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ผลของอุณหภูมแิ ละระยะเวลาเก็บรักษาต่อคุณภาพ ปริมาณสาร
ต้านอนุมูลอิสระ และความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระใน
ไมโครกรีนผักขีห้ ดู (Raphanus sativus var. caudatus Alef)
Effects of storage temperature and time on quality, antioxidants
and their capacities of Thai rat-tailed radish (Raphanus sativus
var. caudatus Alef) microgreen
พรชัย หาระโคตร1*, ลลิตา เจริญทรัพย์1, ภาณุมาศ ฤทธิไชย1 และ สมพงษ์ ทะบันหาร2
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บทคัดย่อ: ผักขีห้ ดู เป็ นผักพืน้ เมืองที่มีศกั ยภาพในการผลิตเป็ นไมโครกรีน เนื่องจากอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพและความสามารถในการยับยัง้ อนุมลู อิสระสูง อย่างไรก็ตาม ไมโครกรีนมีอายุการเก็บรักษาสัน้ และ
สูญเสียน�ำ้ หนักอย่างรวดเร็วเมือ่ เก็บรักษาในสภาพทีไ่ ม่เหมาะสม ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิค
ทัง้ หมด ฟลาโวนอยด์ทงั้ หมด และความสามารถในการยับยัง้ อนุมลู อิสระในไมโครกรีนผักขีห้ ดู โดยวางแผน
การทดลองแบบ 3 x 4 factorial in CRD จ�ำนวน 3 ซ�ำ้ ประกอบด้วย 2 ปั จจัย คือ 1) อุณหภูมิในการเก็บ
รักษา ได้แก่ อุณหภูมิ 5 และ 10 ºC เปรียบเทียบกับอุณหภูมิหอ้ ง (25±2 ºC) และ 2) ระยะเวลาการเก็บรักษา
ได้แก่ 0 4 8 และ 12 วัน พบว่า การเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 5 ºC ไมโครกรีน ผักขีห้ ดู มีการสูญเสียน�ำ้ หนัก ปริมาณ
สารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด ฟลาโวนอยด์ทงั้ หมด และความสามารถในการยับยัง้ อนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH
และ ABTS น้อยที่สดุ ปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระดังกล่าวสูญเสียเพิ่มขึน้ เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานาน
ขึน้ นอกจากนี ้ การเก็บรักษาไมโครกรีนผักขีห้ ดู ที่อณ
ุ หภูมิ 5 ºC เป็ นระยะเวลา 4 วัน มีนำ้� หนัก ปริมาณสารต้าน
อนุมลู อิสระ และความสามารถในการยับยัง้ อนุมลู อิสระไม่แตกต่างจากวันแรกของการเก็บรักษา ดังนัน้ การเก็บ
รักษาไมโครกรีนผักขีห้ ดู ที่อณ
ุ หภูมิต่ำ� เป็ นอีกแนวทางหนึง่ ในการคงคุณภาพและปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระ
ค�ำส�ำคัญ: ไมโครกรีน, อุณหภูมกิ ารเก็บรักษา, อายุการเก็บรักษา, ฟี นอลิค, Raphanus sativus var. caudatus Alef
ABSTRACT: Thai rat-tailed radish was an indigenous vegetable that had high potential to produce
microgreens. This vegetable was rich in important bioactive compounds as well as high of antioxidants
capacities. However, rat-tailed radish microgreen had a short shelf life and rapidly weight loss when
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stored at unsuitable conditions. Therefore, the objective of this study was to study the effects of storage
temperature and time on quality, total phenolic and flavonoid contents and antioxidants capacities of
rat-tailed radish microgreens. The experiment was arranged in 3 x 4 factorial in completely randomized
design (CRD) with three replications. Twelve treatments included three storage temperature; 5 and 10
ºC as compared with room temperature (25±2oC), and four storage times; 0, 4, 8 and 12 days. The results
indicated that microgreen stored at 5 ºC showed the lowest declined of fresh weight, total phenolic
and flavonoid contents as well as antioxidant capacities when using DPPH and ABTS assays. These
antioxidants and their capacities were hardly decreased with storage time were increased. Moreover,
rat-tailed radish microgreen stored at 5 °C for 4 days had dry weight, antioxidants and their capacities
was not significantly difference from the first day of storage (0 day). Our finding suggests that the rattailed radish microgreen should be stored at low temperature to maintain optimal quality and maximal
antioxidant levels.
