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บทคัดยอ 
 ผักกาดหอมจัดเปนผักที่นิยมบริโภคในรูปผักสด แมวาจะสามารถปลูกไดตลอดทั้งป แตผลผลิตที่ไดก็
ยังไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค ซึ่งปญหาที่สําคัญประการหน่ึงในการผลิตที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพของผลผลิตคือความเสียหายจากการเกิดสีนํ้าตาลที่สวนใบ การวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผล
ของฤดูกาลที่มีตอการเจริญเติบโต คุณภาพภายใน และระดับการเกิดสีนํ้าตาลในผักกาดหอมพันธุ Grand 
Rapids วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบดวยการปลูก
ผักกาดหอมใน 3 ฤดูกาล คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 10 ตน ทดลอง ณ แปลง
ทดลองเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหวางเดือน
มกราคม ถึง ธันวาคม 2552 ผลการทดลองพบวาการปลูกผักกาดหอมในชวงฤดูฝนทําใหตนผักกาดหอมมีการ
เจริญเติบโตมากที่สุด ขณะที่การปลูกในฤดูหนาวพบความเสียหายของการเกิดสีนํ้าตาล และระดับการทํางาน
ของเอนไซม Polyphenol oxidase (PPO) นอยที่สุด 
 

คําสําคัญ:ฤดูกาล, การเจริญเติบโต, คุณภาพภายใน, ระดับการเกิดสีนํ้าตาล, ผักกาดหอม 
 

Abstract   
Lettuce is a popular vegetable for fresh consumption. Though, it can be planted all 

the year but the yield is still not sufficient for consumer’s requirement. Leaf browning is an 
important problem for lettuce’s production affecting to loss the yield’s quality. The 
objective of this research was to study the effects of season on growth, internal quality and 
level of browning appearance of ‘Grand Rapids’ lettuce. Completely Randomized Design 
(CRD) was arranged with three seasons: summer, rainy season, and winter with four 
replications. Each replication consisted of 10 plants. The experiment was carried out at the 
Experimental field, Department of Agricultural Technology, Faculty of Technology, 
Mahasarakham University, Mahasarakham, during January to December, 2009. The results 
showed that lettuce grown in rainy season had the highest growth. While the lettuce grown 
in winter had the lowest browning appearance and PPO activity. 
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บทนํา  
ปจจุบันกระแสการบริโภคผักที่มีคุณคาทางโภชนาการเพื่อสุขภาพมีมากข้ึน ผักกาดหอมจัดเปนผัก

