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ระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกันตอ
ความยาวยอดของวัชพืชและพืชปลูก   130 

7 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทํา
ละลายและความเขมขนที่แตกตางกัน ตอความยาวรากของวัชพืชและ
พืชปลูกที่วันนับครั้งสุดทาย   131 

8 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มี
ระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกันตอ
ความยาวรากของวัชพืชและพืชปลูก   132 

9 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทํา
ละลายและความเขมขนที่แตกตางกัน ตอน้ําหนักแหงของวัชพืชและ
พืชปลูกที่วันนับครั้งสุดทาย   133 

10 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มี
ระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกันตอ
น้ําหนักแหงของวัชพืชและพืชปลูก   134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (8)

สารบัญภาพ 
 
          ภาพที่                                                                                                                                 หนา 

1 เสนสายของ H. fontinalis (Ag.) Bornet. (400x)         3 
    2 การถายทอดอเิล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง      14 

3 การงอกของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105  เมื่อไดรับสารสกัดจาก          
H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่
แตกตางกัน     37 

4 การงอกของผักกาดขาวปลี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มี
ระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน     39 

5 การงอกของถั่วผีเมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะการ
เจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน     41 

6 การงอกของหญารังนก เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะ
การเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน     43 

7 เปรียบเทียบการงอกของหญารังนกที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis 
ระยะ stationary ดวยเมทานอลที่วันนับครั้งแรกและวันนับครั้งสุดทาย     45 

8 ความยาวยอดของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เมื่อไดรับสารสกัดจาก                 
H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่
แตกตางกัน     50 

9 ตนกลาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 อายุ 14 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก                 
H. fontinalis ที่ใชน้ํากลั่นเปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุดควบคุม     51 

10 ตนกลาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 อายุ 14 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก    
H. fontinalis ระยะ exponential ที่ใชเมทานอลเปนตัวทําละลาย
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม     52 

11 ตนกลาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 อายุ 14 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก    
H. fontinalis ระยะ stationary ที่ใชเมทานอลเปนตัวทําละลาย
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม     53 

12 ความยาวยอดของผักกาดขาวปลี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่
มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน     55 

 



 (9)

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
          ภาพที่                                                                                                                                 หนา 

13 ตนกลาผักกาดขาวปลีอายุ 10 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis 
ระยะ exponential ที่ใชเมทานอลเปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม     56 

14 ตนกลาผักกาดขาวปลีอายุ 10 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis 
ระยะ stationary ที่ใชเมทานอลเปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม     57 

15 ความยาวยอดของถั่วผี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะ
การเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน     59 

16 ตนกลาถ่ัวผีอายุ 8 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ 
exponential ที่ใชเมทานอลเปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุดควบคุม     60 

17 ตนกลาถ่ัวผีอายุ 8 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ 
stationary ที่ใชเมทานอลเปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุดควบคุม     61 

18 ตนกลาถ่ัวผีอายุ 8 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่ใชน้ํากลั่น
เปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุดควบคุม     62 

19 ความยาวยอดของหญารังนก เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มี
ระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน     64 

20 ตนกลาหญารังนกอายุ 14 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ 
exponential ที่ใชเมทานอลเปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุดควบคุม     65 

21 ความยาวรากของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เมื่อไดรับสารสกัดจาก   
H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่
แตกตางกัน     70 

22 ความยาวรากของผักกาดขาวปลี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่
มีระยะการเจรญิเติบโต ตัวทาํละลาย และความเขมขนทีแ่ตกตางกัน     72 

23 ความยาวรากของถั่วผี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะ
การเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน     74 

 

 



 

 

(10)

สารบัญภาพ (ตอ) 
          ภาพที่                                                                                                                                 หนา 

24 ความยาวรากของหญารังนก เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มี
ระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน     76 

25 น้ําหนักแหงของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105  เมื่อไดรับสารสกัดจาก    
H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่
แตกตางกัน     86 

26 น้ําหนักแหงของผักกาดขาวปลี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่
มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน     88 

27 น้ําหนักแหงของถั่วผี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะการ
เจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน     90 

28 น้ําหนักแหงของหญารังนก เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มี
ระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน     92 

 
          ภาพผนวกที่                                                                                                                         

1  ปริมาณคลอโรฟลลเอของ H. fontinalis ที่เล้ียงในอาหารเหลวสูตร   
BG-11   124 
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ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet  
TISTR 8437 ตอการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง  

และการงอกของเมล็ด 
 

Effect of Cyanobacteria Extracts (Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet  
TISTR 8437) on Photosynthetic Electron Transport and Seed Germination 

 
คํานํา 

 
 ปจจุบันการใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืชเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากเปน
วิธีการกําจัดวัชพืชที่ประหยัดคาใชจายและใชแรงงานคนนอย (Zimdahl, 1999) แตอยางไรก็ตาม
การใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืชนั้นยังมีผลเสียตามมาอีกหลายๆ อยางดวยกันเชน สารเคมีนั้นมี
ฤทธิ์ตกคางในสภาพแวดลอม และอาจจะมีการปนเปอนในอาหารและน้ํา (Monaco et al., 2002) ซ่ึง
อาจเปนอันตรายตอมนุษยและสัตวเล้ียงตางๆ ได จึงมีความพยายามในการรณรงคใหมีการใช
สารเคมีในการกําจัดวัชพืชใหถูกวิธีและลดการใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืชดวย โดยแนวทางหนึ่ง
ที่นาสนใจคือการพยายามนําสารสกัดที่ไดจากธรรมชาติมาประยุกตใชในการกําจัดวัชพืช มี
การศึกษาถึงผลของสารสกัดจากพืชหลาย ๆ ชนิดวามีผลตอการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช
และพืชปลูกที่นํามาทดสอบหรือไม โดยผลที่ไดอาจจะนําไปพัฒนาสารสกัดจากพืชเหลานั้นใหมี
การใชในทางการเกษตรอยางจริงจังได ตัวอยางของการศึกษาผลของสารสกัดจากธรรมชาติตอการ
งอกของพืชบางชนิดเชน การงอกของเมล็ด pigweed  ryegrass และ มะเขือเทศ ถูกยับยั้งเมื่อไดรับ
สารสกัดจากปอแกว (Hibiscus cannabinus L.) (Russo et al., 1997) สวนสารสกัดจากหญาแหวหมู 
(Cyperus rotundus) และผักเบี้ยหิน (Trianthema pertulacastrum L.) มีผลยับยั้งการงอกของถั่ว
เหลือง (อุไร, 2539) สารสกัดจากราก Echinacea angustifolia D.C. มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด
ผักกาดหอม switchgrass และ prairie dropseed (Viles and Reese, 1996)  นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
ถึงผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียบางชนิด ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดเชน 
ขาวโพดและถั่วลันเตา (Gleason and Case, 1986) และยังมีผลตอการงอกของเมล็ดพืชบางชนิดเชน 
หญารังนกและผักกาดขาวปลี (ณัฎฐา, 2543) จึงมีแนวความคิดที่จะนําสารสกัดจากไซยาโน
แบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet มาศึกษาถึงผลตอการงอกและการเจริญเติบโตของ
พืชบางชนิด เนื่องจากมีรายงานวาสารที่สกัดจาก H. fontinalis นี้มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโต
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ของสาหราย แบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด (Moore et al., 1987 a) ซ่ึงผลที่ไดอาจจะนําไปใชในการ
พัฒนาสารสกัดจาก H. fontinalis เพื่อใชเปนสารกําจัดวัชพืชทดแทนการใชสารเคมีในการกําจัด
วัชพืชเพื่อความปลอดภัยตอสภาพแวดลอม มนุษย และสัตวเล้ียงตอไป 
 

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะทําการทดสอบผลของสารสกัดและสารที่ 
H. fontinalis ปลดปลอยออกมา (exudate) ในอาหารเลี้ยงตอการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง การงอกของเมล็ด ความยาวยอด ความยาวรากของตนกลา และการเจริญเติบโต
ของวัชพืชและพืชปลูก 
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การตรวจเอกสาร 
 

ไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet 
 
 จัดอยูใน  
  Order Stigonematales 
   Family Stigonemataceae 
    Genus Hapalosiphon 
     Species fontinalis 
 
 กลุมเซลลมีสีเขียวแกมน้ําเงิน พบไดตามพื้นดินที่ช้ืนแฉะและบนพืชน้ําที่อยูในบริเวณน้ํา
นิ่ง เมื่อดูภายใตกลองจุลทรรศน เห็นเปนเสนสายกวางประมาณ 12-24 ไมโครเมตร ทรัยโคม 
(trichome) เรียงเปนแถวเดียวบางครั้งอาจพบเรียงกัน 2-3 แถว รูปรางเซลลที่เสนสายหลักเปนรูป
ส่ีเหล่ียมจนถึงกลม แตกแขนงแทดานขาง (lateral true branching) แขนงที่แตกออกมามีความกวาง
ประมาณ 9-12 ไมโครเมตร เซลลที่แขนงรูปรางเหล่ียมจนถึงรี ทั้งเสนสายหลักและแขนงที่แตก
ออกมามีชีท  (sheath) หุม  ชีทที่หุมไมมีสีแตอาจมีสีน้ํ าตาลแกมเหลืองเมื่อแก  ฮอรโมโกน 
(hormogone) กวางประมาณ 6 ไมโครเมตร ยาว 100-300 ไมโครเมตร ประกอบดวยเซลลประมาณ 
14-50 เซลล (Desikachary, 1959) 
 
 

h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  เสนสายของ H. fontinalis (Ag.) Bornet (400x) 
lateral true branc
 
main trichome
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สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย 
  

ไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดเปนแหลงของสารทุติยภูมิ (secondary metabolite) ซ่ึงมีผล
แตกตางกันออกไปเชน เปนพิษตอเซลล (cytotoxin) ตับ (hepatotoxin) ระบบประสาท (neurotoxin) 
ฤทธิ์ตอตานไวรัส (antiviral activity) เชื้อรา (antifungal activity) แบคทีเรีย (antibacterial activity) 
และยังมีผลในการยับยั้งกิจกรรมของสาหราย (antialgal activity) และพืชบางชนิดได ซ่ึงมีตัวอยาง
การศึกษาผลของสารที่สกัดไดจากไซยาโนแบคทีเรียที่มีผลตางๆ กัน เชน 

 
1. พิษตอเซลล (cytotoxin) เชนสาร tolytoxin มีผลไปรบกวนการจัดเรียงตัวของ              

ไมโครฟลาเมนท (microfilament) ทําใหไมเกิดการสราง contractile ring ซ่ึงมีความจําเปนตอการ
แบงเซลลในพวกยูคาริโอต (Patterson et al., 1994) นอกจากนี้ยังพบสารที่มีผลเปนพิษตอเซลลอีก
หลายชนิดที่ไดมาจากไซยาโนแบคทีเรียชนิดตางๆ เชน acutiphycins, indolcarbazoles, 
paracyclophanes, scytophycins, toyocamycin และ tubercidin สารเหลานี้จะพบไดในสาหรายที่อยู
ในวงศ Scytonematales ในลําดับ Nostocales และ วงศ Stigonemataceae ในลําดับ Stigonematales 
(Patterson et al., 1991; Carmichael, 1992)  

 
2. พิษตอตับ (hepatotoxin) โดยมีการทดลองในสัตวหลายๆ ชนิด เชน วัว แกะ มา หมู เปด 

หนู และกระตาย  พบวาสารพิษจะเขาไปทําลายเซลลตับทําใหเกิดเลือดไหลไมหยุดในตับและเซลล
ตับเกิดเสียสภาพไป (Rinehart et al., 1994) ซ่ึงจะมีผลทําใหสัตวทดลองเกิดอาการออนเพลีย 
อาเจียน ทองรวง และตายไดในเวลาไมกี่ช่ัวโมงหลังจากไดรับสาร ซ่ึงสารที่มีผลเปนพิษตอตับนี้พบ
ในไซยาโนแบคทีเรียชนิด Microcystis sp.,  Anabaena sp.,  Nodularia sp.,  Oscillatoria sp. และ 
Nostoc sp. (Carmichael, 1992)  

