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บทคดัย่อ  

ศกึษาผลของการแช่เมลด็ในกรดซาลิซิลิก (salicylic acid, SA) ต่อการงอกของเมลด็ การเติบโต และศกัยภาพในการต้านอนุมูล

อสิระของต้นอ่อนถั่วลันเตา (Pisum sativum L.) โดยน าเมลด็ถั่วลันเตามาแช่ในสารละลาย SA ความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม), 250, 500 

และ 1000 µM เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง ก่อนน าไปเพาะในถาดพลาสติกในสภาพมืดที่อณุหภมูิ 30±3 °C  ความช้ืนสมัพัทธ ์65-70% เป็น

เวลา 10 วัน ท าการสุ่มเกบ็ตัวอย่างต้นอ่อนทุกวันเพื่อวิเคราะห์เปอร์เซน็ตก์ารงอก ความสงูล าต้นและความยาวราก น า้หนักสดต้น และ

วิเคราะห์ศกัยภาพรวมในการต้านอนุมลูอสิระโดยวิธ ี DPPH radical scavenging activity ผลการทดลองพบว่าการแช่เมลด็ในสารละลาย 

SA ความเข้มข้น 500 µM ก่อนการเพาะส่งเสริมการเติบโตของต้นอ่อนถั่วลันเตา โดยมีเปอร์เซน็ต์การงอก ความสงูล าต้น และน า้หนักสด

ต้นสงูกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ตลอดระยะเวลาการเพาะ และต้นอ่อนถั่วลันเตาชุดที่ผ่านการแช่เมลด็ใน

สารละลาย SA ความเข้มข้น 250, 500 และ 1000 µM มีศกัยภาพรวมในการต้านอนุมูลอสิระสงูกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถติ ิ

(p<0.05) ตลอดระยะเวลาการเพาะ ทั้งน้ี SA ความเข้มข้น 1000 µM มีประสทิธภิาพสงูสดุในการเพิ่มศกัยภาพรวมในการต้านอนุมูล

อสิระของต้นอ่อนถั่วลันเตา ดังนั้นการแช่เมลด็ในสารละลาย SA สามารถน ามาประยุกตใ์ช้เพ่ือส่งเสริมการเติบโต เพ่ิมปริมาณผลผลิต 

และเพ่ิมศกัยภาพในการต้านอนุมูลอสิระของต้นอ่อนถั่วลันเตาได้  

 

ค าส าคญั: ต้นอ่อนถั่วลันเตา  กรดซาลิซิลิก  เมลด็งอก  สารต้านอนุมูลอสิระ 

 

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. 
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บทน า 

 

 ต้นอ่อนถั่วลันเตา (pea seedlings) ก าลังเป็นที่นิยม

ในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เนื่องจากมีสารอาหารที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณสูง และมีสารต้านอนุมูล

