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บทคัดย8อ
สารกระตุ9นชีวภาพเป<นสารที่นํามาใช9ในการกระตุ9นการสร9างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชหลายชนิด ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคHเพื่อศึกษาผลของสารกระตุ9นชีวภาพตLอปริมาณสารประกอบฟOนอลิคทั้งหมด ฟลาโวนอยดH
ทั้งหมด แคโรทีนอยดH และความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระในไมโครกรีนผักขี้หูด ผักกาดเขียวปลี ผักกาด
กวางตุ9 ง และผั ก กาดเขี ย วน9 อ ย โดยพL น jasmonic acid (JA) methyl-jasmonate (MeJA) น้ํ า ตาลกลู โ คส และ
น้ําตาลซูโครสบนไมโครกรีน เมื่ออายุ 2 วันหลังเพาะ หลังจากนั้นพLนทุกวันจนถึงอายุ 7 วันหลังเพาะ และเก็บเกี่ยว
เมื่ออายุ 8 วันหลังเพาะ พบวLาไมโครกรีนผักแตLละชนิดตอบสนองตLอสารกระตุ9นชีวภาพแตกตLางกัน โดยการพLน
MeJA สL ง ผลให9 ไ มโครกรี น ผัก ขี้ หู ด ผั ก กาดเขี ย วปลี และผั ก กาดเขี ย วน9 อ ยมี ป ริ ม าณสารต9 า นอนุ มูล อิ ส ระ และ
ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูง อยLางไรก็ตาม ไมโครกรีนผักขี้หูดและผักกาดเขียวปลีมีปริมาณไลโคปOน
เพิ่มขึ้นเมื่อได9รับการพLนด9วยน้ําตาลกลูโคส นอกจากนี้ไมโครกรีนผักกาดกวางตุ9งสะสมปริมาณสารประกอบฟOนอลิค
ทั้งหมดและเบตา-แคโรทีนเพิ่มขึ้ นเมื่ อได9รับการพLน ด9วย MeJA แตLปริมาณฟลาโวนอยดHทั้งหมด ไลโคปOน และ
ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงขึ้นเมื่อได9รับ JA ดังนั้นการใช9 MeJA และ JA เป<นอีกแนวทางหนึ่งในการ
เพิ่มปริมาณสารต9านอนุมูลอิสระและความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระในไมโครกรีนผักวงศH Brassicaceae
คําสําคัญ : ไมโครกรีน; สารต9านอนุมูลอิสระ; jasmonic acid; methyl-jasmonate; ผักตระกูลกะหล่ํา
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Abstract
Biotic elicitors have been used to enhance the bioactive compounds in several plant species.
Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of biotic elicitors on contents of total
phenolic, total flavonoids, carotenoids and antioxidant capacities in the rat-tailed radish, Chinese
mustard, Chinese cabbage-Pai Tai, and Indian mustard microgreens. The biotic elicitors; jasmonic
acid (JA), methyl jasmonate (MeJA), glucose and sucrose were sprayed from day 2nd to day 7th of
sowing (6 days of treatment), and microgreens were harvested at day 8th of sowing. The results
indicated that microgreen response differently to the elicitor treatments. The rat-tailed radish,
Chinese mustard and Indian mustard microgreens showed the highest contents of antioxidants and
their capacity after elicitation with MeJA. However, the application of glucose enhanced carotenoid
concentrations in the rat-tailed radish and Chinese mustard microgreens. In addition, Chinese
cabbage-Pai Tai microgreen under the exogenous application of JA contained higher total phenolic
content and -carotene, whereas, JA enhanced the highest contents of total flavonoids, lycopene
and antioxidant capacity. Therefore, biotic elicitor treatments especially MeJA and JA should be
useful for improving antioxidant contents and their capacities in Brassicaceae vegetable
microgreens.
Keywords: microgreen; antioxidant; jasmonic acid; methyl-jasmonate; cruciferous vegetable

1. บทนํา

ไมโครกรีนนั้นมีความปลอดภัย [3] นอกจากนี้ไมโคร
กรีนยังเป<นแหลLงของสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ทางชีววิทยา
เชLน แคโรทีนอยดH (ลูทิน ไวโอลาแซนทิน ซีแซนทิน
และเบตา-แคโรที น) แอนโทไซยานิ น สารประกอบ
ฟO น อลิ ค และกลู โคไซโนเลต [2,4,5] ซึ่ ง สารทุติยภูมิ
ดังกลLาวมีฤทธิ์ในการต9านการอักเสบและการปsองกัน
โรคไมLติดตLอเรื้อรังตLาง ๆ ได9แกL โรคหัวใจขาดเลือด
ความดันโลหิตสูง หรือโรคมะเร็งบางชนิด [6,7] จาก
ความสําคัญข9างต9น ไมโครกรีนจึงเป<นอีกหนึ่งทางเลือก
ของผู9 บ ริ โ ภคที่ จ ะเข9 า ถึ ง อาหารที่ ป ลอดภั ย และมี
ประโยชนHตLอรLางกาย โดยเฉพาะอยLางยิ่ง ผู9ที่อยูLอาศัย
ในสังคมเมืองที่มีข9อจํากัดเรื่องสถานที่ และเวลาในการ
ดู แ ล เนื่ อ งจากระบบการปลูก ไมโครกรีน เหมาะกับ
พื้นที่ขนาดเล็ก สามารถปลูกได9ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ

ไมโครกรีน (microgreen) เป<นต9นกล9าผักหรือ
สมุนไพรที่เก็บเกี่ยวหลังงอก 7-14 วันหลังเพาะ ขึ้นอยูL
กับชนิดของพืช ประกอบด9วยลําต9น ใบเลี้ยง และใบ
จริง 1-2 ใบ มีความสูงประมาณ 1-2 นิ้ว โดยนิยมนํา
สLวนที่อยูLเหนือดินมาบริโภคได9โดยตรง หรือวางตกแตLง
จานอาหารทําให9ดูนLารับประทานมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ไมโครกรีนมีสีสันที่สวยงาม [1,2] ปlจจุบันไมโครกรีน
ได9รับความสนใจจากผู9บริโภคที่ใสLใจในสุขภาพมากขึ้น
เพราะมีคุณคLาทางอาหาร (ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม
เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ซีลีเนียม และโมลิบดินัม) สูง
กวLาผักที่เติบโตเต็มที่ ในขณะที่ไ มโครกรีนมีปริมาณ
ไนเตรต (NO3-) ซึ่งเป<นสาเหตุของปlญหาสุขภาพตLาง ๆ
ที่ ต่ํ า กวL า ทํ า ให9 ผู9 บ ริ โภคมั่ น ใจได9วL า การรับประทาน
110

