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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาอิทธิพลของการใหปุยโพแทสเซียมในรูปของ K2O และปุย
อินทรียที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงกรดไขมันอิสระในเมล็ด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และสาร rosmarinic acid ใน
ใบของงาขี้มอน ที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 157 วันหลังปลูก โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 5 ซ้ํา โดย
มีกรรมวิธีการทดลอง คือ อัตราการใชโพแทสเซียม (K2O) มีจํานวน 5 อัตรา คือ 0 (control; T1), 5
(T2), 30 (T3), 50 (T4) และ 100 (T5) กิโลกรัมตอไร และปุยอินทรีย 2 อัตรา คือ 500 (T6) และ 1,000
(T7) กิโลกรัมตอไร โดยทําการทดสอบภายใตสภาพแปลงปลูก พบวา การใชธาตุโพแทสเซียม และปุย
อินทรียในอัตราตางๆ ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในใบของงาขี้มอน แตมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสาร rosmarinic acid อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยการใชปุยอินทรียในอัตรา
500 กิโลกรัมตอไร ทําใหสาร rosmarinic acid สูงสุด คือ 0.61 mg g-1ในขณะที่การใชธาตุโพแทสเซียมใน
อัตรา 50 และ 100 กิโลกรัมตอไรมีผลทําใหปริมาณของกรดไขมันอิสระในเมล็ด คือα -linolenic acid
สูงสุด (77 และ 77.44 % ตามลําดับ) (P≤0.05) และการใชธาตุโพแทสเซียมในอัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ยัง
สงผลใหปริมาณของlinoleic acid สูงสุด (84.32 %) (P≤0.05)
คําสําคัญ: งาขี้มอน, การเจริญเติบโต, rosmarinic acid, สารตานอนุมูลอิสระ,กรดไขมันอิสระ
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Abstract
The aim of the study was to evaluate the effectofpotassium (K2O)andorganic
fertilizeronfree fatty acid content ofPerilla seed, antioxidantactivity and rosmarinic acid
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content inPerilla leaf harvested at 157 days after planting (DAP). The experimental was
designed in RCBD with 5 replications. Potassium (K2O) treatment comprised 5 different
rate of ; 0 (control; T1), 5 (T2), 30 (T3), 50 (T4), 100 (T5)kg K /rai whereas organic fertilizer
were contributed to ; 500 (T6) and 1,000 (T7) kg/rai. The experiment found that potassium
fertilizer had no significantly effect (P<0.05) on the changes in antioxidant activity. However,
the application of organic fertilizer at the rate of 500 kg/rai significantly(P<0.05) increased
rosmarinic acid content in the leaf (0.61 mg g-1 ).Interestingly, the experiment found that
potassium fertilizer at the rate of 50 and 100 Kg/rai significantly(P<0.05) increased α-linolenic
acid (omega-3) (77 and 77.44 % respectively). Moreover, the application potassium fertilizer
at the rate of 50 Kg/rai significantly(P<0.05) increased linoleic acid(omega-6)(84.32 %) content
in the seed.
Keywords: Perilla frutescens L. Britton., fertilizer, antioxidant activity, rosmarinic acid
content, fatty acids.
บทนํา
งาขี้มอน (Perilla frutescens L. Britton) เปนพืชในตระกูลมิ้น (Lamiaceae) โดยจัดเปนพืชวันสั้น
(short day plant) (Lee and Yang, 2006) งาขี้มอนมีสารที่เปนประโยชนอยูหลายชนิด ไดแก ใบของงา
ขี้มอนมีสารสกัด Rosmarinic acid (RosA) สามารถใชเปนยาตานจุลชีพ ตานอนุมูลอิสระ และโรคภูมิแพ
(Simoniene G et al., 2005) ในขณะที่เมล็ดประกอบดวยน้ํามันถึงรอยละ 31 – 51 ของน้ําหนักแหง ซึ่ง
สวนใหญเปนกรดไขมันไมอิ่มตัว ไดแก กรดไลโนเลนิก (โอเมกา - 3) ประมาณรอยละ 55 – 60 กรดไลโนเล
อิก (โอเมกา - 6) รอยละ 18- 22 และกรดโอเลอิก (โอเมกา - 9) รอยละ 0.080 – 0.17 ซึ่งจัดวาเปนน้ํามัน
ที่มีสมดุลของโอเมกา – 3 โอเมกา – 6 และโอเมกา – 9 ที่มีคุณคาตอสุขภาพเทียบเทากับน้ํามันลินิน และ
น้ํามันปลา (ศิริวรรณ, 2551) แตทั้ง นี้พ บวา การสัง เคราะหสารสําคัญ ตางๆ ของพืชตามธรรมชาตินั้น
นอกจากการควบคุมโดยฐานพันธุกรรมแลวยังขึ้นอยูกับปจจัยการผลิตหลายชนิด โดยเฉพาะการตอบสนองตอ
ความตองการของธาตุอาหารที่สําคัญที่มีผลตอการเจริญเติบโต ศักยภาพการใหผลผลิต การสราง และสะสม
สารสําคัญตางๆ ในสวนตางๆ ของพืชซึ่งยังไมพบการรายงานการตอบสนองของงาขี้มอนตอการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ดังกลาวขางตน ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุงเนนทําการศึกษาอิทธิพล และปริมาณของธาตุโพแทสเซียมตอ
การตอบสนองการเพิ่มปริมาณของกรดไขมันอิสระ ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และสาร rosmarinic acid
อุปกรณ และวิธีการทดลอง