อสิระบางชนิดซึ่งมีหน้าที่ยับย้ังการสร้างและก าจัดอนุมูล

อสิระต่างๆ ที่เป็นสาเหตขุองการเกดิโรคได้ การศึกษาหา

วิธกีารในการเพ่ิมปริมาณสารต้านอนุมูลอสิระในต้นอ่อน

ถั่ วลัน เตาจึ งมีความส าคัญและจ า เ ป็นอย่างยิ่ ง ต่อ

เกษตรกรผู้ผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลท าให้สามารถ

จ าหน่ายในราคาที่สงูขึ้นได้ และยังส่งผลดีต่อสขุภาพของ

ผู้บริโภคด้วย  

 กรดซาลิซิลิก (salicylic acid; SA) เป็นฮอร์โมนพืชที่

สังเคราะห์มาจากกรดอะมิโนฟีนิลอะลานินมีบทบาท

ส าคญัในกระบวนการเจริญเติบโตและตอบสนองของพืช

ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเปิด-ปิดของปากใบ การงอก

ของเมล็ด การดูดซับประจุ การแสดงออกของเพศและ

การต้านทานการเข้าท าลายของโรค (Hayat & Ahmad, 

2007) สาร SA มีผลต่อการงอกของเมล็ดและการ

เติบโตของต้นอ่อนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับชนิดของ

พืช ระดบัความเข้มข้น และระยะเวลาที่แช่สารละลาย SA 

ในพืชต่าง ๆ เช่น การแช่เมล็ดพริกขี้ หนูในสารละลาย 

SA ความเข้มข้น 800 µM นาน 48 ชั่วโมงก่อนน าไป

เพาะ สามารถเพ่ิมความงอกและลดระยะเวลาเฉล่ียใน

การงอกของเมลด็พริกขี้ หนูได้ดีที่สุด (Khan et al., 

2009) ส่ วนในเมล็ดมะเขือเทศ ใ ช้ความเ ข้ม ข้น

สารละลาย SA ความเข้มข้นต ่า คือ 150 µM นาน 24 

ชั่วโมงก่อนน าไปเพาะ จึงสามารถเพ่ิมความงอกของ

เมลด็มะเขือเทศได้ (Ghoohestani et al., 2012) 

นอกจากนี้  SA ยังมีผลเพ่ิมศักยภาพในการก าจัดอนุมูล

อสิระได้ด้วย โดยระดับความเข้มข้นของ SA ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมศักยภาพในต้านอนุมูล

อิสระในเมลด็ที่ก  าลังงอกแตกต่างกันตามชนิดพืช เช่น 

การแช่เมล็ดถั่วลันเตาพันธุ์ Gloucester ในสารละลาย 

acetyl salicylic acid ความเข้มข้น 50 µM ก่อนการเพาะ

เมลด็ มผีลเพ่ิมศักยภาพในการต้านอนุมูลอสิระได้ดีที่สดุ 

เมื่อต้นกล้าอายุ 10 วัน สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของ

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค (Andarwulan & Shetty, 

1999) ในการแช่เมลด็ข้าวสาลีในสารละลาย SA ความ

เข้มข้น 1000 µM ก่อนการเพาะเมล็ด มีผลเพ่ิม

ศักยภาพในการต้านอนุมูลอสิระเมื่อต้นกล้าอายุได้ 2 วัน 

โดยเพ่ิมกิจกรรมของเอนไซม์ catalase (CAT) และ 

superoxide dismutase (SOD) ขึ้น 3 และ 2 เท่า

ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัชุดไม่ได้แช่สารละลาย (Agarwal 

et al., 2005) ทั้งนี้สนันิษฐานว่าการแช่ในสารละลาย SA 

มผีลท าให้เมลด็เกดิสภาวะเครียด (stress) แล้วชักน าให้

มีการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ เพ่ิมมากขึ้ นใน

ระหว่างการงอก (Shetty, 2004) โดยท าหน้าที่เป็น 

signal molecule กระตุ้นให้เมลด็งอกมกีารแสดงออกของ

ยีนที่เกี่ยวข้องกบัการสงัเคราะห์สารต้านอนุมูลอสิระเพ่ิม

มากขึ้น (Agarwal et al., 2005) ส่งผลให้มีศักยภาพใน

การต้านอนุมูลอสิระเพ่ิมสงูขึ้นด้วย 

 ดงันั้นในการทดลองนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล

ของการแช่เมลด็ใน SA ต่อการงอกของเมลด็ การเติบโต

และศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนถั่ว

ลันเตา และระดบัความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลาย 

SA ในการส่งเสริมการเติบโตและเพ่ิมศักยภาพในการ

ต้านอนุมูลอสิระของต้นอ่อนถั่วลันเตาได้ดทีี่สดุ 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 

 การเตรียมตวัอย่าง 

 คัดเลือกเมล็ดถั่วลันเตาจากบริษัทจอมทอง จังหวัด

กรงุเทพมหานคร ที่สมบูรณ์ ขนาดใกล้เคียงกนั ไม่มีรอย

ต าหนิจากโรคหรือแมลง แบ่งเมลด็ถั่วลันเตาออกเป็น 4 

กลุ่ม ท าการแช่เมลด็ในสารละลาย SA 4 ระดับความ

เข้มข้น คอื 0 (ชุดควบคุม), 250, 500 และ 1000 µM 

ตามล าดับ  เ ป็น เวลา  8 ชั่ ว โมง  เก็บไ ว้ ในที่ มืดที่

อุณหภมูิห้อง (27±1 °C)  เมื่อครบก าหนดน าเมลด็มา

ล้างน า้ไหลนาน 5 นาที จากนั้นน ามาห่อด้วยผ้าขาวบาง

ทิ้ งไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นน าเมล็ดถั่วลันเตามาเพาะใน

