102

Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; 25(1)
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และศักยภาพในการต้านอนุ มูลอิสระของต้นอ่อนถัวลั
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บทคัดย่อ
ศึกษาผลของการแช่เมล็ดในกรดซาลิซิลิก (salicylic acid, SA) ต่อการงอกของเมล็ด การเติบโต และศักยภาพในการต้ านอนุมูล
อิสระของต้ นอ่อนถั่วลันเตา (Pisum sativum L.) โดยนาเมล็ดถั่วลันเตามาแช่ในสารละลาย SA ความเข้ มข้ น 0 (ชุดควบคุม), 250, 500
และ 1000 µM เป็ นเวลา 8 ชั่วโมง ก่อนนาไปเพาะในถาดพลาสติกในสภาพมืดที่อณ
ุ หภูมิ 30±3 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70% เป็ น
เวลา 10 วัน ทาการสุ่มเก็บตัวอย่างต้ นอ่อนทุกวันเพื่อวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การงอก ความสูงลาต้ นและความยาวราก นา้ หนักสดต้ น และ
วิเคราะห์ศกั ยภาพรวมในการต้ านอนุมลู อิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging activity ผลการทดลองพบว่าการแช่เมล็ดในสารละลาย
SA ความเข้ มข้ น 500 µM ก่อนการเพาะส่งเสริมการเติบโตของต้ นอ่อนถั่วลันเตา โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอก ความสูงลาต้ น และนา้ หนักสด
ต้ นสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตลอดระยะเวลาการเพาะ และต้ นอ่อนถั่วลันเตาชุดที่ผ่านการแช่ เมล็ดใน
สารละลาย SA ความเข้ มข้ น 250, 500 และ 1000 µM มีศกั ยภาพรวมในการต้ านอนุมูลอิสระสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) ตลอดระยะเวลาการเพาะ ทั้งนี้ SA ความเข้ มข้ น 1000 µM มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่มศักยภาพรวมในการต้ านอนุมูล
อิสระของต้ นอ่อนถั่วลันเตา ดังนั้นการแช่เมล็ดในสารละลาย SA สามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมการเติบโต เพิ่มปริมาณผลผลิต
และเพิ่มศักยภาพในการต้ านอนุมูลอิสระของต้ นอ่อนถั่วลันเตาได้
คาสาคัญ: ต้ นอ่อนถั่วลันเตา กรดซาลิซิลิก เมล็ดงอก สารต้ านอนุมูลอิสระ
Abstract
The effects of salicylic acid (SA) soaking on seed germination, growth and antioxidant capacity of pea seedlings (Pisum
sativum L.) were investigated. Pea seeds were soaked in SA aqueous solution at 0 (control), 250, 500 and 1000 µM for 8
hours prior to be cultivated in plastic trays under dark condition at 30±3 °C and 65-70% relative humidity for 10 days.
Seedling were randomly sampled everyday to determine percentage of seed germination, shoot and root lengths, seedling fresh
weight, and total antioxidant capacity by using DPPH radical scavenging activity method. The results showed that SA soaking at
500 µM before cultivation was shown to promote growth of pea seedlings. Percentage of seed germination, shoot length and
seedling fresh weight of the treatment were significantly (p<0.05) higher than those of the control seedlings throughout the
germination period. The treatments of SA at 250, 500 and 1000 µM significantly (p<0.05) improved total antioxidant capacity
when compared with the controls throughout germination time. However, the 1000 µM SA was the most effective in enhancing
the total antioxidant capacity. Thus, SA soaking could be applied for enhancing seedling growth, seedling production and
antioxidant content of pea seedlings.