ชนิดหน่ึงที่มีผูนิยมบริโภคกันมาก จนไดรับสมญานามวาเปน The king of salad plant เน่ืองจากเปนผักที่ให
คุณคาทางอาหารสูง โดยเฉพาะไฟเบอร แคลเซียม วิตามินซี วิตามินเอ และยังอุดมไปดวยสารเบตาแคโรทีนใน
ปริมาณสูง ซึ่งทําหนาที่เปนสาร Antioxidant (George Matelian Foundation, 2006) ปจจุบันพื้นที่ผลิต
ผักกาดหอมสวนใหญอยูที่จังหวัดเชียงใหมและปทุมธานี ซึ่งในป 2550 ประเทศไทยมีพื้นที่ผลิตผักกาดหอม
ประมาณ 5,298 ไร มีปริมาณการผลิตสูงถึง 15,499.87 ตันตอป (กรมสงเสริมการเกษตร, 2550) แมวา
ประเทศไทยจะมีกําลังการผลิตผักกาดหอมในปริมาณที่สูงตลอดปแตก็พบวาปริมาณผลผลิตที่ไดยังไมเพียงพอ
ตอความตองการของผูบริโภค นอกจากน้ีปญหาที่สําคัญประการหน่ึงในการปลูกผักกาดหอมที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพของผลผลิตที่ไดคือความเสียหายจากการเกิดสีนํ้าตาลที่สวนใบโดยมีสาเหตุเน่ืองมาจากการทํางานของ
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (Polyphenol oxidase; PPO) ในเน้ือเย่ือพืชไปกระตุนการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ทําใหสารประกอบฟนอล (phenol) ถูกออกซิไดสไปเปนควิโนน (quinone) จากน้ันควิโนนจะเกิด
การรวมตัวกันเปนโมเลกุลใหญ (Polymerization) กลายเปนสารสีนํ้าตาลภายในเซลล (จริงแท ศิริพานิช, 
2549)  ซึ่งมีรายงานวาการเกิดความเสียหายจากปฏิกิริยาดังกลาวมีปจจัยที่สําคัญเขามาเกี่ยวของหลายปจจัย 
รวมถึงปจจัยภายนอก เชน สภาพแวดลอม ไดแก ฤดูกาล (อิทธิสุนทร นันทกิจ, 2550) ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่
ยังไมมีผูทําการศึกษาและวิจัยกันอยางชัดเจน 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อตองการศึกษาผลของฤดูกาลที่มีตอการเจริญเติบโต คุณภาพภายใน และระดับการเกิดสีนํ้าตาลใน
ผักกาดหอม 
วิธีการศึกษา  
นําเมล็ดผักกาดหอมพันธุ Grand Rapids มาเพาะในกระบะเพาะ เมื่อตนกลามีอายุ 15 วัน จึงทําการยายปลูก
ลงในถุงพลาสติกดําขนาด 5×8 น้ิว โดยใชวัสดุปลูก ดินรวน:แกลบดิบ:ปุยคอก ในอัตราสวน 3:2:1 ทําการ
ทดลองปลูกผักกาดหอมเปรียบเทียบกันใน 3 ฤดูกาลคือ ฤดูรอน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ในชวงระหวางเดือน
มกราคม ถึง ธันวาคม 2552 บันทึกขอมูลทุก 10 วันหลังเพาะเมล็ดจนครบอายุเก็บเกี่ยวดังน้ี  
1. ขอมูลดานการเติบโต  
          1.1 นํ้าหนักสด หนวยเปนกรัม 
          1.2  มวลชีวภาพ หนวยเปนเปอรเซ็นต 
2. ขอมูลดานคุณภาพ  
          2.1 ปริมาณสารประกอบฟนอล ใชวิธีของ Ribeiro และคณะ (2008) และพรพิมล และคณะ (ม.ม.ป.) 
หนวยเปนกรัม garlic acid Eq ตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด 
          2.2 ปริมาณควิโนน ดัดแปลงจากวิธีการของ Pirie and Mullins (1976) อานคาการดูดกลืนแสง 
(absorbance) ที่ความยาวคลื่น 437 นาโนเมตร หนวยเปนกรัมของนํ้าหนักสด 
          2.3 กิจกรรมของเอนไซม PPO โดยใชวิธีของ Duan และคณะ (2007) อานคาการดูดกลืนแสง 
(absorbance) ที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ทุก ๆ 30 วินาท ีเปนเวลา 5 นาท ีหนวยเปน Abss/Min  
          2.4 ระดับการเกิดสีนํ้าตาล โดยใชเกณฑการใหคะแนนตามวิธีของ Barta และ Tibbitts (1991) เทียบ
เปนเปอรเซ็นตของการเกิดสีนํ้าตาลที่เกิดข้ึนบนใบ 
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ผลการศึกษา  
จากการทดลองศึกษาเปรียบเทียบฤดูกาลที่มีผลตอการเติบโต คุณภาพ และการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลของ
ผักกาดหอมพันธุ Grand Rapids ไดผลการทดลอง ดังน้ี 
1. การเติบโต 
                   1.1 นํ้าหนักสด 
     ฤดูกาลที่ปลูกผักกาดหอมมีผลกระทบตอนํ้าหนักสดของตน โดยเฉพาะการปลูกในฤดู
รอนพบวาทําใหตนผักกาดหอมมีนํ้าหนักสดตอตนนอยที่สุดคือ 2.30, 4.37 และ 6.07 กรัมตอตน ขณะตนอายุ 
30 40 และ 50 วันหลังปลูก ซึ่งแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญจากทรีทเมนตอื่น ๆ ขณะที่ในชวงเก็บ
เกี่ยวที่อายุ 60 วันหลังปลูก พบวาผักกาดหอมที่ปลูกในทั้ง 3 ฤดู มีนํ้าหนักสดเฉลี่ยใกลเคียงกันอยูระหวาง 
18.34 – 29.77 กรัมตอตน (ตาราง 1)  
  
