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บทคัดยอ
ดอกพระจันทร (Ipomoea alba L.) เปนพืชผักรับประทานดอกตูมที่เริ่มเปนที่นิยมมากขึ้นในปจจุบัน แต
ขอมูลทางการเขตกรรมยังมีคอนขางนอย ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต การใหผลผลิต
และสารตานอนุมูลอิสระของดอกพระจันทร เมื่อปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบกับการไม
พรางแสง ผลการทดลองพบวาดอกพระจันทรที่พรางแสงมีการเจริญเติบโตไดดีกวาการไมพรางแสงอยางมี
นัยสําคัญ การพรางแสงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกตูมไดเร็วและใหผลผลิตสูงกวาการไมพรางแสง โดยเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจนถึงอายุ 103 วัน หลังยายปลูก การพรางแสงใหดอกรวม 128.90±0.75 ดอกตอตน และน้ําหนักดอกรวม
440.71±3.04 กรัมตอตน ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับการไมพรางแสง ที่มีจํานวนดอกรวม 67.40±0.67 ดอกตอ
ตน และน้ําหนักดอกรวม 225.10±2.23 กรัมตอตน การพรางแสงมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ DPPH สูงกวาการไมพรางแสงอยางมีนัยสําคัญ
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Abstract
The young flower buds of moonflower (Ipomoea alba L.) has been consumed as vegetable and become
popular in recent year. Cultivation data, however, are still limited. The aim of this study was to investigate
growth, yield performance and antioxidant capacity of moonflower grown under 50% shading comparing to
non-shading. Results revealed that growth of moonflower was significantly higher in shading than non-shading.
The young flowers could be harvested earlier and exhibited higher yield in shaded than non-shaded conditions.
The total number and weight of young flowers harvesting until 103 days after planting were significantly higher
in shading than non-shading as 128.90±0.75 flowers/plant and 440.71±3.04 g/plant showed in shading, and
67.40±0.67 flowers/plant and 225.10±2.23 g/plant occurred in non-shading. The content of phenolic compounds
and DPPH radical scavenging capacity were significantly higher in shading than non-shading.
Keywords: moonflower, shading, growth, yield, antioxidant capacity
รั บ ประทานดอกตู ม โดยใช ผั ด กั บ น้ํ า มั น หอย หรื อ
ลวกจิ้มน้ําพริก จากการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ
ของดอกพระจันทร พบวาเปนผักที่มีไขมันต่ํา มีธาตุ
เหล็ก ฟอสฟอรัส วิตามินบี เปนตน และยังมีสรรพคุณ
เป น ยาระบายอ อ นๆ [4] ดอกพระจั น ทร ส ามารถ
ขยายพันธุไดโดยการเพาะเมล็ดและปกชําสวนของลํา
ตน เจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความรวนซุย ระบายน้ํา
ไดดี สามารถปลูกไดทั้งในสภาพที่มีแสงรําไร และ
กลางแจงที่มีแสงแดดจัด [3,4]
แสงเป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ในการควบคุ ม การ
เจริญเติบโต การใหผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของ
พืช เนื่องจากเปนสวนที่ใหพลังงานเพื่อใชในการตรึง
คารบอนสําหรับการสังเคราะหแสง นอกจากชวงแสง
และคุณภาพของแสงแลวความเขมแสงเปนปจจัยหนึ่ง
ที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของพืช พืชหลายชนิด
สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพกลางแจง แตเมื่อปลูก
ในสภาพที่มีความเขมแสงต่ํากลับมีการเจริญเติบโต
ไดดีขึ้น รวมทั้งมีการสะสมสารทุติยภูมิเพิ่มมากขึ้น

