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บทคดัย่อ 

พลาสมาเย็นชนิดไดอิเล็กตริกแบริเออร์ดิสชาร์จ (dielectric barrier discharge, DBD) ได้รับการ
ยอมรบัอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้ เพราะสามารถประยุกต์ใชใ้นงานวจิยัอย่างหลากหลาย พลาสมาเกดิจากก๊าซ
ที่ถูกแยกด้วยความต่างศักย์สูงที่ความดันบรรยากาศ ท าให้อุณหภูมิของก๊าซที่ออกมาใกล้เคียงกับ
อุณหภูมหิ้อง และสามารถเพิม่ความต่างศกัย์ จงึสามารถท าให้มอีุณหภูมทิี่ต่างกนั งานวจิยันี้ศกึษาผลของ
พลาสมาทีอุ่ณภูมติ่าง ๆ (ไม่ฉายพลาสมา และฉายพลาสมาทีอุ่ณหภูม ิ40, 80 หรอื 100 องศาเซลเซยีส) ทีม่ ี
ผลต่อการงอกและการเจรญิเตบิโตของเมลด็ผกับุง้ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการผลติตน้อ่อนผกับุง้งอก 
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พบว่าเมื่อเปรยีบเทยีบเมลด็ทีฉ่ายพลาสมาที่อุณหภูมติ่างกนั ไม่สามารถเพิม่เปอร์เซน็ต์ความงอกของเมล็ด 
ความสูง และความยาวรากของต้นอ่อน อย่างไรกต็าม การฉายพลาสมาทีอุ่ณหภูม ิ80 องศาเซลเซยีส ท าให้
ค่าเฉลี่ยความเขียวใบสูงที่ สุด คือ 36.00±1.00 spad unit และมีปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยสูงที่ สุด คือ 
530.00±8.71 มก./กก.นน.สด 
 

ค าส าคญั : การงอก; การเจรญิเตบิโต; พลาสมาเยน็; ตน้อ่อน 
 
Abstract 

Dielectric barrier discharge cold plasma (DBD) has been widely accepted recently, because it 
can be applied in a variety of research applications.  DBD is produced by high voltage separated gas 
at atmospheric pressure. Temperature of released gas, which is close to room temperature, is able to 
increase potential difference and causes different temperatures.  Therefore, the aim of this research 
was to study the effects of DBD at various temperatures (no DBD, 40, 80 or 100 ºC)  on germination 
and growth of morning glory seeds. Results will be applied in production process of sprouting morning 
glory seeds. The results showed that treated-seeds at different temperatures were unable to increase 
seed germination rate, plant height and root length of seedlings.  However, DBD at 80 ºC causes 
highest average of leaf greenness which is 36. 00±1. 00 spad unit, and highest average of vitamin C 
contents which is 530.00±8.71 mg/kg fresh weight.  
 

Keywords: germination; growth; cold plasma; seedling  
 
1. ค าน า 

พลาสมาเย็น (cold plasma) คือ ก๊าซที่ถูก
แยกด้วยความต่างศกัย์สูง ณ ความดนับรรยากาศ 
จงึท าให้อุณหภูมขิองก๊าซทีอ่อกมาเท่ากบัอุณหภูมิ 
ห้อง พลาสมาเย็นได้การยอมรบัอย่างมากเมื่อไม่
นานมานี้ เพราะสามารถน ามาประยุกตใ์ชป้ระโยชน์
อย่างหลากหลาย ไดแ้ก่ การท าความสะอาดพื้นผวิ
ของเพอลิเมอร์ (Laroussi, 2002) วิทยาศาสตร์
อาหาร (Sen and Mutlu, 2012; Mirsa et al., 2014) 
การเกษตร (Mirsa et al., 2014) เป็นต้น ปัจจุบัน
พลาสมาเยน็สามารถสรา้งในช่วงความดนักวา้งขึน้ 
ไดแ้ก่ การใชค้ลื่นไมโครเวฟ คลื่นวทิยุ แหล่งก าเนิด
กระแสไฟฟ้าสลบัและกระแสไฟฟ้าตรง เป็นตน้  