 
3. พิษตอระบบประสาท (neurotoxin) สารพิษจาก Lyngbya wollei Farlow ex Gomont จะมี

ผลในการขัดขวางการทํางานของ sodium channel ของหนู ซ่ึงมีผลทําใหหนูมีการเคลื่อนไหวลดลง 
ส่ัน และตายในที่สุด (Yin et al., 1997) และยังพบวามีสารที่มีพิษตอระบบประสาทในไซยาโน
แบคทีเรีย Anabaena sp.,  Aphanizomenon sp.,  Oscillatoria  sp. และ Trichodesmium sp. 
(Carmichael, 1992) 
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4. ฤทธิ์ตานไวรัส (antiviral activity) จากการศึกษาของ Armstrong et al. (1991)  พบวา 
สารสกัดที่ไดจากเซลล Lyngbya sp. Pearl strain ในระยะ early exponential growth phase มีผล
ยับยั้งไวรัส influenza virus PR8 ได สวน Patterson et al. (1993) ศึกษาผลของสารสกัดจากไซยาโน
แบคทีเรียจํานวน 694 สายพันธุ จาก 334 ชนิดพบวาประมาณ 10 เปอรเซ็นตของไซยาโนแบคทีเรีย
ที่ทําการศึกษามีฤทธิ์ตอตานเชื้อไวรัส HSV-2 ซ่ึงเปนไวรัสที่ทําใหเกิดโรคเริม (herpes simplex) 
และ HIV-1 ที่เปนไวรัสที่ทําใหเกิดโรคเอดส (AIDS) และประมาณ 2 เปอรเซ็นตของไซยาโน
แบคทีเรียที่ทําการศึกษาใหผลในการยับยั้งไวรัส RSV ที่กอใหเกิดโรค acute respiratory distress 
โดยไซยาโนแบคทีเรียที่พบสารที่มีผลในการตอตานไวรัสทั้ง 3 ชนิดนี้พบวาจัดอยูในอันดับ 
Chroococcales  

 
5. ฤทธิ์ตานแบคทีเรีย (antibacterial activity) จากการศึกษาสารที่สกัดดวยอะซีโตนจาก   

ไซยาโนแบคทีเรีย Nodularia harveyana พบวามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวก
ชนิด Enterococcus faecalis และ Streptococcus pneumoniae  แตไมมีผลตอแบคทีเรียชนิดแกรมลบ 
(Pushparaj et al., 1999) สวนสารปฏิชีวนะ (antibiotic) จาก Scytonema sp. TISTR 8208 พบวามีผล
ยับยั้งการเจริญเติบโตทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบ (Chetsumon et al., 1993) 

 
6. ฤทธิ์ตานเชื้อรา (antifungal activity) Jaki et al. (2001) พบวาสาร tolybyssidins A และ B 

ที่สกัดไดจาก Tolypothrix byssoidea (EAWAG 195) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ 
Candida albicans ไดเมื่อใชสารที่มีความเขมขน 32 และ 64 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรตามลําดับ สวน
สารสกัดที่ไดมาจาก Nodularia harveyana  ดวยอะซีโตนมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่กอ
โรคในพืช (plant fungal pathogens) ชนิด Pestalotiopsis funeria และ Fusarium oxysporum  
(Pushparaj et al., 1999) และสาร nostofungicidine ที่ไดจากการสกัด Nostoc commune มีฤทธิ์ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของ Aspergillus candidus ไดเชนกัน (Kajiyama et al., 1998) 
 

7. ผลตอการเจริญเติบโตของสาหรายชนิดอื่นและไซยาโนแบคทีเรีย จากการศึกษาผลของ
สาร cyanobacterin LU-1 ที่สกัดไดมาจาก Nostoc linckia CALU 892 โดย Gromov et al. (1991) 
พบวา มีผลยับยั้งการเติบโตของสาหรายและไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดไดใกลเคียงกับผลที่เกิดจาก
สารไซยาโนแบคทีริน (cyanobacterin) ที่สกัดไดจาก Scytonema hofmanni ถึงแมวาสารทั้งสองชนิด
นี้จะมีองคประกอบทางเคมี บริเวณที่สารเขาทําปฏิกิริยาและสกัดไดมาจากไซยาโนแบคทีเรียตาง
ชนิดกันก็ตาม  Lee and Gleason (1994) ไดสกัดสารไฮดรอกซีไซยาโนแบคทีริน (hydroxy 
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cyanobacterin) จาก Scytonema hofmanni  แลวนํามาทดสอบกับ Synechococcus sp. พบวา มีผลตอ 
Synechococcus sp. ในบริเวณที่ไดรับสารและเมื่อทิ้งไวเปนเวลา 2-4 วันพบวา เซลลของ 
Synechococcus sp. สามารถกลับมาเจริญเติบโตไดอีกครั้งในบริเวณที่ไดรับสารนั้น ซ่ึงแสดงวา
สารไฮดรอกซีไซยาโนแบคทีรินนี้สามารถคงสภาพความเปนพิษไดในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น สวน 
Mason et al. (1982) นําสารสกัดจาก Scytonema hofmanni มาทดสอบกับไซยาโนแบคทีเรียบาง
ชนิดพบวา สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ Synechococcus sp., Aphanocapsa sp. 6308 และ 
Anabaena sp. 7119 ได และ Todorova et al. (1995) สกัดสาร nostocyclamide จาก Nostoc sp. 31 
และศึกษาพบวา สาร nostocyclamide ที่มีความเขมขน 0.1 ไมโครโมลารมีผลยับยั้งการเจริญเติบโต
ของ Anabaena P-9  
 

8. ผลตอการเจริญเติบโตของพืช  Gleason and Case (1986) ศึกษาผลของไซยาโนแบคทีริน
ซ่ึงสกัดไดมาจาก Scytonema hofmanni โดยพนไซยาโนแบคทีรินไปที่สวนใบและลําตนเหนือดิน
ของพืชทดสอบที่มีอายุ 1-2 สัปดาห พบวา มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชทดสอบโดยมีผลทําให
น้ําหนักแหงของพืชทดสอบลดลง แตถาพนไซยาโนแบคทีรินไปที่ดินโดยตรงนั้นจะไมมีผลตอการ
เจริญเติบโตของพืชทดสอบ ณัฎฐา (2543) ศึกษาผลของสารสกัดจาก Scytonema sp. TISTR 8208 
และ Scytonema sp. TISTR 8209 พบวาสารที่สกัดดวยเมทานอลมีผลทําใหความยาวยอดและความ
ยาวรากของพืชทดสอบลดลง และเมื่อพนสารที่สกัดดวยน้ําจาก Scytonema sp. TISTR 8208 ไปที่
พืชทดสอบพบวามีแนวโนมที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ โดยมีผลทําใหน้ําหนักแหง
ของพืชทดสอบมีคาลดลง 

 

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรียในสกุล Hapalosiphon 
 

ในไซยาโนแบคทีเรียสกุล Hapalosiphon แตละชนิดนั้นจะพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
แตกตางกันออกไปและใหผลตอส่ิงมีชีวิตอื่นๆ แตกตางกันออกไปดวย เชน สาร hapalindole A 
และ hapalindole alkaloid A89271 ชนิด B และ F ที่พบใน H. hibernicus ATCC 55225 มีผลในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได (Bonjouklian et al., 1995) สวนใน H. laingii พบวามีสาร
ประเภท indole alkaloids (Klein et al.,1995) และณัฎฐา (2543) พบวา สารที่สกัดดวยน้ําจาก 
Hapalosiphon sp. มีผลทําใหเปอรเซ็นตความงอกของหญารังนกและผักกาดขาวปลีลดลง และ
อาหารที่ไดจากการเลี้ยง Hapalosiphon sp. นาน 2 สัปดาหมีผลในการชะลอความงอกของเมล็ดถ่ัวผี 
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สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย H. fontinalis 
 

สารที่พบมากใน H. fontinalis  คือ hapalindole A (Moore et al., 1984)  ซ่ึงเปนสารในกลุม 
indole alkaloids (Moore et al., 1987 a) ซ่ึง hapalindole A นี้จะมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของสาหราย แบคทีเรียและเชื้อราบางชนิดได โดย hapalindole นี้มีสารตั้งตนเปนอนุพันธของ          
ทริปโตเฟน (tryptophan) และเจอรานิออลไพโรฟอสเฟต (geraniol pyrophosphate) (Bonjouklian et 
al.,1995) นอกจากนี้ยังพบสารชนิดอื่นๆ อีกใน H. fontinalis  เชน fontonamide, hapalonamide G, 
H, V anhydrohapaloxindole A, dechlorofontonamide, anhydrohapaloxindoles B, M (Moore et al., 
1987 b; Moore et al., 1989) 
 

สารกําจัดวัชพชื 
 
สารกําจัดวัชพืช (herbicide) หมายถึง สารเคมีชนิดใดๆ ก็ตามที่นํามาใชเพื่อการฆา ทําลาย 

หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชไมวาจะเปนในขณะที่วัชพืชงอกแลวหรือยังเปนเมล็ดอยู 
ตลอดจนชิ้นสวนตางๆ ของวัชพืชที่ขยายพันธุไดที่อยูใตดินหรืออยูบนดิน (ทศพล, 2545) สารกําจัด
วัชพืชแตละชนิดมีผลในการยับยั้งกระบวนการที่สําคัญในการเจริญเติบโตของพืชแตกตางกัน
ออกไป ซ่ึงสามารถแบงออกเปนกลุมตางๆ ไดดังนี้ 

 
1. สารที่ยับยั้งการสังเคราะหกรดอะมิโน (amino acid synthesis inhibitors) สารกําจัดวัชพืช

ในกลุมนี้มีผลในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมที่เฉพาะเจาะจงกับการสังเคราะหกรดอะมิโนใน
พืช ตัวอยางของสารในกลุมนี้เชน glyphosate, glufosinate, chlosulfuron 

 
2. สารที่ทําลายเยื่อหุมเซลล (contacts-membrane disrupters) เมื่อพืชไดรับสารกําจัดวัชพืช

ในกลุมนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอนุมูลของสารประกอบเกิดเปนสารพิษไปทําลายเนื้อเยื่อพืช 
ตัวอยางของสารในกลุมนี้เชน paraquat, oxadiazon, bifenox 

 
3. สารที่มีคุณสมบัติคลายฮอรโมน (hormonelike herbicides) เปนสารสังเคราะหที่มี       

คุณสมบัติคลายกับฮอรโมนพืชที่พบในธรรมชาติ แตมีศักยภาพในการทําลายพืชไดมากกวา
ฮอรโมนพืชทั่วไป เมื่อพืชดูดซึมเขาไปแลวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได ตัวอยางของ
สารในกลุมนี้เชน dicamba, 2,4-D, picloram 
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4. สารที่ยับยั้งการสังเคราะหไขมัน (lipid synthesis inhibitors) สารในกลุมนี้จะไปยับยั้ง
การทํางานของเอนไซม acetylcoenzymeA carboxylase (ACCase) ซ่ึงเกี่ยวของกับการสังเคราะห 
ไขมันในพืช ตัวอยางของสารในกลุมนี้เชน diclofop, fenoxaprop, sethoxydin 

 
5. สารที่ยับยั้งกระบวนการสังเคราะหดวยแสง (photosysthesis inhibitors) สารในกลุมนี้จะ

เขาสูคลอโรพลาสตและไปเกาะกับโปรตีนที่มีความเฉพาะเจาะจงมีผลทําใหไปยับยั้งการถายทอด
อิเล็กตรอน ตัวอยางของสารในกลุมนี้เชน diuron, atrazine, propanil 

 
6. สารที่ยับยั้งการสังเคราะหรงควัตถุ (pigment synthesis inhibitors) จะมีผลทําให

ประสิทธิภาพของการสังเคราะหดวยแสงลดลง ตัวอยางของสารในกลุมนี้ เชน  clomazone, 
norflurazon 

 
7. สารที่ยับยั้งการแบงเซลลบริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืช (meristem mitotic inhibitors) สาร

ในกลุมนี้จะมีผลกับกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิส (mitosis) ทําใหการเจริญเติบโตของพืช
ลดลง ตัวอยางของสารในกลุมนี้เชน alachlor, metolachlor, trifluralin (ทศพล, 2545; รังสิต, 2531; 
Devine et al., 1993) 
 

สารกําจัดวัชพชืแบงตามวิธีการใชได 2 ประเภทคือ 
 
 1. สารประเภทฉีดทางดิน (soil-applied herbicides) หมายถึง สารที่ใชฉีดลงบนดินเพื่อ
ทําลายเมล็ดวัชพืช เปนการควบคุมวัชพืชแบบกอนงอก (preemergence) อาจเรียกสารกลุมนี้วา    
สารคุม เชน alachlor, bromacil, oxyfluorfen, oxadiazon 
 