1. บทนํา
ดอกพระจันทร (Ipomoea alba L.) มีชื่อเรียก
หลายชื่ อ เช น ดอกบานดึ ก ดอกชมจั น ทร แสง
นวลจันทร จัดอยูในวงศ Convolvulaceae มีถิ่นกําเนิด
ในเขตรอนและกึ่งรอนของทวีปอเมริกา ตั้งแตตอน
เหนือของอารเจนตินาไปถึงตอนเหนือของเม็กซิโก
รวมทั้งในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา [1] ในไทยพบตาม
ริมหวย ปาดิบชื้น และบริเวณที่มีความสูง 700 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล ดอกพระจันทรเปนไมเถาเลื้อย
เนื้อออนขนาดเล็ก อายุหลายป ทุกสวนภายในตนมีน้ํา
ยางใส ใบเปนใบเดี่ยวรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม
เสนใบเปนรองชัดเจน ดอกรูปแตร ออกเปนชอตาม
ซอกใบ ชอละ 2-8 ดอก กลีบดอกสีขาว โคนกลีบ
เชื่อมติดกันเปนหลอดแคบ ปลายแผบาน ดอกมีกลิ่น
หอม เริ่มบานในตอนเย็น และหุบในชวงเชา [2,3]
ประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกานิยมปลูกเปนไม
ดอกไม ป ระดั บ ส ว นในประเทศไทยปลู ก เพื่ อ
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เชน Curcuma longa L. [5] หรือ Passiflora sp. [6]
เปนตน อยางไรก็ตามดอกพระจันทรที่เริ่มมีการปลูก
ในประเทศไทยเพื่ อ รั บ ประทานดอกตู ม นั้ น ยั ง มี
งานวิจัยคอนขางนอย เชน การแกการพักตัวของเมล็ด
พันธุ [7] การใหผลผลิตเมื่อปลูกในวันปลูก [8] และ
ปกคางแบบตางๆ [9] เปนตน ดวยเหตุนี้การศึกษา
ขอมูลพื้นฐานทางการเจริญเติบโตเพื่อเปนแนวทางใน
การจัดการเขตกรรม และเพิ่มคุณภาพของผลผลิตจึง
เปนสิ่งจําเปน ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ กษาการเจริญ เติบ โต การใหผลผลิต และสาร
ตานอนุมูลอิสระของดอกพระจันทรเมื่อปลูกในสภาพ
ที่มีการพรางแสงและไมพรางแสง

อัตราเดิม ฉีดพนสารเคมีหรือสารสกัดธรรมชาติเพื่อ
กําจัดโรคและแมลงเมื่อมีการระบาด
2.3 การบันทึกขอมูล
2.3.1 ความเขมแสงในและนอกโรงเรือน
พรางแสง บันทึกในชวงเวลา 12.00-14.00 น. ในวันที่
ฟ า ใส โดยบั น ทึ ก ทุ ก เดื อ นตั้ ง แต เ ดื อ นสิ ง หาคมถึ ง
พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2553 โดยใช เ ครื่ อ ง illuminance
meter รุน 51002
2.3.2 การเจริญเติบโต บันทึกน้ําหนักแหง
ของราก ตน ใบ ดอก และผล ทุกๆ 3 สัปดาหตั้งแต
อายุ 3 สัปดาห หลังยายปลูกจนถึงอายุ 15 สัปดาห
หลั ง ยา ยปลูก โดยอบที่ อุ ณหภู มิ 70 องศาเซลเซี ย ส
เปนเวลา 72 ชั่วโมง และบันทึกปริมาณคลอโรฟลด
ในใบโดยใชเครื่อง chlorophyll meter รุน SPAD-502
ในแตละอายุสุมตัวอยาง 5 ตน
2.3.3 ผลผลิต บันทึกวันที่เริ่มเก็บผลผลิต
และเก็บผลผลิตที่เปนดอกตูมทุ กวัน จนถึงอายุ 103
วัน หลังยายปลูก บันทึกจํานวนและน้ําหนักดอกของ
ผลผลิตดี (marketable yield) และผลิตเสีย (nonmarketable yield) ดังรูปที่ 1 เฉลี่ยจาก 10 ตน และ
บั นทึ กความยาวและน้ํ าหนัก ดอก โดยเฉลี่ ย จาก 10
ดอก