ปที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ 2562

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใช9ระยะเวลาในการปลูกสั้น และดูแลรักษางLาย [8]
สารกระตุ9นชีวภาพ (biotic elicitor) เป<นสารที่
มี ส มบั ติใ นการชั ก นําการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
กระตุ9นกลไกหรือชักนําการตอบสนองตLอสภาวะเครียด
ตL า ง ๆ ในพื ช [9,10] ปl จ จุ บั น มี ก ารนํ า สารกระตุ9 น
ชีวภาพมาประยุกตHใช9ในการกระตุ9นการสร9างสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพในผักหรือผลไม9เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป<น
วิ ธี ที่ งL า ย ประหยั ด และเป< น แนวทางเลื อ กสํ า หรั บ
ผู9บริโภคที่มีปlญหาสุขภาพ ได9แกL ผู9ปwวยโรคเบาหวาน
ภาวะน้ํ า หนั ก เกิ น อั ล ไซเมอรH รวมถึ งโรคหั ว ใจและ
หลอดเลื อ ด [11] สารกระตุ9 น ชี ว ภาพที่ สํ า คั ญ ได9 แ กL
salicylic acid (SA) jasmonic acid (JA) และ methyl
jasmonate (MeJA) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการปกปsอง
พืชจากสภาวะเครียดตLาง ๆ หรือการเข9าทําลายของ
โรคพืช [12,13] จากรายงานวิจัยพบวLาการใช9 MeJA
พLนไมโครกรีนผักในวงศH Brassicaceae ที่มีอายุ 5-9 วัน
สามารถเพิ่มปริมาณกลูโคไซโนเลต (glucosinolates,
GLSs) โดยเฉพาะ GLSs ชนิ ด glucoraphanin ใน
บรอกโคลี China rose radish และ red radish (183294, 33 และ 124 มิ ล ลิ ก รั ม ตL อ ตั ว อยL า ง 100 กรั ม
ตามลํ า ดั บ ) และ glucobrassicin ใน turnip และ
rutabaga (23.4-91.0 และ 29.6-186 มิ ล ลิ ก รั ม ตL อ
ตัวอยLาง 100 กรัม ตามลําดับ) [14] มีรายงานการใช9
JA กั บ ผั ก กาดหอมสามารถกระตุ9 น การสร9 า งฟลาโว
นอยดH กรดฟOนอลิค และปริมาณสารประกอบฟOนอลิค
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น (133, 360 และ 280 % ตามลําดับ)
นอกจากนี้มีการใช9น้ําตาล ได9แกL น้ําตาลกลูโคสและ
ซูโครส ซึ่งเป<นตัวกลางในการสLงสัญญาณในกระบวน
การเจริ ญ เติ บ โตและเมทาบอลิ ซึ ม ในพื ช เชL น การ
ปsองกันภาวะออกซิเดชัน การงอก การออกดอก การ
ตอบสนองตLอสภาวะเครียด และการวายของพืช เพื่อ
เพิ่มปริมาณสารต9านอนุมูลอิสระ ดังรายงานการพL น
น้ําตาลซูโครสในบรอกโคลีสามารถเพิ่มปริมาณ GLSs

แอนโทไซยานิน และฤทธิ์การต9านออกซิเดชันได9 [15]
การใช9น้ําตาลกลูโคสทําให9ผักคะน9าและกวางตุ9งงอกมี
ปริ ม าณสารประกอบฟO น อลิ ก ทั้ ง หมดและแอนโทไซ
ยานินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้น้ําตาลกลูโคสยังสามารถเพิ่ม
ปริมาณกรดแอสคอรHบิกใน radish ได9 แตLผักคะน9าและ
ผั ก กาดกวางตุ9 ง ฮL อ งเต9 ง อกกลั บ มี ป ริ ม าณวิ ต ามิ น
ดังกลLาวลดลง [16] จากผลการทดลองข9างต9นแสดงให9
เห็ น วL า ผั ก แตL ละชนิ ด มีก ารตอบสนองตL อ สารกระตุ9น
ชีวภาพที่แตกตLางกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีจึงวัตถุประสงคH
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของสารกระตุ9 น ทางชี ว ภาพ ได9 แ กL JA
MeJA น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลซูโครสตLอปริมาณสาร
ต9านอนุมูลอิสระ แคโรทีนอยดH และความสามารถใน
การยั บ ยั้ ง อนุ มู ล อิ ส ระในไมโครกรี น ผัก พื้ น เมือ งวงศH
Brassicaceae ข9อมูลที่ไ ด9จากงานวิจัยนี้จะเป<นข9อมูล
พื้นฐานสําหรับการสLงเสริมการบริโภคไมโครกรีนผัก
พื้นเมืองของไทยตLอไป

2. อุปกรณEและวิธีการ
2.1 การเตรียมตัวอย8างและการผลิตผัก ไม
โครกรีน
คัดเลือกชนิดของผักที่มีศักยภาพสําหรับ
ผลิ ต เป<น ไมโครกรีน และมีป ริมาณสารออกฤทธิ์ทาง
ชีววิทยาสูงจากการศึกษาเบื้องต9น 8 ชนิด (ไมLได9แสดง
ข9อมูล) มาจํานวน 4 ชนิด ประกอบด9วยผักขี้หูด (rat
tailed radish, Raphanus sativus L. var. caudatus
Alef) ผักกาดเขียวน9อย (Indian mustard, Brassica
juncea L. Czern) ผักกาดกวางตุ9ง [Chinese cabbagePai Tai, B. chinensis Jusl var. parachinensis
(Bailey) Tsen & Lee] และผักกาดเขียวปลี (Chinese
mustard, B. juncea L var. rugosa) นํ า เมล็ ด (3
กรัม/ตัวอยLาง) ที่ผLานการล9างด9วยน้ํากลั่น มาเพาะใน
ถาดเพาะขนาด 10 x 15 x 6 เซนติ เ มตร บรรจุ ด9 ว ย
พีทมอสที่ผLานการนึ่งกําจัดเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศา111
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2.4 การวิเคราะหEปริมาณสารประกอบฟ\นอ
ลิคทั้งหมด
ทําตามวิธีการของ รัชฎาพร และคณะ [17]
เติมสารละลายตัวอยLางละ 20 ไมโครลิตร ใสLในหลอด
ทดลองแล9 ว เติ ม น้ํ า 1.58 มิ ล ลิ ลิ ต ร และสารละลาย
โฟลินซิโอแคลทรู 100 ไมโครลิตร ผสมให9เข9ากันด9วย
เครื่องวอรHเท็กซHทิ้งไว9 5 นาที เติมโซเดียมคารHบอเนต
ความเข9มข9น 20 % ปริมาตร 300 ไมโครลิตร ผสมให9
เข9ากันอีกครั้ง แล9วจึงเก็บไว9ในที่มืดที่อุณหภูมิห9องเป<น
เวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงนํามาวัดคLาการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร และหาปริมาณ
สารประกอบฟOน อลิค ทั้ ง หมดโดยใช9 ก รดแกลลิคเป<น
มาตรฐาน และรายงานในรูปมิลลิกรัมสมมูลของกรด
แกลลิคตLอกรัมน้ําหนักแห9ง
2.5 การวิ เ คราะหE ป ริ ม าณฟลาโวนอยดE
ทั้งหมด
ทําตามวิธีการของ Kubola และคณะ [18]
เติมสารละลายตัวอยLางละ 0.5 มิลลิลิตร ใสLในหลอด
ทดลอง จากนั้นใสLน้ํากลั่น 2.2 มิลลิลิตร ผสมให9เข9ากัน
และเติมสารโซเดียมไนไตรตH (NaNO2) ความเข9มข9น 5
% ปริ ม าตร 0.15 มิ ล ลิ ลิ ต ร ตั้ ง ทิ้ ง ไว9 6 นาที เติ ม
อะลูมิเนียมคลอไรดH (AlCl3.6H2O) ความเข9มข9น 10
% ปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว9เป<นเวลา 5 นาที
และเติมโซเดียมไฮดรอกไซดHความเข9มข9น 1 โมลารH
ปริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ตร ผสมให9 เข9 า กัน ด9ว ยเครื่อ งวอรH
เท็กซH จากนั้นนําไปวัดคLาการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 510 นาโนเมตร โดยใช9คาเตชินเป<นสารมาตรฐาน
ผลการวิเคราะหHรายงานในรูปไมโครกรัมสมมูลของคา
เตชินตLอกรัมน้ําหนักแห9ง
2.6 การวิเคราะหEปริมาณแคโรทีนอยดE
โดยดั ด แปลงวิ ธี ก ารของ Nagata และ
Yamashita [19] ชั่ ง ตั ว อยL า งแห9 ง 0.01 กรั ม เติ ม ตั ว
ทํ า ละลายที่ ป ระกอบด9 ว ย acetone-hexane (4 : 6,