 2. สารประเภทฉีดทางใบ (foliar-applied herbicides) หมายถึง สารที่ใชฉีดพนลงไปบน
สวนใบและลําตนของวัชพืช สารจะเขาสูพืชทางสวนของใบและลําตน เปนการควบคุมวัชพืชแบบ
หลังงอก (postemergence) อาจจะเรียกสารชนิดนี้วา ยาฆาหรือสารฆา เชน glyphosate, glufosinate, 
paraquat, 2,4-D (ทศพล, 2545; รังสิต, 2531) 
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การงอกของเมล็ด 
 

การงอกของเมล็ด (seed germination) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่ซับซอนและ
หลายขั้นตอน มีผลทําใหเอ็มบริโอ (embryo) ในเมล็ดเจริญเติบโตโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางจาก
เอ็มบริโอไปเปนตนกลา (Thomson, 1979) โดยแทงสวนรากแรกเกิด (radicle) ออกมากอน (Bewley 
and Black, 1983) การงอกของเมล็ดนี้มีปจจัยที่มีผลตอการงอกของเมล็ดเขามาเกี่ยวของหลายปจจัย 
เชน 

  
 1. น้ํา เมล็ดจะดูดน้ําเขาไปโดยกระบวนการ imbibition ซ่ึงน้ําจะเขาไปกระตุนการทํางาน
ของเอนไซมหลายชนิดที่ชวยในการยอยอาหารสะสมและสรางพลังงานภายในเมล็ด และชวยใน
การเคลื่อนยายสารตางๆ ภายในเมล็ด (Mayer and Poljakoff-Mayber, 1975)  
 
 2. อากาศ ซ่ึงรวมทั้งออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด โดยเมล็ดจะนําออกซิเจนไปใชใน
กระบวนการหายใจเพื่อสรางพลังงานสําหรับการเจริญเติบโตของตนกลา เมล็ดจะงอกไดดีในสภาพ
ที่มีออกซิเจนประมาณ 20 เปอรเซ็นต คารบอนไดออกไซด 0.03 เปอรเซ็นต ถาคารบอนไดออกไซด
มากกวา 0.03 เปอรเซ็นต จะมีผลทําใหการงอกของเมล็ดลดลง (Mayer and Poljakoff-Mayber, 
1975; Copeland and McDonald, 1995)  
 
 3. อุณหภูมิ เมล็ดพืชแตละชนิดจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการงอกของเมล็ดแตกตางกัน
ออกไป ซ่ึงโดยสวนมากจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 15-35 องศาเซลเซียส (Mayer and 
Poljakoff-Mayber, 1975)  
 

4. แสง ในพืชทั่วไปนั้นแสงมีผลนอยมากตอการงอกของเมล็ด มีเมล็ดพืชบางชนิดเทานั้นที่
ตองการแสงสําหรับการงอกโดยถาไมไดรับแสงก็จะไมงอก เชน เมล็ดผักกาดหอมพันธุ Grand 
Rapids (กมลพรรณ, 2543; Baskin and Baskin, 1998)  

 
5. สารกระตุนการงอก สารบางชนิดสามารถกระตุนการงอกของเมล็ดได เชน โซเดียม    

ไนเทรต (sodium nitrate) ไธโอยูเรีย (thiourea) จิบเบอเรลลิน (gibberellin) และไซโทไคนิน 
(cytokinins) (Mayer and Poljakoff-Mayber, 1975) 
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6. สารยับยั้งการงอก สารหลายชนิดเชน โซเดียมคลอไรด (sodium chloride) ไซยาไนด 
(cyanide) ไดไนโทรฟนอล (dinitrophenol) สารสกัดจากพืชบางชนิดเชน สาร caffeine ที่ไดจาก 
Coffea arabica  กรดแอบไซซิก (abscisic acid) ที่ไดจาก Corylus avellana มีผลในการยับยั้งการ
งอกของเมล็ดไดถึงแมวาจะไดรับปจจัยตางๆ ที่จําเปนตอการงอกเพียงพอแลวก็ตาม (Mayer and 
Poljakoff-Mayber, 1975; Friedman, 1995) 

 
ผลของสารสกัดจากธรรมชาติตอการงอกของเมล็ด 
 

ดังที่ไดกลาวมาแลววา ในขณะที่เมล็ดงอกจะเกิดกระบวนการทางชีวเคมีที่ซับซอนหลาย
อยาง ดังนั้นการยับยั้งกระบวนการใดๆ ดังกลาวยอมมีผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดได 
การศึกษาถึงผลของสารสกัดจากธรรมชาติที่มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด นาจะนํามาประยุกตใชใน
การ ควบคุมวัชพืชแบบกอนงอกได (รังสิต, 2531) มีรายงานการศึกษาผลของสารสกัดจากธรรมชาติ
ตอการงอกของเมล็ดแตกตางกันออกไปหลายชนิดดวยกัน ดังนี้ 

 
D’Abrosca et al. (2001) ศึกษาผลของสารสกัดจากสวนใบของ Sambucus nigra L. พบวา

สาร cyanogenins ความเขมขน 10-3 โมลาร มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาดหอม (Lactuca 
sativa) ผักกาดหัว (Raphanus sativus) และหอม (Allium cepa)  Basile et al. (2000) พบวาสาร 
quercetin, rutin  และ apigenin ที่ไดจากการสกัด Castanea sativa ดวยกรดซัลฟูริกมีผลทําให
เปอรเซ็นตการงอกของผักกาดหัวลดลง  สารสกัดจากปอแกว (Hibiscus cannabinus L.) ที่ความ
เขมขน 66.7 กรัมตอลิตร มีผลทําใหการงอกของเมล็ด pigweed ลดลง 70 เปอรเซ็นตและมีผลทําให
เปอรเซ็นตการงอกของมะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.) และ ryegrass (Lolium 
multiflorum Lam.) ลดลง 30 เปอรเซ็นต (Russo et al., 1997)  สารสกัดจากสวนรากของ Echinacea 
angustifolia D.C. มีผลทําใหเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดผักกาดหอม switchgrass (Panicum 
virgatum) และ prairie dropseed (Sporobolus heterolepis) ลดลงแตเปอรเซ็นตการงอกที่ลดลงนี้ไม
มีความแตกตางกับชุดควบคุม (Viles and Reese, 1996)  การงอกของเมล็ดปนนกไส (Bidens pilosa) 
และ Avena fatua จะลดลงเมื่อไดรับสาร parthenin ที่สกัดมาจาก Parthenium hysterophorus โดย
ความเขมขนต่ําสุดที่ใชในการทดสอบและมีผลตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบทั้ง 2 ชนิด คือ 38 
ไมโครโมลาร สวนคา LC50 ของความเขมขนที่มีผลทําใหการงอกของเมล็ดลดลง 50 เปอรเซ็นตของ
เมล็ดปนนกไสและ Avena fatua คือ 625 และ 700 ไมโครโมลาร ตามลําดับ (Batish et al., 2002)  
สาร quinoline alkaloids จาก Cinchona sp. มีผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ด Ocimum sp. 
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Spermacoce sp. และ Catharanthus sp. โดยจะยับยั้งไดดีเมื่อใชความเขมขนของสารมากกวา 0.3 
มิลลิโมลาร (Aerts et al., 1991)  สาร lecanorin, methyl-β-orcinol carboxylate, methyl orsellinate, 
orcinol และ methyl haematommate ที่ไดจากไลเคนส Parmotrema tinctorum มีผลในการยับยั้งการ
งอกของเมล็ด Amaranthus hypochondriacus และ หญาปลองละมาน (Echinocloa crus-galli) 
(Rojas et al., 2000)  สารสกัดที่ไดจากสวนลําตนใตดินของ quackgrass (Elymus repens (L.) 
Gould) ที่ความเขมขน 10-6 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดอัลฟลฟา เมื่อนําสารนี้
ไปวิเคราะหพบวาสารที่มีผลในการยับยั้งการงอกนี้คือสาร 3-indoleacetic acid (IAA) (Korhammer 
and Haslinger, 1994)  De Feo et al. (2003) ศึกษาสารที่สกัดจากสวนราก ใบ กานใบและลําตน ของ 
Ailanthus altissima Swingle ตอการงอกของเมล็ดผักกาดหัว เทียนแดง (Lepidium sativum L.) และ
ผักเบี้ยใหญ (Portulaca oleracea L.) พบวาสารสกัดจากรากดวยน้ํามีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด
ผักกาดหัว 100 เปอรเซ็นต และยับยั้งการงอกของเทียนแดงและผักเบี้ยใหญ 80 และ 75 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ สารที่สกัดจากสวนใบใหผลรองลงมา สวนสารสกัดจากกานใบและลําตนไมมีผลตอการ
งอกของเมล็ดพืชทดสอบทั้ง 3 ชนิด  Bede and Tobe (2000) ศึกษาพบวา juvenile hormone III (JH 
III) ที่สกัดไดจาก Cyperus iria และ C. aromaticus มีผลชะลอการงอกเมล็ดผักกาดหอม  Angelini 
et al. (2003) ศึกษาผลของสารสกัดที่เปน essential oil จาก thyme (Thymus vulgaris) savory 
(Satureja montana L.) และ rosemary (Rosmarinus officinalis L.) ชนิด A และ B ตอการงอกของ
เมล็ดวัชพืช 3 ชนิดคือ หญาปลองละมาน ผักเบี้ยใหญและ Chenopodium album และพืชปลูก 3 
ชนิดคือ ผักกาดหัว ผักกาดหอมและพริก (Capsicum annuum) พบวา essential oil ที่สกัดจาก savory 
มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชทุกชนิด สวน essential oil ที่สกัดไดจาก rosemary ชนิด B  มีผล
ยับยั้งการงอกของวัชพืชทั้ง 3 ชนิดและเมล็ดผักกาดหอม และมีผลชะลอการงอกของเมล็ดผักกาด
หัวแตไมมีผลตอการงอกของพริก ซ่ึงผลที่ไดนี้ดีกวาผลท่ีไดจาก essential oil ที่สกัดไดจาก 
rosemary ชนิด A สวน essential oil ที่ไดจาก thyme มีผลยับยั้งการงอกของผักกาดหอม  ผักกาดหัว
และผักเบี้ยใหญ  นอกจากนี้ยังมีผลทําให เปอร เซ็นตการงอกของหญาปลองละมานและ 
Chenopodium album ลดลง และอุไร (2539) พบวาสารสกัดจากสวนรากของหญาแหวหมู (Cyperus 
rotundus) และสารสกัดจากตนผักเบี้ยหิน (Trianthema portulacastrum L.) มีผลทําใหการงอกของ
เมล็ดถ่ัวเหลืองลดลง 
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ผลของสารสกัดจากธรรมชาติตอการเจริญเติบโตของตนกลา 
 

สารบางชนิดนอกจากจะมีผลตอการงอกแลวยังอาจจะมีผลตอลักษณะยอดและรากของตน
กลา จึงมีการศึกษาผลของสารจากธรรมชาติตอความยาวยอดและความยาวรากควบคูไปกับ
การศึกษาผลของสารสกัดตอการงอกของเมล็ด โดยมีตัวอยางของสารที่นอกจากจะมีผลตอการงอก
แลวยังมีผลตอความยาวยอดและความยาวรากของตนกลาดังนี้ 

 
Basile et al. (2000) ศึกษาผลของสาร quercetin  rutin  และ apigenin ที่สกัดจาก Castanea 

sativa ดวยกรดซัลฟูริก พบวามีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของยอดและรากของผักกาดหัว  Viles and 
Reese (1996)  ศึกษาผลของสารสกัดจาก Echinacea angustifolia D. C. พบวา มีผลในการยับยั้ง
ความยาวรากของผักกาดหอม switchgrass  และ prairie dropseed โดยรากที่เกิดจะมีลักษณะเปนสี
น้ําตาลเมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่มีสีขาว สวนผลตอยอดนั้นพบวา มีผลยับยั้งความยาวยอดของ
ผักกาดหอมและ switchgrass แตไมมีผลตอความยาวยอดของ prairie dropseed สวนสาร parthenin 
ที่สกัดจาก Parthenium hysterophorus  มีผลทําใหความยาวยอด ความยาวรากและน้ําหนักแหงของ
ตนกลาปนนกไสและ Avena fatua ลดลง (Batish et al., 2002)  สาร lecanorin, methyl-β-orcinol 
carboxylate, methyl orsellinate, orcinol และ methyl haematommate ที่ไดจาก  ไลเคนส 
(Parmotrema tinctorum) มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของรากหญาปลองละมานและ 
Amaranthus hypochondriacus (Rojas et al., 2000) D’Abrosca et al. (2001) ศึกษาพบวา 
cyanogenins ที่สกัดจากใบ Sambucus nigra L. มีผลยับยั้งการเจริญของรากผักกาดหอม ผักกาดหัว
และหอม 