ถาดพลาสตกิขนาด 25× 25× 6.5 เซนตเิมตร ที่บรรจุด้วย

แกลบด าและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 1:1 ที่เพาะใน

สภาพมีแสงธรรมชาติ อุณหภูมิ 30±3 °C  ความชื้ น

สมัพัทธ ์65-70% เป็นเวลา 10 วัน ให้น า้โดยการฉีดพ่น

วันละ 2 ครั้ง เช้า-เยน็ ในปริมาตร 40 มิลลิลิตรต่อถาด 

ทั้งนี้ ในแต่ละชุดการทดลองท าการทดลอง 3 ซ า้ๆ ละ 

100 เมลด็ ในทุกๆ วันท าการสุ่มเกบ็ตัวอย่างต้นอ่อนถั่ว
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ลันเตาในแต่ละชุดการทดลองเพ่ือวิเคราะห์ผลในเรื่อง

ต่อไปนี้  

 เปอรเ์ซ็นตก์ารงอกของเมล็ด 

 ค านวณเปอร์เซน็ต์การงอกของเมลด็จากจ านวนของ

เมลด็ที่งอกทั้งหมดในแต่ละวันต่อจ านวนเมลด็ที่เร่ิมการ

ทดลองทั้งหมดของแต่ละถาดเพาะ โดยถือว่าเมล็ดนั้น

งอกเมื่อเมลด็งอกยอดยาวขึ้นออกมาเหนือวัสดุปลูก 

 ความสูงล าตน้และความยาวรากของตน้อ่อน 

 วัดความสูงล าต้นจากบริเวณเอพิคอทิลจนถึงปลาย

ยอด และความยาวรากของต้นอ่อนถั่วลันเตาจ านวน 10 

ต้น จากเมลด็ที่งอกเท่านั้น ความยาวที่วัดได้ให้มีหน่วย

เป็นเซนตเิมตร  

 น ้าหนกัสดของตน้อ่อน 

 วัดน า้หนักสดของต้นอ่อนจากการชั่งน า้หนักสดของ

ต้นอ่อนถั่วลันเตาทั้งต้นที่มีเมล็ดติดอยู่ด้วยจ านวน 10 

ต้น โดยชั่งคร้ังละต้น น า้หนักสดของต้นอ่อนมีหน่วยเป็น

กรัมต่อต้น  

 ศกัยภาพรวมในการตา้นอนุมูลอิสระ 

 วิเคราะห์ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอสิระโดยวิธ ี

2, 2 -Diphenyl-1-picryhydrazyl (DPPH) radical 

scavenging activity โดยดัดแปลงจากวิธีการของ 

Mun’im et al. (2003) ซึ่งมขีั้นตอนดงันี้   

 การสกดัสารตา้นอนุมูลอิสระ 

 ท าการสกดัสารต้านอนุมูลอสิระภายใต้อุณหภมูิ 4 °C 

โดยน าส่วนล าต้นของต้นอ่อนถั่วลันเตาจ านวน 10 ต้น ที่

ห่ันละเอียดหนัก 1 กรัม บดสกัดด้วย 80% ethanol 

ปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้นน าสารผสมที่ได้จากการ

บดไปเหวี่ยงตกตะกอนด้วยความเร็ว 12,000 รอบต่อ

นาท ีที่อุณหภมูิ 4 °C เป็นเวลา 30 นาท ีน าเฉพาะส่วน

ของเหลวใสซึ่งเป็น crude extract ไปใช้วิเคราะห์

ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอสิระต่อไป 

 การวิเคราะหศ์กัยภาพรวมในการตา้นอนุมูลอิสระ 

  ท าการวิเคราะห์ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอสิระ

จ านวน 3 ซ า้ โดยเตรียมสารละลายที่ใช้ในการวิเคราะห์

ซึ่งประกอบด้วย 0.1 mM DPPH ซึ่งละลายใน 95% 

ethanol ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร และ crude extract 

ปริมาตร 500 ไมโครลิตรในชุดทดลอง (ส าหรับชุด 

blank ใช้ 80% ethanol แทน crude extract) ผสมให้เข้า

กนัด้วยเครื่อง mixer วางทิ้ งไว้ในที่มืด อุณหภมูิ 25 °C  

นาน 30 นาท ีแล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 

517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer แล้วน า

ค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปค านวณหาศักยภาพรวมในการ

