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ผลของไทเดียซูรอนต่ อความเป็ นพิษของไกลโฟเสทในผักบุ้งระยะต้ นกล้ า
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บทคัดย่ อ
ศึกษาผลของไทเดียซูรอน (Thidiazuron: TDZ) ต่อความเป็ นพิษของไกลโฟเสทในผักบุ้ง โดยนําเมล็ด
ผักบุ้งมาแช่ในสารละลายไกลโฟเสทอัตรา 360 มิลลิกรัม/ลิตรเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงแล้ วจึงนําไปแช่ในสารละลาย TDZ
อัตรา 0, 1.0, 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร หรื อสลับกัน รวมทังแช่
้ ในสารละลายไกลโฟเสทอัตรา 360 มิลลิกรัม/ลิตร + TDZ
ที่อตั รา 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง แล้ วจึงนํามาเพาะในทรายเป็ นเวลา 10 วัน วางแผนการทดลองแบบ
CRD ผลปรากฏว่า ลําดับของการได้ รับไกลโฟเสทหรื อ TDZ ก่อนหลังนัน้ ส่งผลที่ชดั เจนเฉพาะต่อความยาวรากของ
ผักบุ้ง โดยการได้ รับ TDZ ก่อนไกลโฟเสท จะมีความเป็ นพิษต่อความยาวรากของผักบุ้งเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับการ
ได้ รับไกลโฟเสทก่อน TDZ ยกเว้ นที่ความเข้ มข้ นของ TDZ เป็ น 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนการได้ รับไกลโฟเสทผสมกับ
TDZ นัน้ เป็ นพิษต่อการเจริ ญของต้ นกล้ าผักบุ้งมากกว่าการได้ รับสารเพียงชนิดเดียวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะมีผล
ต่อการลดความยาวรากลง ซึง่ แสดงว่า TDZ ที่ความเข้ มข้ นตํ่า สามารถหักล้ างความเป็ นพิษของไกลโฟเสทต่อต้ น
กล้ าฝั กบุ้งได้ หากได้ รับหลังจากที่เมล็ดพืชได้ รับไกลโฟเสทแล้ ว แต่จะเสริ มฤทธิ์ ของไกลโฟเสทหากเมล็ดพืชได้ รับ
สารสองชนิดผสมกัน

ABSTRACT

The effect of Thidiazuron (TDZ) on glyphosate phytotoxicity in Ipomoea aquatica was studied.
Seeds of I. aquatica were 1) immersed in 360 mg/l glyphosate solution for 1 h and then transferred to 0,
1.0, 10.0 mg/l TDZ 1 or 2) immersed in TDZ solution before immersing in glyphosate solution 3)
immersed in 360 mg/l glyphosate + 10.0 mg/l TDZ for 2 h. These seeds were sawn in sand and let them
grow for 10 days. The series of receiving glyphosate and TDZ affected root length of I. aquatica
significantly. When seeds were immersed in TDZ before glyphosate, the toxicity to root length were
more pronounced than seed that immersed in glyphosate before TDZ, except those at 10.0 mg/l TDZ.
Seedlings growth for I. aquatica immersed in 360 mg/l glyphosate + 10.0 mg/l TDZ was lower than that
in TDZ or Glyphosate alone. TDZ decreased glyphosate phytotoxicity to seedling when seeds were
exposed to TDZ after glyphosate, but phytotoxicity of seedlings increased when they were exposed in
mixed solution.
