พันธุ์ของฟั กข้ าวที่มีการปลูก
เพื่อการค้ าในเวียดนามนันจะมี
้ ขนาดของผลใหญ่กว่าของไทย โดยมีนํ ้าหนักผลเฉลี่ย 710.80 กรัม(g) และมีเยื่อหุ้ม
เมล็ด 124.68 g คิดเป็ นร้ อยละ 17.54 โดยนํ ้าหนัก ในขณะที่พนั ธุ์พื ้นเมืองของไทยมีนํ ้าหนักผลเฉลี่ย 437.90 g
มีสว่ นเยื่อหุ้มเมล็ด 110.28 g คิดเป็ นร้ อยละ 20.5 โดยนํ ้าหนัก ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่มากกว่าผลสุกเต็มที่ของแหล่งพันธุ์
จากเวียดนาม (ยุทธนา และคณะ, 2553)
ผลสุกของฟั กข้ าวอุดมไปด้ วยสารสีในกลุม่ แคโรทีนอยด์ที่ให้ สีเหลือง ส้ มและส้ มแดง สารสีเหล่านี ้พบมาก
ที่เยื่อหุ้มเมล็ดซึง่ มีปริ มาณสารไลโคปี นมากและมีความแปรปรวนของข้ อมูลอยู่ในช่วงกว้ างตังแต่
้ 38.00-372.80
mg/100 g FW และมีปริ มาณสารเบต้ าแคโรทีนอยู่ในช่วง 8.30-83.60 mg/100 g FW (Table 1) ความแปรปรวน
ในช่ วงกว้ างนี อ้ าจเนื่ อ งจากปั จจัย ต่างๆ เช่ น พัน ธุ์ ฤดูกาล พื น้ ที่ การผลิ ต ระยะเก็บเกี่ ย ว และการให้ ปุ๋ยที่
แตกต่างกัน ส่วนในเนือ้ ผลฟั กข้ าวมีปริ มาณสารเบต้ าแคโรทีนอยู่ในช่วง 1.60-5.80 mg/100 g FW แต่ไม่พบ
ปริ มาณสารไลโคปี นอยู่เลย (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,
NA
NA
38.00
10.10
HPLC
Vietnam
Ishida et al. (2004)
Northern,
NA
Fully ripe
154.6063.60HPLC
Vietnam
305.40
83.60
Vuong et al. (2006)
Vietnam
NA
Fully ripe
40.80
8.30
HPLC
Nhung et al. (2010)
Hai Duong, Nov 2008 Colour break 237.8025.70HPLC
Vietnam
to fully ripe
372.80
37.90
Kubola and
Nakhonphanom, May-July Fully ripe
70.00
HPLC
Siriamornpun
Thailand
2009
(2011)
ปริ มาณสารไลโคปี นในเยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวมีปริ มาณมากกว่ามะละกอ แตงโม ฝรั่ งและมะเขือเทศ ถึง
ประมาณ 13 10 10 และ 7 เท่า ตามลําดับ (Bauernfield, 1971) นอกจากนี ้ในผลฟั กข้ าวยังประกอบด้ วยกรด
ไขมันที่จําเป็ นและเป็ นแหล่งของวิตามินอีที่มีปริ มาณ 7.60 mg/ 100 g อีกด้ วย (Vuong, 2000) ประโยชน์ของการ
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บริ โภคอาหารที่มีสารไลโคปี นและเบต้ าแคโรทีนซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระที่เกิดขึ ้นในร่ างกายเหล่านี ้จะ
สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ แก่ โรคเกี่ยวกับการมองเห็น โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง เช่น มะเร็ งต่อม
ลูกหมาก (Tran et al., 2008 ; Guns and Cowell, 2005; Chan et al., 2009 ) และโรคหลอดเลือดหัวใจ (Rao
and Agarwal, 1999) อีกทังช่
้ วยเพิ่มพลาสมาในเลือดได้ ด้วย (Vuong et al., 2002)
เนื่องจากในเยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวมีสารไลโคปี นปริ มาณมากจึงได้ มีความพยายามที่จะหาวิธีการที่เหมาะสม
ในการเตรี ยมตัวอย่างเพื่อใช้ ในการสกัดไลโคปี นให้ มีความแปรปรวนของข้ อมูลน้ อยที่สดุ โดยวิธีการเตรี ยมตัวอย่าง
เช่น การใช้ วิธีการบดละเอียดเยื่อหุ้มเมล็ดตังแต่
้ ระยะผลเปลี่ยนสีถึงระยะผลสุกเต็มที่ซึ่งใช้ การเตรี ยมด้ วยวิธีการ
บดละเอี ยดแบบธรรมดาโดยใช้ Warring blender method (WBM) และอีก วิธี นําไปแช่ เยื อกแข็ งด้ วย
ไนโตรเจนเหลวก่อนการบดละเอียดด้ วย Ball mill method (BMM) โดยมีสมมติฐานว่าในสภาพเยื่อหุ้มเมล็ดที่อ่อน
นิ่มจากระยะผลสุกเต็มที่จะบดละเอียดกว่าเมื่อผ่านการทําให้ เป็ นของแข็งก่อนนําไปสกัดสารไลโคปี นออกมา จึงทํา
ให้ เกิดความแปรปรวนน้ อยกว่าและทําให้ ได้ ปริ มาณสารไลโคปี นมากกว่า
ดังนันเพื
้ ่อสามารถใช้ ประโยชน์ จากสารต้ านอนุมลู อิสระที่มีอยู่ในผลฟั กข้ าวได้ มากขึ ้น โครงการวิจัยจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของระยะเก็บเกี่ยว ระยะเวลาในการเก็บรักษา และวิธีการเตรี ยมตัวอย่างของ ฟั ก
ข้ าวที่มีตอ่ การสกัดสารไลโคปี นในผลฟั กข้ าวที่เป็ นสายพันธุ์พืชพื ้นเมืองของไทย