เซลเซียส แรงดัน 15 ปอนดHตLอตารางนิ้ว เป<นเวลา 15
นาที พร9อมกับวางผ9าขาวบางบนพีทมอส นําถาดเพาะ
ไปวางในตู9เพาะที่ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
และแสง 16 ชั่วโมง/วัน เมื่อไมโครกรีนอายุ 2 วัน พLน
สารละลาย JA (ความเข9 ม ข9 น 150 ไมโครโมลารH )
MeJA (ความเข9มข9น 25 ไมโครโมลารH) น้ําตาลกลูโคส
(ความเข9 ม ข9 น 277 มิ ล ลิ โ มลารH ) และน้ํ า ตาลซูโครส
(ความเข9มข9น 146 มิลลิโมลารH) ซึ่งระดับความเข9มข9น
ของสารละลายดั ง กลL า วมี ค วามเหมาะสมสํ า หรั บ
กระตุ9นการเจริญเติบโตและปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง
ชี ว วิ ท ยาในผั ก งอก [14] ปริ ม าตร 30 มิ ล ลิ ลิ ต รตL อ
ตัวอยLางตLอครั้ง โดยใช9น้ํากําจัดอิออนเป<นสิ่งทดลอง
ควบคุม หลังจากนั้นพLนทุก ๆ วัน จนถึงอายุ 7 วันหลัง
เพาะ เมื่อไมโครกรีนอายุ 8 วันหลังเพาะ ตัดตัวอยLาง
พืชเหนือวัสดุเพาะและชั่งน้ําหนักสด จุLมตัวอยLางพืชใน
ไนโตรเจนเหลวและทําให9แห9งแบบแชLเยือกแข็ง เก็บ
ตัวอยLางในซองสุญญากาศที่ -20 องศาเซลเซียส เพื่อ
รอการวิเคราะหHทางเคมีตLอไป
2.2 การวิเคราะหEน้ําหนักแหง
ทําตามวิธีการของ Xiao และคณะ [2] นํา
ตัวอยLางสด 10 กรัม ทําให9แห9งแบบแชLเยือกแข็ง ตั้งทิ้ง
ไว9 ใ นโถดู ด ความชื้ น ที่ อุ ณ หภู มิ ห9 อ ง กL อ นนํ า ไปชั่ ง
น้ําหนักแห9ง
2.3 การสกัดตัวอย8าง
ดั ด แปลงจากวิ ธี ก ารของ รั ช ฎาพร และ
คณะ [17] โดยชั่งตัวอยLางแห9ง 200 มิลลิกรัม เติมตัว
ทําละลายเมทานอลผสมน้ํา (1 : 1, ปริมาตร/ปริมาตร)
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร นําไป sonication เป<นเวลา 60
นาที นําไปหมุนเหวี่ยงที่ 3,000 รอบ/นาที เป<นเวลา
15 นาที จากนั้ น ดู ด สารละลายใสสL ว นบนใสL ห ลอด
ทดลอง และนําไปสกัดซ้ําอีก 2 รอบ นําสารสกัดที่ได9
รวมกันและปรับปริมาตรเป<น 20 มิลลิลิตร เก็บที่ -20
องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะหHตLอไป
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ปริ ม าตร/ปริ ม าตร) นํ า ไป sonication เป< น เวลา 10
นาที หลั ง จากนั้ น นํ า ไปหมุ น เหวี่ ย งที่ ค วามเร็ ว รอบ
3,000 รอบ/นาที เป< น เวลา 10 นาที แยกเก็ บ สาร
ละลายใสสLวนบน วั ด คL า การดูดกลืนแสงที่ค วามยาว
คลื่น 435, 505, 645 และ 663 นาโนเมตร เพื่อหาคLา
ปริ ม าณเบตา-แคโรที น และไลโคปO น จากสูต ร เบตาแ ค โ ร ที น = 0.216A663 - 1.22A645 - 0.304A505 +
0.452A453 และ ไลโคปOน = -0.0458A663 + 0.204 A645
+ 0.372 A505 - 0.0806A453
2.7 การวิเคราะหEความสามารถในการยับยั้ง
อนุ มู ล อิ ส ระดวยวิ ธี 2,2-azino-bis (3-ethylben
zothia-zoline-6 - sulfonic acid) free radical
scavenging activity (ABTS)
ทํ า ตามวิ ธี ก ารของ Harakotr และคณะ
[20] เตรี ย มสารละลายอนุ มู ล ABTS ‡ โดยการผสม
สารละลาย ABTS ความเข9 ม ข9 น 14 มิ ล ลิ โ มลารH
ปริ ม าตร 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร และ potassium persulfate
(K2S2O8) ความเข9มข9น 4.9 มิลลิโมลารH ปริมาตร 5
มิลลิลิตร ผสมให9เข9ากันตั้งทิ้งไว9ที่อุณหภูมิห9องในที่มืด
เป<นเวลา 16 ชั่วโมง กLอนใช9นําสารละลาย ABTS ˆ มา
เจือจางด9วยเอทานอลให9มีคLาการดูดกลืนแสงอยูLในชLวง
0.700±0.020 ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร จาก
นั้นปŠเปตสารละลาย ABTS ˆ ปริมาตร 950 ไมโครลิตร
ผสมกับสารสกัดตัวอยLางหรือสารมาตรฐาน 50 ไมโคร
ลิตร ตั้งทิ้งไว9ในที่มืดเป<นเวลา 6 นาที จากนั้นนําไปวัด
คLาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร
โดยใช9โทรล็อกซHเป<นสารมาตรฐาน ผลการวิเคราะหH
รายงานในรูปไมโครโมลารHสมมูลของโทรล็อกซHตLอกรัม
น้ําหนักแห9ง
2.8 การวิเคราะหEขอมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) โดยทดลองทั้งหมด 3 ซ้ํา
วิเคราะหHความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) แสดงผล

เป< น คL า เฉลี่ ย + สL ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (mean +
standard deviation) และเปรียบเทียบความแตกตLาง
ของคL า เฉลี่ ย ของข9 อ มู ล โดยวิ ธี Duncan’s multiple
range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ด9วย
โปรแกรม SAS

