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Abstract
The effects of salicylic acid (SA) spraying on growth and antioxidant capacity of sunflower sprouts were
investigated. Sunflower seeds were soaked in distilled water for 8 hours prior to be cultivated in plastic trays at
30±3 °C and 65-70% relative humidity for 7 days. During the study period, seeds and sprouts were sprayed with 0
(control), 250, 500 and 1000 μM SA aqueous solution (150 ml/tray). Sprouts were randomly sampled everyday to
determine percentage of seed germination, shoot and root lengths, fresh weight, and total antioxidant capacity by
using DPPH radical scavenging activity method. The results showed that SA spraying at 500 μM was found to be
highly effective at improving the growth of sunflower sprouts. Percentage of seed germination, shoot and root
lengths and fresh weight of the treatment were 100%, 17.13 cm, 6.75 cm and 1.09 g/sprout, respectively, which
significantly (p<0.05) higher than those of the control sprouts (97.33%, 14.95 cm, 4.58 cm and 0.65 g/seedling)
throughout the germination period. The treatment of SA significantly (p<0.05) improved the total antioxidant
capacity when compared to the controls throughout germination time. However, the 1000 μM SA was the most
effective in enhancing the total antioxidant capacity. Thus, SA spraying could be applied for enhancing sprout
growth, sprout production and antioxidant capacity of sunflower sprouts.
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บทคัดยอ
ศึกษาผลของการฉีดพนดวยกรดซาลิซิลิก (salicylic acid, SA) ตอการเติบโตและศักยภาพในการตานอนุมูลอิสระ
ของตนออนทานตะวัน โดยนําเมล็ดทานตะวันมาแชในน้ํากลั่นเปนเวลา 8 ชั่วโมง กอนนําไปเพาะในถาดพลาสติกที่อุณหภูมิ
30±3 °C ความชื้นสัมพัทธ 65-70% เปนเวลา 7 วัน ฉีดพนเมล็ดและตนออนดวยสารละลาย SA ความเขมขน 0 (ชุดควบคุม),
250, 500 และ 1000 μM (150 ml/ถาด) ทุกวัน สุมเก็บตัวอยางตนออนทุกวันเพื่อวิเคราะหเปอรเซ็นตการงอก ความสูงลําตน
และความยาวราก น้ําหนักสดตน และวิเคราะหศักยภาพรวมในการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging
activity ผลการทดลองพบวาการฉีดพนดวยสารละลาย SA ความเขมขน 500 μM ระหวางการเพาะสามารถเพิ่มการเติบโตของ
ตนออนทานตะวันได โดยมีเปอรเซ็นตการงอก ความสูงลําตน ความยาวราก และน้ําหนักสดตนเทากับ 100%, 17.13 cm, 6.75
cm และ 1.09 g/seedling ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาชุดควบคุม (97.33%, 14.95 cm, 4.58 cm และ 0.65 g/seedling) อยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) ตลอดระยะเวลาการเพาะ และตนออนทานตะวันที่ฉีดพนดวยสารละลาย SA มีศักยภาพรวมในการตาน
อนุมูลอิสระสูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ตลอดระยะเวลาการเพาะ ทั้งนี้ SA ความเขมขน 1000 μM มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่มศักยภาพรวมในการตานอนุมูลอิสระของตนออนทานตะวัน ดังนั้นการฉีดพนดวย SA สามารถ
นํามาประยุกตใชเพื่อเรงการเติบโต เพิ่มปริมาณการผลิตตนออน และเพิ่มศักยภาพในการตานอนุมูลอิสระของตนออน
ทานตะวันได
คําสําคัญ: ตนออนทานตะวัน, กรดซาลิซิลิก, ศักยภาพในการตานอนุมูลอิสระ
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คํานํา