ต้านอนุมูลอสิระซึ่งมหีน่วยเป็นเปอร์เซน็ต ์ดงันี้   

 ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระ(%) =     

[(A
b
–A

s
)/A

b
] x 100 

เมื่อ A
b
 คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืนในชุด 

blank ที่ 517 นาโนเมตร 

 A
s
 คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืนในชุด

ทดลองที่ 517 นาโนเมตร 

 การวิเคราะหส์ถติิ 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely 

randomized design: CRD) และวิเคราะห์สถิติโดยใช้

โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS version 22 ทดสอบความ

แปรปรวนและแสดงผลการทดลองด้วยค่าเฉล่ีย (mean) 

± ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของ ค่า เฉ ล่ียโดยวิธี  Duncan’s new 

multiple rang test ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)  

  

ผลการศึกษา 

 

เปอรเ์ซ็นตก์ารงอกของเมล็ด 

เมล็ดถั่วลันเตาเริ่มงอกโดยแทงรากออกมาก่อน

ส่วนไฮโปคอทิลและเอพิคอทิล โดยสังเกตได้ชัดเจนใน

วันที่ 2 และมีเปอร์เซน็ต์การงอกเพ่ิมสงูขึ้นเรื่อยๆ ตาม

ระยะเวลาการเพาะ ในชุดควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การงอก

สงูสดุเท่ากบั 87% ในวันที่ 8 ส่วนเมลด็ถั่วลันเตาที่แช่ใน

สารละลาย SA ความเข้มข้น 250, 500 และ 1000 µM 

พบว่า ชุดที่แช่ในสารละลาย SA ความเข้มข้น 500 µM 

มเีปอร์เซน็ตก์ารงอกสงูที่สดุเท่ากบั 100% ในวันที่ 8 ซึ่ง

สูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยทางสถิติส าคัญถึง 14.94% 

ส่วนชุดที่แช่เมลด็ในสารละลาย SA ความเข้มข้น 250 

และ 1000 µM มีเปอร์เซน็ต์การงอกเท่ากบั 79% และ 

69% ตามล าดับ ในวันที่ 8 ซึ่งต ่ากว่าชุดควบคุมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติถึง 9.19 และ 20.69% ตามล าดับ 

(รปูที่ 1) 
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รูปท่ี 1 เปอร์เซน็ต์การงอกของเมลด็ถ่ัวลันเตาที่ผ่านการแช่เมลด็ในสารละลาย SA ความเข้มข้นต่างๆ ในระหว่างการเพาะเป็นเวลา 10 วัน 

 

ความสูงล าตน้ของตน้อ่อน 

ต้นอ่อนถั่วลันเตามีความสูงล าต้นเพ่ิมขึ้ นเรื่อย ๆ 

ตามระยะการเพาะ โดยในวันที่ 10 ชุดควบคุมมีความสงู

ล า ต้นเท่ากับ 15.14 เซนติ เมตร ชุดที่ แ ช่ เมล็ดใน

สารละลาย SA ความเข้มข้น 500 µM มีความสงูล าต้น

สูงที่สุดเท่ากับ 17.08 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าชุดควบคุม

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติถึง 12.81% และชุดที่แช่เมลด็

ในสารละลาย SA 250 และ 1000 µM มีความสงูล าต้น

เท่ากบั 14.29 และ 11.54 เซนตเิมตร ตามล าดับ ซึ่งต ่า

กว่าชุดควบคุมคิดเป็น 16.33 และ 32.43% ตามล าดับ 

(รปูที่ 2) 

 

 
รูปที่ 2 ความสงูล าต้นของต้นอ่อนถั่วลันเตาที่ผ่านการแช่เมลด็ในสารละลาย SA ความเข้มข้นต่างๆ ในระหว่างการเพาะเป็นเวลา 10 วัน 

