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บทคัดย่อ 

 ศกึษาผลของไทเดียซูรอน (Thidiazuron: TDZ) ต่อความเป็นพิษของไกลโฟเสทในผักบุ้ ง โดยนําเมล็ด

ผกับุ้งมาแช่ในสารละลายไกลโฟเสทอตัรา 360 มิลลิกรัม/ลิตรเป็นเวลา 1 ชัว่โมงแล้วจึงนําไปแช่ในสารละลาย TDZ 

อตัรา 0, 1.0, 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร หรือสลบักนั รวมทัง้แช่ในสารละลายไกลโฟเสทอตัรา 360 มิลลิกรัม/ลิตร + TDZ 

ท่ีอตัรา 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 2 ชัว่โมง แล้วจงึนํามาเพาะในทรายเป็นเวลา 10 วนั วางแผนการทดลองแบบ 

CRD ผลปรากฏวา่ ลําดบัของการได้รับไกลโฟเสทหรือ TDZ ก่อนหลงันัน้ สง่ผลท่ีชดัเจนเฉพาะตอ่ความยาวรากของ

ผกับุ้ ง โดยการได้รับ TDZ ก่อนไกลโฟเสท จะมีความเป็นพิษต่อความยาวรากของผกับุ้ งเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับการ

ได้รับไกลโฟเสทก่อน TDZ ยกเว้นท่ีความเข้มข้นของ TDZ เป็น 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร สว่นการได้รับไกลโฟเสทผสมกบั 

TDZ นัน้ เป็นพิษต่อการเจริญของต้นกล้าผกับุ้ งมากกว่าการได้รับสารเพียงชนิดเดียวอย่างชดัเจน โดยเฉพาะมีผล

ต่อการลดความยาวรากลง ซึง่แสดงว่า TDZ ท่ีความเข้มข้นต่ํา สามารถหกัล้างความเป็นพิษของไกลโฟเสทต่อต้น

กล้าฝักบุ้ งได้ หากได้รับหลงัจากท่ีเมล็ดพืชได้รับไกลโฟเสทแล้ว แต่จะเสริมฤทธ์ิของไกลโฟเสทหากเมล็ดพืชได้รับ

สารสองชนิดผสมกนั 
 

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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คาํนํา 

 การใช้สารกําจดัวชัพืชท่ีไมถ่กูต้อง ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทําให้เกิดผลเสียตามมาหลายประการ 

ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ เกิดปัญหามลพิษต่อระบบนิเวศ  ทําให้ระบบนิเวศเสียสมดุล หรือเกิด

อนัตรายตอ่สขุภาพของผู้ ใช้ และพืชท่ีไมใ่ช่วชัพืชเป้าหมาย ไกลโฟเสทเป็นสารกําจดัวชัพืชท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลาย 

เป็นสารกําจดัวชัพืชประเภทดูดซมึ สามารถดดูซมึผ่านทัง้ทางใบและลําต้น เก็บสะสมไว้ภายในลําต้น ใบ รากพืช

ทัง้หมด และภายในเนือ้เย่ือพืชท่ีกําลังเจริญเติบโต โดยเข้าไปยับยัง้กระบวนการทํางานของเอนไซม์ 5 - 

enolpyruvylshikimic acid-3-phosphate synthase (EPSPS) ซึ่งเก่ียวข้องกับการสงัเคราะห์กรดอะมิโนและ

สารประกอบอะโรมาติกฟีนอล (Tesfamariam et al., 2009) นอกจากนัน้ ไกลโฟเสทยงัลดระดบัของแคลเซียม 

แมงกานีส แมกนีเซียมและเหล็กในเมล็ดและใบของถัว่เหลืองสายพนัธุ์ท่ีไม่ทนทานต่อไกลโฟเสท (Cakmak et al., 

2009) 