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คํานํา
การใช้ สารกําจัดวัชพืชที่ไม่ถกู ต้ อง ทําให้ เกิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อมและทําให้ เกิดผลเสียตามมาหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็ นการสูญเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ มขึน้ เกิ ดปั ญหามลพิษต่อระบบนิเวศ ทําให้ ระบบนิเวศเสียสมดุล หรื อเกิ ด
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ และพืชที่ไม่ใช่วชั พืชเป้าหมาย ไกลโฟเสทเป็ นสารกําจัดวัชพืชที่มีการใช้ อย่างแพร่ หลาย
เป็ นสารกําจัดวัชพืชประเภทดูดซึม สามารถดูดซึมผ่านทังทางใบและลํ
้
าต้ น เก็บสะสมไว้ ภายในลําต้ น ใบ รากพืช
ทัง้ หมด และภายในเนื อ้ เยื่ อ พื ช ที่ กํ า ลัง เจริ ญ เติ บ โต โดยเข้ า ไปยับ ยัง้ กระบวนการทํ างานของเอนไซม์ 5 enolpyruvylshikimic acid-3-phosphate synthase (EPSPS) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์ กรดอะมิโนและ
สารประกอบอะโรมาติกฟี นอล (Tesfamariam et al., 2009) นอกจากนัน้ ไกลโฟเสทยังลดระดับของแคลเซียม
แมงกานีส แมกนีเซียมและเหล็กในเมล็ดและใบของถัว่ เหลืองสายพันธุ์ที่ไม่ทนทานต่อไกลโฟเสท (Cakmak et al.,
2009)
การได้ รับสารควบคุมการเจริ ญเติบโตช่วยลดความเป็ นพิษของสารมลพิษเหล่านันต่
้ อพืชได้ โดยเฉพาะสาร
ควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชกลุ่มไซโตไคนิน ตัวอย่าง เช่น การปลูก Lupinus termis แบบไฮโดรโพนิกส์ใน
สารละลายที่มีไคนีตินร่ วมกับทองแดงหรื อสังกะสี จะแสดงความเป็ นพิษน้ อยกว่าพืชที่ได้ รับทองแดงหรื อสังกะสี
อย่างเดียว (Gadallah and El-Enany, 1999) ต้ นกล้ าข้ าวโพดที่ได้ รับ 4PU-30 ซึง่ เป็ นสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
ของพื ชในกลุ่ม ไซโทไคนิ นชนิ ดฟี นิ ลยูเรี ยจะเพิ่ มความทนทานต่อไกลโฟเสทโดยเพิ่ มนํ า้ หนักสดของข้ าวโพดได้
นอกจากนี ้ยังช่วยเพิ่มปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ บี และแคโรทีนอยด์ที่ถูกทําลายจากการได้ รับไกลโฟเสทด้ วย (Sergiev
et al., 2006) ไทเดียซูรอน (TDZ) ซึง่ เป็ นสารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชในกลุม่ ไซโทไคนินชนิดฟี นิลยูเรี ยเช่นกัน
สามารถลดความเป็ นพิษของสารพิษได้ หลายชนิด เช่น การใช้ TDZ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร กับเมล็ดก่อนเพาะในดินที่
ปนเปื อ้ นฟลูออรี น 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะช่วยเพิ่มนํ ้าหนักสดของรากข้ าวโพดได้ (วราภรณ์ และคณะ, 2554)
และยังช่วยลดความเป็ นพิษของนิกเกิลต่อข้ าวโพดได้ อีกด้ วย (Lukatkin et al., 2007)
ดังนัน้ ในการทดลองนี ้ จึงเป็ นการศึกษาผลของการได้ รับ TDZ ต่อความเป็ นพิษของไกลโฟเสทในต้ นกล้ า
ผักบุ้ง โดยเน้ นศึกษาที่ผลของการได้ รับ TDZ ก่อน หลัง หรื อพร้ อมกับการได้ รับไกลโฟเสทของเมล็ดผักบุ้ง เพื่ อ
ตรวจสอบการตอบสนองของการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าผักบุ้งต่อทัง้ TDZ และไกลโฟเสท

อุปกรณ์ และวิธีการ
ผลของการได้ รับไกลโฟเสทพร้ อมกับไทเดียซูรอน
เตรี ยมสารละลายไกลโฟเสท 360 มิลลิกรัม/ลิตร (ไกลโฟเสท 48 มีสารออกฤทธิ์ 36% w/v; บริ ษัทพาโตเคมี