พลาสมาเย็นได้น ามาประยุกต์ใช้ในทาง
เกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง เนื่ องจากสมบัติ

เฉพาะที่ท างานภายใต้ความดนัต ่า และใช้เวลาใน
การทดลองในเวลาสัน้ ๆ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อพชื อาหาร เมลด็พชื และสิง่แวดล้อม มี
การศึกษาผลการฉายพลาสมาเย็นบนเมล็ดพืชไว้
อย่างหลากหลาย เช่น เมล็ดถัว่เขยีวได้รบัการฉาย
พลาสมาในเวลา 1 นาท ีมอีตัราการงอกสูงเพิม่ขึน้
ถึง 89.2 % และมีการวิเคราะห์เนื้อเยื่อของเมล็ด
เพิ่มเติมพบว่าสมบตัิการเปียกน ้าเพิม่ขึ้นเมื่อเวลา
ของการฉายพลาสมานานขึ้น (Mitra et al., 2013)  
อีกหนึ่งงานวจิยัที่บ่งบอกขอ้ดีของพลาสมาเยน็ได้
เป็นอย่างด ีคอื ดชันีของการงอกและความแขง็แรง
ของถัว่เหลืองเพิ่มขึ้น 14.66 และ 63.33 % ตาม 
ล าดบั การดดูซมึน ้าของเมลด็ดขีึน้ 14.03 % และมมุ
สมัผสัของน ้าบนเมลด็ลดลง 26.19 % ลกัษณะเฉพาะ
ของการเติบโตของเมล็ดที่เกี่ยวกับความยาวของ  
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ล าต้น น ้าหนักแห้งของล าต้น ความยาวราก และ
น ้าหนักแห้งของรากเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัเป็น 
13.77, 21.95, 21.42 และ 27.51 % ตามล าดบั (Ling 
et al., 2014) การการศกึษาผลของพลาสมาเย็นต่อ
เมลด็ขา้วสาล ี(Triticum aestivum L. cv. Eva) โดย 
Zahoranova และคณะ (Zahoranova et al., 2015) 
งานวิจัยนี้ได้ฉายพลาสมาเย็นลงบนเมล็ดโดยใช้
เวลา 60-600 วนิาท ีผลปรากฏว่าการงอกของเมลด็
และความแข็งแรงของล าต้นเพิ่มขึ้นดีที่สุดที่เวลา 
20-50 วินาที และสมบัติการเปียกน ้ าของเมล็ดมี
คุณภาพทีด่ขี ึน้ 

เมล็ดพชืโดยทัว่ไปจะมคีวามแขง็แรงสูงสูด
ในระยะการสุกแก่ทางสรรีวทิยา (Copeland, 1995; 
Ramomd, 2009) ซึ่งในช่วงระหว่างการเก็บรกัษา
เมล็ดพนัธุ์นัน้จะมกีารสร้างอนุมูลอิสระ มผีลท าให้
เมลด็เสื่อมสภาพลง ท าใหค้วามสามารถในการงอก
ของเมล็ดลดลง (Bailly, 2004) วิธีที่นิยมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพของเมล็ดพนัธุ์ คือ การท า seed priming 
โดยน าเมล็ดมาแช่น ้าหรือสารละลายที่มีค่า water 
potential ต ่ า เพื่อกระตุ้นการงอกเริ่มต้นเกิดขึ้น
ก่อนที่รากจะงอกนอกเมล็ด ก่อนน าเมล็ดไปลด
ความชืน้ใหใ้กลเ้คยีงกบัความชืน้เริม่ตน้ ปัจุบนันิยม
ใชส้ารละลาย ไดแ้ก่ ascorbic acid, KNO3, salicylic 
acid เป็นต้น (ชานนท์ และคณะ, 2556) โดยมกีาร
ใชส้ารในกลุ่มนี้อย่างแพร่หลาย เช่น ในกลุ่มพชืสวน 
คือ มะเขอืเทศ พริกขี้หนู ผกักาดขาว (นุชกานต์, 
2555; Khan et al., 2009; Ghoohestani et al., 
2012; Goel et al., 2012) ในกลุ่มพชืไร่ คอื ขา้วโพด 
ถัว่ลันเตา ดอกค าฝอย (Burguieres et al., 2007; 
Ahmad et al., 2012; Jam et al., 2012) แต่วิธีการ
นี้ เ ป็นวิธีการที่ต้องท าหลายขัน้ตอน  ท าให้ไม่
เหมาะสมมากนักส าหรบัเกษตรกร จงึท าใหพ้ลาสมา
อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท าให้การงอกและการ
เจรญิเตบิโตของเมล็ดผกับุ้งมปีระสทิธภิาพมากขึน้
ในการผลติตน้อ่อนผกับุง้งอก ซึง่ยงัไม่มรีายงานการ