ทํ า การทดลองที่ แ ปลงวิ จั ย เพื่ อ การเกษตร สถานี วิ จั ย การเกษตรแม เ หี ย ะ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หองปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี และศูนยเครื่องมือกลาง
มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 5 ซ้ํา โดยมีกรรมวิธีการทดลอง คือ
อัตราการใชโพแทสเซียม (K2O) มีจํานวน 5 อัตรา คือ 0 (control; T1), 5 (T2), 30 (T3), 50 (T4) และ
100 (T5) กิโลกรัมตอไร และปุยอินทรีย 2 อัตรา คือ 500 (T6) และ 1,000 (T7) กิโลกรัมตอไร โดยมี
การควบคุม ปริม าณการใชธาตุไนโตรเจน(NH4+) และธาตุฟอสฟอรัส (P2O5) ในอัตราคงที่ป ริม าณ 30
กิโลกรัมตอไร ทําการทดสอบภายใตสภาพแปลงปลูก จํานวน 5 ซ้ํา เก็บเกี่ยวที่ 157 วันหลังปลูก โดยทําการ
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วิเคราะห และบันทึกผลการทดลอง ดังนี้ ปริมาณกรดไขมันอิสระในเมล็ด (Wanna and Wipada., 2007)
กิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระในใบ (DPPH method ( IC50) (Kim et al., 2002) และปริมาณของสาร
rosmarinic acid (RosA) ในใบ (TLC-densitometry) ดัดแปลงจากวิธีการของ (Mesbah., 2010)
ผล และวิจารยการทดลอง
ผลของการใชธาตุโพแทสเซียม และปุยอินทรีย ตอกรดไขมันอิสระอิสระในเมล็ดของงาขี้มอน
จากการศึกษา พบวา การใหปุยโพแทสเซียม และปุยอินทรียในแตละอัตรา ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
กรดไขมันอิสระ ไดแก oleic acid, palmitic acid และ stearic acid ในขณะที่การใชธาตุโพแทสเซียมใน
อัตรา 50 และ 100 กิโ ลกรัม ตอไร มีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริม าณของกรดไขมันอิสระในเมล็ดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ α -linolenic acid สูงสุด (77 และ 77.44 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) และการ
ใชธาตุโ พแทสเซียมในอัตรา 50 กิโลกรัม ตอไร ยัง สงผลใหป ริม าณของ linoleic acid สูง สุด (84.32
เปอรเซ็นต) (ตารางที่ 1 และ รูปที่ 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งนี้เนื่องจากโพแทสเซียมทําหนาที่
ในการกระตุ น การทํ า งานของเอนไซม โ ดยเฉพาะเอนไซมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสั ง เคราะห โ ปรตีน ที่ เ ป น
องคประกอบในการสังเคราะหกรดไขมัน นอกจากนั้นโพแทสเซียมยังทําหนาที่เปนตัวลําเลียงสารตางๆภายใน
เซลลไดดี
ผลของการใชธาตุโพแทสเซียม และปุยอินทรีย ตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในใบของงาขี้มอน
จากการศึกษา พบวา การใหธาตุโพแทสเซียม และปุยอินทรียในแตละอัตรา ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระใบของงาขี้มอน (ตารางที่ 2) แตทั้งนี้พบวา ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อใช
ธาตุโพแทสเซียมในอัตราที่สูงขึ้น (รูปที่ 2 ก.)
ผลของการใชธาตุโพแทสเซียม และปุยอินทรีย ตอสาร rosmarinic acid ในใบของงาขี้มอน
การวิเคราะหสาร rosmarinic acid พบวา การใชธาตุโพแทสเซียม และปุยอินทรียมีผลทําใหสาร
rosmarinic acid ในใบของงาขี้มอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดย การใชปุยอินทรียใน
อัตรา 500 กิโลกรัมตอไรมีสาร rosmarinic acid สูงสุด (0.61 mg g-1) (ตารางที่ 2) ในขณะที่การใชธาตุ
โพแทสเซียมในอัตราที่เพิ่มขึ้นมีแนวโนมทําให สาร rosmarinic acid ลดลง (รูปที่ 2 ข.) ทั้งนี้เนื่องจากสารตาน
อนุมูลอิสระในกลุม phenolic diterpenes, flavones และ rosmarinic acid จะมีการสังเคราะหในชวง
ระยะการเจริญเติบโตกอนการออกดอกของพืช และ พบวา การสังเคราะหสาร rosmarinic acid จะสะสมอยู
ในสวนของใบมากที่สุด ในขณะที่สารอื่นๆ จะสะสมอยูในทุกสวนของพืช (María et al., 2003) และเนื่องจาก
ธาตุโพแทสเซียมเปนสารตั้งตนสารปฐมภูมิ (Primary metabolite) จึงทําใหไมเกิดกระบวนการการสังเคราะห
องคประกอบทางเคมีในกลุมของสารตานอนุมูลอิสระ ในขณะที่การใหปุยอินทรียมีธาตุอาหารที่จําเปน และ
เพียงพอตอ การสังเคราะหองคประกอบทางเคมีทั้ง สารปฐมภูมิ (Primary metabolite)และ สารทุติยภูมิ
(Secondary metabolite)
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย สถาบันวิจัย และ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม และภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุนอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ในการทํางานวิจัย
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ตารางที่ 1 อัตราการใหธาตุโพแทสเซียม (K2O) และปุยอินทรีย ตอปริมาณกรดไขมันอิสระในเมล็ดของงา
ขี้มอน
Free fatty acid content (%)
Treatment
Oleic acid
α-Linolenic acid Linoleic acid
T1
62.61bc
66.07bc
30.88a
T2
64.18bc
58.82c
36.77a
T3
68.97ab
64.73c
13.99a
T4
77.00a
84.32a
27.89a
T5
77.44a
68.54bc
21.33a
T6
11.35d
80.00ab
35.56a
T7
57.215c
80.28ab
22.59a
*
*
ns
LSD0.05
CV%
7.43
8.41
35.17
อักษรที่แตกตางกันในคอลัมนเดียวกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ (P < 0.05)