Keywords: microgreen, storage temperature, shelf life, phenolics, Raphanus sativus var. caudatus Alef

บทนำ�
ในปั จ จุบัน ปั ญ หาสุข ภาพของประชากร
ไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึง่ การเจ็บป่ วยและ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทยมีผลมาจากโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (Non-communicable Diseases:
NCDs) ได้แก่ โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคเบา
หวาน และโรคอ้วน เป็ นต้น (ปวีณภัทร และ วราง
คณา, 2560) ทัง้ นีเ้ กิดจากผูค้ นมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ รวมถึงการบริโภคผัก
และผลไม้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
สาเหตุหลักมาจากความยุง่ ยาก เวลาที่จำ� กัด ข้อ
จ�ำกัดในเรื่องของสถานที่อยูอ่ าศัยที่ไม่สามารถปลูก
ผักไว้รบั ประทานเองได้ ท�ำให้คนไทยประสบปั ญหา
ความไม่ม่นั คงทางด้านอาหาร (นครินทร์ และ
เกียรติรตั น์, 2556) อีกทัง้ ปั จจุบนั ประเทศไทยอยู่
ภายใต้สภาวะเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
ซึ่ง การเปลี่ ย นแปลงของภู มิ อ ากาศมี ผ ลกระทบ
โดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลและพืน้ ที่การ
เพาะปลูก ท�ำให้เกิดปั ญหาโรคและแมลงศัตรูพืช
เพิ่มมากขึน้ เกษตรกรจ�ำเป็ นต้องใช้สารเคมีในการ
ป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงเพิ่มขึน้ ด้วย ส่งผลให้เกิด
ปั ญหาสารตกค้างในผลผลิต (รัตนสุดา, 2558) การ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นอย่างยิ่ง
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ กล่าวคือเป็ นการพัฒนา
ระบบการผลิตที่สามารถควบคุมคุณภาพ ผลิตผล
ผลิตได้อย่างสม�่ำเสมอ สามารถแก้ปัญหาเรือ่ งโรค
และแมลงศัตรู พืชได้ รวมทัง้ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
และมีการใช้ปัจจัยการผลิตต�่ำ เช่น พืน้ ที่ น�ำ้ และ
แรงงาน เป็ นต้น การผลิตผักแบบไมโครกรีน
(microgreen) เป็ นแนวทางหนึง่ ในการสร้างความ

มั่นคงในด้านอาหาร ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค รวมทัง้
ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึน้ ได้ เนื่องจาก
สามารถผลิตได้ตลอดทัง้ ปี การผลิตแต่ละรุ น่ ใช้
ระยะเวลาสัน้ ปลอดภัยจากสารเคมี และที่สำ� คัญ
ใช้พืน้ ที่การปลูกน้อย สามารถปลูกได้ภายในบ้าน
หรืออาคารต่างๆ ได้ (Xiao et al., 2012)
ไมโครกรีน คือ ต้นกล้าขนาดเล็กหรือต้น
อ่อนที่เพาะจากเมล็ดผัก สมุนไพร และเมล็ดพืช
อื่นๆ มีขนาดความสูงของล�ำต้นประมาณ 1-3 นิว้
ประกอบด้วย ล�ำต้น ใบเลีย้ ง และใบจริง 1-2 ใบ
นิยมรับประทานส่วนที่อยูเ่ หนือดิน (กรรณิกา และ
ดนุพล, 2560) ต้นกล้าเหล่านีม้ ีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูง
เป็ นแหล่งของแร่ธาตุ วิตามิน และสารต้านอนุมลู
อิสระ เมื่อเปรียบเทียบกับผักชนิดเดียวกันที่มีการ
เจริญเติบโตเต็มที่ เมล็ดพันธุท์ ่ีนิยมน�ำมาผลิตเป็ น
ไมโครกรีนส่วนใหญ่เป็ นเมล็ดพันธุต์ า่ งประเทศ เช่น
บรอกโคลี กะหล�่ำดอก กะหล�่ำปลี ผักกาด แรดิช
มิซนู า่ และโรโคล่า เป็ นต้น (Xiao et al., 2012) ซึง่
เมล็ดพันธุผ์ กั เหล่านีม้ ีราคาค่อนข้างสูง อย่างไร
ก็ตาม ประเทศไทยมีผักพืน้ เมืองหรือสมุนไพร