 

ความยาวรากของตน้อ่อน 

ต้นอ่อนถั่วลันเตามีความยาวรากเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตาม

ระยะเวลาการเพาะ โดยในวันที่ 10 ชุดควบคุมมีความ

ยาวรากเท่ากับ 6.12 เซนติเมตร ชุดที่แ ช่เมล็ดใน

สารละลาย SA ความเข้มข้น 500 µM มคีวามยาวรากสงู

กว่าชุดควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินช่วง 5 วันแรก

ของการเพาะ หลังจากนั้นมีความยาวรากต ่ากว่าชุด

ควบคุม ซึ่ งในวันที่  10 ของการเพาะมีความยาวราก

เท่ากับ 5.60 เซนติเมตร ซึ่งต ่ากว่าชุดควบคุมอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติเท่ากบั 8.50% ในขณะที่ชุดที่แช่เมลด็

ในสารละลาย SA ความเข้มข้น 250 และ 1000 µM มี

ความยาวรากต ่ากว่าชุดควบคุมตลอดระยะเวลาการเพาะ 

โดยในวันที่ 10 มีความยาวรากเท่ากบั 4.72 และ 4.29 

เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่ งต ่ ากว่าชุดควบคุมอย่างมี

นั ยส า คัญทา งสถิติ คิ ด เ ป็ น  22.88 และ  29.90% 

ตามล าดบั (รปูที่ 3) 



Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; 25(1) 106 
 

    

 
รูปที่ 3 ความยาวรากของต้นอ่อนถั่วลันเตาที่ผ่านการแช่เมลด็ในสารละลาย SA ความเข้มข้นต่างๆ ในระหว่างการเพาะเป็นเวลา 10 วัน 

 

น ้าหนกัสดตน้ของตน้อ่อน 

ต้นอ่อนถั่วลันเตามนี า้หนักสดต้นเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตาม

ระยะเวลาการเพาะ โดยในวันที่ 10 ชุดควบคุมมีน า้หนัก

สดต้นเท่ากบั 1.57 กรัม ชุดที่แช่เมลด็ในสารละลาย SA 

ความเข้มข้น 500 µM มนี า้หนักสดต้นสงูกว่าชุดควบคุม

ตลอดระยะเวลาการเพาะ โดยในวันที่ 10 มีน า้หนักสด

ต้นเท่ากับ 1.65 กรัม ซึ่ งสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 5.10% ส่วนชุดที่แช่เมลด็ใน

สารละลาย SA ความเข้มข้น 250 และ 1000 µM มี

น า้หนักสดต้นต ่ากว่าชุดควบคุมตลอดระยะเวลาการเพาะ 

โดยในวันที่ 10 มีน า้หนักสดต้นเท่ากบั 1.55 และ 1.42 

กรัม ตามล าดับ ซึ่งต ่ากว่าชุดควบคุมคิดเป็น 1.27 และ 

9.55% ตามล าดบั (รปูที่ 4) 

 

 
รูปที่ 4 น า้หนักสดของต้นอ่อนถั่วลันเตาที่ผ่านการแช่เมลด็ในสารละลาย SA ความเข้มข้นต่างๆ ในระหว่างการเพาะเป็นเวลา 10 วัน 

 

ศกัยภาพรวมในการตา้นอนุมูลอิสระของตน้อ่อน 

ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนถั่ว

ลันเตามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้ นเรื่อยๆ และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 

34.34% ในวันที่ 9 แล้วลดต ่าลงในวันที่ 10 การแช่เมลด็ใน

สารละลาย SA ความเข้มข้น 250, 500 และ 1000 µM นาน 

8 ชั่วโมงก่อนการเพาะ มีผลเพ่ิมศักยภาพรวมในการต้าน

อนุมูลอสิระของต้นอ่อนถั่วลันเตาให้สงูกว่าชุดควบคุมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติตลอดระยะเวลาการเพาะ ในวันที่ 9 ชุดที่

แช่เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้มข้น 1000 µM มี

ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอสิระสงูที่สดุเท่ากบั 42.76% 