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมตัวอย่ าง
ผลฟั กข้ าวจากสวนบ้ านปลักไม้ ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม จํานวน 46 กิโลกรัม ถูกเก็บ
เกี่ยวและคัดเลือกมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จากนัน้ นํ าไปแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามระยะเก็บเกี่ยวของผล
ได้ แก่ ระยะผลเปลี่ยนสี (color break stage) มีเปลือกสีเขียวทังผล
้ ระยะผลสุกปานกลาง (medium ripe) มี
เปลือกสีแดงไม่เกิน 2/3 ของผล และระยะผลสุกเต็มที่ (fully ripe) มีเปลือกสีแดงมากกว่า 2/3 ของผล (Figure
1) เก็บรักษาไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง (ประมาณ 26±1 องศาเซลเซียส) เป็ นเวลา 0 3 6 9 12 และ 15 วัน ในระหว่าง
การเก็บรักษาสุม่ หยิบผลฟั กข้ าวระยะเก็บเกี่ยวละ 3 ผล/วัน เพื่อใช้ เก็บข้ อมูลเป็ น 3 ซํ ้า
จากนัน้ แบ่งเยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวในแต่ละผลเป็ น 2 ส่วน เพื่อนํ าไปศึกษาถึงความแตกต่างของวิธีการ
เตรี ยมตัวอย่าง 2 วิธี โดยเตรี ยมส่วนที่ 1 ด้ วย WBM ซึง่ นํามาบดละเอียดด้ วยเครื่ อง Maxi Chopper (ยี่ห้อ
Tomex รุ่ น T-1128 ประเทศจีน) เป็ นเวลา 3 นาที ด้ วยกําลังไฟฟ้า 750 วัตต์ และเตรี ยมส่วนที่ 2 ด้ วย BMM
โดยนําเยื่อหุ้มฟั กข้ าวมาแช่เยือกแข็งด้ วยไนโตรเจนเหลวนาน 5 นาที จากนันทํ
้ าการบดด้ วยเครื่ อง ball mill mixer
(ยี่ห้อ Retsch® รุ่ น MM 301 ประเทศเยอรมนี) ใช้ ความถี่ 30 รอบต่อวินาที เป็ นเวลา 30 วินาที