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 การปลูก
นําเมล็ดดอกพระจันทรมาแชน้ําเปนเวลา
12 ชั่วโมง จากนั้นนําไปเพาะในถาดเพาะที่บรรจุดวย
ทรายหยาบและพีทมอส ในอัตราสวน 1 : 2 โดย
ปริมาตร เมื่อตนกลาอายุ 14 วัน หลังเพาะ ยายปลูก
ในกระถางขนาดเส นผา นศูน ย กลาง 30 เซนติ เ มตร
จํานวน 50 กระถาง บรรจุวัสดุปลูก ไดแก ถานแกลบ
ปุยคอก ใบกามปูหมัก ทรายหยาบ และกาบมะพราว
สับ อัตราสวน 1 : 1 : 2 : 2 : 2 โดยปริมาตร พรอมกับ
ปกคาง วางกระถางในโรงเรือนที่มีการพรางแสงดวย
ตาข า ยพรางแสงสี ดํ า
50 เปอร เ ซ็ น ต และนอก
โรงเรือนที่ไมมีการพรางแสง
2.2 การใสปุย
รองก น หลุ ม ด ว ยปุ ย เคมี สู ต ร 16-16-16
อัตรา 0.44 กรัมตอกระถาง เมื่อตนพืชมีอายุ 7 วัน
หลังยายปลูก รดดวยปุยยูเรีย อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20
ลิตร ปริมาตร 0.5 ลิตรตอกระถาง และใสปุยเคมี สูตร
16-16-16 รอบทรงพุมทุกๆ 20 วัน หลังยายปลูกใน

รูปที่ 1 ผลผลิตดอกดี (marketable yield) และผลผลิต
ดอกเสีย (non-marketable yield) ของดอก
พระจันทรในระยะเก็บเกี่ยว
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2.3.4 สารต า นอนุ มู ล อิ ส ระ วิ เ คราะห
ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระที่สะสมในดอกตูม ดังนี้
(1) สารประกอบฟนอลิก นําตัวอยาง
สด 1 กรัม บดใหละเอียด เติม 80% methanol 10
มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 10 นาที
แลวนําไปปนเหวี่ยง 12,000 รอบตอนาที นาน 20
นาที ดูดสารละลาย 100 ไมโครลิตร เติมน้ํากลั่น 2
มิลลิลิตร สารละลาย 2N Follin-Ciocalteu’s Reactif
Phenol 200 ไมโครลิตร และสารละลาย 7.5% NaCO3
900 ไมโครลิตร บมในที่มืด 30 นาที ที่อุณหภูมิหอง
(30 องศาเซลเซียส) จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร [10] คํานวณ
ปริมาณสารประกอบฟน อลิกเปรี ยบเทีย บกั บกราฟ
มาตรฐาน gallic acid
(2) กิ จ กรรมการต า นอนุ มู ล อิ ส ระ
DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) นําตัวอยาง
สด 1 กรัม บดใหละเอียด เติม 80% methanol 10
มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 10 นาที
แลวนําไปปนเหวี่ยง 12,000 รอบตอนาที นาน 20
นาที ดูดสารละลาย 1 มิลลิลิตร เติม DPPH (11.8
มิลลิกรัม DPPH ละลายดวย 70% methanol 100
มิลลิลิตร) 1 มิลลิลิตร บมในที่มืด 30 นาที ที่
อุณหภูมิหอง (30 องศาเซลเซียส) จากนั้นนําไปวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร [11]
คํานวณหาเปอรเซ็นตของการยับยั้ง
อนุมูลอิสระ DPPH จากสูตร DPPH radical scavenging activity % = [1-(A sample /A blank)] × 100 เมื่อ
A sample = คาการดูดกลืนแสงที่วัดไดของตัวอยาง A
blank = คาการดูดกลืนแสงที่วัดไดของ DPPH
2.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งระหว า งสิ่ ง
ทดลองดวย t-test โดยใชโปรแกรม SPSS