3. ผลการวิจัยและวิจารณE
3.1 น้ําหนักสดและน้ําหนักแหง
การพLนสารกระตุ9นชีวภาพบนไมโครกรีนผัก
ขี้หูด ผักกาดเขียวปลี ผักกาดกวางตุ9ง และผักกาดเขียว
น9 อ ย พบวL า สารกระตุ9น ชี ว ภาพสLง ผลให9ไ มโครกรีนมี
น้ําหนักสดและน้ําหนักแห9งลดลง อยLางไรก็ตาม ไมโคร
กรีนผักพื้นเมืองวงศH Brassicaceae ทั้ง 4 ชนิด มีการ
ตอบสนองตLอสารกระตุ9นชีวภาพที่แตกตLางกันอยLางมี
นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ โดยไมโครกรี น ผั ก ขี้ หู ด และ
ผักกาดเขียวปลีที่ได9รับการพLน MeJA มีน้ําหนักสดและ
แห9งลดลงสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม
ซึ่งน้ําหนักสดลดลง 34.01 และ 58.95 % ตามลําดับ
ในขณะที่ น้ํ า หนั ก แห9 ง ลดลง 52.53 และ 78.56 %
ตามลําดับ การพLนด9วยน้ําตาลซูโครสทําให9ไมโครกรีน
ผักกาดกวางตุ9งและผักกาดเขียวน9อยมีน้ําหนักสดและ
แห9 ง ลดลงมากที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สิ่ ง ทดลอง
ควบคุม โดยน้ําหนักสดลดลง 61.71 และ 62.76 %
ตามลํ า ดั บ ในขณะที่ น้ํ า หนั ก แห9 ง ลดลง 65.12 และ
82.14 % ตามลําดับ อยLางไรก็ตาม จากการทดลอง
พบว Lา JA สL ง ผลกระทบตL อ น้ํ า หนั ก สดและแห9 ง ของ
ไมโครกรีนทั้ง 4 ชนิด น9อยที่สุด โดยไมโครกรีนผักขี้หูด
ผักกาดเขียวปลี ผักกาดกวางตุ9ง และผักกาดเขียวน9อย
มีน้ําหนักสดลดลง 22.04, 3.96, 13.95 และ 9.17 %
ตามลํ า ดั บ และน้ํ า หนั ก แห9 ง ลดลง 36.86, 32.58,
13.95 และ 15.84 % ตามลําดับ ผลจากการทดลอง
แสดงให9เห็นวLาเมื่อไมโครกรีนได9รับสารกระตุ9นชีวภาพ
สLงผลให9มีการเจริญเติบโตลดลง สอดคล9องกับรายงาน
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การศึกษาที่พบวLาสารกระตุ9นชีวภาพสLงผลให9การเจริญ
เติบโตของพืชลดลง [21] เนื่องจากสารกระตุ9นชีวภาพ
บางชนิ ด มี ผ ลทํ า ให9 ก ระบวนการเมตาบอลิ ซึ ม ของ
สารประกอบปฐมภู มิ (primary metabolite) ลดลง
[22] หรือสLงผลให9การตรึงคารHบอนไดออกไซดHในพืช
ลดลง และกระบวนสังเคราะหHด9วยแสงในพืชลดลงตาม
ไปด9 ว ย [11] โดยเฉพาะอยL า งยิ่ ง การใช9 MeJA และ
น้ํ า ตาลซู โครสซึ่ง สอดคล9อ งกั บ รายงานของ Baenas
และคณะ [14] ที่ พ บวL า การพL น บรอกโคลี ง อกด9 ว ย
MeJA ทํ า ให9 มี น้ํ า หนั ก สดและน้ํ า หนั ก แห9 ง ลดลง
เนื่องจากบรอกโคลีมีขนาดเล็กลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
สิ่งทดลองควบคุม โดย MeJA มีบทบาทในการควบคุม
การแสดงออกของยีน OBP2 สํ า หรั บ การสัง เคราะหH
กลู โ คไซโนเลต ซึ่ ง เป< น สารประกอบไนโตรเจนและ
ซัลเฟอรHที่มีความสัมพันธHทางลบตLอการเจริญเติบ โต
ของพื ช ในขณะที่ JA มี ผ ลตL อ การเจริ ญ เติ บ โตของ
ไมโครกรีนผักทั้ง 4 ชนิด น9อยที่สุด เชLนเดียวกับผัก red
radish ที่มีการเจริญเติบโตลดลงเมื่อได9รับสารกระตุ9น
ชีวภาพ [14] ดังนั้นการเจริญเติบโต น้ําหนักสด และ
น้ําหนักแห9งของไมโครกรีนขึ้นอยูLกับสารกระตุ9นชีวภาพ
ที่เลือกใช9ให9เหมาะสมกับผักแตLละชนิด [23]
3.2 ปริมาณสารประกอบฟ\นอลิคทั้งหมด
เมื่อพLนไมโครกรีนด9วย JA MeJA น้ําตาล
กลูโคส และน้ําตาลซูโครส พบวLาไมโครกรีนผักพื้นเมือง
วงศH Brassicaceae ทั้ง 4 ชนิด มีการตอบสนองตLอสาร
กระตุ9นชีวภาพที่แตกตLางกันในการสร9างและการสะสม
สาร ประกอบฟOนอลิค (ตารางที่ 1) โดยการพLนไมโคร
กรีนผักขี้หูดด9วย MeJA น้ําตาลกลูโคส น้ําตาลซูโครส
และ JA มี ป ริ ม าณสารประกอบฟO น อลิ ค ทั้ ง หมดไมL
แตกตLางกันทางสถิติ แตLสูงกวLาสิ่งทดลองควบคุม ซึ่งมี
คL า 8.41-14.39 % สL ว นไมโครกรี น ผั ก กาดเขี ย วปลี
ผักกาดกวางตุ9ง และผักกาดเขียวน9อยมีการตอบสนอง
สารกระตุ9 น ชี ว ภาพที่ ค ล9 า ยคลึ ง กั น โดยการพL น ด9 ว ย

MeJA สLงผลให9ไมโครกรีนผักทั้ง 3 ชนิด มีปริมาณสาร
ประกอบฟO น อลิ ค ทั้ ง หมดสู ง กวL า สิ่ ง ทดลองควบคุ ม
เทL า กั บ 25.63, 29.18 และ 23.96 % ตามลํ า ดั บ
รองลงมา คือ การพLนด9วย JA สLงผลให9กับไมโครกรีน
ผักกาดกวางตุ9งมีปริมาณสารประกอบฟOนอลิคเพิ่มขึ้น
ซึ่ ง มี คL า เทL า กั บ 11.20 % เปรี ย บเที ย บกั บ สิ่ ง ทดลอง
ควบคุม อยLางไรก็ตาม การพLนด9วย JA ทําให9ไมโครกรีน
ผั ก กาดเขี ย วปลี แ ละผั ก กาดเขี ย วน9 อ ยมี ป ริ ม าณสาร
ประกอบฟO น อลิ ค ไมL แ ตกตL า งทางสถิ ติ กั บ สิ่ ง ทดลอง
ควบคุม นอกจากนี้ไมโครกรีนผักกาดเขียวปลี ผักกาด
กวางตุ9ง และผักกาดเขียวน9อยมีปริมาณสารประกอบ
ฟO น อลิ ค ทั้ ง หมดลดลง เมื่ อ ได9 รั บ การพL น ด9 ว ยน้ํ า ตาล
กลูโคสและซูโครส จากการทดลองจะเห็นได9วLาการใช9
MeJA สLงผลให9ไมโครกรีนผักวงศH Brassicaceae ทั้ง 4
ชนิด มีการสะสมปริมาณสารประกอบฟOนอลิคสูงสุด
เนื่องจาก MeJA มีบทบาทในการแสดงออกของยีนที่
เกี่ยวข9องกับวิถีการสังเคราะหHฟOนอล ผLานการกระตุ9น
การทํ า งานของเอนไซมH phenylalanine-ammonia
lyase (PAL) จึงสLงผลตLอการเพิ่มขึ้นของสารประกอบ
ฟOนอล [24] สอดคล9องกับผักกาดหอมโรเมน (romaine
lettuce) เมื่ อ พL น ด9 ว ย MeJA พบวL า มี ป ริ ม าณสาร
ประกอบฟOนอลิคทั้งหมดเพิ่มขึ้นมากกวLา 35 % เมื่อ
เปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม โดยเป<นการเพิ่มขึ้น
ของกรดฟOนอลิคชนิด caffeic acid และอนุพันธH [25]
นอกจากนี้ ก ะเพราที่ ไ ด9 รั บ การพL น ด9 ว ย MeJA ความ
เข9มข9น 0.5 mM สามารถกระตุ9นการสร9างสารประกอบ
ฟO น อ ลิ ค ชนิ ด rosmarinic acid แ ล ะ caffeic acid
เพิ่มขึ้นเทLากับ 50 และ 38 % ตามลําดับ [26] อยLางไร
ก็ตาม การพLนด9วยน้ําตาลกลูโคสและซูโครสให9กับไม
โครกรีนผักกาดเขียวปลีและผักกาดเขียวน9อยมีปริมาณ
สารประกอบ ฟOนอลิคทั้งหมดลดลง เนื่องจากน้ําตาล
เป<นแหลLงของคารHบอนและพลังงานสําหรับกระบวน
การทางสรี ร วิ ท ยาของพื ช เมื่ อ พื ชได9 รั บ น้ํ า ตาลจาก
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แหลL ง ภายนอกทํ า ให9 พื ช มี แ หลL ง พลั ง งานสํ า หรั บ
กระบวนการทางสรีรวิทยาตLาง ๆ จึงลดผลกระทบจาก
ภาวะเครียดที่เกิดขึ้น และสLงผลให9พืชผลิตสารทุติยภูมิ