(A) color break stage
(B) medium ripe
Figure 1 Gac fruit of three harvesting stages
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(C) fully ripe
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การวิเคราะห์ ปริมาณสารไลโคปี นระหว่ างการเก็บรั กษา
นําเยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวที่ได้ จากแต่ละผลของแต่ละระยะเก็บเกี่ยวและในแต่ละวิธีการเตรี ยมปริ มาณ 1
กรัม มาเติมตัวทําละลายผสมระหว่าง acetone:hexane อัตราส่วน 4:6 (v/v) เพื่อสกัดสารไลโคปี นและทําการ
เจือจางสารละลายทัง้ หมด 3 ระดับความเข้ มข้ น โดยระยะผลเปลี่ยนสี ระยะผลสุกปานกลางและระยะผลสุก
เต็มที่ใช้ ความเข้ มข้ นอยู่ในช่วง 1:10-1:18, 1:38-1:46 และ 1:58-1:66 ตามลําดับ วิเคราะห์หาปริ มาณสาร ไล
โคปี นตามวิธี Kimura method (Nagata and Yamashita, 1992) โดยนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ อง UVvisible spectrophotometer (ยี่ห้อ Thermo Spectonic รุ่ น GENESYS 10 UV-Vis ประเทศอเมริ กา) ที่ความยาว
คลื่น 663 645 505 และ 453 นาโนเมตร แล้ วนําไปคํานวณหาปริ มาณสารไลโคปี นในสมการที่ (1)
Lycopene (mg/100 g fresh weight; FW) = - 0.0458A 663 + 0.204 A 645 + 0.372 A 505 - 0.0806 A 453

(1)

เปรี ยบเทียบปริ มาณสารไลโคปี นในแต่ละระยะเก็บเกี่ยว ระยะเวลาการเก็บรักษา ระหว่างวิธีการเตรี ยม
ตัวอย่างด้ วย WBM และ BMM โดยใช้ แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block
Design : RCBD) นํ าข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และเปรี ยบเทียบปริ มาณสาร ไล
โคปี นจากการเตรี ยมตัวอย่างด้ วย WBM และ BMM โดยวิธี T-test

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารไลโคปี นในระหว่ างการเก็บรั กษา
การศึกษาปริ มาณสารไลโคปี นในเยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวทัง้ 3 ระยะการเก็บเกี่ยว คือ ระยะผลเปลี่ยนสี
ระยะผลสุกปานกลางและระยะผลสุกเต็มที่ เก็บรักษาเป็ นเวลา 0 3 6 9 12 และ 15 วัน และจากการเตรี ยม
ตัวอย่างด้ วย WBM และ BMM มีสมมติฐานว่าผลฟั กข้ าวที่นํามาแบ่งออกเป็ น 3 ระยะนัน้ ในแต่ละระยะควรมี
ปริ มาณสารไลโคปี นเริ่ มต้ นจากแต่ละลูกที่เท่ากัน โดยระยะผลเปลี่ยนสีมีสารไลโคปี นน้ อยที่สดุ ระยะผลสุกปาน
กลางมีสารไลโคปี นมากขึ ้นและระยะผลสุกเต็มที่มีสารไลโคปี นมากที่สดุ โดยแต่ละระยะเวลาที่นํามาตรวจวิเคราะห์
สารไลโคปี นเป็ นคนละผลกัน
ผลการศึกษาพบว่าเยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวที่ เตรี ยมด้ วยวิธี WBM และ BMM ของระยะผลเปลี่ยนสีที่
ระยะเวลาการเก็บรักษา 0-15 วัน มีปริ มาณน้ อยมากซึง่ อยู่ระหว่าง 0.11-8.99 mg/100 g FW ขณะที่ระยะผล
สุกปานกลางและระยะผลสุกเต็มที่มีปริ มาณสารไลโคปี นอยู่ในช่วง 3.89 - 22.94 และ 18.95 - 50.11 mg/100 g
FW ตามลําดับ (Table 2) ระยะผลสุกเต็มที่เก็บรักษาเป็ นเวลา 6 วัน มีปริ มาณสารไลโคปี นมากที่สดุ จากการ
เตรี ยมตัวอย่างด้ วย BMM กับ WBM ให้ ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05) เท่ากับ 50.11±4.59 และ
49.61±3.92 mg/100 g FW ตามลําดับ ซึง่ ปริ มาณสารไลโคปี นที่ตรวจสอบได้ นี ้มีน้อยกว่าที่พบโดย Kubola and
Siriamornpun (2011) (Table 1) ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากระยะเก็บเกี่ยว พื ้นที่การผลิต การให้ ปุ๋ย และตัวทําละลายที่
แตกต่ า งกัน โดยเก็ บ เกี่ ย วฟั ก ข้ าวในฤดูฝ น พื น้ ที่ เ พาะปลูก อยู่ ใ นจัง หวัด นครพนมและใช้ ตัว ทํ า ละลายผสม
hexane:acetone:ethanol (50:25:25 v/v/v) เป็ นสารสกัดไลโคปี นในเยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าว ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้อาจ
ส่งผลต่อความแตกต่างกันของปริ มาณสารไลโคปี นที่ตรวจสอบได้
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เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณสารไลโคปี นในเยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวทัง้ 3 ระยะเก็บเกี่ยว จากการเตรี ยมตัวอย่าง
ด้ วย WBM และ BMM พบว่าระยะเวลาในการเก็บรักษาตังแต่
้ วนั ที่ 0-15 มีปริ มาณไม่แตกต่างกัน (P>0.05)
ดังนันการเตรี
้
ยมตัวอย่างด้ วยวิธี WBM จึงเหมาะสมกว่าเนื่องจากสามารถประหยัดต้ นทุนการใช้ ไนโตรเจนเหลว
และสามารถใช้ เครื่ องบดละเอียดแบบธรรมดาซึง่ มีราคาตํ่ากว่า ball mill mixer แทนได้
Table 2 Lycopene contents in gac aril from 2 preparation methods (WBM; BMM) during storage
Storage
Lycopene contents (mg/100 g FW)
(days)
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)

เยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวในระยะผลสุกเต็มที่เมื่อเก็บเกี่ยวมาและไม่มีการเก็บรักษา (0 วัน) มีปริ มาณสาร ไล
โคปี นมากที่สุดและมากกว่าระยะผลสุกปานกลางและระยะผลเปลี่ยนสี (Figure 2) แนวโน้ มการเพิ่ มขึน้ ของ
ปริ มาณสารไลโคปี นตามระยะเวลาการเก็บรักษานันมี
้ แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในระยะผลเปลี่ยนสีและผลสุกปาน
กลาง ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 15 วัน อาจเนื่องมาจากว่าผลในระยะเปลี่ยนสีและระยะผลสุกปานกลางนัน้
อาจเป็ นระยะที่ผลยังไม่สกุ เต็มที่ทําให้ ผลฟั กข้ าวมีอตั ราของกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารสุกเพิ่มมากขึ ้นได้ น้อย
จึงทําให้ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและอัตราการผลิตเอทิลีนในกระบวนการสุก เช่น การสังเคราะห์
ปริ มาณสารไลโคปี นที่มีในผลฟั กข้ าว มีแนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่เป็ นระยะผล
สุกเต็มที่ (Cantwell and Reid, 1993) แต่อย่างไรก็ตามในวันที่ 15 ของการเก็บรักษา ระยะผลเปลี่ยนสีและผล
สุกปานกลางมีลกั ษณะทางกายภาพที่แสดงอาการเหี่ยวเฉาเกิดขึ ้น
เยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวในระยะผลสุกเต็มที่มีปริ มาณสารไลโคปี นเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ วและสูงสุดในวันที่ 6
ของการเก็บรักษา จากนันจึ
้ งลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ ้นและเริ่ มเกิดผลเน่าเสียในวันที่ 10 ของ
การเก็บรักษาซึง่ สอดคล้ องกับผลการทดลองของ Nhung et al.(2010) ที่พบว่าในระยะการเก็บรักษาผลฟั กข้ าว
สัปดาห์ที่ 1 (7 วัน) ปริ มาณสารไลโคปี นในเยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวเพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ทัง้ 3 ระยะเก็บเกี่ยว (ระยะ
ผลเปลี่ยนสี ระยะผลสุกปานกลางและระยะผลสุกเต็มที่) และในสัปดาห์ที่ 2 (14 วัน) ปริ มาณสาร ไลโคปี น
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ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี ้ยังพบว่าปริ มาณสารไลโคปี นในผลฟั กข้ าวนันมี
้ ความแปรปรวนในช่วงกว้ างทัง้
ภายในผลเดียวกันและต่างผล
ดังนันเพื
้ ่อให้ สามารถสกัดสารไลโคปี นจากฟั กข้ าวได้ มากที่สุดเกษตรกรจึงควรเก็บฟั กข้ าวในระยะผลสุก
เต็มที่และเก็บรักษาเป็ นเวลา 6-9 วัน เท่านัน้ อย่างไรก็ตามในระยะผลสุกเต็มที่เมื่อเก็บรักษาจนกระทัง่ ถึงวันที่ 10
จะเริ่ มเน่าเสียอาจไม่เหมาะสมในการนําไปใช้ ซึง่ ถ้ าใช้ ผลระยะเปลี่ยนสีและผลระยะสุกปานกลางจะแสดงอาการ
เหี่ยวเฉาในวันที่ 15 แต่ยงั ไม่เน่าเสียจึงสามารถยืดระยะเวลาในการนําไปใช้ ประโยชน์ได้ นานขึ ้นเมื่อเทียบกับผล
ระยะสุกเต็มที่ที่มีปริ มาณสารไลโคปี นมากแต่เน่าเสียเร็ วกว่า
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Figure 2 Lycopene contents of gac aril during storage at 26±1 ๐C for 15 days prepared by WBM
เมื่อทํ าการวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงพหุจะเห็นว่าสามารถสร้ างสมการอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปริ มาณสารไลโคปี นในเยื่ อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวจากระยะผลเปลี่ยนสีกับระยะเวลาการเก็บรั กษาได้ ดังสมการที่ (2)
(Table 3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.844 หมายความว่า เมื่อใช้ สมการดังกล่าวทํานาย
ปริ มาณสารไลโคปี นตามสัดส่วนของตัวแปรอิสระที่เปลี่ยนไป (x หรื อ ระยะเวลาการเก็บรักษา) อธิบายความผันแปร
ของปริ มาณไลโคปี น (Y) ได้ ถกู ต้ องร้ อยละ 84.40
สําหรั บสมการทํานายระยะผลสุกปานกลางดังสมการที่ (3) (Table 3) สามารถใช้ ทํานายได้ ดีที่สุด
เนื่องจากมีค่า R2 มากถึง 0.966 และเมื่อพิจารณาระยะผลสุกเต็มที่ดงั สมการที่ (4) มีค่า R2 เท่ากับ 0.865
นอกจากนีเ้ มื่อนําปริ มาณสารไลโคปี นของผลฟั กข้ าวทัง้ หมดมาคละโดยไม่แยกระยะเก็บเกี่ยวแล้ วสามารถสร้ าง
สมการการทํานายปริ มาณสารไลโคปี นที่มีคา่ R2 เท่ากับ 0.771 เท่านัน้
ดังนันการใช้
้
สมการทํานายปริ มาณสารไลโคปี นควรแยกตามระยะเก็บเกี่ยว โดยสมการเอ็กซ์โปเนน-เซียล
เหมาะสมที่จะใช้ กับระยะผลเปลี่ยนสีและระยะผลสุกปานกลาง ส่วนสมการโพลีโนเมียลกําลังสองเหมาะสมกับ
ระยะผลสุกเต็มที่
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Table 3 Predicted equations of lycopene contents in gac aril
Ripeness groups
Preparation methods
Equation
Colour break
WBM
Y = 0.218e0.256x
Medium ripe
WBM
Y = 3.733e0.114x
Fully ripe
WBM
Y = -0.416x2+6.555x+18.87
Mixed ripe
WBM
Y = -0.104x2+2.249x+7.001