Keywords: pea seedlings, salicylic acid, germinated seed, antioxidant
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บทนา
ต้ นอ่อนถั่วลันเตา (pea seedlings) กาลังเป็ นที่นิยม
ในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เนื่องจากมีสารอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่ างกายในปริมาณสูง และมีสารต้ านอนุ มูล
อิสระบางชนิดซึ่งมีหน้ าที่ยับยั้งการสร้ างและกาจัดอนุมูล
อิสระต่างๆ ที่เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคได้ การศึกษาหา
วิธกี ารในการเพิ่มปริมาณสารต้ านอนุมูลอิสระในต้ นอ่อน
ถั่ ว ลั น เตาจึ ง มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ต่ อ
เกษตรกรผู้ผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทาให้ สามารถ
จาหน่ายในราคาที่สงู ขึ้นได้ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคด้ วย
กรดซาลิซิลิก (salicylic acid; SA) เป็ นฮอร์โมนพืชที่
สัง เคราะห์ มาจากกรดอะมิโ นฟี นิ ล อะลานิ น มี บ ทบาท
สาคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและตอบสนองของพืช
ต่ อสิ่งแวดล้ อม เช่ น การเปิ ด-ปิ ดของปากใบ การงอก
ของเมล็ด การดูดซับประจุ การแสดงออกของเพศและ
การต้ านทานการเข้ าทาลายของโรค (Hayat & Ahmad,
2007) สาร SA มีผ ลต่ อการงอกของเมล็ด และการ
เติบโตของต้ นอ่อนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับชนิดของ
พืช ระดับความเข้ มข้ น และระยะเวลาที่แช่สารละลาย SA
ในพื ชต่ าง ๆ เช่ น การแช่ เมล็ดพริกขี้หนู ในสารละลาย
SA ความเข้ มข้ น 800 µM นาน 48 ชั่วโมงก่อนนาไป
เพาะ สามารถเพิ่มความงอกและลดระยะเวลาเฉลี่ยใน
การงอกของเมล็ดพริกขี้หนู ได้ ดีท่ีสุด (Khan et al.,
2009) ส่ ว นในเมล็ ด มะเขื อ เทศ ใช้ ความเข้ มข้ น
สารละลาย SA ความเข้ มข้ นต่า คือ 150 µM นาน 24
ชั่ ว โมงก่ อ นน าไปเพาะ จึ ง สามารถเพิ่ มความงอกของ
เมล็ดมะเขือเทศได้ (Ghoohestani et al., 2012)
นอกจากนี้ SA ยังมีผลเพิ่มศักยภาพในการกาจัดอนุมูล
อิสระได้ ด้วย โดยระดับความเข้ มข้ นของ SA ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภ าพในการเพิ่ มศักยภาพในต้ านอนุ มูล
อิสระในเมล็ดที่กาลังงอกแตกต่ างกันตามชนิดพื ช เช่ น
การแช่ เมล็ดถั่วลันเตาพันธุ์ Gloucester ในสารละลาย
acetyl salicylic acid ความเข้ มข้ น 50 µM ก่อนการเพาะ
เมล็ด มีผลเพิ่มศักยภาพในการต้ านอนุมูลอิสระได้ ดีท่สี ดุ
เมื่อต้ นกล้ าอายุ 10 วัน สอดคล้ องกับการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณสารประกอบฟี นอลิค (Andarwulan & Shetty,
1999) ในการแช่เมล็ดข้ าวสาลีในสารละลาย SA ความ

เข้ มข้ น 1000 µM ก่อนการเพาะเมล็ด มีผลเพิ่ ม
ศักยภาพในการต้ านอนุมูลอิสระเมื่อต้ นกล้ าอายุได้ 2 วัน
โดยเพิ่ มกิจกรรมของเอนไซม์ catalase (CAT) และ