อุตสาหกรรม จํากัด กรุ งเทพฯ) สารละลาย TDZ (Fluka, purity 99%) 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร และสารละลายไกลโฟ
เสท 360 มิลลิกรัม/ลิตร + TDZ 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร วางแผนการทดลองแบบปั จจัยเดียว CRD แช่เมล็ดผักบุ้ง ลงใน
สารละลายดังต่อไปนี ้เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง (1) สารละลายไกลโฟเสท 360 มิลลิกรัม/ลิตร (2) สารละลาย TDZ 10.0
มิลลิกรัม/ลิตร (3) สารละลายไกลโฟเสท 360 มิลลิกรัม/ลิตร + TDZ 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใช้ เมล็ดผักบุ้งที่แช่ใน
นํ ้ากลัน่ 2 ชัว่ โมงเป็ นกรรมวิธีเปรี ยบเทียบ นําเมล็ดผักบุ้งจากแต่ละกรรมวิธีไปเพาะบนถ้ วยพลาสติกที่ใส่ทรายที่นึ่ง
ฆ่าเชื ้อแล้ ว ถ้ วยละ 10 เมล็ด รดนํ ้าทุกวัน เมื่อครบ 10 วัน บันทึกผล ได้ แก่ วัดความยาวของยอดและราก และ
นํ ้าหนักสดของยอดและราก ทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วย One -way ANOVA และ Tukey’s test
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ผลของการได้ รับไกลโฟเสทก่ อนหรื อหลังไทเดียซูรอน
เตรี ยมสารละลายไกลโฟเสท ความเข้ มข้ น 360 มิลลิกรัม/ลิตร และสารละลาย TDZ ความเข้ มข้ น 1.0 และ
10.0 มิลลิกรัม/ลิตร แช่เมล็ดผักบุ้ง (บริ ษัทฉัว่ ย่งเซ้ ง จํากัด กรุ งเทพฯ) ลงในสารละลายทังสองเป็
้
นลําดับดังนี ้ 1) แช่
ในนํ ้ากลัน่ 1 ชัว่ โมงแล้ วแช่ในไกลโฟเสท 1 ชัว่ โมง (T0/Gly); 2) แช่ใน TDZ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 1 ชัว่ โมงแล้ วแช่ใน
ไกลโฟเสท 1 ชั่วโมง (T1.0/Gly); 3) แช่ในTDZ 10.0 มิลลิกรั ม/ลิตร1 ชั่วโมงแล้ วแช่ในไกลโฟเสท 1 ชั่วโมง
(T10.0/Gly); 4)แช่ในไกลโฟเสท 1 ชัว่ โมงแล้ วแช่ในนํ ้ากลัน่ 1 ชัว่ โมง (Gly/T0); 5) แช่ในไกลโฟเสท 1 ชัว่ โมงแล้ วแช่
ใน TDZ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 1 ชัว่ โมง (Gly/T1.0); 6) แช่ในไกลโฟเสท 1 ชัว่ โมงแล้ วแช่ในTDZ 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร 1
ชัว่ โมง (Gly/T10.0) โดยใช้ เมล็ดผักบุ้งที่แช่ในนํ ้ากลัน่ 2 ชัว่ โมงเป็ นกรรมวิธีเปรี ยบเทียบ วางแผนการทดลองแบบ
ปั จจัยเดียว CRD
นําเมล็ดผักบุ้งจากแต่ละชุดทดลองไปเพาะบนถ้ วยพลาสติกที่ใส่ทรายที่นงึ่ ฆ่าเชื ้อแล้ ว ถ้ วยละ 10 เมล็ด รด
นํ ้าทุกวัน เมื่อครบ 10 วัน เก็บผล วัดความยาวของยอดและราก และนํา้ หนักสดของยอดและราก ทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติด้วย One -way ANOVA และ Tukey’s test

ผลการทดลองและวิจารณ์
เมล็ดผักบุ้งที่แช่ในสารละลายไกลโฟเสทหรื อ TDZ ไม่ว่าจะในกรรมวิธีใดไม่มีผลต่อร้ อยละการงอกของ
เมล็ด (ไม่แสดงข้ อมูล) รวมทังไม่
้ มีผลต่อนํ ้าหนักสดของรากต้ นกล้ าผักบุ้งด้ วย อย่างไรก็ตาม พบว่าการกระตุ้นเมล็ด
ด้ วย TDZ ทุกอัตราเพียงอย่างเดียวทําให้ ความยาวของยอดผักบุ้งเพิ่มขึน้ แต่ทําให้ นํ ้าหนักสดของยอดลดลงเมื่อ
เทียบกับเมล็ดที่แช่ในนํ ้ากลัน่ (P<0.05) ส่วนเมล็ดที่ได้ รับไกลโฟเสทเพียงอย่างเดียว ไม่ทําให้ การเจริ ญเติบโตของ
ยอดผักบุ้งต่างไปจากกรรมวิธีเปรี ยบเทียบ แต่ถ้าแช่เมล็ดลงในสารละลายผสมที่มีทงั ้ TDZ และไกลโฟเสท กลับทํา
ให้ ความยาวและนํ ้าหนักสดของยอดลดลง (P<0.05) ในทางตรงกันข้ าม การได้ รับ TDZ หรื อไกลโฟเสทเพียงอย่าง