ในระดับที่ต่ํา [27] สLงผลให9น้ําตาลกระตุ9นการสะสม
ปริมาณสารประกอบฟOนอลิคทั้งหมดในไมโครกรีนผัก
บางชนิดในระดับที่ต่ํา

ตารางที่ 1 ผลของสารกระตุ9น ชี ว ภาพตLอ ปริ มาณสารประกอบฟO น อลิค ทั้ ง หมดในไมโครกรี น ผัก พื้ น เมือ งวงศH
Brassicaceae
ปริมาณสารประกอบฟOนอลิคทั้งหมด (มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคตLอกรัมน้ําหนักแห9ง)
ผักขี้หูด
ผักกาดเขียวปลี
ผักกาดกวางตุ9ง
ผักกาดเขียวน9อย
JA
211.03+1.25ab
171.78+2.84bc
182.03+3.00b
157.70+4.65bc
MeJA
225.78+13.75a
229.53+1.25a
208.82+8.23a
209.15+1.88a
น้ําตาลกลูโคส
219.90+10.63a
165.15+4.88c
157.65+2.62c
150.59+12.98c
น้ําตาลซูโครส
218.70+13.07a
168.28+18.84bc
166.20+4.38c
121.65+3.63d
Control
193.28+14.53b
182.70+2.75b
161.65+8.87c
168.78+1.56b
F-test
**
**
**
**
a,b,c,…
** แตกตLางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %;
อักษรแตกตLางกันในแนวตั้งมีความแตกตLางกันทางสถิติโดยวิธี
DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
สารกระตุ9นชีวภาพ

3.3 ปริมาณฟลาโวนอยดEทั้งหมด
การทดสอบปริมาณฟลาโวนอยดHทั้ ง หมด
ของไมโครกรี น ผั ก พื้ น เมื อ งวงศH Brassicaceae เมื่ อ
ได9รับการพLนด9วยสารกระตุ9นชีวภาพ พบวLาไมโครกรีนมี
การตอบสนองตLอสารกระตุ9นชีวภาพที่แตกตLางกันอยLาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) โดยการพLนไมโครกรีน
ผั ก ขี้ หู ด ผั ก กาดเขี ย วปลี และผั กกาดเขี ย วน9 อยด9วย
MeJA ทํ า ให9 มี ป ริ ม าณฟลาโวนอยดH ทั้ ง หมดเพิ่ ม ขึ้ น
เทL า กั บ 83.15, 47.99 และ 58.81 % ตามลํ า ดั บ
เปรี ย บเที ยบกั บสิ่ง ทดลองควบคุม ในขณะที่ ก ารพLน
ด9 ว ยน้ํ า ตาลซู โ ครสสL ง ผลให9 ไ มโครกรี น ผั ก ขี้ หู ด และ
ผักกาดเขียวน9อยมีปริมาณฟลาโวนอยดHทั้งหมดต่ํากวLา
สิ่งทดลองควบคุม 20.67 และ 30.10 % ตามลําดับ
นอกจากนี้การพLนไมโครกรีนผักกาดเขียวปลีด9วย JA
ทําให9มีการสะสมปริมาณฟลาโวนอยดHทั้งหมด 17.54+

2.53 ไมโครกรัมสมมูลของคาเตชินตLอกรัมน้ําหนักแห9ง
ซึ่ ง ไมL แ ตกตL า งจากการพL น ด9 ว ย MeJA และการพL น
ไมโครกรี น ผั ก กาดกวางตุ9 ง ด9 ว ย JA มี ป ริ ม าณฟลาโว
นอยดHทั้งหมดสูงที่สุดเทLากับ 18.52+1.55 ไมโครกรัม
สมมูลของคาเตชินตLอกรัมน้ําหนั กแห9 ง ซึ่งไมLมีความ
แตกตL า งทางสถิ ติ กั บ ไมโครกรี น ที่ ไ ด9 รั บ การพL น ด9 ว ย
น้ําตาลกลูโคสและสิ่งทดลองควบคุม จากการทดลองนี้
แสดงให9เห็นวLา MeJA มีประสิทธิภาพในการกระตุ9นให9
ไมโครกรีนผักขี้หูด ผักกาดเขียวปลี และผักกาดเขียว
น9 อ ยสะสมปริมาณฟลาโวนอยดHทั้ ง หมดได9ดี ซึ่ ง สอด
คล9 อ งกั บ รายงานในบรอกโคลี ง อกที่ ไ ด9 รั บ การพL น
MeJA ที่ความเข9มข9น 10 ไมโครโมลารH สามารถกระตุน9
การสร9 าง ฟลาโวนอยดHเ พิ่ มขึ้ นมากกวLา 31 % [28]
เชL น เดี ย วกั บ ต9 น กล9 า buckwheat ที่ ไ ด9 รั บ การพL น
MeJA สามารถกระตุ9นใบเลี้ยง (cotyledon) สังเคราะหH
115

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ 2562

เควอซิ ติ น และอนุ พั น ธH และปริ ม าณฟลาโวนอยดH
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ MeJA ยังกระตุ9นให9เปลี่ยน
แอนโทไซยานิ นเป< นอนุ พั น ธH ฟ ลาโวนอยดHช นิ ดอื่ น ๆ
สL ง ผลให9 ป ริ ม าณฟลาโวนอยดH โ ดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น เชL น
เดียวกัน [29] อยLางไรก็ตาม สารกระตุ9น JA มีประสิทธิ
ภาพในการกระตุ9 น การสะสมปริ ม าณฟลาโวนอยดH
ทั้ ง หมดในผั ก กาดเขี ย วปลี แ ละผั ก กาดกวางตุ9 งได9 ดี
สอดคล9องกับการทดลองพLน JA ให9กับผักกาดหอมที่
อายุ 21 วันหลังงอก พบวLาสามารถกระตุ9นการสะสม
ปริ ม าณฟลาโวนอยดH ทั้ ง หมดเพิ่ ม ขึ้ น 133 % [30]
เนื่องจาก JA เป<นสารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชที่

สามารถชั ก นํ า การสร9 า งสารทุ ติ ย ภูมิ หลายชนิ ด เชL น
เทอรHปOนอยดH อัลคาลอยดH และฟลาโวนอยดH ผLานการ
กระตุ9 น วิ ถี ก ารสL ง สั ญ ญาณของ JA (JA signaling
pathway) [31] ในขณะที่ ก ารพL น ไมโครกรี น ผั ก ขี้ หู ด
และผั ก กาดเขี ย วน9 อ ยด9 ว ยน้ํ า ตาลซู โ ครสสL ง ผลให9
ปริมาณฟลาโวนอยดHทั้งหมดต่ํากวLาสิ่งทดลองควบคุม
สอดคล9 อ งกั บ รายงานในถั่ ว เลนทิ ล งอก (Lentil
sprout) ที่ ไ ด9 รั บ การพL น น้ํ า ตาล mannitol พบวL า มี
ปริมาณสารประกอบฟOนอลิคและฟลาโวนอยดHลดลง
และมีความสัมพันธHทางลบกับความเข9มข9นของน้ําตาล
[32]