superoxide dismutase (SOD) ขึ้น 3 และ 2 เท่า
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับชุดไม่ได้ แช่สารละลาย (Agarwal
et al., 2005) ทั้งนี้สนั นิษฐานว่าการแช่ในสารละลาย SA
มีผลทาให้ เมล็ดเกิดสภาวะเครียด (stress) แล้ วชักนาให้
มีก ารสร้ า งสารต้ า นอนุ มูล อิส ระต่ า งๆ เพิ่ ม มากขึ้ นใน
ระหว่ างการงอก (Shetty, 2004) โดยทาหน้ าที่เป็ น
signal molecule กระตุ้นให้ เมล็ดงอกมีการแสดงออกของ
ยีนที่เกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์สารต้ านอนุมูลอิสระเพิ่ม
มากขึ้น (Agarwal et al., 2005) ส่งผลให้ มีศักยภาพใน
การต้ านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้นด้ วย
ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของการแช่เมล็ดใน SA ต่อการงอกของเมล็ด การเติบโต
และศั ก ยภาพในการต้ า นอนุ มู ล อิส ระของต้ น อ่ อ นถั่ ว
ลันเตา และระดับความเข้ มข้ นที่เหมาะสมของสารละลาย
SA ในการส่งเสริมการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการ
ต้ านอนุมูลอิสระของต้ นอ่อนถั่วลันเตาได้ ดที ่สี ดุ
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมตัวอย่าง
คัดเลือกเมล็ดถั่วลันเตาจากบริษัทจอมทอง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่สมบูรณ์ ขนาดใกล้ เคียงกัน ไม่มีรอย
ตาหนิจากโรคหรือแมลง แบ่งเมล็ดถั่วลันเตาออกเป็ น 4
กลุ่ม ทาการแช่ เมล็ดในสารละลาย SA 4 ระดับความ
เข้ มข้ น คือ 0 (ชุดควบคุม), 250, 500 และ 1000 µM
ตามล าดั บ เป็ นเวลา 8 ชั่ วโมง เก็ บ ไว้ ในที่ มื ด ที่
อุณหภูมิห้อง (27±1 °C) เมื่อครบกาหนดนาเมล็ดมา
ล้ างนา้ ไหลนาน 5 นาที จากนั้นนามาห่ อด้ วยผ้ าขาวบาง
ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้น นาเมล็ดถั่ว ลันเตามาเพาะใน
ถาดพลาสติกขนาด 25× 25× 6.5 เซนติเมตร ที่บรรจุด้วย
แกลบด าและขุยมะพร้ าว ในอัต ราส่วน 1:1 ที่เ พาะใน
สภาพมีแสงธรรมชาติ อุณหภูมิ 30±3 °C ความชื้น
สัมพัทธ์ 65-70% เป็ นเวลา 10 วัน ให้ นา้ โดยการฉีดพ่น
วันละ 2 ครั้ง เช้ า-เย็น ในปริมาตร 40 มิลลิลิตรต่อถาด
ทั้งนี้ในแต่ละชุดการทดลองทาการทดลอง 3 ซา้ ๆ ละ
100 เมล็ด ในทุกๆ วันทาการสุ่มเก็บตัวอย่างต้ น อ่อนถั่ว
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ลันเตาในแต่ละชุ ดการทดลองเพื่ อวิเคราะห์ ผลในเรื่อง
ต่อไปนี้
เปอร์เซ็ นต์การงอกของเมล็ด
คานวณเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดจากจานวนของ
เมล็ดที่งอกทั้งหมดในแต่ละวันต่อจานวนเมล็ดที่เริ่มการ
ทดลองทั้งหมดของแต่ ละถาดเพาะ โดยถือว่ าเมล็ดนั้น
งอกเมื่อเมล็ดงอกยอดยาวขึ้นออกมาเหนือวัสดุปลูก
ความสูงลาต้นและความยาวรากของต้นอ่อน
วัดความสูงลาต้ นจากบริเวณเอพิคอทิลจนถึงปลาย
ยอด และความยาวรากของต้ น อ่อนถั่วลันเตาจานวน 10
ต้ น จากเมล็ดที่งอกเท่านั้น ความยาวที่วัดได้ ให้ มีหน่ วย
เป็ นเซนติเมตร