 การได้รับสารควบคมุการเจริญเติบโตช่วยลดความเป็นพิษของสารมลพิษเหลา่นัน้ต่อพืชได้ โดยเฉพาะสาร

ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุ่มไซโตไคนิน ตวัอย่าง เช่น การปลูก Lupinus termis แบบไฮโดรโพนิกส์ใน

สารละลายท่ีมีไคนีตินร่วมกับทองแดงหรือสงักะสี จะแสดงความเป็นพิษน้อยกว่าพืชท่ีได้รับทองแดงหรือสงักะสี

อย่างเดียว (Gadallah and El-Enany, 1999) ต้นกล้าข้าวโพดท่ีได้รับ 4PU-30 ซึง่เป็นสารควบคมุการเจริญเติบโต

ของพืชในกลุ่มไซโทไคนินชนิดฟีนิลยูเรียจะเพ่ิมความทนทานต่อไกลโฟเสทโดยเพ่ิมนํา้หนักสดของข้าวโพดได้ 

นอกจากนีย้งัช่วยเพ่ิมปริมาณคลอโรฟิลล์เอ บี และแคโรทีนอยด์ท่ีถูกทําลายจากการได้รับไกลโฟเสทด้วย (Sergiev 

et al., 2006) ไทเดียซูรอน (TDZ) ซึง่เป็นสารควบคมุการเจริญเติบโตของพืชในกลุม่ไซโทไคนินชนิดฟีนิลยเูรียเช่นกนั 

สามารถลดความเป็นพิษของสารพิษได้หลายชนิด เช่น การใช้ TDZ 1.0 มิลลิกรัมตอ่ลิตร กบัเมลด็ก่อนเพาะในดินท่ี

ปนเปือ้นฟลอูอรีน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะช่วยเพ่ิมนํา้หนกัสดของรากข้าวโพดได้ (วราภรณ์ และคณะ, 2554) 

และยงัช่วยลดความเป็นพิษของนิกเกิลตอ่ข้าวโพดได้อีกด้วย (Lukatkin et al., 2007) 

 ดงันัน้ ในการทดลองนี ้จึงเป็นการศกึษาผลของการได้รับ TDZ ต่อความเป็นพิษของไกลโฟเสทในต้นกล้า

ผักบุ้ ง โดยเน้นศึกษาท่ีผลของการได้รับ TDZ ก่อน หลงั หรือพร้อมกับการได้รับไกลโฟเสทของเมล็ดผักบุ้ ง เพ่ือ

ตรวจสอบการตอบสนองของการเจริญเติบโตของต้นกล้าผกับุ้งตอ่ทัง้ TDZ และไกลโฟเสท  

อุปกรณ์และวิธีการ 

ผลของการได้รับไกลโฟเสทพร้อมกับไทเดียซูรอน 

เตรียมสารละลายไกลโฟเสท 360 มิลลิกรัม/ลิตร (ไกลโฟเสท 48 มีสารออกฤทธ์ิ 36% w/v; บริษัทพาโตเคมี

อตุสาหกรรม จํากดั กรุงเทพฯ) สารละลาย TDZ (Fluka, purity 99%) 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร และสารละลายไกลโฟ

เสท 360 มิลลิกรัม/ลิตร + TDZ 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร วางแผนการทดลองแบบปัจจยัเดียว CRD แช่เมลด็ผกับุ้ ง ลงใน

สารละลายดงัต่อไปนีเ้ป็นเวลา 2 ชัว่โมง (1) สารละลายไกลโฟเสท 360 มิลลิกรัม/ลิตร (2) สารละลาย TDZ 10.0 

มิลลิกรัม/ลิตร (3) สารละลายไกลโฟเสท 360 มิลลิกรัม/ลิตร + TDZ 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใช้เมล็ดผกับุ้ งท่ีแช่ใน

นํา้กลัน่ 2 ชัว่โมงเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ นําเมล็ดผกับุ้ งจากแต่ละกรรมวิธีไปเพาะบนถ้วยพลาสติกท่ีใส่ทรายท่ีนึ่ง