ตาราง 1 นํ้าหนักสดของตนผักกาดหอมที่ปลูกในฤดูตาง ๆ 

ฤดู นํ้าหนักสด (กรัม) ที่อายุตา  ๆหลังเพาะเมล็ด (วัน) 
30 40 50 60 

หนาว 18.93 a1/ 22.07 a 22.50 b 20.83 
รอน 2.30 b 4.73 c 6.07 c 18.34 
ฝน 18.57 a 20.78 b 25.11 a 29.77 

F-test * * * NS 
CV. (%) 2.16 0.90 0.24  .81 

1/คาเฉล่ียตามอักษรที่ตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางทางสถิติ *P = 0.05 NS = ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
 
                    1.2 มวลชีวภาพ 
     จากการเปรียบเทียบมวลชีวภาพของตนผักกาดหอมที่ปลูกทั้ง 3 ฤดูกาล พบวาการ
ปลูกผักกาดหอมในฤดูฝนทําใหตนมีมวลชีวภาพในปริมาณมากที่สุดคือ 56.10, 52.60, 54.61 และ 61.52% 
ขณะตนอายุ 30, 40, 50 และ 60 วัน ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญจากทรีทเมนตอื่น ๆ 
โดยเฉพาะที่อายุ 60 วันหลังปลูกพบวาตนผักกาดหอมที่ปลูกในฤดูฝนมีมวลชีวภาพมากที่สุดคือ 61.52% 
(ตาราง 2) 
 
ตาราง 2 มวลชีวภาพของตนผักกาดหอมในฤดูตาง ๆ 

ฤดู มวลชีวภาพ (เปอรเซ็นต) ที่อา  ุตาง ๆหลังเพาะเมล็ด (วัน) 
30 40 50 60 

หนาว 52.70 b1/ 53.94 a 46.08 b 41.92 ab 
รอน 50.25 b 45.77 b 30.98 c 39.00 b 
ฝน 56.10 a 52.60 a 54.61 a 61.52 a 

F-test * * * * 
CV. (%) 11.28 5 93 9.03 19.26 

1/คาเฉล่ียตามอักษรที่ตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางทางสถิติ *P = 0.05  
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2. คุณภาพ 
   2.1 ปริมาณสารประกอบฟนอล 
     การปลูกผักกาดหอมในฤดูกาลที่แตกตางกันพบวา มีผลกระทบตอปริมาณ
สารประกอบฟนอลในทุกชวงอายุของตน โดยสารประกอบฟนอลที่วิเคราะหไดในทุกระยะการเติบโตของตน
ผักกาดหอมจากการปลูกในชวงฤดูหนาวมีปริมาณมากที่สุดเปน 1.38, 1.61, 2.17 และ 2.90 กรัม garlic acid 
Eq ตอ 100 กรัม นํ้าหนักสด ขณะตนอายุ 30, 40, 50 และ 60 วันหลังปลูก ซึ่งแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญจากตนผักกาดหอมที่เจริญเติบโตในชวงฤดูรอนซึ่งพบวามีสารประกอบฟนอลในปริมาณนอยที่สุด
เทากับ 0.27, 0.24, 0.58 และ 0.52 กรัม garlic acid Eq ตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด ตามลําดับ (ตาราง 3) 
       
ตาราง 3 ปริมาณสารประกอบฟนอลในผักกาดหอมที่ปลูกในฤดูตาง  ๆ

ฤดู 
สารประกอบฟนอล (กรัม garlic acid Eq ตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด)  