น้ าหนักสดของต้นอ่อน
วัดนา้ หนักสดของต้ น อ่อนจากการชั่งนา้ หนักสดของ
ต้ นอ่อนถั่วลันเตาทั้งต้ น ที่มีเมล็ดติดอยู่ ด้วยจานวน 10
ต้ น โดยชั่งครั้งละต้ น นา้ หนักสดของต้ นอ่อนมีหน่วยเป็ น
กรัมต่อต้ น
ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระ
วิเคราะห์ศักยภาพรวมในการต้ านอนุมูลอิสระโดยวิธี
2, 2 -Diphenyl-1-picryhydrazyl (DPPH) radical
scavenging activity โดยดัด แปลงจากวิธีการของ
Mun’im et al. (2003) ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ
ทาการสกัดสารต้ านอนุมูลอิสระภายใต้ อุณหภูมิ 4 °C
โดยนาส่วนลาต้ นของต้ นอ่อนถั่วลันเตาจานวน 10 ต้ น ที่
หั่นละเอียดหนัก 1 กรัม บดสกัดด้ วย 80% ethanol
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้นนาสารผสมที่ได้ จากการ
บดไปเหวี่ยงตกตะกอนด้ วยความเร็ว 12,000 รอบต่ อ
นาที ที่อุณหภูมิ 4 °C เป็ นเวลา 30 นาที นาเฉพาะส่วน
ของเหลวใสซึ่ง เป็ น crude extract ไปใช้ วิเ คราะห์
ศักยภาพรวมในการต้ านอนุมูลอิสระต่อไป
การวิเคราะห์ศกั ยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระ
ทาการวิเคราะห์ศักยภาพรวมในการต้ านอนุมูลอิสระ
จานวน 3 ซา้ โดยเตรียมสารละลายที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ซึ่งประกอบด้ วย 0.1 mM DPPH ซึ่งละลายใน 95%
ethanol ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร และ crude extract
ปริมาตร 500 ไมโครลิตรในชุดทดลอง (สาหรับชุ ด
blank ใช้ 80% ethanol แทน crude extract) ผสมให้ เข้ า

กันด้ วยเครื่อง mixer วางทิ้งไว้ ในที่มืด อุณหภูมิ 25 °C
นาน 30 นาที แล้ ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
517 นาโนเมตร ด้ วยเครื่อง spectrophotometer แล้ วนา
ค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ ไปคานวณหาศักยภาพรวมในการ
ต้ านอนุมูลอิสระซึ่งมีหน่วยเป็ นเปอร์เซ็นต์ ดังนี้
ศั ก ยภาพรวมในการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ(%)
=
[(Ab–As)/Ab] x 100
เมื่อ Ab คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นในชุด
blank ที่ 517 นาโนเมตร
As คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นในชุด
ทดลองที่ 517 นาโนเมตร
การวิเคราะห์สถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบู ร ณ์ (completely
randomized design: CRD) และวิเคราะห์ สถิติโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS version 22 ทดสอบความ
แปรปรวนและแสดงผลการทดลองด้ วยค่าเฉลี่ย (mean)
± ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ยโดยวิ ธี Duncan’s new
multiple rang test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)
ผลการศึกษา
เปอร์เซ็ นต์การงอกของเมล็ด
เมล็ด ถั่ ว ลั น เตาเริ่ ม งอกโดยแทงรากออกมาก่ อ น
ส่วนไฮโปคอทิลและเอพิคอทิล โดยสังเกตได้ ชัดเจนใน