ฆ่าเชือ้แล้ว ถ้วยละ 10 เมล็ด รดนํา้ทุกวนั เม่ือครบ 10 วนั บันทึกผล ได้แก่ วดัความยาวของยอดและราก และ

นํา้หนกัสดของยอดและราก ทดสอบความแตกตา่งทางสถิติด้วย One -way ANOVA และ Tukey’s test 
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ผลของการได้รับไกลโฟเสทก่อนหรือหลังไทเดียซูรอน 

เตรียมสารละลายไกลโฟเสท  ความเข้มข้น 360 มิลลิกรัม/ลิตร และสารละลาย TDZ ความเข้มข้น 1.0 และ 

10.0 มิลลิกรัม/ลิตร แช่เมลด็ผกับุ้ง (บริษัทฉัว่ย่งเซ้ง จํากดั กรุงเทพฯ) ลงในสารละลายทัง้สองเป็นลําดบัดงันี ้1) แช่

ในนํา้กลัน่ 1 ชัว่โมงแล้วแช่ในไกลโฟเสท 1 ชัว่โมง (T0/Gly); 2) แช่ใน TDZ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 1 ชัว่โมงแล้วแช่ใน

ไกลโฟเสท 1 ชั่วโมง (T1.0/Gly); 3) แช่ในTDZ 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร1 ชั่วโมงแล้วแช่ในไกลโฟเสท 1 ชั่วโมง 

(T10.0/Gly); 4)แช่ในไกลโฟเสท 1 ชัว่โมงแล้วแช่ในนํา้กลัน่ 1 ชัว่โมง (Gly/T0); 5) แช่ในไกลโฟเสท 1 ชัว่โมงแล้วแช่

ใน TDZ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 1 ชัว่โมง (Gly/T1.0); 6) แช่ในไกลโฟเสท 1 ชัว่โมงแล้วแช่ในTDZ 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร 1 

ชัว่โมง (Gly/T10.0) โดยใช้เมล็ดผกับุ้ งท่ีแช่ในนํา้กลัน่ 2 ชัว่โมงเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ วางแผนการทดลองแบบ

ปัจจยัเดียว CRD 

นําเมลด็ผกับุ้งจากแตล่ะชดุทดลองไปเพาะบนถ้วยพลาสติกท่ีใสท่รายท่ีนึง่ฆ่าเชือ้แล้ว ถ้วยละ 10 เมลด็ รด

นํา้ทุกวนั เม่ือครบ 10 วนั เก็บผล วดัความยาวของยอดและราก และนํา้หนกัสดของยอดและราก ทดสอบความ

แตกตา่งทางสถิติด้วย One -way ANOVA และ Tukey’s test 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

เมล็ดผกับุ้ งท่ีแช่ในสารละลายไกลโฟเสทหรือ TDZ ไม่ว่าจะในกรรมวิธีใดไม่มีผลต่อร้อยละการงอกของ

เมลด็ (ไมแ่สดงข้อมลู) รวมทัง้ไมมี่ผลตอ่นํา้หนกัสดของรากต้นกล้าผกับุ้งด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่าการกระตุ้นเมล็ด

ด้วย TDZ ทุกอตัราเพียงอย่างเดียวทําให้ความยาวของยอดผักบุ้ งเพ่ิมขึน้แต่ทําให้นํา้หนักสดของยอดลดลงเม่ือ

เทียบกบัเมล็ดท่ีแช่ในนํา้กลัน่ (P<0.05) ส่วนเมล็ดท่ีได้รับไกลโฟเสทเพียงอย่างเดียว ไม่ทําให้การเจริญเติบโตของ

ยอดผกับุ้งตา่งไปจากกรรมวิธีเปรียบเทียบ แต่ถ้าแช่เมล็ดลงในสารละลายผสมท่ีมีทัง้ TDZ และไกลโฟเสท กลบัทํา