ตารางที่ 2 ผลของสารกระตุ9นชีวภาพตLอปริมาณฟลาโวนอยดHทั้งหมดในไมโครกรีนผักพื้นเมืองวงศH Brassicaceae
ปริมาณฟลาโวนอยดHทั้งหมด (ไมโครกรัมสมมูลของคาเตชินตLอกรัมน้ําหนักแห9ง)
ผักขี้หูด
ผักกาดเขียวปลี
ผักกาดกวางตุ9ง
ผักกาดเขียวน9อย
c
ab
a
JA
38.43+0.27
17.54+2.53
18.52+1.55
20.57+0.16c
MeJA
75.57+0.12a
20.23+2.39a
15.99+0.74b
27.65+0.74a
น้ําตาลกลูโคส
58.78+3.33b
12.12+1.09c
17.19+0.66ab
23.41+0.29b
น้ําตาลซูโครส
32.73+0.48d
14.75+1.16bc
15.68+0.70b
12.17+1.50e
Control
41.26+1.51c
13.67+2.09c
17.39+1.94ab
17.41+0.12d
F-test
**
**
**
**
a,b,c,…
** แตกตLางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %;
อักษรแตกตLางกันในแนวตั้งมีความแตกตLางกันทางสถิติโดยวิธี
DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
สารกระตุ9นชีวภาพ

3.4 ปริมาณแคโรทีนอยดE
การศึ ก ษาปริ ม าณแคโรที น อยดH สองชนิด
ได9แกL เบตา-แคโรทีน และไลโคปOน ในไมโครกรีนผัก
พื้ น เมื อ งวงศH Brassicaceae เมื่ อ ได9 รั บ การพL น สาร
กระตุ9 น ชี ว ภาพ พบวL า ไมโครกรี น ผั ก พื้ น เมื อ งวงศH
Brassicaceae ทั้ ง 4 ชนิ ด มี ก ารตอบสนองตL อ สาร
กระตุ9นชีวภาพที่แตกตLา งกั นอยLา งมีนั ยสําคัญ ยิ่ ง ทาง
สถิ ติ (ตารางที่ 3 และ 4) โดยไมโครกรี น ผั ก ขี้ หู ด มี

ปริมาณเบตา-แคโรทีนลดลง เมื่อได9รับการพLนด9วยสาร
กระตุ9นชีวภาพทุกชนิด ซึ่งการพLนด9วย JA สLงผลให9 ไม
โครกรี น มี ป ริ ม าณเบตา-แคโรที น ต่ํ า (105.77+1.40
ไมโครกรัมตLอกรัมน้ําหนักแห9ง) แตLไมLแตกตLางทางสถิติ
กับการพLนด9วยน้ําตาลกลูโคสที่มีปริมาณเบตา-แคโรทีน
เทLากับ 118.00+1.29 ไมโครกรัมตLอกรัมน้ําหนักแห9ง
(ตารางที่ 3) อยLางไรก็ตาม การพLนไมโครกรีนผักขี้หูด
ด9 ว ยสารกระตุ9 น ชี ว ภาพสL ง ผลให9 มี ป ริ ม าณไลโคปO น
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เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม โดยการ
พLนด9วยน้ําตาลกลูโคสทําให9ไมโครกรีนมีไลโคปOนเพิม่ ขึน้
544.14 % รองลงมา คือ การพLนด9วยน้ําตาลซูโครส
และ MeJA ที่เพิ่มปริมาณ ไลโคปOนในไมโครกรีนผักขี้
หูดเทLากับ 388.62 และ 329.88 % ตามลําดับ (ตาราง

ที่ 4) ในขณะที่ไมโคร กรีนผักกาดเขียวปลีที่ได9รับการ
พL น ด9 ว ยน้ํ า ตาลกลู โ คสและ MeJA มี เ บตา-แคโรที น
เพิ่มขึ้น ซึ่งมีคLาเทLากับ 67.27 และ 23.37 % ตามลําดับ
ในขณะที่การพLนด9วยน้ําตาลซูโครสทํา ให9ไ มโครกรี น
มีเบตา-แคโรทีนลดลง (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ผลของสารกระตุ9นชีวภาพตLอปริมาณเบตา-แคโรทีนในไมโครกรีนผักพื้นเมืองวงศH Brassicaceae
ปริมาณเบตา-แคโรทีน (ไมโครกรัมตLอกรัมน้ําหนักแห9ง)
ผักขี้หูด
ผักกาดเขียวปลี
ผักกาดกวางตุ9ง
ผักกาดเขียวน9อย
d
c
b
JA
105.77+1.40
82.08+7.84
132.36+5.56
107.16+15.37c
MeJA
113.12+2.17c
118.09+18.98b
163.11+14.01a
141.91+3.40a
น้ําตาลกลูโคส
118.00+1.29dc
160.11+3.65a
110.21+8.62c
125.78+10.36b
น้ําตาลซูโครส
143.85+0.15b
47.46+5.14d
100.93+10.01c
109.19+4.05c
Control
163.25+8.33a
95.72+6.58c
50.94+0.53d
106.19+0.19c
F-test
**
**
**
**
a,b,c,…
** แตกตLางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %;
อักษรแตกตLางกันในแนวตั้งมีความแตกตLางกันทางสถิติโดยวิธี
DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
สารกระตุ9นชีวภาพ

ตารางที่ 4 ผลของสารกระตุ9นชีวภาพตLอปริมาณไลโคปOนในไมโครกรีนผักพื้นเมืองวงศH Brassicaceae
ปริมาณไลโคปOน (ไมโครกรัมตLอกรัมน้ําหนักแห9ง)
ผักขี้หูด
ผักกาดเขียวปลี
ผักกาดกวางตุ9ง
ผักกาดเขียวน9อย
c
ab
a
JA
15.55+0.21
76.16+19.99
66.80+12.07
34.56+0.78b
MeJA
25.32+2.74b
34.95+2.46c
51.73+1.93b
51.30+1.12a
น้ําตาลกลูโคส
37.94+2.20a
95.84+23.02a
33.14+3.39c
33.24+0.94b
น้ําตาลซูโครส
28.78+2.45b
64.13+2.46b
25.22+1.53c
31.67+2.62b
Control
5.89+0.01d
18.96+2.46c
36.00+5.77c
23.88+3.74c
F-test
**
**
**
**
a,b,c,…
** แตกตLางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %;
อักษรแตกตLางกันในแนวตั้งมีความแตกตLางกันทางสถิติโดยวิธี
DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
สารกระตุ9นชีวภาพ

สL ว นปริ ม าณไลโคปO น ในผั ก กาดเขี ย วปลี
พบวL า การพL น ด9 ว ยน้ํ า ตาลกลู โ คสและ JA สL ง ผลให9 มี
ปริมาณไลโคปOนเพิ่มขึ้นสูงสุด ซึ่งมีคLาเทLากับ 405.48
และ 301.69 % ตามลําดับ อยLางไรก็ตาม การพLนด9วย
MeJA สL ง ผลให9 ไ มโครกรี น ผั ก กาดเขี ย วปลี มี ป ริ มาณ