วันที่ 2 และมีเปอร์เซ็นต์การงอกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ระยะเวลาการเพาะ ในชุ ดควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การงอก
สูงสุดเท่ากับ 87% ในวันที่ 8 ส่วนเมล็ดถั่วลันเตาที่แช่ใน
สารละลาย SA ความเข้ มข้ น 250, 500 และ 1000 µM
พบว่า ชุดที่แช่ในสารละลาย SA ความเข้ มข้ น 500 µM
มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สดุ เท่ากับ 100% ในวันที่ 8 ซึ่ง
สูงกว่ าชุดควบคุมอย่ างมีนัยทางสถิติสาคัญถึง 14.94%
ส่วนชุดที่แช่เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้ มข้ น 250
และ 1000 µM มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 79% และ
69% ตามลาดับ ในวันที่ 8 ซึ่งต่ากว่ าชุดควบคุมอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติถึง 9.19 และ 20.69% ตามลาดับ
(รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดถั่วลันเตาที่ผ่านการแช่เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้ มข้ นต่างๆ ในระหว่างการเพาะเป็ นเวลา 10 วัน

ความสูงลาต้นของต้นอ่อน
ต้ น อ่ อนถั่ ว ลั น เตามีค วามสูง ล าต้ น เพิ่ มขึ้น เรื่ อ ย ๆ
ตามระยะการเพาะ โดยในวันที่ 10 ชุดควบคุมมีความสูง
ล าต้ นเท่ า กั บ 15.14 เซนติ เ มตร ชุ ด ที่ แ ช่ เ มล็ ด ใน
สารละลาย SA ความเข้ มข้ น 500 µM มีความสูงลาต้ น
สูงที่สุดเท่ากับ 17.08 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่ าชุดควบคุม

อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติถึง 12.81% และชุดที่แช่เมล็ด
ในสารละลาย SA 250 และ 1000 µM มีความสูงลาต้ น
เท่ากับ 14.29 และ 11.54 เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งต่า
กว่าชุดควบคุมคิดเป็ น 16.33 และ 32.43% ตามลาดับ
(รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ความสูงลาต้ นของต้ นอ่อนถั่วลันเตาที่ผ่านการแช่เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้ มข้ นต่างๆ ในระหว่างการเพาะเป็ นเวลา 10 วัน

ความยาวรากของต้นอ่อน
ต้ นอ่อนถั่วลันเตามีความยาวรากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ระยะเวลาการเพาะ โดยในวันที่ 10 ชุ ดควบคุมมีความ
ยาวรากเท่ า กั บ 6.12 เซนติ เ มตร ชุ ด ที่ แ ช่ เ มล็ ด ใน
สารละลาย SA ความเข้ มข้ น 500 µM มีความยาวรากสูง
กว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตใิ นช่วง 5 วันแรก
ของการเพาะ หลั ง จากนั้ น มี ค วามยาวรากต่ า กว่ า ชุ ด
ควบคุ ม ซึ่ ง ในวั น ที่ 10 ของการเพาะมี ค วามยาวราก

เท่ า กับ 5.60 เซนติเ มตร ซึ่ งต่ า กว่ า ชุ ด ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 8.50% ในขณะที่ชุดที่แช่เมล็ด
ในสารละลาย SA ความเข้ มข้ น 250 และ 1000 µM มี
ความยาวรากต่ากว่าชุดควบคุมตลอดระยะเวลาการเพาะ