จ�ำ นวนมากที่ มี คุณ ค่ า ทางอาหารและสรรพคุณ
ทางยา อีกทัง้ มีรสชาติท่ีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึง่
มีคณ
ุ ค่าไม่ดอ้ ยกว่าผักต่างประเทศ เช่น ผักกาด
เขียวน้อย ผักโขม โหระพา แมงลัก กะเพรา และผักขี ้
หูด เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผักขีห้ ดู ที่มีศกั ยภาพ
ในการผลิตเป็ นไมโคร- กรีนสูง เนื่องจาก ไมโครกรีน
ผักขีห้ ดู มีปริมาณแคโรทีนอยด์ ซัลโฟราเฟน สาร
ต้านอนุมลู อิสระ และความสามารถในการยับยัง้
อนุมูล อิ ส ระสูง ไม่ แ ตกต่ า งจากไมโครกรี น คะน้า
ฮ่องกงและบรอกโคลี่ (พรชัย และคณะ, 2561)
Fahey et al. (1997) รายงานว่า ซัลโฟราเฟนพบ
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มากในผักงอกหรือต้นอ่อน มีฤทธิ์กระตุน้ การสร้าง
เอนไซม์กำ� จัดเซลล์มะเร็งที่เกิดจากสารพิษต่างๆ ซึง่
ช่วยควบคุมการกลายพันธุ์ของเซลล์ท่ีจะเกิดเป็ น
เนือ้ ร้ายหรือมะเร็งในร่างกายได้ อย่างไรก็ตาม ไมโคร
กรีนมีการสูญเสียน�ำ้ หนัก (อาการเหี่ยว) รวมถึงสาร
ต้านอนุมลู อิสระมีการเปลี่ยนแปลงแปลงรูปร่างและ
สูญเสียหน้าที่ตลอดเวลาเมื่อผลิตผลอยู่ในสภาวะ
การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม ท�ำให้ผลผลิตไมโครกรี
นมีอายุการเก็บรักษาและอายุการวางจ�ำหน่ายสัน้
(Chandra et al., 2012; Dayarathna et al., 2018)
ซึง่ Baenas et al. (2017) รายงานว่าอุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการเก็ บ รัก ษาเป็ นหนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่
ส�ำคัญที่มีผลต่อคุณภาพ และกระบวนการทาง
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของไมโครกรีน โดยการ
เก็บรักษาไมโครกรีนผักกาดเขียวปลีท่ีอณ
ุ หภูมิ 5
และ 10 ๐C ส่งผลให้มีการสูญเสียน�ำ้ หนัก เกิดการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิ ลล์และความสามารถ
ในการยับยัง้ อนุมลู อิสระน้อยที่สดุ โดยสามารถเก็บ
รักษานาน 14 วัน (Dayarathna et al., 2018) การ
เก็บรักษาบรอกโคลีและแรดิชงอกที่อณ
ุ หภูมิ 5 ๐C
เป็ นระยะเวลา 14 วัน มีปริมาณสารประกอบฟี นอ
ลิคทัง้ หมดลดลงต�่ำกว่าการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10
๐
C (Baenas et al., 2017) อย่างไรก็ตาม การศึกษา
อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการเก็บ
รักษาผลผลิตไมโครกรีนผักพืน้ เมื องยังมี อยู่อย่าง
จ�ำกัด ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาเก็บรักษาต่อ
คุณภาพ ปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระ และความ
สามารถในการยับยัง้ อนุมลู อิสระในไมโครกรีน ผัก
ขีห้ ูด เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานต่อผูบ้ ริโภคและ
สามารถน�ำ ไปพั ฒ นาการจั ด การหลั ง การเก็ บ
เกี่ยวที่เหมาะสมต่อไป
วิธีการศึกษา
การวางแผนการทดลอง วางแผนการ
ทดลองแบบ 3×4 Factorial in CRD ปั จจัยที่ 1 คือ
อุณหภูมิเก็บรักษา 3 ระดับ ได้แก่ 5 และ 10 ๐C
เปรียบเทียบกับอุณหภูมิหอ้ ง (25±2 ๐C) ปั จจัยที่ 2
คือ ระยะเวลาเก็บรักษา 4 ระดับ ได้แก่ 0 4 8 และ
12 วัน ทรีทเมนต์ละ 3 ซ�ำ้
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การผลิ ต ไมโครกรี น และการเตรี ย ม
ตัวอย่าง ดัดแปลงจากวิธีการของ Xiao et al.