3. ผลการทดลองและวิจารณ
งานวิ จั ย นี้ ป ลู ก ดอกพระจั น ทร ใ นช ว งเดื อ น
สิงหาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ในโรงเรือนพราง
แสง 50 เปอรเซ็นต และนอกโรงเรือนที่ไมมีการพราง
แสง พบวามีความเขมแสงเฉลี่ย 36,205 และ 101,245
lux อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 28.5 และ 31.0 องศาเซลเซี ย ส
ตามลําดับ
3.1 ผลของการพรางแสงตอการเจริญเติบโต
ด อ ก พ ร ะ จั น ท ร เ ป น ไ ม เ ถ า เ ลื้ อ ย มี ร ะ ย ะ ก า ร
เจริญเติบโตทางลําตน (vegetative phase) คอนขางสั้น
โดยมีพัฒนาการเขาสูระยะเจริญพันธุ (reproductive
phase) ตั้งแตอายุ 3 สัปดาห หลังยายปลูก ซึ่งจากผล
ทดลองพบวาในระยะนี้เริ่มมีการสะสมน้ําหนักแหง
ของดอกแล ว แต มี ป ริ ม าณที่ ต่ํ า มาก ทั้ ง การปลู ก ใน
สภาพพรางแสงและไมพรางแสง (รูปที่ 2) นอกจากนี้
การพรางแสงยั ง มี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตของดอก
พระจันทรคอนขางนอยในชวงหลังยายปลูกจนถึงอายุ
6 สัปดาห หลังยายปลูก โดยมีการสะสมน้ําหนักแหง
ของลํ า ต น ใบ และดอก แตกต า งกั น อย า งไม มี
นัยสําคัญเมื่อพรางแสงและไมพรางแสง แตหลังจาก
นั้นตนที่พรางแสงจะมีพัฒนาการเร็ว โดยมีน้ําหนัก
แหงลําตน ใบ ดอก และผลสูงกวาการไมพรางแสง
อยางมีนัยสําคัญ เมื่ออายุ 9 และ 12 สัปดาห หลังยาย
ปลูก ทั้ งนี้อ าจเปน เพราะปริม าณคลอโรฟล ลใ นใบ
ของดอกพระจันทรที่พรางแสงโดยเฉลี่ยมีคา SPAD
สูงกวาการไมพรางแสง (รูปที่ 3) ประกอบกับ
อุณหภู มิเฉลี่ย ในโรงเรือ นพรางแสงคอ นขางต่ํ า จึ ง
สงเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการของดอก และการ
ผสมติดของผล เนื่องจากดอกพระจันทรมีการปรับตัว
ใหเขากับสภาพธรรมชาติที่ปกติมีการกระจายพันธุใน
บริเวณที่มีความสูง 700 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล [3]
จึงทําใหดอกพระจันทรที่พรางแสงมีน้ําหนักแหงผล
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ผลจัดเปน sink ที่สําคัญ ดวยเหตุนี้ดอกพระจันทรที่
ปลูกในสภาพพรางแสง จึงมีการสะสมน้ําหนักแหง
ของลําตนและใบลดลง เมื่ออายุ 15 สัปดาห หลังยาย
ปลูก เนื่องจากมีการติดผลคอนขางมาก สวนการไม
พรางแสง น้ํ า หนั ก แห ง ลํ า ต น เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
จนถึงอายุ 15 สัปดาห หลังยายปลูก น้ําหนักแหงใบ
เพิ่มขึ้นในระยะ 6 สัปดาห หลังปลูก และคงที่จนถึง
อายุ 15 สัปดาห หลังยายปลูก ซึ่งการสะสมน้ําหนัก
แห ง ของใบมี ป ริ ม าณค อ นข า งต่ํ า ทํ า ให ติ ด ผลและ
เมล็ดนอย (รูปที่ 2) ดังนั้นการปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ
จึงควรมีการพรางแสงหรือปลูกแซมตามรองสวนที่มี
ไมใหญปกคลุม

สู ง กว า การไม พ รางแสงมาก แสดงให เ ห็ น ว า ดอก
พระจันทรเปนพืชที่ทนตอสภาพที่มีแสงนอย (partial
shade-tolerant) สามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพที่มี
ความเขมแสงต่ํา และอาจตองการอากาศเย็นในการ
พัฒนาของดอกและผล เชนเดียวกับ Curcuma longa
L. ที่มีการสะสมน้ําหนักแหงเพิ่มขึ้นเมื่อพรางแสง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีคาความเขมแสงสัมพัทธ 73
เปอรเซ็นต จะเจริญเติบโตไดดีกวาการปลูกที่ความ
เข ม แสงสั ม พั ท ธ 100 เปอร เซ็ น ต ซึ่งไม มีก ารพราง
แสง [5] หรือ Passiflora sp. ที่เจริญเติบโตและออก
ดอกได ดี เมื่อ พรางแสง 25 และ 50 เปอร เ ซ็ นต [6]
โดยทั่ วไปเมื่อ พื ชออกดอกและติด ผล จะทํา ให ก าร
เจริญเติบโตทางลําตนลดลง [12] เนื่องจากดอกและ