ใชพ้ลาสม่าในเมลด็พนัธุผ์กับุง้ ดงันัน้การทดลองนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของพลาสมาที่อุณภูมิ 
ต่าง ๆ ที่มผีลต่อการงอกและการเจรญิเติบโตของ
เมล็ดผักบุ้ง เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตต้นอ่อน
ผกับุง้ทีม่คีุณภาพ 
 

2. อปุกรณ์และวิธีการ 
2.1 พืชทดลอง 

พืชทดลองที่ใช้ในงานวิจยันี้ คือ เมล็ด
พัน ธุ์ ผัก บุ้ ง จีน  ( Ipomoea aquatica Forsk. var. 
reptan) จากบริษัท Thai Seed & Agriculture Co., 
Ltd. ตราศรแดง ขนาดบรรจุ  1 กิโลกรัม  โดย
คัดเลือกเมล็ดที่มีขนาดเท่ากัน เมล็ดที่สมบูรณ์ 
แขง็แรง เมลด็ไม่มรีอยแตกหรอืรอ้ยราว 

2.2 การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

(completely randomized design, CRD) แบ่งเมลด็
เป็น 4 สิง่ทดลอง สิง่ทดลองละ 4 ซ ้า ซ ้าละ 50 เมลด็ 
โดยน าเมล็ดผกับุ้งไปฉายพลาสมาที่ปล่อยออกมา
จากหลอดแกว้ซึง่มอีุณหภูมติ่างกนั คอื 40, 80 และ 
100 องศาเซลเซยีส (โดยใชเ้ครื่องวดัอุณหภูมแิบบ
อินฟราเรดวัดบริเวณผิวสัมผสัของเมล็ด) และใช้
เมล็ดที่ไม่ผ่านการฉายพลาสมาเป็นสิ่งทดลอง
ควบคุม จากนัน้น าเมล็ดผกับุ้งมาเพาะด้วยวธิ ีBP 
(between paper) โดยบันทึกจ านวนต้นกล้าปกติ
เมื่ออายุ 4 วนั หลงัเพาะเมล็ด (first count) และ 7 
วนัหลงัเพาะ (final count) พรอ้มทัง้ประเมนิตน้กลา้
ทีผ่ดิปกต ิเมลด็ไม่งอก คอื เมลด็แขง็ เมลด็สด และ
เมลด็ตาย เพื่อน าขอ้มูลไปประเมนิเปอร์เซน็ตค์วาม
งอก (ดดัแปลงจาก ชานนท์ และคณะ 2556) แล้ว
วดัความยาวราก ความสงูล าตน้ ปรมิาณคลอโรฟิลด ์
(spad unit) และปริมาณวิตามินซี (มิลลิกรัม/กิโล 
กรมัน ้าหนักสด) 