 
สารสกัดจากพืชบางชนิดถึงแมจะไมมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด แตตนกลาที่เจริญมานั้น

อาจจะมีลักษณะที่ผิดปกติหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของสวนตนและราก ซ่ึงมีรายงานถึงผลของ
สารบางชนิดที่มีตอความยาวยอดและความยาวรากของตนกลาดังนี้ 

 
การเจริญเติบโตของตน bluegrass (Poa annua) และ buffalograss (Buchloe dactyloides) 

ลดลงเมื่อไดรับสาร phenolic acid ที่สกัดไดจาก buffalograss (Wu et al., 1998)  สารสกัดจากสวน
รากของ Desmanthus illinoensis มีผลยับยั้งการเติบโตของรากของตนกลามะเขือเทศและผักกาดหัว 
(Thompson et al., 1987)  การเกิดรากของถั่วเขียว (Phaseolus aureus) ถูกยับยั้งเมื่อไดรับสาร 
artemisinin ที่ความเขมขน 5, 10 และ 20 ไมโครโมลาร ที่ไดมาจากการสกัดตนโกฐจุฬาลําพา 
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(Artemisia annua) และสารนี้ยังมีผลทําใหน้ําหนักสดของถั่วเขียวลดลงประมาณ 19-24 เปอรเซ็นต 
(Chen and Polatnick, 1991)  นอกจากนี้รากของมะเขือเทศและผักกาดหัว ยังถูกยับยั้งโดยสารสกัด
ดวยเมทานอลจากลําตนใตดินของหญาพง [Johnson grass (Sorghum halepense L. Pers.)] 
(Nicollier et al., 1983)  และสารสกัดดวยน้ําจากตนขาวสาลีมีผลยับยั้งการเติบโตในสวนรากของ 
rye grass (Lolium rigidium Gaud.) (Wu et al., 2003) 
 

การสังเคราะหดวยแสง 
 

การสังเคราะหดวยแสง (photosynthesis) เปนกระบวนการที่พืช สาหรายและแบคทีเรียบาง
ชนิดสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงไปเปนพลังงานเคมี และนําพลังงานที่ไดไปใชในการเปลี่ยนแปลง
โมเลกุลของคารบอนไดออกไซดและน้ําไปเปนคารโบไฮเดรต และปลดปลอยออกซิเจนออกมา 
(Taiz and Zeiger, 1998) โดยมีคลอโรฟลล เอ (chlorophyll a) เปนรงควัตถุหลักในการดูดซับ
พลังงานแสงเพื่อนําไปใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง  
 

การสังเคราะหดวยแสงแบงออกเปน 2 ขั้นตอนดวยกันคือ ปฏิกิริยาแสง (light reaction 
หรือ photochemical reaction) และปฏิกิริยาการตรึงคารบอนไดออกไซด (carbondioxide fixation 
หรือ biochemical reaction) (Moore et al., 1995) 

 
การถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
 
 เมื่อโมเลกุลของน้ําถูกกระตุนดวยพลังงานแสงจะเกิดการแตกตัว (photolysis) อิเล็กตรอน
หลุดออกมาจากโมเลกุลของน้ําแลวเคลื่อนยายไปยังศูนยกลางปฏิกิริยาของ photosystem II ซ่ึงจะ
ถูกกระตุนดวยพลังงานแสงทําใหอิเล็กตรอนมีพลังงานสูงขึ้นแลวเคลื่อนยายไปยังตัวรับอิเล็กตรอน 
ซ่ึงอิเล็กตรอนจะเคลื่อนจากตัวใหอิเล็กตรอนที่มีคาศักยรีดอกซ (redox potential) ต่ําไปยังตัวรับ
อิเล็กตรอน (electron acceptor) ที่มีคาศักยรีดอกซสูง โดยอิเล็กตรอนจะเคลื่อนยายจากคลอโรฟลล
เอที่เปนศูนยกลางของปฏิกิริยาของ photosystem II (P680) ไปยังฟโอไฟทิน (pheophytin) (-610 
mV) พลาสโตควิโนน (plastoquinone) (0 mV) ไซโตโครมบีหก (cytochrome b6) (170 mV) ไซโต
โครมเอฟ (cytochrome f ) (370 mV) และพลาสโตไซยานิน (plastocyanin) (400 mV)  จากนั้น
อิเล็กตรอนจะเคลื่อนยายเขาสู photosystem I โดยมีคลอโรฟลล เอที่เปนศูนยกลางของ photosystem 
I (P700) จะดูดซับพลังงานแสงซึ่งจะทําใหอิเล็กตรอนเคลื่อนยายไปยังตัวรับอิเล็กตรอนซึ่งปจจุบัน
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คิดวาคือคลอโรฟลลเอ ควิโนน และโปรตีนที่มีเหล็กและกํามะถันเปนองคประกอบ (-700 mV) 
เฟอรริดอกซิน (ferredoxin) (-430 mV) และ NADP+ โดยมีเอนไซม ferredoxin/NADP+ reductase 
กระตุนให NADP+ รับอิเล็กตรอนกลายเปน NADPH ดังภาพที่ 2 (Hipkins, 1984; Hopkins, 1995; 
Mohr and Schopfer, 1995; Nobel, 1999; Klimov, 2003) 
 

 
 

 

ภาพที่ 2  การถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
ที่มา: Kawasaki Kasei Chemicals LTD. (2004) 
 

ในระหวางการถายทอดอิเล็กตรอนนี้ จะเกิดการสะสมของโปรตอน (H+) ในลูเมน (lumen) 
ซ่ึงโปรตอนนี้มาจากการแตกตัวของน้ํา (photolysis) และ reduced plastoquinol (PQH2) เมื่อสงผาน
อิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมบีเอฟคอมเพล็กซ โปรตอนเหลานี้จะไปสะสมอยูในลูเมนจํานวนมาก
จนทําใหเกิดความแตกตางของจํานวนโปรตอน (proton gradient) จึงมีการเคลื่อนยายโปรตอนที่อยู
ในลูเมนไปยังสวนสโตรมาผานทางชอง (channel) ของเอนไซม ATPsynthase ซ่ึงจะทําใหมีการ
ปลดปลอยพลังงานจํานวนหนึ่ง พลังงานนี้จะถูกนําไปใชในการรวม ADP กับ Pi เปน ATP เพื่อ
นําไปใชในการเจริญเติบโตตอไป (ศรีสม, 2546; Hopkins, 1995; Pandey and Sinha, 1996; Hopkins 
and Hüner, 2004) 
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ผลของสารชนดิตางๆ ตอการสังเคราะหดวยแสงในพืช 
 

สารกําจัดวัชพืชหลายชนิดมีผลในการทําลายพืช โดยการไปขัดขวางกระบวนการถายทอด
อิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง เชน 3-(3, 4-dichlorophenyl)-1, 1- dimethylurea 
(DCMU หรือ diuron) โดยสารกําจัดวัชพืช DCMU มีผลยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนใน 
photosystem II โดยไปจับกับโปรตีน D1 ที่บริเวณ QB binding site ทําใหไมสามารถสงผาน
อิเล็กตรอนตอไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวตอไปคือ plastoquinone ได (Taiz and Zeiger, 1998; 
Hopkins and Hüner, 2004) และ 2-chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-s-triazine (atrazine) 
atrazine มีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนใน photosystem II โดยไปจับกับโปรตีน D1 ทํา
ใหไมสามารถสงผานอิเล็กตรอนไดเชนกัน (Leboulanger et al., 2001; Hopkins and Hüner, 2004) 
ดังนั้นการศึกษาถึงผลของสารสกัดจากธรรมชาติบางชนิด ที่มีผลในการยับยั้งการถายทอด
อิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง ก็อาจจะนําไปใชในการพัฒนาสารเหลานั้นใหเปน
สารกําจัดวัชพืชประเภทฉีดทางใบที่มีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง โดยมีตัวอยางการศึกษาถึงผลของสารเคมี และสารสกัดจากธรรมชาติบางชนิด
ตอกระบวนการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืชดังนี้  

 
Younis and Mohanty (1980) ศึกษาถึงผลของสารกําจัดวัชพืช dinoseb ตอการถายทอด

อิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง พบวาสาร dinoseb ที่ความเขมขนประมาณ 5-10 ไม
โครโมลาร มีผลยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนที่ photosystem II  Roshchina (1979) ศึกษาพบวาสาร 
dibromothymoquinone มีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวย
แสงที่ตําแหนงพลาสโตควิโนน และไซโตโครมเอฟ ทั้งในสวนใบพืชและคลอโรพลาสตที่สกัด
ออกมา  Dayan et al. (2000) ศึกษาพบวาสาร thiazoles ที่มีหมูแทนที่เปนกรดอะมิโนที่มี isopropyl 
และ n-butyl เปน side chain และยูเรียที่มี p-chlorophenyl เปน side chain มีผลยับยั้งการถายทอด
อิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของแหน (Lemna paucicostata Hegelm. Strain 
6746)  สวนสาร 2,3-dithiopropan-1-ol (BAL) มีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนใน
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงที่ตําแหนงพลาสโตไซยานิน (Shahak et al., 1987) 

 
ในกรณีของสารสกัดจากธรรมชาตินั้นมีการศึกษาพบวาสาร hydroxydietrichoquinone ที่

สกัดไดจาก Cyperus javanicus จะมีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนที่ photosystem II ซ่ึง
ลักษณะการยับยั้งเปนแบบเดียวกันกับการยับยั้งโดยสารกําจัดวัชพืชชนิด triazine และ atrazine 
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(Morimoto et al., 2001)  สวนสาร shikonin acetate ที่สกัดไดมาจาก Arbenia decumbens  มีผลใน
การยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนที่ photosystem II ของ Chlorogloeopsis fritschii โดยไมมีผลตอ
การถายทอดอิเล็กตรอนที่ photosystem I (Sallal et al., 1990.) 

 
ในสวนของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเ รียที่มีผลตอการถายทอดอิ เล็กตรอนใน

กระบวนการสังเคราะหดวยแสงในพืชนั้นมีรายงานดังนี้ สาร fischerellin A จาก Fischerella 
muscicola มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่สามารถสังเคราะห
ดวยแสงได โดยมีผลยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนที่ photosystem II (Gross et al., 1991; Hagmann 
and Jüttner, 1996; Srivastava et al., 1998; Schlegel et al., 1999)  นอกจากนี้ยังมีรายงานวามีสาร
สกัดจากไซยาโนแบคทีเรียที่มีผลตอการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงอีกหลายชนิด เชน สาร cyanobacterin จาก Scytonema hofmanni มีผลในการยับยั้ง
อิเล็กตรอนที่ photosystem II (Gleason and Case, 1986) สวน cyanobacterin LU-1,2 จาก Nostoc 
sp. 31 จะเขายับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนตรงตําแหนงของ QB   และ nostocyclamide จาก Nostoc 
sp. จะทําใหไมเกิดการสราง ATP ในการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
(uncoupler of photosynthetic electron transport)  สวนสารสกัดที่ไดจาก Oscillatoria laete-virens 
จะมีผลยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนใน photosystem II (Smith and Doan, 1999) ศรีสมและคณะ 
(2547) พบวา สารสกัดดวยเมทานอลจาก Scytonema sp. และสารสกัดดวยน้ําจาก Hapalosiphon sp. 
มีผลยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนที่ photosystem II  

 
จากการศึกษาผลของสารสกัดจากธรรมชาติที่มีตอการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโต

ของตนกลาตลอดจนผลตอกระบวนการสังเคราะหดวยแสงนั้น ทําใหสามารถใชในการประเมินถึง
ศักยภาพของสารจากธรรมชาตินั้นๆ วาสามารถนําไปประยุกตใชในทางการเกษตรเพื่อเปนสาร
กําจัดวัชพืชได (Inderjit and Dakshini, 1995; Haugland and Brandsaeter, 1996; Chiapusio et al., 
1997) โดยอาจใชเปนสารกําจัดวัชพืชแบบกอนงอก เพื่อปองกันไมใหเมล็ดวัชพืชงอกหรือมีผลทํา
ใหตนกลามีลักษณะที่ผิดปกติไปจนไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได หรืออาจนําไปใชระยะหลัง
งอก เนื่องจากสารบางชนิดมีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวย
แสง ทําใหพืชไมสามารถสังเคราะหดวยแสง จนสงผลใหพืชตายได (Rutherford and Liszkay, 
2001)  
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ดังนั้น การศึกษาเบื้องตนถึงผลของสารสกัดและสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาใน
อาหารเลี้ยง ตอการงอกของเมล็ด ความยาวยอด ความยาวรากของตนกลา การเจริญเติบโตและการ
ถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง นาจะนําไปสูการประยุกตใชในการควบคุม
วัชพืชซ่ึงอาจจะเปนการใชแบบกอนงอกและ/หรือหลังงอก หากไดผลที่ดีก็สามารถนําไปผลิตใน
เชิงอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืชตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 
 1. ไซยาโนแบคทีเรีย H. fontinalis (Ag.) Bornet 
 

2. ปวยเลง (Spinacia oleracea L.) 
 