R2
0.844
0.966
0.865
0.771

No.
(2)
(3)
(4)
(5)

สรุ ป
1. ปริ มาณสารไลโคปี นที่ได้ จากการเตรี ยมตัวอย่างโดยวิธี BMM ร่ วมกับการใช้ ไนโตรเจนเหลวไม่
แตกต่างทางสถิตกิ บั การเตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธี WBM
2. ระยะผลเปลี่ยนสีและระยะผลสุกปานกลางมีปริ มาณสารไลโคปี นเพิ่มขึ ้นเมื่อเก็บรั กษาเป็ นเวลา 15
วัน แต่ในระยะผลสุกเต็มที่มีปริ มาณสารไลโคปี นเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วจนกระทัง่ มากสุดในวันที่ 6 ของการเก็บ
รักษาจากนัน้ ลดลงเรื่ อยๆ และเริ่ มเน่าเสียในวันที่ 10 โดยมีเชือ้ ราเกิดขึน้ บริ เวณเปลือกผลและเยื่อหุ้มเมล็ด
ขณะที่ระยะผลเปลี่ยนสีและผลสุกปานกลางเกิดการเหี่ยวเฉาในวันที่ 15
3. สมการทํานายปริ มาณสารไลโคปี นที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ เป็ นของระยะผลสุกปานกลาง โดยใช้ สมการ เอ็กซ์
โปเนนเซียลที่มีคา่ R2 เท่ากับ 0.966
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