โดยมีค่ามากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสูงถึง 

24.52% ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับชุดที่แช่

เมลด็สารละลาย SA ความเข้มข้น 500 และ 250 µM ที่มี

ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 41.56 และ 

36.69% ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าชุดควบคุมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติคิดเป็น 21.03 และ 6.84% ตามล าดับ 

(รปูที่ 5) 
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รูปที่ 5 ศกัยภาพรวมในการต้านอนุมลูอสิระของต้นอ่อนถั่วลันเตาที่ผ่านการแช่เมลด็ในสารละลาย SA ความเข้มข้นต่างๆ  

 ในระหว่างการเพาะเป็นเวลา 10 วัน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

 การแช่เมลด็ถั่วลันเตาในสารละลาย SA ก่อนการ

เพาะสามารถกระตุ้นการงอกและการเติบโตของต้นอ่อน

ถั่วลันเตาได้ อาจเป็นเพราะ SA มีผลเพ่ิมการแบ่งเซลล์

และการขยายขนาดของเซลล์จึงท าให้เมลด็งอกได้ดีและ

ต้นกล้าเจริญเติบโตเรว็ (Yildirim et al., 2008) โดย 

SA สามารถกระตุ้นการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืชในกลุ่ม 

auxin, gibberellin และ abscisic acid ซึ่งมีบทบาทใน

การกระตุ้นการแบ่งเซลล์ เร่งการขยายขนาดของเซลล์ 

การยืดยาวของล าต้น และการงอกของเมลด็ได้ ดงัผลการ

ทดลองในต้นอ่อนถั่ วแขก 6 สายพันธุ์ ที่มีปริมาณ

ฮอร์โมน IAA, GA
3
, ABA และอัตราส่วนของ 

GA
3
/ABA เพ่ิมสงูขึ้นสอดคล้องกบัมเีปอร์เซน็ต์การงอก 

ความสงูต้นและความยาวของราก และน า้หนักสดต้นเพ่ิม

สงูขึ้น เมื่อแช่เมลด็ในสารละลาย SA ความเข้มข้น 0.1 

mM ก่อนการเพาะ (Gharib & Hegazi, 2010) รวมทั้ง 

SA ยังท าหน้าที่เป็น signal molecule กระตุ้นการสร้าง

และการท างานของเอนไซมต้์านอนุมูลอสิระบางชนิด เช่น 

CAT และ SOD เพ่ิมมากขึ้น (Hayat et al., 2010) จึง

ท าให้ต้นอ่อนแขง็แรงและเจริญเติบโตดีกว่าชุดควบคุม 

ทั้งนี้ ระดบัความเข้มข้นของ SA ที่ใช้ต้องเหมาะสม ซึ่งผล

การทดลองแสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของ SA ที่

เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดและการเติบโตของต้น

อ่อนถั่วลันเตา คอื 500 µM โดยมผีลเพ่ิมเปอร์เซน็ตก์าร

งอก ความสูงต้น น า้หนักสดต้น ความยาวของรากได้ดี

ในช่วง 5 วันแรกของการเพาะ ดังแสดงในรูปที่ 1, 2, 4 

และ 3 ตามล าดับ ในขณะที่การใช้ SA ความเข้มข้นต ่า 

(250 µM) หรือ สงูเกนิไป (1000 µM) กลับมีผลลด

การเจริญเติบโตของต้นอ่อนถั่วลันเตาเมื่อเปรียบเทียบ

กับชุดควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 1-4 โดยระดับความ

เข้มข้นและระยะเวลาในการแช่เมลด็ในสารละลาย SA ยัง

มีความแตกต่างกันขึ้ นอยู่กับชนิดของพืชด้วย ในการ

ทดลองคร้ังนี้พบว่าความเข้มข้นและระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการแช่เมลด็ถั่วลันเตาคือ 500 µM นาน 8 ชั่วโมง 

แตกต่างจากเมลด็พริกขี้หนูที่ต้องแช่ในความเข้มข้นและ

ระยะเวลาที่มากกว่า คือ 800 µM นาน 48 ชั่วโมง จึง

สามารถเพ่ิมความงอกและลดระยะเวลาเฉล่ียที่ใช้ในการ

งอกได้ (Khan et al., 2009) ในขณะที่เมลด็มะเขือเทศ

ใช้ความเข้มข้นต ่ากว่าแต่ระยะเวลาในการแช่นานกว่า คือ 

150 µM นาน 24 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมความงอกได้ 

(Ghoohestani et al., 2012)  