เดียว หรื อได้ รับทัง้ สองอย่างผสมกัน ล้ วนทํ าให้ ความยาวรากของต้ นกล้ าผักบุ้ง ลดลง เมื่อเที ยบกับกรรมวิ ธี
เปรี ยบเทียบ (P<0.05) โดยการที่แช่เมล็ดลงในสารละลายผสมที่มีทงั ้ TDZ และไกลโฟเสททําให้ ความยาวรากลดลง
มากที่สดุ (Table 1)
Table 1 Effect of glyphosate and TDZ on growth of Ipomoea aquatica seedling at 10 days after planting
when immerse seeds in each solution for 2 h before planting
Solutions (mg/l)
Shoot length Root length Shoot fresh
Root fresh weight
(cm/plant)
(cm/plant)
weight (mg/plant) (mg/plant)
Distilled water
5.5 ± 2.2b* 6.4 ± 2.5a
222.7 ± 80.7a
59.7 ± 30.3a
Gly (360)
6.3 ± 2.4ab 2.6 ± 1.4bc 180.0 ± 61.0ab
90.0 ± 10.0a
TDZ (10)
7.7 ± 2.0a
3.5 ± 1.3b
170.0 ± 50.0b
30.0 ± 13.0a
Gly (360) + TDZ (10) 2.3 ± 0.6c
1.1 ± 0.6c
98.0 ± 21.0c
54.0 ± 4.0a
* Data was shown as mean ± S.D. Different lowercase letter showed statistically difference (P<0.05)
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เมื่อศึกษาผลของลําดับการได้ รับ TDZ ก่อนหรื อหลังการได้ รับไกลโฟเสทต่อความเป็ นพิษต่อต้ นกล้ าผักบุ้ง
นัน้ พบว่าการแช่เมล็ดในไกลโฟเสทก่อน 1 ชัว่ โมง แล้ วจึงแช่ในนํ ้ากลัน่ 1 ชัว่ โมงเท่านันที
้ ่ทําให้ ความยาวยอดของ
ต้ นกล้ าผักบุ้งเมากกว่าเมื่อเทียบกับชุดควบคุม (P<0.05) ในขณะที่การได้ รับไกลโฟเสทหลังจากแช่ในนํ ้ากลัน่ หรื อ
สารละลาย TDZ รวมทังการแช่
้
เมล็ดในสารละลายไกลโฟเสทก่อนแล้ วจึงไปแช่ในสารละลาย TDZ 10 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ทําให้ ความยาวรากของต้ นกล้ าผักบุ้งลดลงจากชุดควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ผลของการ
แช่เมล็ดในสารละลายไกลโฟเสทก่อนหรื อหลังสารละลาย TDZ นี ้ ไม่มีผลต่อนํ ้าหนักสดของผักบุ้ง ทังนํ
้ ้าหนักสด
ของยอดและราก (Table 2)
Table 2 Effect of series for receiving glyphosate and TDZ on growth of Ipomoea aquatica seedling at
10 days after planting when immerse seeds in each solution before planting
Series
Time Shoot length Root length
Shoot fresh
Root fresh weight
(h)
(cm/plant)
(cm/plant) weight (mg/plant)
(mg/plant)
Distilled water
2
5.5 ± 2.2b*
6.4 ± 2.5a
222.7 ± 80.7a
59.7 ± 30.3a
T0/Gly
1/1
8.0 ± 2.8ab
3.0 ± 1.4b
204.8 ± 74.8a
47.1 ± 15.6a
T1.0/Gly
1/1
5.6 ± 2.4ab
2.1 ± 1.1b
158.0 ± 61.5a
44.1 ± 16.5a
T10.0/Gly
1/1
6.7 ± 2.3ab
3.5 ± 2.2b
216.4 ± 112.7a
43.3 ± 18.3a
Gly/T0
1/1
8.7 ± 3.0a
5.8 ± 2.6a
230.9 ± 90.0a
56.6 ± 14.9a
Gly/T1.0
1/1
8.2 ± 4.0ab
4.2 ± 2.7ab
229.5 ± 114.8a
61.2 ± 28.6a
Gly/T 10.0
1/1
7.8 ± 2.0ab
3.2 ± 1.3b
203.6 ± 48.7a
63.2 ± 22.7a
* Data was shown as mean ± S.D. Diferrent lowercase letter showed statistically difference (P<0.05)

ไทเดียซูรอนเป็ นไซโตไคนินที่มีฤทธิ์ ทางด้ านกระตุ้นการเจริ ญของยอดได้ ดี แต่ถ้าพืชได้ รับในระดับความ
เข้ มข้ นสูงจะยับยัง้ การเจริ ญของราก และยังกระตุ้นให้ พืชสร้ างเอทิ ลีนได้ ซึ่งเป็ นเหตุให้ พืชอ่อนแอลง (วราภรณ์ ,
2552) ดังนัน้ ในการทดลองนี ้ ความยาวรากของต้ นกล้ าผักบุ้งจึงลดลงเนื่องจากผลกระทบของ TDZ และไกลโฟเสท