รูปที่ 2 ผลของการพรางแสงตอการสะสมน้ําหนักแหงของราก ลําตน ใบ ดอก และผลของดอกพระจันทร เก็บ
เกี่ยวเมื่ออายุ 3, 6, 9, 12 และ 15 สัปดาห หลังยายปลูก
สวนการไมพรางแสง เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 48 วัน
หลังยายปลูก (รูปที่ 4 และ 5) แสดงวาการพรางแสง
50 เปอรเซ็นต สงผลใหดอกพระจันทรมีการพัฒนาตา

3.2 ผลของการพรางแสงตอการใหผลผลิต
ดอกพระจั น ทร ที่ พ รางแสง ให ผ ลผลิ ต เร็ ว เริ่ ม เก็ บ
เกี่ยวผลผลิตดอกตูมไดเมื่ออายุ 38 วัน หลังยายปลูก
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พัฒนาไปไดอยางตอเนื่องและใหดอกตูมในปริมาณ
มาก

ดอกได เ ร็ ว กว า การไม พ รางแสง ผลการทดลองนี้
แตกตางจาก Ipomoea purpurea ที่จะไมออกดอกเมื่อ
พรางแสง โดยไดรับแสงเพียง 5 เปอรเซ็นต ของแสง
ทั้งหมด แตการปลูกกลางแจงจะออกดอกตามปกติ
[13] สวนผักชีฝรั่งสามารถออกดอกไดทั้งการปลูก
กลางแจงและการพรางแสง แตการปลูกกลางแจงจะ
ออกดอกไดดีกวา [14] การเก็บเกี่ยวดอกตูมจนถึงอายุ
103 วัน หลังยายปลูก พบวาผลผลิตสวนใหญเปน
ผลผลิ ต ดี (รู ป ที่ 1) ส ว นผลผลิ ต เสี ย มี น อ ยมากพบ
เฉพาะตนที่ปลูกในสภาพที่ไมพรางแสงเทานั้น โดย
ดอกเสียมีจํานวนรวม 0.80±0.38 ดอกตอตน และมี
น้ําหนักรวม 2.46±1.63 กรัมตอตน ดอกตูมจากตนที่มี
การพรางแสง มีความยาวดอก 14.70±0.65 เซนติเมตร
ซึ่งยาวกวาอยางมีนัยสําคัญจากตนที่ไมพรางแสง ที่มี
ความยาวดอก 13.41±0.52 เซนติเมตร แตมีน้ําหนัก
ดอกไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ คือ 3.24 ±0.30 และ
3.51±0.33 กรัม เมื่อพรางแสงและไมพ รางแสง
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) จากรูป ที่ 4 และ 5 การปลูก
ดอกพระจันทรในสภาพที่มีการพรางแสงและไมพราง
แสงจะใหจํานวนและน้ําหนักดอกตอตนมากในชวง
อายุ 44-68 และ 48-64 วันหลังยายปลูก ตามลําดับ
และหลั ง จากนั้ น จะลดลงจนสิ้ น สุ ด การทดลอง ซึ่ ง
จํานวนดอกรวมและน้ําหนักดอกรวมตอตนตั้งแตเริ่ม
เก็บเกี่ยว จนถึงอายุ 103 วัน หลังยายปลูก พบวาการ
พรางแสงใหผลผลิตดอกรวม 128.90±0.75 ดอกตอ
ตน น้ําหนักดอกรวม 440.71±3.04 กรัมตอตน ซึ่งสูง
กว า การไม พ รางแสงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ที่ ใ ห ผ ลผลิ ต
ดอกรวม 67.40±0.67 ดอกตอตน และน้ําหนักดอก
รวม 225.10±2.23 กรั ม ต อ ต น (ตารางที่ 1) ทั้ ง นี้
เนื่องจากดอกพระจันทรที่พรางแสงมีการเจริญเติบโต
ดี ประกอบกับเก็บเกี่ยวดอกตูมทุกวัน ดังนั้นจึงไมติด
ผลและสงผลใหการเจริญ เติบโตทางลําตนสามารถ

