บทคัดยอ
การศึกษาสารอินทรียที่เกี่ยวของในกระบวนการสรางและสลายของโพแทสเซียม
คลอเรตโดยเนนสารกลุมที่มีธาตุคลอรีนเปนองคประกอบ ทําโดยการสกัดตัวอยางผลลําไยจากตนที่
ใสสารและไมใสสารโพแทสเซียมคลอเรตดวยวิธีการสกัดที่เหมาะ สําหรับสารโมเลกุลขนาดเล็กถึง
ปานกลาง ซึ่งใชวิธีการสกัดดวยการกลั่นไอน้ําและตัวทําละลายอินทรียแ บบตอเนื่อง และสกัดดวยตัว
ทําละลาย สวนสารโมเลกุลขนาดปานกลางถึงใหญใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย จากนั้นวิเคราะห
องคประกอบอินทรียในสารสกัดดวยเทคนิคแก็สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี สําหรับสารที่มี
โมเลกุลขนาดเล็กถึงปานกลาง และใชเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี สําหรับสารที่
มีโมเลกุลขนาดปานกลางถึงใหญ องคประกอบสารอินทรียทุกตัวทีว่ ิเคราะหไดนาํ มาเปรียบเทียบกัน
ระหวางสารสกัดผลลําไยจากตนที่ใสสารและไมใสสารโพแทสเซียมคลอเรต ไมพบสารที่สามารถ
สรุปไดอยางแนนอนวาเกิดจากการกระตุนดวยโพแทสเซียมคลอเรต และไมพบสารอินทรียที่เปนสาร
กลุมที่มีธาตุคลอรีนเปนองคประกอบในลําไยที่ใสสาร
เมื่อทําการทดลองเชนเดียวกันกับลําไยที่
แตกตางกันในพันธุ อายุ และสถานที่ปลูก ไมพบสารอินทรียที่เปนสารกลุมที่มีธาตุคลอรีนเปน
องคประกอบเชนกัน อยางไรก็ตามความแตกตางกันในพันธุ อายุ และสถานที่ปลูก มีผลทําใหชนิด
และปริมาณขององคประกอบอินทรียในผลลําไยมีความแตกตางกันไป
การวิเคราะหสารสกัดในยอดลําไยหลังการใสสารโพแทสเซียมคลอเรตแกตนลําไย
ทางดินเปนเวลา 32 วัน โดยเก็บตัวอยางทุกระยะ 2-3 วัน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
องคประกอบอินทรียที่มีโมเลกุลขนาดเล็กถึงปานกลาง และเพื่อตรวจหาสารกลุมฮอรโมน ทําโดยใช
วิธีการสกัดดวยตัวทําละลายอินทรีย จากนั้นวิเคราะหองคประกอบสารอินทรียรวมในสารสกัดดวย
แก็สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรีและลิควิดโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี ตามลําดับ
การติดตามการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบอินทรียที่มโี มเลกุลขนาดเล็กและปานกลางในยอดลําไย
พบเฉพาะองคประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ ซึ่งแบงเปนการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ
ในลักษณะที่ลดลง สวนใหญไดแก สารประกอบเทอรพีน เชน alpla-terpinene, alpha-cubebene,
alpha-copaene, beta-cubebene, beta-caryophyllene, alpha-guaiene, alpha-humulene, germacrene D,
bicyclogermacrene, delta-guaiene และ delta-cadinene สวนสารที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ
ในลักษณะทีเ่ พิ่มขึ้นพบการเปลี่ยนแปลงหลังจากใสสารแลว 20 วัน องคประกอบที่สําคัญไดแก
สารประกอบสเตอรอยด 2 สาร คือ stigmastan-3,5-dien และ cholest-4-en-3-one การตรวจหาสาร
กลุมฮอรโมนในตัวอยางยอดลําไยเดียวกันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทําโดยการ
วิเคราะหดว ยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี ผลจากการทดลองไมพบฮอรโมน
หรือการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนบางตัวในกลุมไซโทไคนิน กลุมจิบเบอรีลิน และกลุมออกซิน
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Abstract
A study on organic compositions of longan fruits that involved in the
metabolism of potassium chlorate was performed which was emphasized on the presence of
chlorinated compounds. Methods of analysis employed extraction of organics by continuous
steam distillation and solvent extraction as well as normal solvent extraction for the extraction
of low to medium molecular weight compounds. The extraction of medium to high molecular
weight compounds was accomplished using polar solvent extraction. The extracts obtained were
subjected to component analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and
liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) for low to medium and medium to high
molecular weight compounds, respectively. Comparison of total organic components present in
the extracts of longan fruits obtained from trees treated with potassium chlorate and those from
the non-treated trees could not reveal any compounds resulted from the metabolism or reaction
of potassium chlorate in longan tree as well as the chlorinated compounds. These compounds
were expected to present in the extracts of longan fruits obtained from trees treated with
potassium chlorate. Further experiments performed using the longan fruits having different
varieties and ages or were collected from different cultivation locations showed the same result.
However, the difference in variety, age and place of cultivation found to play an important role
in quality and quantity profiles of organic components in the longan fruits.
A study on the changes of organic components in stem apices of longan trees
after treated with potassium chlorate for 32 days by collecting samples in 2-3 days interval was
perform. Analysis of the stem apice extracts was done using GC-MS for the low to medium
molecular weight compounds. Results showed two groups of components having changes in
quantity: the first group comprised those with the decrease in amount, which were mainly the
terpenoid compounds such as alpla-terpinene, alpha-cubebene, alpha-copaene, beta-cubebene,
beta-caryophyllene, alpha-guaiene, alpha-humulene, germacrene D, bicyclogermacrene, deltaguaiene, and delta-cadinene. The secound group showed an increase in quantity after 20 days of
treatment, which included 2 steroids, stigmastan-3,5-dien and cholest-4-en-3-one. Detections of
some plant hormones in the same stem apice samples were performed using a method
employing LC-MS. None of the plant hormones in the groups of cytokinin, giberellins and
auxin was detected in the longan tree apice samples.
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