(2012) โดยน�ำเมล็ดผักขีห้ ดู ที่ผา่ นการล้างด้วยน�ำ้
กลั่น เพาะในกล่องเพาะขนาด 10×15×6 ซม. ด้วย
พีทมอส น�ำถาดเพาะไปวางในตูเ้ พาะที่ควบคุม
อุณหภูมิ 25 ºC และแสง 16 ชั่วโมง/วัน ให้นำ้� ตาม
ความเหมาะสม เก็บเกีย่ วไมโครกรีนผักขีห้ ดู เมือ่ อายุ 5
วัน โดยบรรจุในในถุงพลาสติกชนิดพอลิเอทิลนี ขนาด
15×15 ซม. ปริมาณถุงละ 25 ก. และน�ำไปเก็บไว้ใน
ตูเ้ ย็นอุณหภูมิ 5 และ 10 ๐C และอุณหภูมิหอ้ ง
(25±2 ๐C) เป็ นเวลา 12 วัน ท�ำการประเมินตัวอย่าง
ที่ 0 4 8 และ 12 วัน เมื่อถึงระยะเวลาที่กำ� หนด น�ำ
ตัวอย่างจุ่มไนโตรเจนเหลวและท�ำให้แห้งแบบแช่
เยือกแข็ง ชั่งน�ำ้ หนักแห้ง หลังจากนัน้ เก็บตัวอย่าง
ในซองสุญญากาศที่อณ
ุ หภูมิ -20 ºC ส�ำหรับการ
วิเคราะห์ทางเคมีตอ่ ไป
การสกัดตัวอย่าง ดัดแปลงจากวิธีการของ
รัชฎาพร และคณะ (2554) โดยชั่งตัวอย่างแห้ง 200
มก. เติมตัวท�ำละลายเมทานอลผสมน�ำ้ (1:1, v/v)
ปริมาตร 5 มล. น�ำไป sonication เป็ นเวลา 60 นาที
แล้วน�ำไปปั่ นเหวี่ยงที่ 3,000 รอบ/นาที เป็ นเวลา
15 นาที จากนัน้ ดูดสารละลายใสส่วนบนใส่หลอด
ทดลอง และน�ำไปสกัดซ�ำ้ อีก 2 รอบ น�ำสารสกัดที่
ได้รวมกันและปรับปริมาตรเป็ น 20 มล. เก็บที่ -20
๐
C เพื่อรอการวิเคราะห์ตอ่ ไป
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี นอ
ลิคทัง้ หมด (Total phenolic content) ตามวิธีการ
ของ รัชฎาพร และคณะ (2554) ปิ เปตสารละลาย
ตัวอย่างละ 20 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดทดลองแล้ว
เติมน�ำ้ 1.58 มล. เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu
reagents ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน
ด้วยเครือ่ ง Vortex ทิง้ ไว้ 5 นาที เติม Na2Co3 ความ
เข้มข้น 20% ปริมาตร 300 ไมโครลิตร ผสมให้เข้า
กันอีกครัง้ แล้วจึงเก็บไว้ในที่มืดที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งเป็ น
เวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนัน้ จึงน�ำมาวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ 765 นาโนเมตร และหาปริมาณฟี นอลิคทัง้ หมด
โดยใช้กรดแกลลิคเป็นมาตรฐาน และรายงานในรูป
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อกรัมน�ำ้ หนักแห้ง
(mg GAE/g DW)
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การวิ เ คราะห์ป ริ ม าณฟลาโวนอยด์
ทัง้ หมด (Total Flavonoid content) ตามวิธีการ
ของ Kubola et al. (2011) ปิ เปตสารละลายตัวอย่าง
ละ 0.5 มล. ใส่ในหลอดทดลอง จากนัน้ ใส่นำ้� กลั่น
2.2 มล. ผสมให้เข้ากัน และเติม NaNO2 ความเข้ม
ข้น 5% ปริมาตร 0.15 มล. ตัง้ ทิง้ ไว้ 6 นาที เติม
AlCl3.6H2O ความเข้มข้น 10% ปริมาตร 0.3 มล.
ตัง้ ทิง้ ไว้เป็ นเวลา 5 นาที และเติม NaOH ความเข้ม
ข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 1 มล. ผสมให้เข้ากัน จากนัน้
น�ำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 510 นาโนเมตร โดย
ใช้คาเตชินเป็ นสารมาตรฐาน และรายงานในรูป
มิลลิกรัมสมมูลของคาเตชินต่อ 100 กรัมน�ำ้ หนัก
แห้ง (mg CE/100g DW)
การวิเคราะห์ความสามารถในการยับยัง้
อนุมลู อิสระด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) และ 2,2-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) free radical
scavenging activities ตามวิธกี ารของ Harakotr et al.
(2014) โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH ปิเปต
สารละลายตัวอย่างละ 100 ไมโครลิตร ใส่ในหลอด
ทดลอง แล้วเติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 1.90 มล.