2.3 การฉายพลาสมา 
ใชแ้หล่งก าเนิดพลาสมาเยน็ชนิดไดอเิลก็ 
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ตริกแบริเออร์ดิสชาร์จ (DBD, dielectric barrier 
discharge) ประกอบด้วยหลอดควอทซ์ยาว 100 
มลิลเิมตร มเีสน้ผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก 
คอื 4 และ 5 มลิลเิมตร ตามล าดบั ลวดอิเล็กโทรด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิ 
เมตร วางไว้ตรงกลางหลอดควอทซ์เชื่อมต่อกับ
ขัว้ไฟฟ้าแรงดนัสูง และแผ่นทองแดงพนัอยู่ปลาย
หลอดเชื่อมต่อกบัขัว้ไฟฟ้าแรงดนัต ่า อเิลก็โทรดทัง้
สองวางห่างกัน 11.5 มิลลิเมตร การทดลองใช้
อากาศจากปั ๊มลมเป็นแก๊สจ่ายเข้าไปในหลอด
ควอทซ์ทีก่ าหนดใหอ้ตัราการไหลที ่10 ลติรต่อนาท ี
เมื่อเปิดเครื่องก าเนิดแรงดนัไฟฟ้าความต่างศกัยส์งู
แบบกระแสสลับที่เชื่อมต่อกับอิเล็กโทรดทัง้สอง 
และปรับความต่างศักย์ 3-10 กิโลโวลต์ จึงท าให้
พลาสมาเยน็ที่บรรยากาศปกติ โดยมอีุณหภูม ิ40-
100 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั 

2.4 การบนัทึกข้อมูล 
2.4.1 เปอรเ์ซน็ตค์วามงอก 

น าเมล็ดผักบุ้งจีนที่ผ่านการฉาย
พลาสมามาเพาะแบบ BP (between paper) จ านวน 
4 ซ ้า ซ ้าละ 50 เมลด็ ในกล่องส าหรบัเพาะเมลด็ ให้
น ้ ากล่องละ 10 มิลลิลิตร โดยก่อนเพาะแช่เมล็ด
ผกับุง้จนีในน ้า เป็นระยะเวลา 30 นาท ีน าไปเพาะที่
อุณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส ให้แสงเป็นระยะเวลา 
16 ชัว่โมงต่อวนั บนัทกึจ านวนตน้กล้าปกตเิมื่ออายุ 
4 และ 7 วนัหลงัเพาะเมลด็ และค านวณเปอร์เซน็ต์
การงอก (ISTA, 2007) 

2.4.2 การวดัการเจรญิเตบิโต 
เมื่อต้นอ่อนอายุ 7 วนั วดัความยาว

ของล าต้นที่มลีกัษณะปกติจากโคนต้นจนจงึปลาย
ยอด (เซนติเมตร) ความยาวรากวัดจากโคนต้น
จนถึงส่งปลายของราก (เซนติเมตร) โดยสุ่ม 5 ต้น
ต่อกล่องทีเ่พาะกลา้ แลว้หาค่าเฉลีย่ในแต่ละกล่อง 

2.4.3 การวัดปริมาณคลอโรฟิลด์และ
วติามนิซ ี

เมื่อตน้อ่อนอายุ 7 วนั วดัคลอโรฟิลด์
ด้ ว ย เครื่ อ ง  Chlorophyll Meter SPAD-502 Plus 
โดยหนีบใบจ านวน 3 ครัง้ต่อต้น โดยการสุ่ม 5 ต้น
ต่อกล่องทีเ่พาะกลา้ แลว้หาค่าเฉลีย่ในแต่ละกล่อง 

วัดปริมาณวิตามินซีวิธี Reflexto-
technique ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง  RQ-Flex Reflectometer 
ยี่ห้อ Merk โดยปัน่ส่วนต้นและยอดอ่อนของผกับุ้ง
อายุ 7 วนั ปรมิาณ 5 กรมั และปรบัปรมิาตรดว้ยน ้า
กลัน่ 10 มลิลลิติร กรองเอาเศษชิ้นส่วนพชืออก น า
แถบวดัวติามนิซีจุ่มในน ้าคัน้ตวัอย่างพชื เมื่อแถบ
วดัแห้งน าเขา้เครื่อง RQ-Flex Reflectometer เพื่อ
อ่านค่าความเขม้ขน้ของวติามนิซ ีแลว้น ามาค านวณ
ปรมิาณวติามนิซใีนผกับุง้อ่อนดงันี้ 