เมื่อเมล็ดผักบุ้งได้ รับไกลโฟเสทก่อน แล้ วจึงได้ รับ TDZ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีความยาวรากมากกว่าได้ รับ TDZ 1.0
มิลลิกรัม/ลิตร แล้ วจึงได้ รับไกลโฟเสท แสดงว่าความเป็ นพิษที่ไกลโฟเสทส่งผลต่อรากนัน้ จะถูกหักล้ างจากการที่พืช
ได้ รับ TDZ ได้ ส่วนผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของยอดนันไม่
้ ชดั เจน ผลการศึกษานี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Sergiev et al. ซึง่ สารควบคุมการเจริ ญเติบโตประเภทไซโตไคนินในกลุ่มของฟี นิลยูเรี ย (เช่นเดียวกับ TDZ) เช่น
4PU-30 นัน้ สามารถลดความเป็ นพิษของไกลโฟเสทต่อข้ าวโพดได้ เช่นกัน (Sergiev et al., 2006)
เมื่อให้ พืชได้ รับสารควบคุมการเจริ ญเติบโตก่อนแล้ วจึงนําไปปลูกในดินหรื อสารละลายที่มีสารพิษ เช่น
การใช้ TDZ สามารถลดความเป็ นพิษของนิกเกิลในข้ าวโพด (Lukatkin et al., 2007) หรื อเมื่อเมล็ดข้ าวโพดได้ รับ
IBA และกรดจิบเบอเรลลิกสามารถลดความเป็ นพิษของลินเดนที่เป็ นสารฆ่าแมลงในกลุม่ ออร์ แกนโนคลอรี นได้ (ปั ท
มาพร และคณะ, 2554) หรื อผสมสารควบคุมการเจริ ญเติบโตลงในสารละลายที่มีสารมลพิษโดยตรงแล้ วจึงปลูกพืช
ลงไป เช่น การที่ปลูก Sedum alfredii แบบไฮโดรโพนิกส์ในสารละลายที่มีตะกัว่ และ IAA สามารถเพิ่มการสะสม
ตะกัว่ ในพืชได้ (Liu et al., 2007) ซึง่ ในการทดลองนี ้ การได้ รับไกลโฟเสทผสมกับ TDZ หรื อได้ รับ TDZ ก่อนได้ รับ
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ไกลโฟเสท ทําให้ การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าผักบุ้งลดลงมากกว่าการได้ รับไกลโฟเสทก่อน TDZ ซึง่ ผลของรู ปแบบ
การได้ รับสารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่อการออกฤทธิ์ในพืชในสภาวะที่มีสารพิษนัน้ มีรายงานว่าการให้ บราสสิโนส
เตอรอยด์แก่ต้นมะเขือเทศที่เจริ ญในสารละลายธาตุอาหารที่มีฟีแนนทรี นทางใบหรื อทางรากนัน้ ทําให้ มะเขือเทศ
เจริ ญเติบโตได้ ดีกว่าการไม่ได้ รับบราสสิโนสเตอรอยด์ทงสองวิ
ั้
ธี (Ahammed et al., 2012) ซึง่ ต่างจากผลของการ
ทดลองนี ้ ที่การที่เมล็ดผักบุ้งได้ รับ TDZ ผสมกับไกลโฟเสท นอกจากจะไม่ทําให้ การเจริ ญเติบโตดีขึ ้นแล้ ว ยังส่งผล
ทําให้ การเจริ ญเติบโตของรากลดลงอีกด้ วย

สรุ ป
การที่ ผักบุ้งได้ รับไทเดียซูรอนก่อนหลังหรื อผสมกับไกลโฟเสทในระยะที่ ยังเป็ นเมล็ดนัน้ ส่งผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าผักบุ้งต่างกัน โดยการได้ รับไทเดียซูรอนผสมกับไกลโฟเสทมีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโต
ของผักบุ้งมากที่สดุ ขณะที่การได้ รับไกลโฟเสทก่อนแล้ วจึงได้ รับไทเดียซูรอนมีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้ น
กล้ าผักบุ้งน้ อยที่สดุ ซึง่ ผลการศึกษานี ้ จะเป็ นประโยชน์สําหรับการใช้ สารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่อความเป็ นพิษ
ของสารพิษในพืช ซึง่ นอกจากจะต้ องคํานึงถึงชนิดและความเข้ มข้ นของสารควบคุมเจริ ญเติบโตแล้ ว ลําดับของการ
ได้ รับสารควบคุมการเจริ ญเติบโตก่อนหรื อหลังการสัมผัสสารมลพิษน่าจะเป็ นตัวแปรหนึง่ ที่ควรพิจารณาเช่นกัน
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