ผสมให้เข้ากัน แล้วเก็บไว้ในทีม่ ดื ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งเป็น
เวลา 15 นาที หลังจากนัน้ ท�ำการวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ 515 นาโนเมตร ค�ำนวณ % inhibition จาก
สมการ
% Inhibition = [(A0 – A1) / A0] x100
เมื่อ
A1 = ค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้ของสาร
ตัวอย่างผสมกับสารละลาย DPPH
A0 = ค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้ของ
สารละลาย DPPH
		 ส�ำหรับการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
ABTS
+
เตรียมสารละลายอนุมลู ABTSº โดยการผสม
สารละลาย ABTS ความเข้มข้น 14 มิลลิโมลาร์
ปริมาตร 5 มล. และ K2S2O8 ความเข้มข้น 4.9 มิลลิ
โมลาร์ ปริมาตร 5 มล. ผสมให้เข้ากันตัง้ ทิง้ ไว้ท่ี
อุณหภูมิหอ้ งในที่มืดเป็ นเวลา 16 ชั่วโมง ก่อนใช้นำ�
สารละลาย ABTS มาเจือจางด้วยเอทานอลให้มีคา่
การดูดกลืนแสงอยูใ่ นช่วง 0.700 ± 0.020 ที่ 734
นาโนเมตร จากนัน้ ปิ เปตสารละลาย ABTS
ปริมาตร 0.95 มล. ผสมกับสารสกัดตัวอย่าง 50
ไมโครลิตร ตัง้ ทิง้ ไว้ในที่มืดเป็ นเวลา 6 นาที จากนัน้

น�ำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734
นาโนเมตร โดยค�ำนวณ % inhibition เช่นเดียวกับ
วิธี DPPH
		 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์
ความแปรปรวนของข้อมูลทางสถิติ (ANOVA) ด้วย
F-test ตามแผนการทดลอง และเปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตสิ ำ� เร็จรูป
ผลการศึกษาและวิจารณ์
ผลของอุ ณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรั กษา
ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไมโครกรีนผัก
ขีห้ ดู
เมื่ อเก็ บรั ก ษาไมโครกรี น ผั ก ขี ้ หู ด ที่
อุณหภูมิ 5 และ 10 ๐C เปรียบเทียบกับอุณหภูมิหอ้ ง
เป็ นระยะเวลา 12 วัน พบว่า ไมโครกรีนผักขีห้ ดู มี
การสูญเสียน�ำ้ หนักที่แตกต่างกัน โดยการเก็บรักษา
ที่อณ
ุ หภูมิ 5 ๐C ไมโครกรีนผักขีห้ ดู มีการสูญเสียน�ำ้
หนักต�่ำสุด (24.60+3.43%) รองลงมา คือ การเก็บ
รักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 ๐C (35.92+1.67%) ในขณะที่
การเก็บรักษาไมโคร-กรีนที่อุณหภูมิหอ้ งมีการสูญ
เสียน�ำ้ หนักสูงสุด (57.52+2.36%) (Figure 1) โดย
ทั่วไปผลิตผลที่เป็ นส่วนของพืชที่กำ� ลังเจริญเติบโต
เช่น ยอดอ่อนของผัก มีการคายน�ำ้ อยูต่ ลอดเวลา
เพื่อระบายความร้อนที่เกิดจากการหายใจ ท�ำให้
เกิดการสูญเสียน�ำ้ ออกจากผลิตผล น�ำ้ หนักของ
ไมโครกรีนที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงจึงลดลงอย่าง
รวดเร็ว ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะรูปร่างของ
ผลิตผลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทั่วไปถ้าผลิตผลมีการ
สูญเสียน�ำ้ หนักเพียง 5% จะท�ำให้ผลิตผลเหี่ยว
คุณภาพลดลง และมีรสชาติเปลี่ยนไป รวมทัง้ ไม่
เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริโภค (กนกพร, 2558) จากการ
ประเมิ นลักษณะไมโครกรีนผักขี ห้ ูดที่ เ ก็ บรักษาที่
อุณหภูมิ 5 และ 10 ๐C พบว่า ไมโครกรีนผักขีห้ ูด
แสดงอาการเหีย่ ว โดยใบและต้นบางส่วนเริม่ เปลีย่ น
เป็นสีนำ้� ตาล รวมทัง้ มีกลิน่ ผิดปกติหลังจากเก็บรักษา
เป็นเวลา 8 วัน ในขณะทีก่ ารเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
ไมโครกรีนผักขีห้ ดู เกิดการเสื่อมสภาพทางสรีรวิทยา
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ของการเก็บรักษา โดยใบและต้นของ
ไมโครกรีนแสดงอาการเหี่ยว ช�ำ้ บางส่วนเปลี่ยน
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เป็ นสีนำ้� ตาล รวมทัง้ มีกลิ่นผิดปกติ (Figure 2)
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การเก็บรักษา
ที่ อุณ หภูมิ ต่ ำ� สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาของไมโครกรีนได้ เนื่องจาก การเก็บรักษา
ที่อณ
ุ หภูมิต่ำ� ท�ำให้อตั ราการหายใจของผลิตผลลด
ลง ช่วยชะลอการน�ำอาหารสะสมไปใช้ ลดการสูญ
เสียน�ำ้ ที่เป็ นผลของกระบวนการหายใจ และยับยัง้
การเจริญของจุลินทรียท์ ำ� ให้ผลิตผลเน่าเสียช้าลง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พลกฤษณ์ (2552)
รายงานว่า กะหล�่ำปลีสีมว่ งที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 0
๐