ที่อายุตางๆ หลังเพาะเมล็ด (วัน) 
30 40 50 60 

หนาว 1.38 a1/ 1.61 a 2.17 a 2.90 a 
รอน 0.27 c 0.24 c 0.58 b 0.52 b 
ฝน 0.68 b 1.04 b 0.57 b 0.58 b 

F-test * * * * 
CV. (%) 19.90 14.31 26.84 2 .96 

1/คาเฉล่ียตามอักษรที่ตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางทางสถิติ *P = 0.05  
 
                    2.2 ปริมาณควิโนน 
     องคประกอบทางเคมีในสวนของควิโนนในตนผักกาดหอมยังไดรับอิทธิพลจากการปลูก
ในฤดูกาลที่แตกตางกัน โดยตนผักกาดหอมที่ปลูกในฤดูฝนพบวามีสารควิโนนในปริมาณสูงสุดในทุกระยะของ
การเติบโตของตนคือ 0.61, 3.91, 2.68 และ 3.32 กรัมของนํ้าหนักสด ขณะตนอายุ 30, 40, 50 และ 60 วัน 
ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ จากตนที่ปลูกในฤดูหนาวซึ่งพบวามีสารควิโนนในปริมาณ
นอยที่สุดคือ 0.28, 0.21, 0.35 และ 0.39 กรัมของนํ้าหนักสด ตามลําดับ (ตาราง 4) 
 
ตาราง 4 ปริมาณควิโนนของผักกาดหอมที่ปลูกในฤดูตาง  ๆ

ฤดู ควิโนน (กรัมของนํ้าหนักสด) ที่อายุตางๆหลังเพาะเมล็ด (วัน) 
30 40 50 60 

หนาว 0.28 b1/ 0.21 b 0.35 c 0.39 c 
รอน 0.66 a 0.31 b 1.50 b 1.14 b 
ฝน 0.61 a 3.91 a 2.68 a 3.32 a 

F-test * * * * 
CV.  %) 20.10 7.90 21.35 25.58 

1/คาเฉล่ียตามอักษรที่ตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางทางสถิติ *P = 0.05  
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   2.3 กิจกรรมเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส (Polyphenol oxidase, PPO) 
           ที่อายุ 30 และ 40 วันหลังปลูก ผลการทดลองพบวาการปลูกผักกาดหอมในฤดูกาลที่
แตกตางกันไมสงผลกระทบตอระดับการทํางานของเอนไซม PPO โดยทุกทรีทเมนตมีกิจกรรมการทํางานของ
เอนไซม PPO อยูในระดับที่ใกลเคียงกันและไมแตกตางกันทางสถิติ  
          ขณะตนผักกาดหอมมีอายุ 50 วัน เริ่มพบความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ของกิจกรรมการทํางานของเอนไซม PPO ที่วิเคราะหไดจากตนผักกาดหอมที่ปลูกในฤดูตาง ๆ โดยตน
ผักกาดหอมที่เจริญเติบโตในชวงฤดูหนาวพบการทํางานของเอนไซม PPO อยูในระดับตํ่าที่สุด ขณะที่การปลูก
ในชวงฤดูฝนสงเสริมใหเอนไซม PPO มีการทํางานอยูในระดับสูงสุด  
           ที่อายุเก็บเกี่ยว (60 วันหลังปลูก) พบวาตนผักกาดหอมที่เจริญเติบโตในฤดูรอนมีการ
ทํางานของเอนไซม PPO มากที่สุด ซึ่งแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญจากทรีทเมนตที่ปลูกในฤดูหนาวที่
พบวาเอนไซม PPO ในผักกาดหอมลดระดับการทํางานลงไปอยูในระดับตํ่าที่สุด (ตาราง 5) 
       

ตาราง 5 กิจกรรมเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดสจากตนผักกาดหอมที่ปลูกในฤดูตาง  ๆ
ฤดู กิจกรรมเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส (Abs/Min) ที่อายุตาง ๆหลังเพาะเมล็ด(วัน) 