ปรมิาณวติามนิซ ี(มก./กก.นน.สด) = 
{[10 x (ค่าทีอ่่านไดจ้ากเครื่อง RQ-Flex)] ÷ น ้าหนัก
ผกัตวัอย่าง (กรมั)} 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
วางแผนการทดลองแบบ CRD และ

ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี 
Duncan’ s multiple range test (DMRT) ที่ ร ะ ดับ
ความเชื่อมัน่ 99 % 
 

3. ผลการวิจยัและวิจารณ์ 
เมล็ดผักบุ้งจีนที่ได้รับการฉายพลาสมาที่

อุณหภูมิ 40, 80 และ 100 องศาเซลเซียส และมี
เมล็ดที่ไม่ได้รับการฉายพลาสมาเป็นตัวควบคุม 
พบว่าเปอร์เซ็นต์ความงอก ความสูงต้น และความ
ยาวรากไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยเมล็ดที่ได้รบัการฉายพลาสมานัน้มเีปอร์เซ็นต์
การงอกสูงกว่าเมลด็ทีไ่ม่ไดร้บัการฉายพลาสมา คอื 
89.00±3.82, 89.00±9.86 และ 90.00± 4.32 จาก
การฉายพลาสมาทีอุ่ณหภูม ิ40, 80 และ 100 องศา
เซลเซียส ตามล าดบั เมื่อเปรยีบกบัเมล็ดที่ไม่ฉาย
พลาสมามเีปอรเซน็ตก์ารงอก 85.00±6.21 แสดงให้
เห็นว่าการฉายพลาสมาไม่สามารถเพิม่เปอร์เซน็ต์
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ความงอกในเมล็ดผกับุ้ง ทัง้นี้อาจเนื่องจากเมล็ดมี
เปอร์เซ็นต์การงอกค่อนขา้งสูงอยู่แล้ว แม้ว่าไม่ได้
รบัการฉายพลาสมา ซึ่งสอดคล้องกับการทดลอง
ขอ ง  ม ณี รัต น์  ( 2561)  ที่ ฉ า ย  DBD ใ ห้ เ ม ล็ด
ผกักาดหอม 2 สายพนัธุ์ พบว่าพลาสมาไม่มผีลต่อ
การงอกของเมล็ดเช่นเดยีวกัน แต่ส่งผลให้เมล็ดมี
แนวโน้มของการงอกทีสู่งขึน้ และเมลด็พชือกีหลาย
ชนิดที่ได้รบัการฉายพลาสมา เช่น ฟ้าทะลายโจร 
ข้าวสาลี ปวยเล้ง (Tong et al., 2014 และ Dobrin 
et al., 2015; Ji et al., 2016) และเมล็ดดอกค าฝอย
ที่ผ่านการฉายพลาสมามเีปอร์เซ็นต์การงอกสูงขึน้ 
50 เปอรเ์ซน็ต ์(Dhayal, 2006)  