ไลโคปO น ไมL แ ตกตL า งทางสถิ ติ กั บ สิ่ ง ทดลองควบคุ ม
(ตารางที่ 4) ไมโครกรีนผักกาดกวางตุ9งที่ได9รับการพLน
ด9วยสารกระตุ9นชีวภาพมีปริมาณเบตา-แคโรทีนเพิ่มขึ้น
โดยการพLนด9วย MeJA มีปริมาณเบตา-แคโรทีนเพิ่มขึ้น
สูงสุด ซึ่งมีคLาเทLากับ 220.20 % รองลงมา คือ การพLน
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ด9 ว ย JA น้ํ า ตาลกลูโคสและน้ํา ตาลซู โครส (160.95,
117.76 และ 90.14 % ตามลําดับ) (ตารางที่ 3) ไมโคร
กรีนผักกาดกวางตุ9งที่มีปริมาณไลโคปOนเพิ่มขึ้น 85.56
และ 43.69 % เมื่อได9รับการพLนด9วย JA และ MeJA
ตามลํ า ดั บ และการพL น ด9 ว ยน้ํ า ตาลทั้ ง สองชนิ ด ให9
ปริ ม าณไลโคปO น ไมL แ ตกตL า งทางสถิ ติ กั บ สิ่ ง ทดลอง
ควบคุม (ตารางที่ 4) นอกจากนี้ไมโครกรีนผักกาดเขียว
น9อยที่ไ ด9รับการพLนด9วย MeJA มีปริมาณเบตา-แคโร
ที น เพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด (33.64 %) ในขณะที่ ก ารพL น ด9 ว ย
น้ํ า ตาล JA และน้ํ า ตาลซู โ ครสสL ง ผลให9 ไ มโครกรี น มี
ปริ ม าณไลโคปO น ไมL แ ตกตL า งทางสถิ ติ กั บ สิ่ ง ทดลอง
ควบคุม (ตารางที่ 3) การพLนสารกระตุ9นชีวภาพสLงผล
ให9 ไ มโครกรี น ผั ก กาดเขี ย วน9 อ ยมี ป ริ ม าณไลโคปO น
เพิ่มขึ้น โดยไมโครกรีนที่ได9รับ MeJA มีปริมาณโคปOน
เพิ่มขึ้น 114.82 % เปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม
รองลงมา คื อ การพL น ด9 ว ย JA น้ํ า ตาลกลู โ คส และ
น้ําตาลซูโครส ตามลําดับ (ตารางที่ 4) จากการทดลอง
จะเห็นได9วLาสารกระตุ9น MeJA มีประสิทธิภาพในการ
กระตุ9นการสะสมเบตา-แคโรทีนในไมโครกรีนผักกาด
กวางตุ9งและผักกาดเขียวน9อย และปริมาณไลโคปOนใน
ผักกาดเขียวน9อย เนื่องจาก MeJA มีบทบาทสําคัญใน
การชั ก นํ า การสะสมแคโรที น อยดH ใ นพื ช หลายชนิ ด
อยL า งไรก็ ต าม ไมโครกรี น ผั ก ขี้ หู ด มีก ารสะสมเบตาแคโรทีนลดลงเมื่อได9รับสารกระตุ9น MeJA เนื่องจาก
สารกระตุ9 น Jasmonates (JAs) ซึ่ ง ประกอบด9 ว ย JA
และ MeJA มีผลในการยับยั้งการแสดงออกของยี น
CYB และ CXB ในกระบวนวิถีสังเคราะหHแคโรทีนอยดH
สLงผลให9พืชมีการสะสมปริมาณแคโรทีนอยดHลดลง [33]
นอกจากนี้ น้ํ า ตาลกลูโ คสสLง ผลให9ไ มโครกรีน ผักกาด
เขียวปลีมีการสะสมปริมาณเบตา-แคโรทีนสูง เชLนเดียว
กั บ ไมโครกรี น ผั ก ขี้ หู ด และผั ก กาดเขี ย วปลี ที่ มี ก าร
สะสมไลโคปOนสูงสุด โดยน้ําตาลมีบทบาทสําคัญในการ
สะสมแคโรทีนอยดHในสLวนของใบพืช เพราะรงควัตถุ

ดังกลLาวจําเป<นสําหรับกระบวนการสังเคราะหHด9วยแสง
ของพื ช โดยทํ า งานรL ว มกั บ หนL ว ยรั บ แสงอื่ น ๆ ใน
คลอโรพลาสตHของใบ เมื่อพืชได9รับน้ําตาลจากแหลLง
ภายนอกยLอมสLงผลให9มีปริมาณแคโรทีนอยดHเพิ่มสูงขึ้น
เชLนเดียวกัน [34] ผลจากการทดลองแสดงให9เห็นวLา
กลไกการตอบสนองตLอสารกระตุ9นชีวภาพที่แตกตLาง
กันขึ้นอยูLกับชนิดผักที่นํามาผลิตเป<นไมโครกรีน ดังนั้น
การเลือกชนิดของสารกระตุ9นชีวภาพเพื่อเพิ่มปริมาณ
แคโรทีนอยดHในไมโครกรีน ควรเลือกชนิดสารกระตุ9น
ชีวภาพที่จําเพาะตLอชนิดของผักและแคโรทีนอยดH
3.5 ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ
ดวยวิธี ABTS
การทดสอบความสามารถในการยับยั้งอนุ
มูลอิสระด9วยวิธี ABTS ของไมโครกรีนผักพื้นเมืองวงศH
Brassicaceae เมื่ อ ได9 รั บ การพL น ด9 ว ยสารกระตุ9 น
ชี ว ภาพ พบวL า ไมโครกรี น มี ก ารตอบสนองตL อ สาร
กระตุ9นชีวภาพที่แตกตLา งกั นอยLา งมีนั ยสําคัญ ยิ่ ง ทาง
สถิ ติ (ตารางที่ 5) การพL น สารกระตุ9 น ชี ว ภาพทํ า ให9
ไมโครกรีนผักขี้หูดมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูล
อิ ส ระเพิ่ ม ขึ้ น โดยการพL น ด9 ว ย MeJA น้ํ า ตาลซู โครส
น้ําตาลกลูโคส และ JA สามารถกระตุ9นให9ไมโครกรีนมี
ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น 176.58,
106.99, 79.00 และ 65.11 % เปรี ย บเที ย บกั บ สิ่ง
ทดลองควบคุม ตามลําดับ สําหรับไมโครกรีนผักกาด
เขียวปลีมีความ สามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงสุด
เมื่ อ ได9 รั บ การพL น ด9 ว ย MeJA และ JA มี คL า เทL า กั บ
141.25+1.09 และ 139.61+1.64 ไมโครโมลารHสมมูล
ของโทรล็อกซHตLอกรัมน้ําหนักแห9ง ซึ่งสูงกวLาสิ่งทดลอง
ควบคุ ม 43.15 และ 41.51 % ตามลํ า ดั บ ในขณะที่
การพLนไมโครกรีนผักกาดเขียวปลีด9วยน้ําตาลทั้งสอง
ชนิดไมLสามารถกระตุ9นให9ไมโครกรีนมีคLาความสามารถ
ในการยับยั้งอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นได9 สําหรับไมโครกรีน
ผักกาดกวางตุ9งมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ
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สูงสุดเมื่อได9รับการพLนด9วย JA ซึ่งมีคLาเทLากับ 66.80+
12.07 ไมโครโมลารHสมมูลของโทรล็อกซHตLอกรัมน้ําหนัก
แห9ง ในขณะที่การพLนด9วยน้ําตาลทั้งสองชนิดมีคLาความ
สามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระไมLแตกตLางทางสถิติ
กับสิ่งทดลองควบคุมเชLนเดียวกับการทดสอบในผักกาด
เขียวปลี นอกจากนี้การพLนไมโครกรีนผักกาดเขียวน9อย
ด9วย MeJA และ JA มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูล
อิสระสูงสุด ซึ่งมีคLาเทLากับ 157.09+5.47 และ 148.47
+6.38 ไมโครโมลารH ส มมู ล ของโทรล็ อ กซH ตL อ กรั ม
น้ํ า หนั ก แห9ง ตามลํา ดับ ซึ่ ง สู ง กวL าสิ่ง ทดลองควบคุม
21.25 และ 14.01 % ตามลํ า ดั บ ในขณะที่ ก ารพL น
ไมโครกรีนผักกาดเขียวน9อยด9วยน้ําตาลกลูโคสสLงผลให9
มีคLาความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระต่ํากวLาสิ่ง
ทดลองควบคุม ผลการทดลองแสดงให9เห็นวLา MeJA มี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการยับยั้งอนุ
มูลอิสระในไมโครกรีนผักขี้หูด ผักกาดเขียวปลี และ
ผั ก กาดเขี ย วน9 อ ย เนื่ อ งจากไมโครกรีน ผัก ดั ง กลLาวมี
ปริ ม าณสารประกอบฟO น อลิ ค ทั้ ง หมดและปริ ม าณ
ฟลาโวนอยดHทั้งหมดสูงสุด เมื่อได9รับการพLนด9วย MeJA
(ตารางที่ 1 และ 2) ด9วยเหตุที่สารประกอบฟOนอลิ ค