โดยในวันที่ 10 มีความยาวรากเท่ากับ 4.72 และ 4.29
เซนติ เ มตร ตามล าดั บ ซึ่ ง ต่ า กว่ า ชุ ด ควบคุ ม อย่ า งมี
นั ยส า คั ญ ทา ง ส ถิ ติ คิ ด เ ป็ น 22.88 แล ะ 29.90%
ตามลาดับ (รูปที่ 3)
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รูปที่ 3 ความยาวรากของต้ นอ่อนถั่วลันเตาที่ผ่านการแช่เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้ มข้ นต่างๆ ในระหว่างการเพาะเป็ นเวลา 10 วัน

น้ าหนักสดต้นของต้นอ่อน
ต้ นอ่อนถั่วลันเตามีนา้ หนักสดต้ นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ระยะเวลาการเพาะ โดยในวันที่ 10 ชุดควบคุมมีนา้ หนัก
สดต้ นเท่ากับ 1.57 กรัม ชุดที่แช่เมล็ดในสารละลาย SA
ความเข้ มข้ น 500 µM มีนา้ หนักสดต้ นสูงกว่าชุดควบคุม
ตลอดระยะเวลาการเพาะ โดยในวันที่ 10 มีนา้ หนักสด
ต้ นเท่ า กั บ 1.65 กรั ม ซึ่ ง สู ง กว่ า ชุ ด ควบคุ ม อย่ า งมี

นัยสาคัญ ทางสถิติเท่ากับ 5.10% ส่วนชุดที่แช่ เมล็ดใน
สารละลาย SA ความเข้ มข้ น 250 และ 1000 µM มี
นา้ หนักสดต้ นต่ากว่าชุดควบคุมตลอดระยะเวลาการเพาะ
โดยในวันที่ 10 มีนา้ หนักสดต้ นเท่ากับ 1.55 และ 1.42
กรัม ตามลาดับ ซึ่งต่ากว่ าชุดควบคุมคิดเป็ น 1.27 และ
9.55% ตามลาดับ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 นา้ หนักสดของต้ นอ่อนถั่วลันเตาที่ผ่านการแช่เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้ มข้ นต่างๆ ในระหว่างการเพาะเป็ นเวลา 10 วัน

ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อน
ศั กยภาพรวมในการต้ านอนุ มู ลอิสระของต้ นอ่ อนถั่ ว
ลันเตามีแนวโน้ มเพิ่ มสูงขึ้นเรื่ อยๆ และมีค่ าสูงสุดเท่ ากับ
34.34% ในวันที่ 9 แล้ วลดต่าลงในวันที่ 10 การแช่เมล็ดใน
สารละลาย SA ความเข้ มข้ น 250, 500 และ 1000 µM นาน
8 ชั่ วโมงก่ อนการเพาะ มีผลเพิ่ มศักยภาพรวมในการต้ าน
อนุมูลอิสระของต้ นอ่อนถั่วลันเตาให้ สงู กว่าชุดควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติตลอดระยะเวลาการเพาะ ในวันที่ 9 ชุดที่
แช่ เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้ มข้ น 1000 µM มี

ศักยภาพรวมในการต้ านอนุมูลอิสระสูงที่สดุ เท่ากับ 42.76%
โดยมีค่ามากกว่ าชุดควบคุมอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติสูงถึง
24.52% ซึ่งแตกต่างอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติกับชุดที่แช่
เมล็ดสารละลาย SA ความเข้ มข้ น 500 และ 250 µM ที่มี
ศั กยภาพรวมในการต้ านอนุ มู ลอิสระเท่ ากับ 41.56 และ
36.69% ตามล าดับ ซึ่ งมีค่ ามากกว่ าชุ ดควบคุ มอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติคิดเป็ น 21.03 และ 6.84% ตามลาดับ
(รูปที่ 5)
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รูปที่ 5 ศักยภาพรวมในการต้ านอนุมลู อิสระของต้ นอ่อนถั่วลันเตาที่ผ่านการแช่ เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้ มข้ นต่างๆ