3. เมล็ดพืชทดสอบจํานวน 4 ชนิด ไดแก  

3.1 เมล็ดขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. cv. Khao Dawk Mali 105)   
3.2 เมล็ดผักกาดขาวปลี (Brassica campestris var. pekinensis) 
3.3 เมล็ดถ่ัวผี (Phaseolus lathyroides Linn. f.)   
3.4 เมล็ดหญารังนก (Chloris barbata Sw.) 

 
 4. สารเคมี ไดแก 

4.1 ตัวทําละลาย (solvent) ไดแก น้ํากลั่นและเมทานอล 
4.2 สารเคมีใชเตรียมอาหารเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียสูตร BG-11 (Rippka et al., 1979) 
4.3 สารเคมีสําหรับทดสอบปฏิกิริยาการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห

ดวยแสง (Matsumoto, 1997) และสารละลายสําหรับสกัดคลอโรพลาสต (isolation solution) 
(Matsumoto, 1997) 
 
 5. เครื่องมือตางๆ ไดแก 

5.1 ตูอบ 
5.2 เครื่องชั่งไฟฟาอยางละเอียด 
5.3 เครื่องกล่ันระเหยลดความดัน 
5.4 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร 
5.5 เครื่องปนเหวีย่ง 
5.6 เครื่องโฮโมจีไนเซอร (ULTRA-TURREX T25) 
5.7 ขวดรูปกรวย 
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5.8 กลองพลาสติกใสขนาดความกวาง ความยาว และความสูงเทากับ 10 x 10 x 5.5 
เซนติเมตร และ 6 x 9.5 x 3 เซนติเมตร 

5.9 กระดาษกรอง 
5.10 กระดาษเพาะเมล็ด 
5.11 ขวดโหลแกวปากกวาง 
5.12 เครื่องปมอากาศ 
5.13 สายยาง 
5.14 กระถางพลาสติก 
5.15 อุปกรณอ่ืนๆ เชน ผาขาวบาง พูกัน หลอดทดลอง อลูมิเนียมฟอยล ไมโครปเปต 

หลอดฟลูออเรสเซ็นต ปเปตพรอมลูกยาง  
 

วิธีการ 
 

การเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย 
 

นําไซยาโนแบคทีเรีย H. fontinalis จากคลังเก็บสายพันธุสาหรายของหนวยบริการเชื้อพันธุ
จุลินทรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (Thailand Institute of Scientific 
and Technological Research, TISTR) มาเลี้ยงในอาหารสูตร BG-11 (Rippka et al., 1979) ที่บรรจุ
ในขวดรูปกรวยขนาด 250 มิลลิลิตร ที่นึ่งฆาเชื้อแลวนําไปตั้งไวบนเครื่องเขยาในที่ความเขมแสง
ประมาณ 40 ไมโครไอนสไตนตอตารางเมตรตอวินาทีที่อุณหภูมิหอง หลังจากนั้นนําไซยาโน
แบคทีเรียไปปนใหกลุมเซลลแยกออกจากกันเปนเสนสายเล็กๆ แลวจึงนําไปเลี้ยงแบบเพิ่มปริมาณ
ในขวดโหลแกวปากกวางความจุ 4 ลิตร ภายในบรรจุอาหารเหลวสูตร BG-11 ประมาณ 3 ลิตรที่นึ่ง
ฆาเชื้อแลว โดยเติมเสนสายของ H. fontinalis จากสตอกลงไปโดยใหมีความหนาแนนของเสนสาย
เร่ิมตนมีคา optical density ที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตรประมาณ 0.1 ปดปากขวดโหลแกวดวย
ถุงพลาสติกที่นึ่งฆาเชื้อแลว นําขวดโหลที่บรรจุ H. fontinalis แลวไปเลี้ยงในที่ความเขมแสง
ประมาณ 40 ไมโครไอนสไตนตอตารางเมตรตอวินาทีที่อุณหภูมิหอง ใหอากาศแก H. fontinalis  
ดวยเครื่องปมอากาศที่ผานการกรองดวยน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลว  
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การศึกษาการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรีย 
 
วัดการเจริญเติบโตของ H. fontinalis โดยเก็บเซลลแขวนลอยดวยปเปตที่ผานการนึ่งฆาเชื้อ

แลวปริมาตร 10 มิลลิลิตร กรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 นํากระดาษกรองที่มีเสนสาย                 
H. fontinalis ใสในหลอดเซนตริฟวจ เติมอะซีโตน 90 เปอรเซ็นต 10 มิลลิลิตร เขยาแลวนําไปเก็บ
ในที่มืดและเย็นเปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวนําออกมาไวที่อุณหภูมิหอง นําไปปนเหวี่ยงดวยเครื่อง  
เซนตริฟวจที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบตอนาที 10 นาที นําสารละลายใสตอนบนที่ไดไปวัดคาการ
ดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโนเมตร แลวนําคา
การดูดกลืนแสงที่ไดไปคํานวณหาปริมาณคลอโรฟลล เอ ตามสูตร ดังนี้ (Becker, 1994) 

 
ปริมาณคลอโรฟลล เอ (มิลลิกรัมตอลิตร) = (12.7 x A663) – (2.69 x A645) 

A645 คือ คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 645 นาโนเมตร 
A663 คือ คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 663 นาโนเมตร 

 
 นําคาปริมาณคลอโรฟลล เอ ที่ไดไปทําเปนกราฟการเจริญเติบโตของ H. fontinalis เพื่อใช
กําหนดระยะเวลาในการเลี้ยง H. fontinalis ใหอยูใน 2 ระยะการเจริญเติบโตคือระยะ exponential 
และระยะ stationary เพื่อศึกษาวาสารสกัดที่ไดจากเซลล H. fontinalis ทั้ง 2 ระยะมีผลตอการ
ถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ     
วัชพืชและพืชปลูกแตกตางกันหรือไม 
 
การเตรียมสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย 
 

เตรียมสารสกัดโดยใชตัวทําละลาย 2 ชนิดคือ น้ํากลั่นและเมทานอล โดยมีขั้นตอนการ
เตรียมดังนี้ 
 

นําไซยาโนแบคทีเรีย H. fontinalis ที่ไดจากการเลี้ยงเมื่ออายุครบ 8 วัน และ 16 วัน มากรอง
ดวยผาขาวบาง นําเซลล H. fontinalis ที่ไดไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนแหง นํามา สกัด
ดวยตัวทําละลาย (น้ํากลั่นหรือเมทานอล) สําหรับการสกัดดวยน้ํากลั่นปรับใหไดความเขมขนที่
ตองการ บดใหละเอียดแลวนําไปไวบนเครื่องเขยาในที่มืดนาน 48 ช่ัวโมง แลวนํามากรองดวยผา
ขาวบาง แลวนําไปใชในการทดสอบตอไป สวนสารสกัดที่สกัดดวยเมทานอลนําไประเหยตัวทํา
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ละลายดวยเครื่องกล่ันระเหย แลวละลายสารที่ไดดวยน้ํากลั่นปรับปริมาตรใหไดความเขมขนตามที่
ตองการแลวจึงนําสารที่ไดไปทําการทดสอบตอไป 
 
การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ตอการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสง 
 

ศึกษาผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย H. fontinalis ที่ไดจากเซลล 2 ระยะการ
เจริญเติบโตโดยใชสารสกัด 2 ชนิด คือ น้ํากลั่นและเมทานอล ที่มีตอการถายทอดอิเล็กตรอนใน
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด completely randomized 
design (CRD) โดยจัดสิ่งทดลอง (treatment) แบบ factorial จํานวน 3 ซํ้า ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ 

 
ปยจัย A : ระยะการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรีย 2 ระยะ คือระยะ exponential (8 วัน) 

และระยะ stationary (16 วัน) 
 

ปจจัย B : ชนิดของตัวทําละลายที่ใชในการสกัดสารจากไซยาโนแบคทีเรียมี 2 ชนิด คือ น้ํา
กล่ันและเมทานอล  
 

ปจจัย C : ความเขมขนของสารสกัดที่ไดจากไซยาโนแบคทีเรีย มี 8 ระดับคือ 0, 0.05, 0.10, 
0.15, 0.20, 0.40, 0.60 และ 0.80 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร โดยใชน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม 

 
 วิธีการทดลอง 
 

การเตรียมคลอโรพลาสตจากใบปวยเลง 
 

เลือกใบปวยเลงที่สมบูรณนํามาลาง ตัดสวนของกานใบและเสนกลางใบออก ช่ังน้ําหนัก 
20 กรัม หั่นใหมีขนาดเล็ก ใสลงในโกรงเติมสารละลายสําหรับสกัดคลอโรพลาสต (isolation 
solution) (Matsumoto, 1997) 100 มิลลิลิตร ทําใหเซลลแตก นําไปกรองดวยผาขาวบาง นํา
สารละลายที่กรองได (filtrate) ไปปนเหวี่ยงที่ 3,000 รอบตอนาทีเปนเวลา 7 นาที ทิ้งสารละลาย
ตอนบน ละลายสวนที่เปนตะกอน (pellet) ดวยสารละลายสําหรับสกัดคลอโรพลาสต แลวกรอง
ดวยผาขาวบางอีกครั้งจะไดสารละลายคลอโรพลาสต (chloroplast solution) นําไปวัดปริมาณ
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คลอโรฟลลทั้งหมด โดยผสมอะซีโตน 20 มิลลิลิตร กับน้ํากล่ัน 4.5 มิลลิลิตร และสารละลายคลอ
โรพลาสต 0.5 มิลลิลิตร วัดคาการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่นแสง 652 นาโนเมตร 
(A652) ดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดมาคํานวณปริมาณคลอโรฟลล
ทั้งหมดในสารละลายคลอโรพลาสต โดยใชสูตร 

 
ปริมาณคลอโรฟลลทั้งหมด (มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) = A652 x 0.029 x (25/0.5) 

 
ปรับสารละลายคลอโรพลาสตใหไดปริมาณคลอโรฟลลทั้งหมดประมาณ 0.3 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
เพื่อใชในการทดลองตอไป 
 

เติมสารละลายสําหรับปฏิกิริยาการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
(Matsumoto, 1997) 3 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง เติมสารสกัดจาก H. fontinalis หลอดละ 1 
มิลลิลิตร แลวจึงเติมสารละลายคลอโรพลาสต 1 มิลลิลิตร ใหแสงที่มีความเขมแสง 250 ไมโคร
ไอนสไตนตอตารางเมตรตอวินาที จากหลอดฟลูออเรสเซ็นต 100 วัตต เปนเวลา 30 นาที โดย
ระยะหางระหวางหลอดทดลองและหลอดไฟเทากับ 30 เซนติเมตร จากนั้นเติม trichloroacetic acid 
(TCA) 0.2 มิลลิลิตร เพื่อหยุดปฏิกิริยา ทิ้งไว 15 นาที นําไปกรอง นําสารละลายที่ไดไปวัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ 412 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร นําคาที่ไดไปคํานวณเพื่อดูผลของ
สารสกัดที่มีตอการถายทอดอิเล็กตรอนโดยคํานวณเปนเปอรเซ็นตของชุดควบคุม (% of control) 
ดังนี้ 