และฟลาโวนอยดHเป<นสารต9านอนุมูลอิสระหลักในการ
ต9านกระบวนการออกซิเดชั่นตLาง ๆ ในพืช [35-37] ทํา
ให9 ไ มโครกรี น ที่ มี ป ริ ม าณสารประกอบฟO น อลิ ค และ
ฟลาโวนอยดHสูง มีแนวโน9มที่จะมีความสามารถในการ
ยับยั้งอนุมูลอิสระสูงตามไปด9วย เชLนเดียวกับการพLน
JA ในไมโครกรีนผักกาดกวางตุ9งสLงผลให9มีปริมาณสาร
ต9านอนุมูลอิสระและความสามารถในการยับยั้งอนุมูล
อิสระสูงสุด สอดคล9องกับ Zlotek และคณะ [38] ที่
พบวLาการพLนโหระพาด9วย JA ความเข9มข9น 0.1 ไมโคร
โมลารHมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระด9วยวิธี
ABTS และ DPPH เพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ Ashraf และ
คณะ [39] รายงานวLา ผัก radish ที่ ไ ด9 รั บสารกระตุ9น
ชีวภาพประเภทสารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชมีคLา
ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงขึ้น เนื่องจาก
สารควบคุมการเจริญเติบโตกระตุ9นการสะสมสารทุติย
ภูมิตLาง ๆ เชLน ฟลาโวนอยดH กลูโคไซโนเลต ไอโซไธโอ
ไซยาเนต และซีแซนทินเพิ่มขึ้น ซึ่งสารทุติยภูมิดังกลLาว
มีความสัมพันธHทางบวกกับความสามารถในการยับยั้ง
อนุมูลอิสระ

ตารางที่ 5 ผลของสารกระตุ9นชีวภาพตLอความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระในไมโครกรีนผักพื้นเมืองวงศH
Brassicaceae
ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระด9วยวิธี ABTS (µM TE/g DW)
ผักขี้หูด
ผักกาดเขียวปลี
ผักกาดกวางตุ9ง ผักกาดเขียวน9อย
JA
156.16+2.54c
139.61+1.64a
112.55+0.64a
148.47+6.38ab
MeJA
245.45+11.25a
141.25+1.09a
92.04+5.46c
157.90+5.47a
น้ําตาลกลูโคส
143.48+1.69c
113.95+0.55b
94.78+0.68bc
121.11+4.56c
น้ําตาลซูโครส
175.03+9.01b
94.29+2.73c
94.78+8.96bc
144.12+10.11b
Control
83.95+9.30d
98.66+0.11c
102.75+3.37b
130.23+6.38c
F-test
**
**
**
**
µM TE/g DW คือ ไมโครโมลารHสมมูลของโทรล็อกซHตอL กรัมน้ําหนักแห9ง; ** แตกตLางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99
%; a,b,c,… อักษรแตกตLางกันในแนวตั้งมีความแตกตLางกันทางสถิติโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
สารกระตุ9นชีวภาพ

119

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ 2562

ผลการทดลองทั้งหมดข9างต9นแสดงให9เห็น
วLาไมโครกรีนผักขี้หูดและผักกาดเขียวปลีที่ได9รับการ
พLนด9วย MeJA มีปริมาณสารประกอบฟOนอลิคทั้งหมด
ปริมาณฟลาโวนอยดHทั้งหมด และความสามารถในการ
ยับยั้งอนุมูลอิสระด9วยวิธี ABTS สูงสุด แตLไ มโครกรีน
ผั ก ขี้ หู ด มี ป ริ มาณไลโคปO น สูง เมื่ อ การพL น ด9ว ยน้ําตาล
กลูโคส ในขณะที่ไมโครกรีนผักกาดเขียวปลีมีปริมาณ
เบตา-แคโรทีนและไลโคปOนสูงสุดเมื่อได9รับการพLนด9วย
น้ําตาลกลูโคส สLวนการพLนไมโครกรีนผักกาดกวางตุ9ง
ด9วย JA สLงผลให9มีปริมาณฟลาโวนอยดHทั้งหมด ไลโค
ปOน และความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงสุด
อยLางไรก็ตาม การพLนด9วย MeJA สLงผลให9ไมโครกรีน
ผักกาดกวางตุ9งมีปริมาณสารประกอบฟOนอลิคทั้งหมด
และเบตา-แคโรทีนสูงสุด นอกจากนี้ไมโครกรีนผักกาด
เขียวน9อยที่ได9รับการพLน MeJA มีปริมาณสารประกอบ
ฟOนอลิคทั้งหมด ปริมาณฟลาโวนอยดHทั้งหมด เบตาแคโรทีน ไลโคปOน และความสามารถในการยับยั้งอนุ
มูลอิสระสูงสุด จึงสรุปได9วLา MeJA เหมาะสําหรับการ
พL น เพื่ อ กระตุ9 น การสะสมสารต9 า นอนุ มู ล อิ ส ระและ
ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระในไมโครกรีนผัก
ขี้หูด ผักกาดเขียวปลี และผักกาดเขียวน9อย ในขณะที่
น้ําตาลกลูโคสมีความเหมาะสมสําหรับการกระตุ9นการ
สะสมแคโรที น อยดH ใ นไมโครกรี น ผั ก กาดเขี ย วปลี
นอกจากนี้การใช9 MeJA ในไมโครกรีนผักกาดกวางตุ9ง
เหมาะสมสํ า หรั บ กระตุ9 น การสะสมปริ ม าณสาร
ประกอบฟOนอลิคทั้งหมดและเบตา-แคโรทีนเทLานั้น แตL
JA สามารถกระตุ9 น ให9 ไ มโครกรี น ผั ก กาดกวางตุ9 ง มี
ปริ ม าณฟลาโวนอยดH ทั้ ง หมด ไลโคปO น และความ
สามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น

ต9านอนุมูลอิสระ และความสามารถในการยับยั้งอนุมูล
อิสระสูง สLวนไมโครกรีนผักกาดกวางตุ9งมี การสะสม
ปริมาณสารประกอบฟOนอลิคทั้งหมดและเบตา-แคโร
ที น เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ได9 รั บ การพL น ด9 ว ย MeJA แตL ป ริ ม าณ
ฟลาโวนอยดHทั้งหมด ไลโคปOน และความสามารถใน
การยับยั้งอนุมูลอิสระสูงขึ้นเมื่อได9รับ JA

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH ประจําปO 2559 ภายใต9
“ทุนวิจัยรุLนใหมL” (สัญญาเลขที่ 07/2559) สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร และศูนยHเครื่องมือวิทยาศาสตรH
คณะวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรH ที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณHสําหรับการวิจัย รวมทั้ง
นางสาววิลาสินี ทวีแสง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร ที่ชLวยเหลือในการเตรียมตัวอยLางและการ
วิเคราะหHทางเคมี
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