รูปที่ 3 ผลของการพรางแสงตอคา SPAD ของดอก
พระจันทรเมื่ออายุ 3, 6, 9, 12 และ 15 สัปดาห
หลังยายปลูก

รูปที่ 4 จํ า นวนดอกต อ ต น ที่ เ ป น ผลผลิ ต ดี ข องดอก
พระจันทรที่ป ลูกในสภาพพรางแสงและไม
พรางแสง เมื่อเก็บเกี่ยวในแตละวันจนถึงอายุ
103 วัน หลังยายปลูก
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ตารางที่ 1 ผลของการพรางแสงต อ จํ า นวนและน้ํ า หนั ก ดอกรวมต อ ต น ความยาวดอก
น้ําหนักดอก สารประกอบฟนอลิก และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ของดอก
พระจันทร
ขอมูล
พรางแสง ไมพรางแสง
จํานวนดอกรวม (ดอกตอตน)
128.90±0.751 67.40±0.67
น้ําหนักดอกรวม (กรัมตอตน)
440.71±3.04 225.10±2.23
ความยาวดอก (เซนติเมตร)
14.70±0.65 13.41±0.52
น้ําหนักดอก (กรัม)
3.24±0.30
3.51±0.33
สารประกอบฟนอลิก (mgGAE/100gFW) 163.10±11.94 81.38±30.02
DPPH (%)
69.86±3.25 62.48±2.56
1
คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ P<0.05
ns แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

T-test
*
*
*
ns
*
*

DPPH สูงกวาการไมพรางแสงอยางมีนัย สําคัญ
(ตารางที่ 1) ชี้ใหเห็นวาการพรางแสงส งผลต อการ
สรางสารทุติยภูมิของดอกพระจันทรเชนเดียวกับการ
ทดลองของ Hossain และคณะ [5] ที่พบวา Curcuma
longa L. มีปริมาณสาร curcumin เพิ่มมากขึ้น เมื่อ
ได รั บ ความเข ม แสงสั ม พั ท ธ 59-73 เปอร เ ซ็ น ต ซึ่ ง
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับการไดรับความเขมแสง
สัม พัท ธ 100 เปอรเ ซ็น ต ที่ป ลูก ในสภาพกลางแจ ง
อยางไรก็ตามการตอบสนองตอแสงในการสรางสาร
ทุติยภูมิในพืชแตละชนิดมีความแตกตางกัน เชน การ
ปลูก Allium fistulosum ในสภาพที่ไดรับแสงตาม
ธรรมชาติและพรางแสง 50 เปอรเซ็นต จะมีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระไมแตกตางกัน [15] แตการพรางแสงมีผล
ตอการสะสมสารทุติยภูมิใน Ocimum basilicum L.
โดยพบสาร linalool และ eugenol เพิ่มขึ้นอยางมี
นั ย สํ า คั ญ เมื่ อ ปลู ก ในสภาพที่ มี ค วามเข ม แสงมาก
ในขณะที่สาร methyleugenol จะเพิ่มขึ้นเมื่อปลูกใน
สภาพที่ความเขมแสงนอย [16]

รูปที่ 5 น้ํ า หนั ก ดอกต อ ต น ที่ เ ป น ผลผลิ ต ดี ข องดอก
พระจันทรที่ป ลูกในสภาพพรางแสงและไม
พรางแสง เมื่อเก็บเกี่ยวในแตละวันจนถึงอายุ
103 วัน หลังยายปลูก
3.3 ผลของการพรางแสงตอปริมาณสารตาน
อนุมูลอิสระ
ดอกพระจันทรที่มีการพรางแสงมีปริมาณ
สารประกอบฟ น อลิ ก และฤทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระ
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4. สรุปผลการทดลอง
ดอกพระจันทรที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง
50 เปอรเซ็นต มีการเจริญเติบโตดี สามารถออกดอก
และติ ด ผลได ดี ก ว า การไม พ รางแสง ส ว นการให
ผลผลิ ตเมื่อ ปลู กในสภาพพรางแสงจะสามารถเก็ บ
เกี่ยวผลผลิตดอกตูม ไดเร็ว ใหผลผลิตสูง มีปริมาณ
สารประกอบฟ น อลิ ก และมี ฤ ทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระ
DPPH สูงกวาการไมพรางแสง
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