30 40 50 60 
หนาว 0.083 0.089 0.056 b1/ 0.065 b 
รอน 0.078 0.119 0.085 ab 0.076 a 
ฝน 0.059 0.138 0.117 a 0.117 ab 

F-test NS NS * * 
CV. (%) 11.41 17.55 12.45 13.43 

1/คาเฉล่ียตามอักษรที่ตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางทางสถิติ *P = 0.05 NS = ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
 

                    2.4 ระดับการเกิดสีนํ้าตาล 
     ผลการทดลองในตาราง 6 พบวาผักกาดหอมที่ปลูกฤดูตาง ๆ มีระดับการเกิดสีนํ้าตาล
ในทุกชวงอายุที่แสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยที่อายุ 30, 40, 50 และ 60 วันหลังปลูก 
พบวาผักกาดหอมที่ปลูกในฤดูฝนพบความเสียหายจากการเกิดสีนํ้าตาลในระดับมากที่สุดเทากับ 13.50, 
19.75, 22.50 และ 34.00% ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผักกาดหอมที่ปลูกฤดูหนาว ซึ่งปรากฏการเกิดสี
นํ้าตาลบนใบในปริมาณนอยที่สุดเทากับ 0.58 0.91 1.42 และ 1.58% ตามลําดับ (ตาราง 6) 
 

ตาราง 6 ระดับการเกิดสีนํ้าตาลของตนผักกาดหอมที่ปลูกในฤดูตาง ๆ 
ฤดู ระดับการเกิดสีนํ้าตาล (เปอรเซ็นต) ที่อายุตาง ๆหลังเพาะเมล็ด (วัน) 

30 40 50 60 
หนาว 0.58 c1/ 0.91 c 1.42 c 1.58 c 
รอน 4.50 b 4.50 b 14.50 b 20.17 b 
ฝน 13.50 a 19.75 a 22.50 a 34.00 a 

F-test * * * * 
CV. (%) 26.54 7.68 19.37 9.63 

/คาเฉล่ียตามอักษรที่ตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางทางสถิติ *P = 0.05 
 