 
การถายทอดอิเล็กตรอน (เปอรเซ็นตของชุดควบคุม) = 100 x (D – T) 
              (D – L) 
 D = คาการดูดกลืนแสงของชุดควบคุมที่ไมไดรับแสง (dark control) 
 L = คาการดูดกลืนแสงของชุดควบคุมที่ไดรับแสง (light control) 
 T = คาการดูดกลืนแสงของชุดที่ไดรับสารสกัด 

 
นําผลการทดลองการถายทอดอิเล็กตรอนที่คํานวณคาเปนเปอรเซ็นตของชุดควบคุมแลว 

ไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป IRRISTAT เพื่อตรวจสอบวาสารสกัดจาก       
H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน มีผลทําใหมีการ
ถายทอดอิเล็กตรอนแตกตางกันหรือไม 
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การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงตอการถายทอด
อิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 

 
ศึกษาผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยง ตอการถายทอด

อิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดที่มี 2 ชุดการ
ทดลองคือ ระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวไซยาโนแบคทีเรีย 2 ระยะ คือ 8 วันและ 16 วัน โดยใชอาหาร     
BG-11 ที่ไมผานการเลี้ยง H. fontinalis เปนชุดควบคุม 

 
วิธีการทดลอง 
 
นําสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารที่เล้ียงนาน 8 วัน และ 16 วัน มาทดสอบ

ผลที่มีตอการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง ดังวิธีการทดลองที่ 1  
 
นําผลการทดลองการถายทอดอิเล็กตรอนที่คํานวณคาเปนเปอรเซ็นตของชุดควบคุมแลว 

ไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป IRRISTAT เพื่อตรวจสอบวาสารที่ H. fontinalis 
ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงนาน 8 วัน และ 16 วัน มีผลตอการถายทอดอิเล็กตรอนใน
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงหรือไม 

 
การทดลองที่ 3 ศึกษาผลของสารสารสกัดจาก H. fontinalis ตอการงอก (germination) ความยาว

ยอด (shoot length) และความยาวราก (root length) ของวัชพืชและพชืปลูก 
 

ใชเมล็ดวัชพืช 2 ชนิดไดแก หญารังนก ถ่ัวผี เมล็ดพืชปลูก 2 ชนิดไดแก ขาวพันธุขาวดอก
มะลิ 105 ผักกาดขาวปลี โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด จัดสิ่งทดลองแบบ factorial จํานวน 
3 ซํ้า ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ  

 
ปยจัย A : ระยะการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรีย 2 ระยะ คือระยะ exponential (8 วัน) 

และระยะ stationary (16 วัน) 
 
ปจจัย B : ชนิดของตัวทําละลายที่ใชในการสกัดสารจากไซยาโนแบคทีเรียมี 2 ชนิด คือ น้ํา

กล่ันและเมทานอล  
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ปจจัย C : ความเขมขนของสารสกัดที่ไดจากไซยาโนแบคทีเรีย มี 5 ระดับคือ 0, 25, 50, 75 
และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร โดยใชน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม 
 

วิธีการทดลอง 
 

เตรียมสารสกัดจาก H. fontinalis ตามวิธีที่กลาวไวขางตน นําสารสกัดที่ไดจาก                 
H. fontinalis  มาทดสอบการงอกและความยาวยอด ความยาวราก ของวัชพืชและพืชปลูกดังนี้ 

 
การทดสอบการงอก ใชกลองพลาสติกสี่เหล่ียมใส (transparent box) ขนาดความกวาง 

ความยาว และความสูงเทากับ 10 x 10 x 5.5 เซนติเมตร ภายในรองดวยกระดาษเพาะเมล็ด 3 ช้ัน ใส
สารสกัดจาก H. fontinalis ในความเขมขนตางๆ ปริมาตรกลองละ 10 มิลลิลิตร วางเมล็ดวัชพืชและ
พืชปลูกลงในกลอง โดยผักกาดขาวปลีใชจํานวน 50 เมล็ดตอกลอง สวนถ่ัวผี และขาวพันธุ         
ขาวดอกมะลิ 105 ใชจํานวน 25 เมล็ดตอกลอง สวนหญารังนกใชกลองพลาสติกสี่เหล่ียมใสขนาด
ความกวาง ความยาว และความสูงเทากับ 6 x 9.5 x 3 เซนติเมตร ภายในรองดวยกระดาษเพาะเมล็ด 
3 ช้ัน ใสสารสกัดจาก H. fontinalis ในความเขมขนตางๆ ปริมาตรกลองละ 5 มิลลิลิตร จํานวนเมล็ด
ที่ใช 50 เมล็ดตอกลอง วัดผลการทดลองโดยนับเมล็ดที่งอกที่มีรากแรกเกิด (radicle) ยาว 2 
มิลลิเมตรขึ้นไป (Bede and Tobe, 2000) โดยนับครั้งแรก (first count) และครั้งสุดทาย (final count) 
สําหรับระยะเวลาในการนับขึ้นอยูกับพืชทดสอบแตละชนิดดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นสุมวัด
ความยาวยอด ความยาวรากของตนกลาพืชในการนับครั้งสุดทาย โดยใชตนกลากลองละ 5 ตน   

 
นําผลการทดลองการนับเมล็ดที่งอกในการนับครั้งสุดทายมาคํานวณคาเปอรเซ็นตการงอก

โดยใชสูตรดังนี้ 
 
เปอรเซ็นตการงอก (เปอรเซ็นตของชุดควบคุม) = T x 100 
                     C 
  C = จํานวนเมล็ดงอกเฉลี่ยในชุดควบคุม 
 T = จํานวนเมล็ดงอกเฉลี่ยในชุดที่ไดรับสารสกัด 
 



 25

นําคาเปอร เซ็นตการงอกที่ไดไปวิ เคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
IRRISTAT เพื่อตรวจสอบวาสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และ
ความเขมขนที่แตกตางกัน มีผลตอการงอกของพืชแตละชนิดหรือไม 
 
ตารางที่ 1  ระยะเวลาที่ใชในการนับจํานวนเมล็ดที่งอกของวัชพืชและพืชปลูก 
 

ชนิดพืช นับครั้งแรก (วนั) นับครั้งสุดทาย (วัน) 
ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 5 14 
ผักกาดขาวปล ี 3 10 
ถ่ัวผี 5 8 
หญารังนก 5 14 

         
ที่มา : ขอมูลดัดแปลงจาก จวงจันทร (2529)  
 

สําหรับความยาวยอดและความยาวรากที่ได นําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป IRRISTAT เพื่อตรวจสอบวาสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต           
ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน มีผลตอความยาวยอดและความยาวรากของพืชแตละ
ชนิดหรือไม 
 
การทดลองที่ 4 ศึกษาผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยง ตอการงอก ความ

ยาวยอด และความยาวราก ของวัชพืชและพืชปลูก 
 
ใชเมล็ดวัชพืช 2 ชนิดไดแก หญารังนกและถั่วผี เมล็ดพืชปลูก 2 ชนิดไดแก ขาวพันธุ     

ขาวดอกมะลิ 105 และผักกาดขาวปลี วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด ที่มี 2 ชุดการทดลองคือ 
ระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวไซยาโนแบคทีเรีย 2 ระยะ คือ 8 วัน และ 16 วัน โดยใชอาหาร BG-11 ที่ไมผาน
การเลี้ยง H. fontinalis เปนชุดควบคุม 
 
 
 



 26

วิธีการทดลอง 
 

นําอาหารที่ใชเล้ียง H. fontinalis นาน 8 วัน และ 16 วัน มาทดสอบการงอกและวัดความ
ยาวยอด ความยาวราก ของวัชพืชและพืชปลูก ดังวิธีการทดลองที่ 3  
 
 นําผลการทดลองการนับเมล็ดที่งอกในการนับครั้งสุดทายมาคํานวณคาเปอรเซ็นตการงอก 
นําคาเปอรเซ็นตการงอกที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป IRRISTAT เพื่อ
ตรวจสอบวาสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงนาน 8 วันและ 16 วัน มีผลตอการ
งอกของพืชแตละชนิดหรือไม 
 
 สําหรับความยาวยอดและความยาวรากที่ได นําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป IRRISTAT เพื่อตรวจสอบวาสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงนาน 8 
วันและ 16 วัน มีผลตอความยาวยอดและความยาวรากของพืชแตละชนิดหรือไม 
 
การทดลองที่ 5 ศึกษาผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของวัชพืชและ

พืชปลูกในระดับตนกลา 
  

ใชวัชพืช 2 ชนิดไดแก หญารังนกและถั่วผี พืชปลูก 2 ชนิดไดแก ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 
105 และผักกาดขาวปลี วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด โดยจัดสิ่งทดลองใหกับพืชแบบ factorial 
จํานวน 3 ซํ้า ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ  

 
ปยจัย A : ระยะการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรีย 2 ระยะ คือระยะ exponential (8 วัน) 

และระยะ stationary (16 วัน) 
 
ปจจัย B : ชนิดของตัวทําละลายที่ใชในการสกัดสารจากไซยาโนแบคทีเรียมี 2 ชนิด คือ น้ํา

กล่ันและเมทานอล  
 

ปจจัย C : ความเขมขนของสารสกัดที่ไดจากไซยาโนแบคทีเรีย มี 4 ระดับคือ 0, 25, 50, 75 
และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร โดยใชน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม 
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วิธีการทดลอง 
 
นําสารสกัดที่ไดจาก H. fontinalis มาทดสอบการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูก โดย

การใชคาน้ําหนักแหงเปนตัวแทนคาการเจริญเติบโตของพืช (parameter) ดังนี้ 
 
พืชทดสอบทุกชนิดเพาะในกระถางพลาสติก ซ่ึงภายในบรรจุดวยดินผสมสําเร็จ ยกเวนขาว

ปลูกในกระถางที่มีดินปลูกในสภาพน้ําขัง ทําการทดสอบประสิทธิภาพของสารโดยฉีดพนสารสกัด
ไปที่บริเวณใบและสวนของพืชที่อยูเหนือพื้นดิน โดยพนเมื่อขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และหญา 
รังนกมีใบแทจํานวน 3-4 ใบ และถั่วผีและผักกาดขาวปลีมีใบแทจํานวน 2 ใบ (Blackshaw, 1998) 
หลังจากพืชทดสอบไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis 15 วัน จึงตัดสวนลําตนที่อยูเหนือดิน นําไป
อบแหงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงนํามาชั่งเพื่อบันทึกผลเปนคาน้ําหนักแหง 

 
นําคาน้ําหนักแหงของพืชทดสอบที่ได ไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป IRRISTAT เพื่อตรวจสอบวาสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทํา
ละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน ใหผลการทดสอบตอน้ําหนักแหงของพืชแตกตางกันหรือไม 
 
การทดลองที่ 6 ศึกษาผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยง ตอการ

เจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกในระดับตนกลา 
 
  ใชวัชพืช 2 ชนิดไดแก หญารังนกและถั่วผี พืชปลูก 2 ชนิดไดแก ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 
105 และผักกาดขาวปลี วางแผนการทดลองแบบ CRD ที่มี 2 ชุดการทดลอง คือ ระยะเวลาที่เก็บ
เกี่ยว H. fontinalis 2 ระยะ คือ 8 วัน และ 16 วัน 

 
วิธีการทดลอง 
 
นําอาหารที่ผานการเลี้ยง H. fontinalis เปนเวลา 8 วัน และ 16 วัน มาทดสอบการ

เจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูก โดยการใชคาน้ําหนักแหงเปนตัวแทนคาการเจริญเติบโตของ
พืช ดังการทดลองที่ 5 นําคาน้ําหนักแหงของพืชทดสอบที่ไดไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป IRRISTAT เพื่อตรวจสอบวาสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหาร
เล้ียงนาน 8 วันและ 16 วัน ใหผลการทดสอบตอน้ําหนักแหงของพืชแตกตางกันหรือไม 
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สถานที่และระยะเวลาทําการศึกษา 
 
สถานที่ทําการศึกษา หองปฏิบัติการสรีรวิทยา หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