ปจจุบันผูบริโภคไดใหความใสใจในคุณคาอาหารและมีความตองการอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น
เมล็ดงอกเปน
ทางเลือกหนึ่งที่กําลังเปนที่นิยมในกลุมของอาหารบํารุงสุขภาพ เนื่องจากมีสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายในปริมาณสูง
เชน โปรตีน วิตามิน A, B1, B6, E และโอเมกา 3, 6, 9 (องอาจ, 2553) นอกจากนี้ยังมีสารตานอนุมูลอิสระบางชนิดซึ่งมีหนาที่
ยับยั้งการสรางและกําจัดอนุมูลอิสระตางๆ ที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคได (นวลศรี และอัญชนา, 2545) กรดซาลิซิลิกเปนสาร
กระตุนชีวภาพ (biotic elicitors) ที่พืชสามารถสังเคราะหขึ้นเองได แตพบในปริมาณที่นอยมาก มีฤทธิ์เปนสารตานอนุมูลอิสระ
และสามารถกระตุนการสังเคราะหสารทุติยภูมิในพืชได (จริงแท, 2553; วราภรณ, 2551) จากรายงานการศึกษาที่ผานมามีการใช
SA เพื่อกระตุนการสรางสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์เปนตานอนุมูลอิสระ และกระตุนการเจริญเติบโตในพืชหลายชนิด เชน ผักโขม
พบวาการฉีดพนสารละลาย SA ทางใบที่ความเขมขน 10 μM เมื่ออายุ 7, 14 และ 21 วัน หลังหยอดเมล็ด สามารถเพิ่มความ
สูงลําตน ความยาวราก น้ําหนักสดและแหง จํานวนใบและความกวางของแผนใบ รวมถึงเพิ่มปริมาณสารตานอนุมูลอิสระของ
ผักโขมไดอยางมีนัยสําคัญ (Khandaker et al., 2011) เชนเดียวกับผักคะนาพบวาการฉีดพนสารละลาย SA ความเขมขน
5000 μM ทางใบกอนเก็บเกี่ยว 6 วัน สามารถเพิ่มการสะสมปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดและเพิ่มศักยภาพในการตาน
อนุมูลอิสระไดดีที่สุด (Sun et al., 2012) ดัง นั้น ในการทดลองนี้จึง มี วัตถุป ระสงคเพื่อ ศึกษาผลของการฉี ดพน ด ว ย
สารละลาย SA ต อการงอกของเมล็ด การเติบ โตและศักยภาพในการตานอนุมูลอิสระของตน ออนทานตะวัน และระดับ
ความเขมขน ที่เหมาะสมของสารละลาย SA ในการกระตุนการงอกของเมล็ด ส งเสริมการเติ บโตและเพิ่มศั กยภาพใน
การต านอนุมูลอิ สระของตน ออ นทานตะวั นไดดีที่สุด
อุปกรณและวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) โดยนําเมล็ดทานตะวันมาแชในน้ํา
กลั่นเปนเวลา 8 ชั่วโมง กอนนําไปเพาะในถาดพลาสติกที่อุณหภูมิ 30±3 °C ความชื้นสัมพัทธ 65-70% เปนเวลา 7 วัน ซึ่งทุก
วันทําการฉีดพนเมล็ดและตนออนดวยสารละลาย SA ความเขมขน 0 (ชุดควบคุม), 250, 500 และ 1000 μM (150 ml/ถาด)
ทําการสุมเก็บตัวอยางตนออนทุกวันเพื่อวิเคราะหเปอรเซ็นตการงอก ความสูงลําตนและความยาวราก น้ําหนักสดตน และ
วิเคราะหศักยภาพรวมในการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging activity ซึ่งดัดแปลงจากวิธีการของ
Mun’im et al. (2003) ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติของแตละการทดลองโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistical
packages for the social science) โดยวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ดวย Duncan’s new multiple range tests ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ผล
การฉีดพนเมล็ด และตน ออ นดวยสารละลาย SA ความเขมขน 250, 500 และ 1000 μM ระหวางการเพาะ
สามารถกระตุนเปอรเซ็นตการงอก เพิ่มความสูงลําตนและความยาวราก และเพิ่มน้ําหนักสดของตนออนทานตะวันได ทั้งนี้
ความเขมขนที่ดีที่สุดคือ 500 μM โดยมีเปอรเซ็นตการงอก ความสูงลําตน ความยาวราก และน้ําหนักสดตนเทากับ 100%,
17.13 cm, 6.75 cm และ 1.09 g ตามลําดับ ในวันที่ 7 ของการเพาะ ซึ่งมีคาสูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(97.33%, 14.95 cm, 4.58 cm และ 0.65 g) (Figure 1A-D)