ให้ความยาวและนํา้หนกัสดของยอดลดลง (P<0.05) ในทางตรงกนัข้าม การได้รับ TDZ หรือไกลโฟเสทเพียงอย่าง

เดียว หรือได้รับทัง้สองอย่างผสมกัน ล้วนทําให้ความยาวรากของต้นกล้าผักบุ้ งลดลง  เม่ือเทียบกับกรรมวิธี

เปรียบเทียบ (P<0.05) โดยการท่ีแช่เมลด็ลงในสารละลายผสมท่ีมีทัง้ TDZ และไกลโฟเสททําให้ความยาวรากลดลง

มากท่ีสดุ (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 

(cm/plant) 

Root length 

(cm/plant) 

Shoot fresh 

weight (mg/plant) 

Root fresh weight 

(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) 

 

  



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2216 

เม่ือศกึษาผลของลําดบัการได้รับ TDZ ก่อนหรือหลงัการได้รับไกลโฟเสทต่อความเป็นพิษต่อต้นกล้าผกับุ้ ง

นัน้ พบว่าการแช่เมล็ดในไกลโฟเสทก่อน 1 ชัว่โมง แล้วจึงแช่ในนํา้กลัน่ 1 ชัว่โมงเท่านัน้ท่ีทําให้ความยาวยอดของ

ต้นกล้าผกับุ้งเมากกวา่เม่ือเทียบกบัชุดควบคมุ (P<0.05)  ในขณะท่ีการได้รับไกลโฟเสทหลงัจากแช่ในนํา้กลัน่หรือ

สารละลาย TDZ รวมทัง้การแช่เมลด็ในสารละลายไกลโฟเสทก่อนแล้วจึงไปแช่ในสารละลาย TDZ 10 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ทําให้ความยาวรากของต้นกล้าผกับุ้งลดลงจากชดุควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05)  แต่ผลของการ

แช่เมล็ดในสารละลายไกลโฟเสทก่อนหรือหลงัสารละลาย TDZ นี ้ไม่มีผลต่อนํา้หนกัสดของผกับุ้ ง ทัง้นํา้หนกัสด

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 

(h) 

Shoot length 

(cm/plant) 

Root length 

(cm/plant) 

Shoot fresh 

weight (mg/plant) 

Root fresh weight 

(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) 

 

 ไทเดียซูรอนเป็นไซโตไคนินท่ีมีฤทธ์ิทางด้านกระตุ้นการเจริญของยอดได้ดี แต่ถ้าพืชได้รับในระดบัความ

เข้มข้นสูงจะยับยัง้การเจริญของราก และยังกระตุ้นให้พืชสร้างเอทิลีนได้ ซึ่งเป็นเหตุให้พืชอ่อนแอลง (วราภรณ์, 

2552) ดงันัน้ ในการทดลองนี ้ความยาวรากของต้นกล้าผกับุ้งจงึลดลงเน่ืองจากผลกระทบของ TDZ และไกลโฟเสท 

เม่ือเมล็ดผกับุ้ งได้รับไกลโฟเสทก่อน แล้วจึงได้รับ TDZ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีความยาวรากมากกว่าได้รับ TDZ 1.0 

มิลลิกรัม/ลิตร แล้วจงึได้รับไกลโฟเสท แสดงวา่ความเป็นพิษท่ีไกลโฟเสทสง่ผลตอ่รากนัน้ จะถกูหกัล้างจากการท่ีพืช

ได้รับ TDZ ได้ ส่วนผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของยอดนัน้ไม่ชดัเจน ผลการศึกษานีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ 

Sergiev et al. ซึง่สารควบคมุการเจริญเติบโตประเภทไซโตไคนินในกลุ่มของฟีนิลยูเรีย (เช่นเดียวกบั TDZ) เช่น 