และเรือนเพาะชํา ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 

ระยะเวลาทําการศึกษา เดือนเมษายน 2544 ถึง เดือนเมษายน 2547 
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ผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของ H. fontinalis โดยการวัดปริมาณคลอโรฟลล เอ พบวา 
เมื่อเล้ียง H. fontinalis เปนเวลา 8 วัน เซลลจะอยูในระยะ exponential และเมื่อเล้ียงเปนเวลา 16 วัน 
เซลลของ H. fontinalis จะอยูในระยะ stationary (ภาพผนวกที่ 1) นําผลที่ไดไปใชในการกําหนด
ระยะเวลาการเลี้ยงใหเซลลของ H. fontinalis อยูใน 2 ระยะ เพื่อศึกษาวาสารสกัดที่ไดจากเซลล     
H. fontinalis ทั้ง 2 ระยะคือระยะ exponential (เล้ียงนาน 8 วัน) และ ระยะ stationary (เล้ียงนาน 16 
วัน) จะใหสารสกัดและสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมา (exudate) ในอาหารเลี้ยง มีผลตอการ
ถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ
วัชพืชและพืชปลูกแตกตางกันหรือไม  
 
การทดลองที่ 1 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ตอการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสง 
 

จากการทดลองศึกษาผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ตอการถายทอดอิเล็กตรอนใน
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง  โดยทดสอบการเกิดปฏิกิ ริยาการถายทอดอิเล็กตรอนใน           
คลอโรพลาสตที่สกัดจากใบปวยเลงไดผลการทดลองดังนี้ สารสกัดจาก H. fontinalis มีผลทําให
เปอรเซ็นตการถายทอดอิเล็กตรอนลดลง และการลดลงนี้จะมากขึ้นเมื่อใชสารสกัดที่มีความเขมขน
เพิ่มมากขึ้น โดยสารสกัดจากเซลล H. fontinalis  ระยะ exponential ที่สกัดดวยน้ํากลั่นและ             
เมทานอลที่ความเขมขน 0.05 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําใหเกิดการถายทอดอิเล็กตรอน
ได 84.33 และ 82.54 เปอรเซ็นตตามลําดับ (ตารางที่ 2) ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุด
ควบคุม เมื่อสารสกัดมีความเขมขนเพิ่มมากขึ้นเปน 0.10 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําให
เปอรเซ็นตเกิดการถายทอดอิเล็กตรอนเพียง 34.11 และ 48.76 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงมีความ
แตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม และเกิดการถายทอดอิเล็กตรอน 0 และ 7.82 เปอรเซ็นต
ตามลําดับเมื่อใชสารสกัดที่ความเขมขน 0.15 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร เมื่อใชสารสกัดความ
เขมขนเพิ่มขึ้นเปน 0.20, 0.40, 0.60 และ 0.80 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร พบวา สารสกัดความ
เขมขนดังกลาวมีผลทําใหไมเกิดการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง  

 
ในสวนของสารสกัดจากเซลลระยะ stationary นั้นพบวา สารสกัดดวยน้ํากลั่นที่ความ

เขมขน 0.05, 0.10 และ 0.15 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร ไมมีผลในการยับยั้งการถายทอด
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อิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง โดยทําใหเกิดการถายทอดอิเล็กตรอนได 100 
เปอรเซ็นต สวนสารสกัดที่ความเขมขน 0.20 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําใหเกิดการ
ถายทอดอิเล็กตรอน 78.96 เปอรเซ็นต ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม แตสารสกัด
ที่มีความเขมขน 0.40, 0.60 และ 0.80 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรมีผลทําใหการถายทอด
อิเล็กตรอนมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม โดยมีเปอรเซ็นตการถายทอดอิเล็กตรอน
เทากับ 63.41, 59.94 และ 56.59 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนสารที่สกัดดวยเมทานอลจากเซลล        
H. fontinalis ระยะ stationary นั้นพบวา สารสกัดที่ความเขมขน 0.05, 0.10 และ 0.15 กรัมน้ําหนัก
แหงเซลลตอลิตร มีผลทําใหเกิดการถายทอดอิเล็กตรอนได 92.50, 86.01 และ 81.76 เปอรเซ็นต
ตามลําดับซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม แตเมื่อสารสกัดมีความเขมขนเพิ่มขึ้นเปน 
0.20, 0.40, 0.60 และ 0.80 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร จะมีผลทําใหเปอรเซ็นตการถายทอด
อิเล็กตรอนลดลงอยางมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม โดยเกิดการถายทอดอิเล็กตรอนได 
72.18, 72.03, 59.17 และ 60.16 เปอรเซ็นตตามลําดับ 
 
การทดลองที่ 2 ผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงตอการถายทอด

อิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
 

ในสวนของสารที่ H. fontinalis  ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยง พบวาอาหารที่ไดจากการ
เล้ียง H. fontinalis นาน 8 วัน และ 16 วัน มีผลทําใหเกิดการถายทอดอิเล็กตรอนได 93.11 และ 
70.76 เปอรเซ็นตตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม 
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ตารางที่ 2 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่
แตกตางกัน ตอการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 

 
การถายทอดอิเล็กตรอน (เปอรเซ็นตของชุดควบคุม) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0.00            100.00 a1/   100.00 a 100.00 
0.05 84.33 a 100.00 a 92.16 
0.10 34.11 b 100.00 a 67.05 
0.15 0.00 c 100.00 a 50.00 
0.20 0.00 c 78.96 ab 39.48 
0.40 0.00 c 63.41 b 31.70 
0.60 0.00 c 59.94 b 29.97 
0.80 0.00 c 56.59 b 28.29 
เฉลี่ย   54.83 

เมทานอล    
0.00 100.00 a 100.00 a 100.00 
0.05 82.54 a 92.50 ab 87.52 
0.10 48.76 b 86.01 ab 67.39 
0.15 7.82 c 81.76 abc 44.79 
0.20 0.00 c 72.81 bc 36.40 
0.40 0.00 c 72.03 bc 36.01 
0.60 0.00 c 59.17 c 29.58 
0.80 0.00 c 60.16 c 30.08 
เฉลี่ย   53.97 
เฉลี่ย 28.59 A2/ 80.21 B  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
2/ คาเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ตารางที่ 3 ผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงตอการถายทอดอิเล็กตรอน
ในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 

 
 การถายทอดอิเล็กตรอน (เปอรเซ็นตของชุดควบคุม) 
อาหารสูตร BG-11  100.00 ns 
อาหารเลี้ยงนาน 8 วัน 93.11 
อาหารเลี้ยงนาน 16 วัน 70.76 
 
ns  ไมมีความแตกตางทางสถิติ  
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การทดลองที่ 3 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ตอการงอก ความยาวยอด และความยาวรากของ
วัชพืชและพชืปลูก 

 
3.1  ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ตอการงอกของวชัพืชและพืชปลูก 

 
 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่ไดจากระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความ
เขมขนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการงอกของเมล็ดพืชแตละชนิดแตกตางกันออกไปดังนี้ 
 

3.1.1  ขาวพันธุขาวดอกมะลิ  105  จากการทดลองพบวา  สารสกัดที่ไดจาก                 
H. fontinalis ทั้งจากระยะ exponential และ stationary ที่สกัดดวยน้ํากลั่น ที่ความเขมขน 25 กรัม
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตรไมมีผลตอการงอกของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เมื่อเทียบกับชุดควบคุม 
แตเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มเปน 50, 75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําให
เมล็ดขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ไมงอก สวนสารสกัดจาก H. fontinalis ที่สกัดดวยเมทานอลนั้น
พบวา สารสกัดที่ไดจากเซลล H. fontinalis ระยะ exponential ที่ความเขมขน 25 และ 50 กรัม
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตรไมมีผลตอการงอกของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เมื่อเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม แตเมื่อสารสกัดมีความเขมขนเพิ่มมากขึ้นเปน 75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร
พบวามีผลตอการงอกของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 โดยมีเปอรเซ็นตการงอกเปน 81.10 และ 
62.17 เปอรเซ็นตตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม สวนสารสกัดจากเซลลใน
ระยะ stationary ดวยเมทานอลพบวา สารสกัดที่ความเขมขน 25 และ 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอ
ลิตรไมมีผลตอการงอกของเมล็ดขาวพันธุดอกมะลิ 105 แตเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้น
เปน 75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําใหเมล็ดขาวพันธุดอกมะลิ 105 ไมงอก 
(ตารางที่ 4 และภาพที่ 3) 
 

3.1.2  ผักกาดขาวปลี จากการทดลองพบวา สารสกัดจาก H. fontinalis มีผลตอการงอก
ของเมล็ดผักกาดขาวปลีโดย สารสกัดจาก H. fontinalis ที่ไดจากเซลลทั้งสองระยะการเจริญเติบโต
ที่สกัดดวยน้ํากลั่นมีผลทําใหเมล็ดผักกาดขาวปลีไมงอกในทุกชุดการทดลอง ยกเวนสารสกัดที่ได
จากเซลลในระยะ exponential ที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรที่มีผลทําใหเมล็ด
ผักกาดขาวปลีงอกไดเพียง 2.38 เปอรเซ็นตเทานั้น สวนสารสกัดที่ใชเมทานอลเปนตัวทําละลายนั้น
พบวา สารสกัดจากเซลลระยะ exponential ที่ความเขมขน 25 และ 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
ไมมีผลตอการงอกของเมล็ดผักกาดขาวปลีเมื่อเทียบกับชุดควบคุม เปอรเซ็นตการงอกของเมล็ด
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ผักกาดขาวปลีจะลดลงเปน 67.51 ซ่ึงมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม เมื่อไดรับสารสกัด
ความเขมขน 75 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร และเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้นเปน 100 
กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรมีผลทําใหเมล็ดไมงอก สวนสารสกัดที่สกัดดวยเมทานอลจากเซลล
ระยะ stationary ที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรไมมีผลตอการงอกของเมล็ด
ผักกาดขาวปลี สารสกัดความเขมขน 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําใหเมล็ดผักกาดขาว
ปลีงอกไดเพียง 14.52 เปอรเซ็นต และลดลงเปน 0 เปอรเซ็นตเมื่อไดรับสารสกัดความเขมขน 75 
และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร (ตารางที่ 5 และภาพที่ 4) 
 

3.1.3  ถั่วผี จากการทดลองพบวา สารสกัดจาก H. fontinalis ที่สกัดดวยน้ํากลั่นจาก
เซลลทั้ง 2 ระยะ ที่ความเขมขน 50, 75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรมีผลทําใหเมล็ดถ่ัวผี
ไมงอก สวนสารสกัดจากเซลลระยะ exponential และ stationary ที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนัก
แหงเซลลตอลิตรนั้นมีผลทําใหถ่ัวผีงอกได 5.33 และ 78.66 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนสารที่สกัด
ดวยเมทานอลจากเซลลระยะ exponential ที่ความเขมขน 25, 50 และ 75 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอ
ลิตร ไมมีผลตอการงอกของเมล็ดเมื่อเทียบกับชุดควบคุม แตที่ความเขมขน 100 กรัมน้ําหนักแหง
เซลลตอลิตร มีผลทําใหเมล็ดถ่ัวผีงอกไดเพียง 70.66 เปอรเซ็นตเทานั้นซึ่งมีความแตกตางกันทาง
สถิติกับชุดควบคุม สวนสารสกัดดวยเมทานอลจากเซลลระยะ stationary ที่ความเขมขน 25, 50 และ 
75 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรนั้น ไมมีผลตอการงอกของเมล็ดถ่ัวผี กลาวคือเมล็ดมีการงอก
เทากัน แตเมื่อความเขมขนสารสกัดเพิ่มขึ้นเปน 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรจะมีผลทําให
เปอรเซ็นตการงอกลดลงเหลือ 33.33 เปอรเซ็นตของชุดควบคุม โดยมีความแตกตางกันทางสถิติกับ
ชุดควบคุม (ตารางที่ 6 และภาพที่ 5) 
 