วิจารณและสรุปผล  

เมื่อพิจารณาขอมูลการเติบโตของผักกาดหอม พบวาการปลูกผักกาดหอมในชวงฤดูฝนมีนํ้าหนักตนสด
และมวลชีวภาพมากกวาการปลูกในฤดูอื่น ๆ สอดคลองกับ วารุณี พานิชผล (2541) ทําการศึกษาเปรียบเทียบ
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การปลูกหญาแฝกในชวงฤดูฝนกับฤดูแลง ผลการทดลองพบวาหญาแฝกใหผลผลิตจากการปลูกในชวงฤดูฝน
มากกวาฤดูแลง เน่ืองจากพืชผักมีนํ้าเปนองคประกอบหลัก เชนเดียวกับผักกาดหอม ซึ่งฤดูฝนเปนชวง
ระยะเวลาที่ตนพืชไดรับนํ้าเต็มที่ ทําใหพืชสามารถดูดนํ้าเขาไปภายในเซลลไดมาก สงผลใหมีนํ้าหนักผลผลิต
และมวลชีวภาพในปริมาณสูง (วารุณี พานิชผล, 2541) โดยเฉพาะผักกาดหอมซึ่งพบวาเปนผักที่มีนํ้าเปน
สวนประกอบในปริมาณสูงถึง 96 กรัมตอนํ้าหนักสด 100 กรัม (Lettuce, 2009) ขณะที่การปลูกในชวงฤดู
รอนพบวาตนผักกาดหอมมีนํ้าหนักสดและมวลชีวภาพที่ตํ่ากวาการปลูกในฤดูกาลอื่น ๆ อาจเน่ืองมาจากสภาพ
อุณหภูมิที่คอนขางสูง (เฉลี่ย 37.3°ซ.) ในชวงฤดูรอน ทําใหตนผักกาดหอมมีการคายนํ้าที่มากข้ึน จึงทําใหการ
เติบโตของตนในสวนของนํ้าหนักสดและมวลชีวภาพมีปริมาณลดลง   
         จากการวิเคราะหคุณภาพภายในตนผักกาดหอมที่ปลูกในฤดูตาง ๆ พบวา การปลูกผักกาดหอมในฤดู
หนาวจะใหผลผลิตที่มีคุณภาพดี โดยพบปริมาณสารต้ังตนการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลหรือสารประกอบฟนอลมี
ปริมาณมากในการปลูกชวงฤดูหนาว ขณะที่พบสารควิโนนซึ่งเปนสารมัธยันตร (intermediate) ในการ
เกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลในปริมาณที่นอยกวาการปลูกในฤดูอื่น ๆ อาจเน่ืองจากอุณหภูมิตํ่า (เฉลี่ย 24.04°ซ.) 
ในชวงฤดูหนาวสงผลกระทบทําใหชะลอการทํางานของเอนไซม PPO ที่นําไปสูปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาล จึง
เกิดการเปลี่ยนแปลงสารประกอบฟนอลไปเปนสารควิโนนในปริมาณที่นอยลง (จริงแท ศิริพานิช, 2549) ซึ่งผล
การทดลองที่ไดพบวามีความสอดคลองกับกิจกรรมการทํางานของเอนไซม PPO จากตนผักกาดหอมที่ปลูกใน
ฤดูหนาวที่พบวามีกิจกรรมการทํางานของเอนไซมมีอยูในระดับตํ่าที่สุด สําหรับระดับการเกิดสีนํ้าตาลที่พบบน
ใบผักกาดหอม พบวาตนผักกาดหอมที่ปลูกในชวงฤดูฝนเกิดความเสียหายจากการเกิดสีนํ้าตาลมากที่สุด อาจ
เน่ืองมาจากโดยธรรมชาติใบผักกาดหอมมีลักษณะที่คอนขางบอบบาง ลักษณะดังกลาวน้ีอาจทําใหใบ
ผักกาดหอมไดรับความเสียหายจากแรงกระแทกของนํ้าฝนที่ตกลงมากระทบใบ ทําใหใบผักกาดหอมมีความไว
ตอการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลมากข้ึน (จริงแท ศิริพานิช, 2541) Nagata และ Stratton (1994) ยัง
ทําการศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิในฤดูกาลตาง ๆ ตอโรคใบไหมในกะหล่ําปลี พบวาสภาพอุณหภูมิสูง
โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนสามารถชักนําใหเกิดโรคปลายใบไหมในกะหล่ําปลีใหเกิดข้ึนอยางรุนแรง เน่ืองจาก
สภาพอุณหภูมิสูงสงผลทําใหตนพืชเกิดความเครียด ทําใหเกิดการแตกของเซลลบริเวณปลายใบออนเพิ่มมาก
ข้ึน นําไปสูอาการผิดปกติทางสรีระวิทยาของการปรากฏปลายใบไหม (tip burn) ที่รุนแรง เน่ืองจากเมื่อเซลล
จุดเจริญบริเวณสวนยอดเกิดการแตกเน่ืองจากความเครียดที่ตนพืชไดรับดังกลาว จึงสงผลใหเอนไซม PPO ที่
ถูกเก็บสะสมอยูในคลอโรพลาสตหรือพลาสทิดของพืชจึงมีโอกาสมาสัมผัสกับสารประกอบฟนอลซึ่งเปนสารต้ัง
ตนปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาลที่สะสมในแวคิวโอล ปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาลจึงถูกกระตุนใหเกิดมากข้ึน 
(Toivonen and Brummell, 2008) สอดคลองกับ นิพนธ ไชยมงคล และนิคม ศรีสุวรรณ (2530) ที่รายงาน
วาพบอาการปลายยอดออนไหมในผักกาดหอมจะไดรับความเสียหายมากเมื่อปลูกในชวงฤดูรอนและฤดูฝน 
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