ในระหว่างการเพาะเป็ นเวลา 10 วัน

อภิปรายผลการศึกษา
การแช่ เมล็ดถั่วลันเตาในสารละลาย SA ก่อนการ
เพาะสามารถกระตุ้นการงอกและการเติบโตของต้ นอ่อน
ถั่วลันเตาได้ อาจเป็ นเพราะ SA มีผลเพิ่มการแบ่งเซลล์
และการขยายขนาดของเซลล์จึงทาให้ เมล็ดงอกได้ ดีและ
ต้ นกล้ าเจริญเติบโตเร็ว (Yildirim et al., 2008) โดย
SA สามารถกระตุ้นการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืชในกลุ่ม
auxin, gibberellin และ abscisic acid ซึ่งมีบทบาทใน
การกระตุ้นการแบ่ ง เซลล์ เร่ งการขยายขนาดของเซลล์
การยืดยาวของลาต้ น และการงอกของเมล็ดได้ ดังผลการ
ทดลองในต้ นอ่ อ นถั่ ว แขก 6 สายพั น ธุ์ ที่ มี ป ริ ม าณ
ฮอร์ โมน IAA, GA3, ABA และอัตราส่วนของ
GA3/ABA เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้ องกับมีเปอร์เซ็นต์การงอก
ความสูงต้ นและความยาวของราก และนา้ หนักสดต้ นเพิ่ม
สูงขึ้น เมื่อแช่เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้ มข้ น 0.1
mM ก่อนการเพาะ (Gharib & Hegazi, 2010) รวมทั้ง
SA ยังทาหน้ าที่เป็ น signal molecule กระตุ้นการสร้ าง
และการทางานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระบางชนิด เช่น
CAT และ SOD เพิ่มมากขึ้น (Hayat et al., 2010) จึง
ทาให้ ต้นอ่อนแข็งแรงและเจริญเติบโตดีกว่ าชุดควบคุม
ทั้งนี้ระดับความเข้ มข้ นของ SA ที่ใช้ ต้องเหมาะสม ซึ่งผล
การทดลองแสดงให้ เห็น ว่ า ความเข้ มข้ น ของ SA ที่
เหมาะสมต่ อการงอกของเมล็ด และการเติบโตของต้ น
อ่อนถั่วลันเตา คือ 500 µM โดยมีผลเพิ่มเปอร์เซ็นต์การ

งอก ความสูงต้ น นา้ หนักสดต้ น ความยาวของรากได้ ดี
ในช่วง 5 วันแรกของการเพาะ ดังแสดงในรูปที่ 1, 2, 4
และ 3 ตามลาดับ ในขณะที่การใช้ SA ความเข้ มข้ นต่า
(250 µM) หรือ สูงเกินไป (1000 µM) กลับมีผลลด
การเจริญเติบโตของต้ นอ่อนถั่วลั นเตาเมื่อเปรียบเทียบ
กับชุ ด ควบคุ ม ดั ง แสดงในรูป ที่ 1-4 โดยระดับความ
เข้ มข้ นและระยะเวลาในการแช่เมล็ดในสารละลาย SA ยัง
มีค วามแตกต่ า งกัน ขึ้น อยู่ กับชนิ ด ของพื ช ด้ ว ย ในการ
ทดลองครั้งนี้พบว่าความเข้ มข้ นและระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการแช่ เมล็ดถั่วลันเตาคือ 500 µM นาน 8 ชั่วโมง
แตกต่างจากเมล็ดพริกขี้หนูท่ตี ้ องแช่ในความเข้ มข้ นและ
ระยะเวลาที่มากกว่ า คือ 800 µM นาน 48 ชั่วโมง จึง
สามารถเพิ่มความงอกและลดระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการ
งอกได้ (Khan et al., 2009) ในขณะที่เมล็ดมะเขือเทศ
ใช้ ความเข้ มข้ นต่ากว่าแต่ระยะเวลาในการแช่นานกว่า คือ
150 µM นาน 24 ชั่ ว โมง เพื่ อ เพิ่ ม ความงอกได้
(Ghoohestani et al., 2012)
การแช่ เมล็ดถั่วลันเตาในสารละลาย SA มีผลเพิ่ ม
ศักยภาพรวมในการต้ านอนุมูลอิสระของต้ นอ่อนให้ เพิ่ม