เมื่อพิจารณาความสูงของต้นพบว่าต้นที่
ไดร้บัการฉายพลาสมามคีวามสงูมากกว่าต้นทีไ่ม่ได้
รับการฉายพลาสมา คือ 3.83±0.73, 4.30±0.45, 
4.30±0.10, 3.40±0.70 เมื่อไดร้บัการฉายพลาสมาที่
อุณหภูม ิ40, 80 และ 100 องศาเซลเซยีส และไม่ได้
รบัการฉายพลาสมา ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่าการ
ฉายพลาสมาสามารถเร่งการเจริญเติบโตของต้น 
ทัง้นี้อาจเนื่องจากการท าลายชัน้เซลลบ์รเิวณเปลอืก
หุ้มเมล็ดผักบุ้ง ส่งผลให้น ้าสามารถซึมผ่านเข้าสู่
เมล็ดรวดเร็วขึ้น จงึส่งผลต่อกลไลการควบคุมการ
งอกและการเจรญิเตบิโตยดืยาวของฮอรโ์มนจบิเบอ
เรลลนิทีเ่รว็ขึน้ มกีารทดลองจ านวนมากทีพ่บว่าการ
ยืดยาวของต้นอ่อนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนจิบเบอ
เรลลนิ โดย Balaguera-Lopez และคณะ (2009) แช่
เมล็ดมะเขอืเทศในสารละลายจบิเบอเรลลนิ พบว่า 
ต้นอ่อนมะเขอืเทศใช้ระยะเวลาในการยืดยาวของ 
ล าตน้ (sprouting time) ลดลง ซึง่หมายถงึตน้อ่อนที่
ได้รับสารละลายจิบเบอเรลลินมีล าต้นยืดยาว
มากกว่าต้นที่ไม่ได้รับ โดยความสูงที่เพิ่มขึ้นอาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการแบ่งเซลล์ 
(cell division change)  

ส่วนของความยาวราก พบว่าเมล็ดที่ได้รบั
การฉายพลาสมาทุกการทดลองมคีวามยาวรากทีส่ัน้

ลงกว่าต้นควบคุมทุกการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกบั
การทดลองของ Bachelard (1968) ทีพ่บว่าฮอรโ์มน
จบิเบอเรลลนิมผีลต่อการสัน้ลงของความยาวรากใน
ต้นอ่อนยูคาลิปตัส การฉายพลาสมาจึงอาจเกี่ยว 
เนื่องโดยตรงหรอืโดยอ้อมกบัการเจรญิเติบโตของ
ตน้อ่อนผกับุง้เนื่องจากฮอรโ์มนจบิเบอเรลลนิ 

เมื่อพจิารณาความเขยีวใบ พบว่าตน้ทีไ่ดร้บั
การฉายพลาสมามคีวามเขยีวใบที่เพิม่ขึน้กว่าปกติ 
คือ เมล็ดที่ได้รับพลาสมาที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส มคีวามเขยีวใบเฉลี่ยสูงทีสุ่ด คอื 36.00± 
1.00 รองลงมา คอื เมลด็ทีไ่ดร้บัพลาสมาทีอุ่ณหภูม ิ
100 องศาเซลเซยีส มคีวามเขยีวใบ 33.67±1.52 ซึง่
ต่างจากเมล็ดที่ไม่ได้รบัการฉายพลาสมา มีความ
เขยีวใบเฉลี่ยเพยีง 31.36 ± 0.55 ความเขยีวของใบ
เลีย้งทีเ่พิม่ขึน้ในระยะเวลาการเจรญิเตบิโตทีส่ัน้ คอื 
7 วนั อาจไม่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการสงัเคระห์ดว้ย
แสง แต่อาจเกิดจากพลาสมาไปกระตุ้นการท างาน
ของฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน แล้วส่งผลต่อการเป็น
ตัวกระตุ้นการท างานของ hydrolytic enzyme ใน
เอนโดสเปิร์มของเมล็ด ซึ่งเป็นตวักระตุ้นการย่อย
สลายสารอาหารส าหรบัให้ต้นอ่อนใช้ในการเจรญิ 
เตบิโต (Gupta and Chakrabarty, 2013) ใบเลีย้งจงึ
มสีเีขยีวเพิม่ขึน้ 