การฉีดพน ด ว ยสารละลาย SA ตอ ศั กยภาพในการตานอนุมูลอิสระของตน ออนทานตะวัน พบวา ตนออน
ทานตะวันมีศักยภาพในการตานอนุมูลอิสระสูงสุดในวันที่ 2 ของการเพาะและมีแนวโนมลดลงตามระยะการเพาะที่นานขึ้น
ทั้ง นี้การฉี ดพนดวยสารละลาย SA ความเขมขน 250, 500 และ 1000 μM สามารถเพิ่มศักยภาพในการตานอนุมูลอิสระของ
ตนออนทานตะวันได โดยความเขมขนที่ดีที่สุดคือ 1000 μM ซึ่งมีศักยภาพสูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตลอด
ระยะเวลาการเพาะเฉลี่ยคิดเปน 39.31% (Figure 1E)
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Figure 1 Effects of SA spraying on seed germination (A), shoot length (B), root length (C), seedling fresh weight
(D) and antioxidant capacity (E) of sunflower seedlings

วิจารณผล
การฉีดพนเมล็ดและตนออนดวยสารละลาย SA สามารถกระตุนการงอกของเมล็ด เพิ่มความสูงลําตน ความยาวราก
และน้ําหนักสดของตนออนทานตะวันได อาจเนื่องมาจาก SA มีบทบาทในการชักนําการงอกของเมล็ด โดยเพิ่มการดูดซับประจุ
และยับยั้งการรั่วไหลของอิออนผานเยื่อหุมเซลล ทําใหเมล็ดสามารถดูดนํ้าและแรธาตุไดอยางรวดเร็ว (Malamy and Klessig,
1992) นอกจากนี้ SA มีผลเกี่ยวของกับการแบงเซลลและการขยายขนาดของเซลล หรือออกฤทธิ์เสริมกับออกซิน (Li, 1995) ทํา
ใหสงเสริมการงอกของเมล็ดและการเติบโตของพืชได ทั้งนี้ระดับความเขมขนที่เหมาะสมของสารละลาย SA ในการฉีดพนเมล็ด
และตนออนเพื่อกระตุนการงอกของเมล็ดและเพิ่มการเติบโตจะแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดพืช
การทดลองครั้งนี้พบวาความ
เขมขนที่เหมาะสมสําหรับตนออนทานตะวันคือ 500 μM ซึ่งมีคาต่ํากวาความเขมขนที่เหมาะสมในแตงกวา (1000 μM) ซึ่ง
สามารถเพิ่มน้ําหนักสด น้ําหนักแหงของตน เสนผาศูนยกลางลําตน และความยาวรากของแตงกวาได (Yildirim et al., 2008)
ในขณะที่ความเขมขนที่เหมาะสมของผักโขมจะมีคาคอนขางต่ํา (10 μM) ซึ่งสามารถเพิ่มความสูงลําตน ความยาวราก น้ําหนัก
สดและแหงของผักโขมได (Khandaker et al., 2011)
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การฉีดพนเมล็ดและตนออนดวยสารละลาย SA สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการต านอนุ มูลอิสระของต นออน
ทานตะวันได อาจเนื่องมาจาก SA ทําหนาที่เปนสารตานอนุมูลอิสระใหแกตนพืช โดย SA เปนสารประกอบหนึ่งในกลุมฟนอลิ
คซึ่งมีหมู ไฮดรอกซี (-OH) และหมูเมทอกซี (-OCH3) จะใหอิเลคตรอนหรือไฮโดรเจนอะตอมแกอนุมูลอิสระมีผลทําใหอนุมูล
อิสระมีความเสถียรขึ้น และตัวของสารประกอบฟนอลิคที่สูญเสียอิเลคตรอนไปนั้นสามารถเกิดความเสถียรภายในโมเลกุลได
เอง (Shahidi and Naczk, 2004) ดังนั้น SA จึงชวยสงเสริมประสิทธิภาพของระบบการตานอนุมูลอิสระในพืชได (Knörzer et al.,
1999) อยางไรก็ตามพืชแตละชนิดตอบสนองตอ SA ที่ระดับความเขมขนแตกตางกัน เชน การใชฉีดพนสารละลาย SA ทางใบที่
ระดับความเขมขน 1000 μM มีผลทําใหปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในผักโขมลดลง แตถาใชความเขมขนต่ํา 10 μM สามารถ
เพิ่มปริมาณสารตานอนุมูลอิสระของผักโขมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Khandaker et al., 2011) และการฉีดพนสารละลาย SA
ทางใบที่ระดับความเขมขน 100 μM มีผลเพิ่มศักยภาพในการตานอนุมูลอิสระของผักบุงจีนไดดีที่สุด (ชานนท และคณะ, 2556) ซึ่ง
อาจเปนไปไดวา SA ที่ความเขมขนดังกลาวมีผลไปกระตุนเอนไซม phenylalanine ammonia-lyase (PAL) ซึ่งเปนเอนไซมสําคัญใน