สูงขึ้นตามระดับความเข้ มข้ นของ SA ที่เพิ่มขึ้น โดย SA
ความเข้ มข้ น 1000 µM มีประสิทธิภาพสูงที่สดุ ดังแสดง
ในรูป ที่ 5 ซึ่ ง สอดคล้ องกับ ผลการทดลองในเมล็ด ถั่ ว
เหลื องพั น ธุ์ส จ. 5 และ เชี ย งใหม่ 60 ที่พ บว่ า การแช่
เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้ มข้ น 1000 µM นาน 6
ชั่วโมงก่อนการเพาะ สามารถเพิ่ มศักยภาพในการต้ าน
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อนุมูลอิสระในต้ นอ่อนได้ สงู ที่สดุ ในขณะที่ถ่วั เหลืองพันธุ์
เชียงใหม่ 2 ใช้ ความเข้ มข้ นต่ากว่าคือ 500 µM (Suknit,
2009) ทั้งนี้สนั นิษฐานว่าศักยภาพรวมในการต้ านอนุมูล
อิสระที่เพิ่มขึ้นในต้ นอ่อนถั่วลันเตานั้น อาจเป็ นผลมาจาก
มีการสร้ า งและการทางานของสารต้ านอนุ มูลอิส ระทั้ง
ชนิดที่เป็ นเอนไซม์และไม่ใช่ เอนไซม์เพิ่มสูงขึ้นโดยการ
กระตุ้นของ SA ดังผลการทดลองในต้ นอ่อนถั่วลันเตา
พันธุ์ Gloucester ที่มีศักยภาพในการต้ านอนุ มูลอิสระ
เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้ องกับปริมาณสารประกอบฟี นอลิคซึ่งมี
ฤทธิ์เป็ นสารต้ านอนุ มูลอิสระเพิ่มสูงขึ้น เมื่อแช่ เมล็ดใน
สารละลาย acetyl salicylic acid (สารอนุพันธ์ของ SA)
ความเข้ มข้ น 50 µM ก่อนการเพาะ (Andarwulan &
Shetty, 1999) เช่นเดียวกับต้ นอ่อนข้ าวสาลีท่มี ศี กั ยภาพ
ในการต้ านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้ องกับมีกจิ กรรม
ของเอนไซม์ CAT และ SOD ซึ่งมีหน้ าที่ในการกาจัด
อนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้น เมื่อผ่านการแช่เมล็ดในสารละลาย
SA ความเข้ มข้ น 1000 µM ก่อนการเพาะ (Agarwal
et al., 2005)
สรุปผลการศึกษา
การแช่เมล็ดใน SA ก่อนการเพาะ สามารถเพิ่มการ
งอกของเมล็ด การเติบโต และศักยภาพในการต้ านอนุมูล
อิสระของต้ นอ่อนถั่วลันเตาได้ โดย SA ความเข้ มข้ น
500 µM ให้ ผลดีท่สี ดุ ในการกระตุ้นความงอกของเมล็ด
และส่งเสริมการเติบโตของต้ นอ่อน ในขณะที่ SA ความ
เข้ มข้ น 1000 µM ให้ ผลดีท่สี ดุ ในการเพิ่มศักยภาพรวม
ในการต้ า นอนุ มู ล อิส ระ แต่ มี ผ ลลดการงอกและการ
เติบโตของต้ นอ่อน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ สาเร็จลุล่วงได้ โดยได้ รับทุนอุดหนุ นการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และความเห็น
ในรายงานผลการวิ จั ย เป็ นของผู้ รั บ ทุ น มหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามไม่ จ าเป็ นต้ อ งเห็น ด้ ว ยเสมอไป
(สั ญ ญ า รั บ ทุ น เ ล ข ที่ RDI-2-59-6-24) ผู้ วิ จั ย
ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เอื้อเฟื้ อ

สถานที่ สนับสนุ นอุปกรณ์ และเครื่องมือต่ างๆ ในการ
ท างานวิ จั ย ขอขอบคุ ณ นางสาวกฤษณา สั่ ง สอน
นักศึกษาปริญญาตรี ที่ช่วยเหลือในการทางานวิจัย
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