เมื่อวดัวติามนิซใีนต้นอ่อนทีม่อีายุ 7 วนั ซึ่ง
อยู่ในระยะที่เก็บเกี่ยวต้นอ่อนพร้อมรับประทาน 
พบว่าปรมิาณวติามนิซขีองตน้อ่อนจากเมลด็ทีไ่ดร้บั
การฉายพลาสมามปีรมิาณสงูขึน้จากเดมิ ซึง่ตน้อ่อน
จากเมล็ดที่ได้รับการฉายพลาสมาที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซยีส มวีติามนิซเีฉลีย่สงูทีสุ่ด คอื 530.00± 
8.71 มก./กก.นน.สด รองลงมา คือ ต้นอ่อนจาก
เมล็ดที่ได้รบัการฉายพลาสมาที่อุณหภูม ิ40 องศา
เซลเซียส มีวิตามินซี 514.67±11.00 มก./กก.นน.
สด และต้นอ่อนจากเมล็ดที่ไม่ได้รับการฉาย
พลาสมามีวิตามินซีเพียง 432.00±10.58 มก. /
กก.นน.สด  
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ตารางท่ี 1 เปอร์เซน็ต์ความงอก ความสูงต้น ความยาวราก ความเขยีวใบ และปรมิาณวติามนิซขีองต้นอ่อน
ผกับุง้ทีอ่ายุ 7 วนั 

 

อุณหภูมขิอง 
พลาสมา 

ความงอก 
(%) 

ความสงู 
(ซม.) 

ความยาวราก 
(ซม.) 

ความเขยีวใบ 
(spad unit) 

วติามนิซ ี
(มก./กก.นน.สด) 

ไม่ฉาย 85.00±6.21 3.40±0.70 5.98±1.80 31.36±0.55b 432.00±10.58c 
40 ºC 89.00±3.82 3.83±0.73 5.30±1.37 30.96±1.05b 514.67±11.00a 
80 ºC 89.00±9.86 4.30±0.45 3.96±1.51 36.00±1.00a 530.00±8.71a 
100 ºC 90.00±4.32 4.30±0.10 5.67±1.27 33.67±1.52ab 463.00±11.00b 
F-test ns ns ns ** ** 

CV (%) 7.37 14.14 28.77 3.29 1.88 
a, b = ค่าเฉลี่ยทีต่ามดว้ยอกัษรไม่เหมอืนกนัในแนวเดยีวกนั มคีวามแตกต่างกนัทางสถติจิากการเปรยีบเทยีบ
ดว้ยวธิ ีDuncan's multiple range test ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 99 %; * = มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี ่ = 0.05; ns = ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
 

 
 

รปูท่ี 1 ลกัษณะของต้นผุกบุ้งอ่อนทีอ่ายุ 7 วนั ทีไ่ดร้บัการฉายพลาสมาทีอุ่ณภูมติ่าง ๆ (ก) ไม่ไดร้บัการฉาย
พลาสมา (ข) ฉายพลาสมาที ่40 องศาเซลเซยีส (ค) ฉายพลาสมาที ่80 องศาเซลเซยีส และ (ง) ฉาย
พลาสมาที ่100 องศาเซลเซยีส  

 
ลกัษณะสุขภาพของต้นอ่อน พบว่าลกัษณะ

ตน้ทีต่ัง้ตรง ยาว อวบอว้น เหมาะแก่การรบัประทาน 
คอื ตน้อ่อนทีม่าจากเมลด็ทีไ่ดร้บัการฉายพลาสมาที่
อุณหภูม ิ80 องศาเซลเซยีส (รูปที ่1ข) และทีส่ าคญั 
คอื ความยาวรากยงัสัน้อกีดว้ย 
 

4. สรปุ 
การฉายพลาสมาใหเ้มลด็ผกับุ้งจนีส าหรบัใช้

ในการเพาะต้นอ่อนเพื่อรบัประทาน พบว่าอุณภูมทิี่
มีแนวโน้มเหมาะสมในการฉายพลาสมา คือ 80 
องศาเซลเซียส เนื่องจากต้นอ่อนที่ได้มรีากสัน้ ล า
ตน้สงู ใบมสีเีขยีวเขม้ และปรมิาณวติามนิซสีงู 
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