4PU-30 นัน้ สามารถลดความเป็นพิษของไกลโฟเสทตอ่ข้าวโพดได้เช่นกนั (Sergiev et al., 2006) 

 เม่ือให้พืชได้รับสารควบคุมการเจริญเติบโตก่อนแล้วจึงนําไปปลูกในดินหรือสารละลายท่ีมีสารพิษ เช่น 

การใช้ TDZ สามารถลดความเป็นพิษของนิกเกิลในข้าวโพด (Lukatkin et al., 2007) หรือเม่ือเมล็ดข้าวโพดได้รับ 

IBA และกรดจิบเบอเรลลิกสามารถลดความเป็นพิษของลินเดนท่ีเป็นสารฆ่าแมลงในกลุม่ออร์แกนโนคลอรีนได้ (ปัท

มาพร และคณะ, 2554) หรือผสมสารควบคมุการเจริญเติบโตลงในสารละลายท่ีมีสารมลพิษโดยตรงแล้วจึงปลกูพืช

ลงไป เช่น การท่ีปลกู Sedum alfredii แบบไฮโดรโพนิกส์ในสารละลายท่ีมีตะกัว่และ IAA สามารถเพ่ิมการสะสม

ตะกัว่ในพืชได้ (Liu et al., 2007) ซึง่ในการทดลองนี ้การได้รับไกลโฟเสทผสมกบั TDZ หรือได้รับ TDZ ก่อนได้รับ
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ไกลโฟเสท ทําให้การเจริญเติบโตของต้นกล้าผกับุ้ งลดลงมากกว่าการได้รับไกลโฟเสทก่อน TDZ ซึง่ผลของรูปแบบ

การได้รับสารควบคมุการเจริญเติบโตตอ่การออกฤทธ์ิในพืชในสภาวะท่ีมีสารพิษนัน้ มีรายงานว่าการให้บราสสิโนส

เตอรอยด์แก่ต้นมะเขือเทศท่ีเจริญในสารละลายธาตอุาหารท่ีมีฟีแนนทรีนทางใบหรือทางรากนัน้ ทําให้มะเขือเทศ

เจริญเติบโตได้ดีกว่าการไม่ได้รับบราสสิโนสเตอรอยด์ทัง้สองวิธี (Ahammed et al., 2012) ซึง่ต่างจากผลของการ

ทดลองนี ้ท่ีการท่ีเมลด็ผกับุ้ งได้รับ TDZ ผสมกบัไกลโฟเสท นอกจากจะไม่ทําให้การเจริญเติบโตดีขึน้แล้ว ยงัส่งผล

ทําให้การเจริญเติบโตของรากลดลงอีกด้วย 

 

สรุป 

 การท่ีผักบุ้ งได้รับไทเดียซูรอนก่อนหลังหรือผสมกับไกลโฟเสทในระยะท่ียังเป็นเมล็ดนัน้ ส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตของต้นกล้าผกับุ้ งต่างกนั โดยการได้รับไทเดียซูรอนผสมกบัไกลโฟเสทมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต

ของผกับุ้งมากท่ีสดุ ขณะท่ีการได้รับไกลโฟเสทก่อนแล้วจงึได้รับไทเดียซูรอนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้น

กล้าผกับุ้งน้อยท่ีสดุ ซึง่ผลการศกึษานี ้จะเป็นประโยชน์สําหรับการใช้สารควบคมุการเจริญเติบโตต่อความเป็นพิษ

ของสารพิษในพืช ซึง่นอกจากจะต้องคํานงึถงึชนิดและความเข้มข้นของสารควบคมุเจริญเติบโตแล้ว ลําดบัของการ

ได้รับสารควบคมุการเจริญเติบโตก่อนหรือหลงัการสมัผสัสารมลพิษน่าจะเป็นตวัแปรหนึง่ท่ีควรพิจารณาเช่นกนั 
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