 การแช่เมลด็ถั่วลันเตาในสารละลาย SA มีผลเพ่ิม

ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอสิระของต้นอ่อนให้เพ่ิม

สงูขึ้นตามระดับความเข้มข้นของ SA ที่เพ่ิมขึ้น โดย SA 

ความเข้มข้น 1000 µM มีประสทิธภิาพสงูที่สดุดังแสดง

ในรูปที่ 5 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการทดลองในเมล็ดถั่ว

เหลืองพันธุ์สจ. 5 และ เชียงใหม่ 60 ที่พบว่าการแช่

เมลด็ในสารละลาย SA ความเข้มข้น 1000 µM นาน 6 

ชั่วโมงก่อนการเพาะ สามารถเพ่ิมศักยภาพในการต้าน



Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; 25(1) 108 

 

อนุมูลอสิระในต้นอ่อนได้สงูที่สดุ ในขณะที่ถั่วเหลืองพันธุ์

เชียงใหม่ 2 ใช้ความเข้มข้นต ่ากว่าคอื 500 µM (Suknit, 

2009) ทั้งนี้สนันิษฐานว่าศักยภาพรวมในการต้านอนุมูล

อสิระที่เพ่ิมขึ้นในต้นอ่อนถั่วลันเตานั้น อาจเป็นผลมาจาก

มีการสร้างและการท างานของสารต้านอนุมูลอิสระทั้ง

ชนิดที่เป็นเอนไซม์และไม่ใช่เอนไซม์เพ่ิมสูงขึ้นโดยการ

กระตุ้นของ SA ดังผลการทดลองในต้นอ่อนถั่วลันเตา

พันธุ์ Gloucester ที่มีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระ

เพ่ิมสงูขึ้นสอดคล้องกบัปริมาณสารประกอบฟีนอลิคซึ่งมี

ฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อแช่เมลด็ใน

สารละลาย acetyl salicylic acid (สารอนุพันธข์อง SA) 

ความเข้มข้น 50 µM ก่อนการเพาะ (Andarwulan & 

Shetty, 1999) เช่นเดยีวกบัต้นอ่อนข้าวสาลีที่มศีกัยภาพ

ในการต้านอนุมูลอสิระเพ่ิมสงูขึ้นสอดคล้องกบัมีกจิกรรม

ของเอนไซม์ CAT และ SOD ซึ่งมีหน้าที่ในการก าจัด

อนุมูลอสิระเพ่ิมสงูขึ้น เมื่อผ่านการแช่เมลด็ในสารละลาย 

SA ความเข้มข้น 1000 µM ก่อนการเพาะ (Agarwal  

et al., 2005)  

 

สรุปผลการศึกษา 

 

 การแช่เมลด็ใน SA ก่อนการเพาะ สามารถเพ่ิมการ

งอกของเมลด็ การเตบิโต และศักยภาพในการต้านอนุมูล

อิสระของต้นอ่อนถั่วลันเตาได้ โดย SA ความเข้มข้น 

500 µM ให้ผลดีที่สดุในการกระตุ้นความงอกของเมล็ด

และส่งเสริมการเติบโตของต้นอ่อน ในขณะที่ SA ความ

เข้มข้น 1000 µM ให้ผลดีที่สดุในการเพ่ิมศักยภาพรวม

ในการต้านอนุมูลอิสระ แต่มีผลลดการงอกและการ

เตบิโตของต้นอ่อน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยนี้ ส  าเร็จลุล่วงได้ โดยได้รับทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และความเหน็

ในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้ รับทุน มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพิบูลสงครามไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

(สั ญ ญ า รั บ ทุ น เ ล ข ที่  RDI-2-59-6-24) ผู้ วิ จั ย

ขอขอบคุณสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เอื้อเฟ้ือ

สถานที่ สนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการ

ท างานวิจัย  ขอขอบคุณ นางสาวกฤษณา สั่ งสอน 

นักศึกษาปริญญาตรี ที่ช่วยเหลือในการท างานวิจัย   
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