การสังเคราะหสารประกอบฟนอลิคและสงผลตอการสังเคราะหสารประกอบฟนอลิกชนิดตางๆ เพิ่มมากขึ้น (Alvarez, 2000; Yao
and Tian, 2005)
สรุป
การใชฉีดพนดวยสารละลาย SA สามารถเพิ่มการงอกของเมล็ด การเติบโต และศักยภาพในการตานอนุมูลอิสระของ
ตนออนทานตะวันได โดย SA ความเขมขน 500 μM ใหผลดีที่สุดในการกระตุนการงอกของเมล็ดและการเติบโตของตนกลา
ในขณะที่ SA ความเขมขน 1000 μM ใหผลดีที่สุดในการเพิ่มศักยภาพในการตานอนุมูลอิสระของตนออนทานตะวัน
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่สนับสนุน
อุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรตางๆ ในการทํางานวิจัย
เอกสารอางอิง

จริงแท ศิริพานิช. 2553. ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการวายของพืช. สํานักพิมพศูนยสง เสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ. นครปฐม.
ชานนท มณีรัตน ภาณุมาศ ฤทธิไชย และเยาวพา จิระเกียรติกุล. 2556. ผลของการ priming ดวย salicylic acid และ folic acid ตอความงอก
ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของตนกลาผักบุงจีน. ว. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 21: 511-519.
นวลศรี รักอริยะธรรม และ อัญชนา เจนวิถีสุข. 2545. แอนติออกซิเดนท: สารตานมะเร็งในผัก-สมุนไพรไทย. นพบุรีการพิมพ. เชียงใหม.
วราภรณ ภูตะลุน. 2551. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร: แนวทางการศึกษาเพื่อผลิตสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา. ขอนแกนพิมพพัฒนา.
ขอนแกน.
องอาจ ตัณฑวณิช. 2553. เมล็ดทานตะวันงอกคุณคาอาหารสูง. เทคโนโลยีชาวบาน. 23: 22.
Alvarez, M.E. 2000. Salicylic acid in the machinery of hypersensitive cell death and disease resistance. Plant Mol. Bio. 44: 429-442.
Knörzer, O.C., B. Lederer, J. Durner and P. Böger. 1999. Antioxidative defense activation in soybean cells. Physiol. Plant. 107: 294302.
Khandaker, L., A.M. Akond and S. Oba. 2011. Foliar application of salicylic acid improved the growth yield and leaf’s bioactive
compounds in red amaranth (Amaranthus tricolor L.). Veg. Crop. Res. Bull. 74: 77-86.
Li, L. 1995. Effect of resorcinol and salicylic acid on the formation of adventitious roots on hypocotyl cutting of Vigna radiate. J. Trop.
Subtrop. Bot. 3: 67-71.
Malamy, J. and D.F. Klessig. 1992. Salicylic acid and plant disease resistance. Plant J. 2: 643-654
Mun'im, A., O. Negishi and T. Ozawa. 2003. Antioxidative compounds from Crotalaria sessiliflora. Biosci. Biotechnol. Biochem. 67:
410–414.
Shahidi, F. and M. Naczk. 2004. Phenolics in Food and Nutraceuticals. London: CRC Press LLC. 558 p.
Sun, B., H. Yan, F. Zhang and Q. Wang. 2012. Effects of plant hormones on main health-promoting compounds and antioxidant
capacity of Chinese kale. Food Res. Int. 48: 359-366
Yao, H.J. and S. Tian. 2005. Effects of pre- and post-harvest application of salicylic acid or methyl jasmonate on inducing disease
resistance of sweet cherry fruit in storage. Postharvest Biol. Technol. 35: 253-262.
Yildirim, E., M. Turan and I. Guvenc. 2008. Effect of foliar salicylic acid applications on growth, chlorophyll and mineral content of
cucumber (Cucummis sativus L.) grown under salt stress. J. Plant Nutr. 31: 593-612.