และ 5 C มีการสูญเสียน�ำ้ หนักสดน้อยกว่าการเก็บ
รักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งและอุณหภูมิ 10 ๐C ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา อีกทัง้ การเก็บรักษากะหล�่ำ
ปลีมว่ งที่อณ
ุ หภูมิ 0 ๐C จะแสดงอาการเหี่ยวและ
อาการช�ำ้ ของใบช้า กว่ า การเก็ บ รัก ษาที่ อุณ หภูมิ
อื่นๆ ส่งผลให้มีอายุการเก็บรักษานานที่สดุ 26 วัน
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เช่นเดียวกับการศึกษาของ Berba and Uchanski
(2012) พบว่า การเก็บรักษาไมโครกรีนอลูกลู า่ แรดิ
ช และกะหล�่ำปลีมว่ งที่อณ
ุ หภูมิ 4 ๐C มีอตั ราการ
หายใจต�่ำกว่าการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 ๐C ส่งผล
ให้ไมโครกรีนแรดิชมีอายุการเก็บรักษาเฉลี่ย 21 วัน
ส�ำหรับไมโครกรีนอลูกลู ่าและกะหล�่ำปลีม่วงมีอายุ
การเก็บรักษาเฉลี่ย 14 วัน เมื่อเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
4 ๐C อย่างไรก็ตาม การเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 ๐C
ส่งผลให้ไมโครกรีนแรดิชมีอายุการเก็บรักษาลดลง
เหลือเพียง 14 วัน และ ไมโครกรีนอลูกลู า่ และ
กะหล�่ำปลีม่วงมีอายุการเก็บรักษาลดลงเหลือเพียง
7 วัน ดังนัน้ การเก็บรักษาไมโครกรีนผักขีห้ ดู ที่
อุณหภูมิ 5 ๐C สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพได้ดีกว่าการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 ๐C
และอุณหภูมิหอ้ ง

Figure 1 Percentage weight loss in Thai rat-tailed radish microgreen after stored for 12 days at
different temperatures.
(abcd/ Mean with different letters are significantly different at p< 0.05 level)

ผลของอุ ณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรั กษา
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระใน
ไมโครกรีนผักขีห้ ดู
เมื่ อเก็ บรักษาไมโครกรีนผักขี ห้ ูดที่ ระดับ
อุณหภูมิแตกต่างกันเป็ นระยะเวลา 12 วัน พบว่า
อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษามีปฏิสมั พันธ์
ต่อปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมดอย่างมีนยั

ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (Table 1) โดยการเก็บรักษา
ไมโครกรีนผักขีห้ ดู ที่อณ
ุ หภูมิ 5 ๐C เป็ นระยะเวลา 4
วัน มีปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมดไม่แตก
ต่างทางสถิตกิ บั วันแรกของการเก็บรักษา (0 วัน)
รองลงมา คือ การเก็บรักษาไมโครกรีนผักขีห้ ดู ที่
อุณหภูมิ 10 ๐C เป็ นระยะเวลา 4 วัน นอกจากนี ้ การ
เก็บรักษาไมโครกรีนผักขีห้ ดู ที่อณ
ุ หภูมิตา่ งๆ เป็ น
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ระยะเวลา 8 และ 12 วัน ปริมาณสารประกอบฟี นอ
ลิคทัง้ หมดมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน และไม่แตก
ต่างกันทางสถิติ (Figure 3A) สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Galani et al. (2017a) ท�ำการเก็บรักษา
ผักและผลไม้ 19 ชนิด ที่อณ
ุ หภูมิ 4 ๐C เป็ นระยะ
เวลา 15 วัน พบว่า ปริมาณสารประกอบฟี นอลิค
ทัง้ หมดมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสารประกอบฟี นอ
ลบางชนิดมีการสลายตัว ส่งให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของการท�ำงานเอ็นไซม์ anthocyanases, polyphenol
oxidase และ peroxidase ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญใน

กระบวนการชีวสังเคราะห์สารประกอบโพลีฟีนอล
อย่างไรก็ตาม Kevers et al. (2007) ท�ำการเก็บ
รัก ษาผั ก และผลไม้ไ ว้ท่ี อุ ณ หภู มิ ห ้อ งจนกระทั่ ง
ผลิตผลเริม่ เน่า พบว่า สารประกอบฟี นอลิคมีแนว
โน้มเพิ่มสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ตามอายุการเก็บรักษาที่เพิ่ม
ขึน้ ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า การเก็บรักษา
ไมโครกรีนผักขีห้ ดู ที่อณ
ุ หภูมิ 5 ๐C สามารถชะลอ
การสูญเสียปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมดได้
ดีกว่าการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 ๐C และอุณหภูมิ
ห้อง
A

B

C

D

Figure 2 Characteristics of Thai rat-tailed radish microgreen stored at different temperatures for 0,
4, 8 and 12 days after storage (A-D, respectively).