Palmitic acid
47.77a
43.88a
45.68a
48.50a
50.15a
39.00a
42.50a
ns
13.58

Stearic acid
55.61ab
49.48ab
31.73ab
56.80ab
23.14b
83.53a
64.53ab
ns
43.55

ตารางที่ 2 อัตราการใหธาตุโพแทสเซียม (K2O) และปุยอินทรีย ตอกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ และ
ปริมาณสาร rosmarinic acid ในใบของงาขี้มอน
Treatment
Antioxidant activity (IC50)
Rosmarinic acid (mg g-1)
T1
1.13ab
0.52ab
T2
1.07ab
0.37bc
T3
1.07abc
0.38bc
T4
0.96bc
0.32c
T5
0.94bc
0.24c
T6
0.87c
0.61a
T7
1.18a
0.24c
LSD0.05
Ns
*
CV
27.28
43.99
อักษรที่แตกตางกันในคอลัมนเดียวกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ (P < 0.05)
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Free fatty acid content (%)

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

T1
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T3
T4
T5
T6
T7

α-Linolenic acid

Linoleic acid

Oleic acid

Palmitic acid

Stearic acid

รูปที่ที่ 1แสดงแนวโนมของอัตราการใหธาตุโพแทสเซียม (K2O) และปุยอินทรีย ตอปริมาณกรดไขมันอิสระใน
เมล็ดของ งาขี้มอน
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Antioxidant activity (IC50)

ก)
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6

y = -0.0136x + 1.0857
R² = 0.0694

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Rosmarinic acid (mg/g of plant)

ข)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

y = -0.0179x + 0.4543
R² = 0.0774

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

รูปที่ 2 แสดงแนวโนมอัตราการใหธาตุโพแทสเซียม (K2O) และปุยอินทรีย ก) กิจกรรมของสารตานอนุมูล
อิสระในใบของงาขี้มอน และ ข)ปริมาณสาร rosmarinic acid ในใบของงาขี้มอน
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