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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ที่จะศึกษาระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและเพื่อที่จะศึกษา
ผลกระทบของสภาวะในการเก็บ รักษาที่มี ต่ อ ปริ ม าณอิ นนู ลิน และกิ จกรรมของ fructan:fructan
1-fructosyl transferase (1-FFT)
ในการศึกษาเวลาเก็บเกี่ยวหัวแก่นตะวันเก็บเกี่ยวหลังจากดอกออกได้ 30, 40, 50, 60 และ
70 วัน ผลการศึกษาพบว่าช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวหัวแก่นตะวันมีผลต่อปริ มาณของอินนู ลิน และมีผล
ต่อ inulin profiles และกิจกรรม 1-FFT โดยเมื่อระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นกิจกรรมของ 1-FFT
มีค่าลดลง (P<0.05) และช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวหัวแก่นตะวันที่เหมาะสมที่สุดคือ 50 วันหลัง
ดอกออก พบว่ามีปริ มาณอินนู ลินสู งสุ ด และมีอินนู ลินที่มีสายยาวที่สุด และพบว่าหัวแก่นตะวันที่
เก็บเกี่ยวหลังดอกออก 60 วันมีปริ มาณอินนูลินต่อไร่ สูงที่สุด
ผลของอุ ณหภู มิในการเก็บรักษาหัวแก่ นตะวันพบว่าอุณหภูมิในการเก็บมี ผลต่อ ปริ มาณ
อิ นนู ลิ นในหัวแก่ นตะวัน ระหว่า งการเก็บ รักษาอิ นนู ลิ นจะลดลงในขณะที่ น้ าตาลฟรุ กโตสและ
ซูโครสจะเพิม่ ขึ้นซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของกิ จกรรม inulin hydrolase (lnH) (P<0.05)
และการลดลงของกิ จ กรรม 1-FFT การเก็ บรั กษาที่อุ ณ หภูมิ ต่ า มี ผ ลท าให้ลดปริ มาณการสู ญ เสี ย
อินนูลินและมีผลต่อการลดลงของกิจกรรม 1-FFT น้อยกว่าที่อุณหภูมิห้อง (25 oC) การเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ -18 oC สามารถลดการสู ญเสี ยอินนู ลิน และทาให้ปริ มาณน้ าตาลฟรุ กโตส ซูโครส คีโทส
ไนโตส และกิจกรรม 1-FFT คงตัวมากกว่าการเก็บรักษาที่ 0, 5, 10, 15 และ 25 oC
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 มีผลทาให้ปริ มาณอินนู ลิน
น้ า ตาลฟรุ ก โตส ซู โ ครส และกิ จ กรรม inulin hydrolase ในหั ว แก่ น ตะวัน มี ค วามแตกต่ า งกัน
(P<0.05) หลังการเก็บรักษา 30 วัน การสลายตัวของอินนู ลินส่ งผลให้ปริ มาณอิ นนู ลินลดลง และ
ปริ มาณฟรุ กโตสและซู โครสเพิ่มขึ้น ซึ่ งมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม lnH และการ
ลดลงของกิจกรรม 1-FFT การเก็บรักษาด้วย CO2 20% สามารถลดการสู ญเสี ยปริ มาณอินนู ลิน และ
ชะลอกิจกรรมของ lnH ได้ดีที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่ความเข้มข้น 0, 5, 10, และ 15 %
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The objectives of this study were to investigate the suitable harvest time and to
determine the effects of the storage conditions on inulin profiles, inulin content, and
the activity of fructan:fructan 1-fructosyl transferase (1-FFT).
Jerusalem artichoke tubers were harvested at 30, 40, 50, 60, and 70 days after
flowering. Tuber maturity contributed to changes in inulin content, inulin profiles, and
1-FFT-activity. A decrease in 1-FFT-activity was observed for late-harvested tubers.
Jerusalem artichoke tubers harvested after 50 days of flowering had the highest inulin
content and high molecular weight inulin polymers and Jerusalem artichoke tubers
harvested after 60 days of flowering had the highest inulin content per rai.
The inulin content of Jerusalem artichokes was strongly influenced by storage
temperature. During the storage of Jerusalem artichoke tubers, inulin depolymerization
took place causing a decrease in inulin content associated with an increase in fructose
and sugar. This effect was associated with an increase in inulin hydrolase (lnH)
activity and a decrease in 1-FFT activity. Storage at low temperature (-18 oC) resulted
in a comparably high amount of inulin, and low fructose and sucrose, high activity of
1-FFT and low activity of lnH in Jerusalem artichoke tubers. Specifically, storage
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temperatures at -18 oC retains slow changes in inulin content, fructose, sucrose,
kestose, nystose, and activity of 1-FFT degradation more than storage at 0, 5, 10, 15,
and 25 oC.
CO2 concentration at 0, 5, 10, 15, and 20 percentages affected inulin content,
fructose content, sucrose content, kestose, nystose, activity of fructan:fructan 1fructosyl transferase (1-FFT), and inulin hydrolase (lnH) in Jerusalem artichoke tubers
during storage. During storage (30 days), inulin depolymerized resulting in a decrease
in inulin content and an increase in fructose, sucrose, kestose, and nystose. This effect
associated with an increase in lnH activity and a decrease in 1-FFT activity (P<0.05).
Storage at 20% CO2 concentration best delayed activity of lnH and reduction of inulin
content comparing with storage at concentrations of 0, 5, 10, and 15%.
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