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ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงั้ หมดในไมโครกรี
นผัก ขี ห้ ูด มี ก ารตอบสนองต่ อ อุณ หภูมิ แ ละระยะ
เวลาในการเก็บรักษา เช่นเดียวกับปริมาณสารประ
กอบฟี นอลิคทัง้ หมด (Table 1) โดยการเก็บรักษา
ไมโครกรีนผักขีห้ ดู ที่อณ
ุ หภูมิตา่ งๆ เป็ นระยะเวลา 4
และ 8 วัน รวมถึงการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 5 และ 10
๐
C เป็ นระยะเวลา 12 วัน มีปริมาณปริมาณฟลาโว
นอยด์ทั้งหมดไม่แตกต่างทางสถิ ติกับวันแรกของ
การเก็บรักษา (0 วัน) (Figure 2B) สอดคล้องกับ
อัญจนา และคณะ (2560) รายงานว่า การเก็บรักษา
มันเทศสีมว่ ง มะเขือยาวม่วง และกะหล�่ำปลีมว่ งที่
อุณหภูมิ 10 และ 15 ๐C เป็ นระยะเวลา 12 วัน มีปริ
มาณแอนโทไซยานินลดลงน้อยกว่าผักที่เก็บรักษาที่
อุณหภูมิหอ้ ง นอกจากนี ้ ปริมาณฟลาโวนอยด์
ทัง้ หมดในไมโครกรีนผักขีห้ ดู มีการเปลี่ยนแปลงต�่ำ
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กว่าปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด ซึง่ Kevers
et al. (2007) พบว่า การเก็บรักษาผักและผลไม้บาง
ชนิดที่อณ
ุ หภูมิการเก็บรักษาต�่ำมีการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณฟลาโวนอยด์ทงั้ หมดต�่ำ รวมถึงในผัก
บางชนิ ด มี ป ริ ม าณฟลาโวนอยด์ทั้ง หมดเพิ่ ม ขึ น้
เนื่องจาก อะไกลโคนฟลาโวนอยด์ เช่น เควอซิติน
ไมริซีตนิ และแคมพ์เฟอรอล เป็ นต้น มีความเสถียร
สูง นอกจากนี ้ เควอซิตินในผักบางชนิดมีปริมาณ
เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงั้ หมดคงที่
หรือลดลงน้อยกว่า ปริมาณสารประกอบฟี นอลิค
ทัง้ หมด ดังนัน้ การเก็บรักษาไมโครกรีนผักขีห้ ดู ที่
อุณหภูมิต่ำ� สามารถชะลอการสูญเสียปริมาณฟลา
โวนอยด์ทงั้ หมดได้ดีกว่าการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิสงู

Table 1 Effects of storage temperature and time on total phenolic content (TPC), total flavonoid
content (TFC), and antioxidants capacities by DPPH and ABTS assays of Thai rat-tailed
radish microgreen.
Factors
TPC
TFC
Antioxidant Capacities
(mg GAE/g DW) (µg CE/g 100 DW)
(% inhibition)
DPPH
ABTS
๐
A: Storage temperatures ( C)
5
14.87±5.89a 100.44±12.26a 45.73±2.61a 56.53±3.91a
10
13.72±6.19b
99.35±12.98a 43.94±3.37b 53.50±5.96b
Room temperature
13.30±6.06b
95.99±15.28b 43.04±3.52b 51.60±6.50c
B: Storage times (Days)
116.15±2.46a 48.80±0.45a 58.95±1.29a
0
21.08±0.26a
b
4
16.77±1.31
102.51±3.45b 43.97±2.69b 57.35±3.13b
c
8
12.48±1.49
94.58±3.65c
41.90±1.20c 53.00±3.27c
12
5.50±0.50d
81.15±4.49d
42.28±2.21c 46.22±3.87d
F-test
A
**
**
**
**
B
**
**
**
**
A×B
**
*
**
**
C.V. (%)
3.54
2.55
2.47
1.84
Mean in the same columns with different letters are significant at p< 0.05 level.
* and ** indicate significant at p<0.05 and 0.01 levels, respectively
abcd
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Figure 3 Interaction between storage temperature and time on total phenolic content (A), total
flavonoid content (B), and antioxidants capacities by DPPH (C) and ABTS (D) assays of Thai rattailed radish microgreen. (abcd/ Mean in the same studied traits with different letters are significantly different at p< 0.05 level)
ผลของอุ ณ หภู มิ แ ละระยะเวลาการ
เก็บรักษาต่อความสามารถในการยับยั้งอนุมูล
อิสระในไมโครกรีนผักขีห้ ดู
เมื่ อเก็ บรั ก ษาไมโครกรี น ผั ก ขี ้ หู ด ที่
อุณหภูมิ 5 และ 10 ๐C เปรียบเทียบกับอุณหภูมิหอ้ ง
เป็ นระยะเวลา 12 วัน พบว่า อุณหภูมิและระยะ
เวลาการเก็บรักษามีปฏิสมั พันธ์ต่อความสามารถ
ในการยับยัง้ อนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS
อย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (Table 1) โดยการเก็บ
รักษาไมโครกรีนผักขีห้ ดู ที่อณ
ุ หภูมิ 5 ๐C เป็ นระยะ
เวลา 4 วัน มีความสามารถในการยับยัง้ อนุมลู
DPPHº ไม่แตกต่างทางสถิตกิ บั วันแรกของการเก็บ
รักษา (0 วัน) รองลงมา คือ การเก็บรักษาไมโครกรีน
ผักขีห้ ดู ที่อณ
ุ หภูมิ 5 ๐C เป็ นระยะเวลา 8 วัน ใน
ขณะที่การเก็บรักษาไมโครกรีนผักขีห้ ูดที่อุณหภูมิ
ห้องเป็ นระยะเวลา 8 และ 12 วัน มีความสามารถ
ในการยับยั้งอนุมูล DPPHº ต�่ำสุด (Figure 3C)
นอกจากนี ้ การเก็บรักษาไมโครกรีนผักขีห้ ูดที่
อุณหภูมิ 5 และ 10 ๐C เป็ นระยะเวลา 4 วัน มี
ความสามารถในการยับยัง้ อนุมลู ABTSº+ ไม่แตก
ต่างทางสถิตกิ บั วันแรกของการเก็บรักษา (0 วัน)

รองลงมา คือ การเก็บรักษาไมโครกรีนผักขีห้ ดู ที่
อุณหภูมิ 5 ๐C เป็ นระยะเวลา 8 วัน ในขณะที่การ
เก็ บ รัก ษาไมโครกรี น ผัก ขี ห้ ูด ที่ อุณ หภูมิ ห ้อ งเป็ น
ระยะเวลา 12 วัน มีความสามารถในการยับยัง้
อนุมลู ABTSº+ ต�่ำสุด (Figure 3D) ทัง้ นีก้ าร
เปลี่ ย นแปลงความสามารถในการยับ ยั้ง อนุ มูล
อิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS เป็ นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระในผัก
และผลไม้ระหว่างการเก็บรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด กรดฟี นอล
วิตามินซี แคโรทีนอยด์ แอนโทไซยานิน และฟลาโว
นอยด์ เป็ นต้น (Galani et al., 2017b) เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการยับยัง้
อนุมลู อิสระและปริมาณสารประกอบฟี นอลิคหรือฟ
ลาโวนอยด์มี แ นวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก สารประกอบฟี นอลิคหรือ
ฟลาโวนอยด์เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระหลักในการ
ต้านกระบวนการออกซิเดชันในพืช (Barros et al.,
2007; Murakami et al., 2003) อย่างไรก็ตาม
ความสามารถในการยับ ยั้ง อนุ มู ล อิ ส ระด้ว ยวิ ธี
DPPH และปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมดมี
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ตอบสนองต่อ อุณ หภูมิ แ ละระยะเวลาในการเก็ บ
รัก ษามากกว่า ความสามารถในการยับ ยั้ง อนุมูล
อิสระด้วยวิธี ABTS ซึง่ สอดคล้องกับ Galani et al.
(2017a) รายงานว่า ปริมาณสารประกอบฟี นอลิค
ทัง้ หมดในผักและผลไม้ท่ีเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ� มี
ความสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ความสามารถในการ
ยับยัง้ อนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH (r2=0.808) รองลง
มา คือ ความสามารถในการยับยัง้ อนุมลู อิสระด้วย
วิธี ABTS และ FRAP (r2=0.690 และ 0.458 ตาม
ล�ำดับ)
สรุ ป
การเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 5 ๐C ไมโครกรีน
ผักขีห้ ดู มีการสูญเสียน�ำ้ หนัก ปริมาณสารประกอบ
ฟี นอลิคทัง้ หมด ฟลาโวนอยด์ทงั้ หมด และความ
สามารถในการยับยัง้ อนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH
และ ABTS ต�่ำสุด นอกจากนี ้ ปริมาณสารต้าน
อนุมลู อิสระดังกล่าวมีแนวโน้มสูญเสียเพิ่มขึน้ ตาม
ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่เพิ่มขึน้ และพบว่าการ
เก็บรักษาไมโครกรีนผักขีห้ ดู ที่ 5 ๐C สามารถเก็บ
รักษาได้นาน 4 วัน โดยมีคณ
ุ ภาพทางกายภาพและ
ทางเคมี ไม่แตกต่างทางสถิตกิ บั วันแรกของการเก็บ
รักษา
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