3.1.4  หญารังนก จากการทดลองพบวาสารสกัดจาก H. fontinalis ที่ไดจากเซลลระยะ 
exponential และ stationary ดวยน้ํากลั่นที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรไมมีผลตอ
การงอกของเมล็ดหญารังนก แตเมื่อความเขมขนเพิ่มเปน 50, 75 และ 100  กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอ
ลิตรมีผลทําใหเมล็ดไมงอก สวนสารสกัดดวยเมทานอลจากเซลลระยะ exponential ที่ความเขมขน 
25, 50, 75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําใหหญารังนกสามารถงอกได 95.64, 
107.24, 113.04 และ 89.85 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม สวน
สารสกัดดวยเมทานอลจากเซลลระยะ stationary ที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรมี
ผลทําใหเมล็ดหญารังนกงอกได 124.63 เปอรเซ็นตของชุดควบคุม ซ่ึงมีความแตกตางทางสถิติกับ
ชุดควบคุม และสารสกัดที่ความเขมขน 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรเมล็ดหญารังนกงอกได 
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107.24 เปอรเซ็นตของชุดควบคุม และเมล็ดหญารังนกไมงอก เมื่อไดรับสารสกัดมีความเขมขน
เพิ่มขึ้นเปน 75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร (ตารางที่ 7 และภาพที่ 6)  

 
เมล็ดหญารังนกที่ไดรับสารสกัดจากเซลลระยะ stationary ดวยเมทานอล ที่ความเขมขน 50 

กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําใหเปอรเซ็นตการงอกในวันนับครั้งแรกและวันนับครั้ง
สุดทายมีความแตกตางกันมาก (ตารางที่ 7 และตารางที่ 8)โดยมีเปอรเซ็นตการงอกเพิ่มขึ้นจาก 
19.29 เปอรเซ็นตของชุดควบคุมในวันที่นับครั้งแรกเปน 107.24 เปอรเซ็นตของชุดควบคุมในวัน
นับครั้งสุดทาย ซ่ึงแสดงวาสารสกัดจากเซลลระยะ stationary ที่สกัดดวยเมทานอลที่ความเขมขน 
50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร ไมมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดหญารังนกแตมีผลชะลอการงอก
ของเมล็ดหญารังนก (ตารางที่ 8 และภาพที่ 7) 
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ตารางที่ 4 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่
แตกตางกันตอการงอกของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่วนันับครั้งสุดทาย 

 
การงอก (เปอรเซ็นตของชุดควบคุม) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 100.00 a1/ 100.00 a 100.00 
25 90.42 a 90.42 a 90.42 
50 0.00 b 0.00 b 0.00 
75 0.00 b 0.00 b 0.00 

100 0.00 b 0.00 b 0.00 
เฉลี่ย   38.09 

เมทานอล    
0 100.00 a 100.00 a 100.00 
25 93.26 ab 100.00 a 96.64 
50 89.21 ab 89.21 a 89.21 
75 81.10 b 0.00 b 40.55 

100 62.17 c 0.00 b 31.09 
เฉลี่ย   71.50 
เฉลี่ย 61.62 B2/ 47.97 A  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
2/ คาเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 3 การงอกของขาว

เจริญเติบโต ตัว
 

น้ํากลั่น                                               เมทานอล                     ตัวทําละลา
= 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

พันธุขาวดอกมะลิ 105 เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fon
ทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน 
ระยะ exponentia
ระยะ stationar
tinalis ที่มีระยะการ
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ตารางที่ 5 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่
แตกตางกันตอการงอกของผักกาดขาวปลีที่วันนับครั้งสุดทาย 

 
การงอก (เปอรเซ็นตของชุดควบคุม) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 100.00 a1/ 100.00 a 100.00 
25 2.38 b 0.00 b 1.19 
50 0.00 b 0.00 b 0.00 
75 0.00 b 0.00 b 0.00 

100 0.00 b 0.00 b 0.00 
เฉลี่ย   20.23 

เมทานอล    
0 100.00 a 100.00 a 100.00 
25 89.73 a 94.86 a 92.30 
50 95.71 a 14.52 b 55.12 
75 67.51 b 0.00 c 33.75 

100 0.00 c 0.00 c 0.00 
เฉลี่ย   56.23 
เฉลี่ย 45.53 B2/ 30.93 A  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
2/ คาเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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   = 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
  
ภาพที่ 4 การงอกของผักกาดขาวปลีเมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระ

ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกนั 
ระยะ exponential
y 

ย
น้ํากลั่น                                               เมทานอล                     ตัวทําละลา
ย

ระยะ stationar
ะการเจริญเตบิโต 
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ตารางที่ 6 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขน
ที่แตกตางกันตอการงอกของถั่วผีที่วันนับครั้งสุดทาย 

 
การงอก (เปอรเซ็นตของชุดควบคุม) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 100.00 a1/   100.0 a 100.00 
25 5.33 b 78.66 b 41.99 
50 0.00 b 0.00 c 0.00 
75 0.00 b 0.00 c 0.00 

100 0.00 b 0.00 c 0.00 
เฉลี่ย   27.86 

เมทานอล    
0 100.00 a 100.0 a 100.00 
25 100.00 a 100.0 a 100.00 
50 97.33 a 100.0 a 98.66 
75 100.00 a 100.0 a 100.00 

100 70.66 b 33.33 b 52.00 
เฉลี่ย   90.13 
เฉลี่ย 56.80 A2/ 61.20 B  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
2/ คาเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 5 การงอกของถั่ว

ละลาย และควา
 

น้ํากลั่น                                               เมทานอล                     ตัวทําละลาย
= 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

ผีเมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะการ
มเขมขนที่แตกตางกัน 
ระยะ stationar
ระยะ exponentia
เจริญเติบโต ตัวทํา
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ตารางที่ 7 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่
แตกตางกันตอการงอกของหญารังนกที่วันนับครั้งสุดทาย 

 
การงอก (เปอรเซ็นตของชุดควบคุม) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 100.00 a1/  100.00 a 100.00 
25 103.95 a 102.75 a 103.35 
50 0.00 b 0.00 b 0.00 
75 0.00 b 0.00 b 0.00 

100 0.00 b 0.00 b 0.00 
เฉลี่ย   40.67 

เมทานอล    
0 100.00 ns 100.00 b 100.00 
25 95.64 124.63 a 110.13 
50 107.24 107.24 ab 107.24 
75 113.04 0.00 c 56.52 

100 89.85 0.00 c 44.92 
เฉลี่ย   83.76 
เฉลี่ย 70.97 B2/ 53.45 A  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
2/ คาเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต  
 
ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ  
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ภาพที่ 6 การงอกของหญ

ตัวทําละลาย แล
น้ํากลั่น                                               เมทานอล                     ตัวทําละลา
= 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

ารังนก เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีร
ะความเขมขนที่แตกตางกัน 
ระยะ stationar
ระยะ exponentia
ะยะการเจริญเติบโต    
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ตารางที่ 8 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่
แตกตางกันตอการงอกของหญารังนกที่วันนับครั้งแรก 

 
การงอก (เปอรเซ็นตของชุดควบคุม) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 100.00 a1/   100.00 a 100.00 
25 101.38 a 102.75 a 102.06 
50 0.00 b 0.00 b 0.00 
75 0.00 b 0.00 b 0.00 

100 0.00 b 0.00 b 0.00 
เฉลี่ย   40.41 

เมทานอล    
0 100.00 a 100.00 b 100.00 
25 107.01 a 129.81 a 118.41 
50 122.80 a 19.29 c 71.04 
75 124 .55 a 0.00 c 62.27 

100 71.92 b 0.00 c 35.96 
เฉลี่ย   77.54 
เฉลี่ย 72.76 B2/ 45.18 A  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
2/ คาเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต  
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           นับครั้งแรก                                                             นับครั้งสุดทาย 
 
 

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบการงอกของหญารังนกที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ stationary ที่
สกัดดวยเมทานอลที่วันนับครั้งแรกและวันนับครั้งสุดทาย 
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3.2  ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ตอความยาวยอดของวัชพชืและพืชปลูก 
 
 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่ไดจากระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความ
เขมขนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความยาวยอดของตนกลา ดังนี้ 
 

3.2.1 ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 จากการทดลองพบวา ตนกลาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 
105 ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis จากระยะ exponential และ stationary ที่สกัดดวยน้ํากลั่นที่
ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําใหตนกลาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ไดมี
ความยาวยอดเพิ่มมากขึ้นเปน 11.50 และ 11.53 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันทางสถิติกับชุด
ควบคุมที่มีความยาวยอดเทากับ 7.10 เซนติเมตร (ตารางที่ 9, ภาพท่ี 8 และ 9) สวนสารสกัดที่สกัด
ดวยเมทานอลที่ไดจากเซลลระยะ exponential ที่ความเขมขน 25 และ 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอ
ลิตรใหตนกลาที่มีความยาวยอดไมมีความแตกตางกับชุดควบคุม (8.29 เซนติเมตร) โดยมีความยาว 
8.37 และ 8.01 เซนติเมตร ตามลําดับ แตเมื่อสารสกัดมีความเขมขนเพิ่มขึ้นเปน 75 และ 100 กรัม 
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตร จะมีผลทําใหความยาวยอดของตนกลาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ลดลง
แตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุมโดยมีความยาว 5.82 และ 5.50 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 9, 
ภาพที่ 8 และ 10) สวนสารสกัดดวยเมทานอลจากเซลลระยะ stationary ที่ความเขมขน 25 กรัม
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําใหความยาวยอดของตนกลาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เพิ่มมาก
ขึ้นแตกตางจากชุดควบคุม โดยมีความยาว 9.21 เซนติเมตร สารสกัดที่ความเขมขน 50 กรัมน้ําหนัก
แหงเซลลตอลิตรใหตนกลาที่มีความยาวยอดไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม โดยมี
ความยาว 8.26 เซนติเมตร (ตารางที่ 9, ภาพที่ 8 และ 11) 
 

3.2.2 ผักกาดขาวปลี จากการทดลองพบวา สารสกัดจาก H. fontinalis จากระยะ 
exponential และ stationary ที่สกัดดวยเมทานอลที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรทํา
ใหผักกาดขาวปลีมีความยาวยอดเทากับ 2.16 และ 2.26 เซนติเมตรตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตาง
ทางสถิติกับชุดควบคุม (ตารางที่ 10 และภาพที่ 12) สวนสารสกัดจากเซลลระยะ exponential ที่
ความเขมขน 50 และ 75 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรมีผลทําใหตนกลาผักกาดขาวปลีมีความยาว
ยอดลดลงเปน 1.35 และ 0.71 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม 
(ตารางที่ 10, ภาพที่ 12 และ 13) สวนสารสกัดจากเซลลระยะ stationary ที่ความเขมขน 50 กรัม
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตรมีผลทําใหผักกาดขาวปลีมีความยาวยอดต่ําที่สุดคือมีความยาว 0.40 
เซนติเมตร (ตารางที่ 10, ภาพที่ 12 และ 14) 



 47

ในสวนความยาวยอดของตนกลาผักกาดขาวปลีที่ได รับสารสกัดจากเซลลระยะ 
exponential ที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรนั้นไมสามารถวัดความยาวยอดได
เนื่องจากวา ตนกลาที่งอกนั้นไมมีการเจริญเติบโตตอไปมีเพียงสวนรากที่แทงออกมาเทานั้นจึงไม
ทําการวัดความยาวยอดในชุดนี้ 
 

3.2.3 ถั่วผี  ความยาวยอดของตนกลาถ่ัวผีจะลดลงมากขึ้นเมื่อไดรับสารสกัดที่มีความ
เขมขนเพิ่มมากขึ้น โดยตนกลาถ่ัวผีมีความยาวยอด 8.30, 5.31, 4.04 และ 1.84 เซนติเมตร เมื่อไดรับ
สารสกัดจาก H. fontinalis จากเซลลระยะ exponential ที่สกัดดวยเมทานอล ที่ความเขมขน 25, 50, 
75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรตามลําดับ (ตารางที่ 11, ภาพที่ 15 และภาพที่ 16) ซ่ึง
ความยาวยอดดังกลาวมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม สวนสารสกัดดวยเมทานอลจาก
เซลลระยะ stationary ที่ความเขมขน 25, 50 และ 75 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรมีผลทําใหตนกลา
ถ่ัวผีมีความยาวยอดเทากับ 7.96, 6.32 และ 3.62 เซนติเมตรตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางกันทาง
สถิติกับชุดควบคุม (ตารางที่ 11, ภาพที่ 15 และ 17)  

 
ในสวนของความยาวยอดตนกลาถ่ัวผีที่ไดรับสารที่สกัดดวยน้ํากลั่นจากเซลลทั้ง 2 ระยะที่

ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรนั้นพบวา เกิดการเนาที่บริเวณสวนยอด ทําใหเกิดการ
ตายของตนกลาถ่ัวผี (ภาพที่ 18) ซ่ึงสาเหตุนาจะเกิดมาจากผลของสารสกัด  เนื่องจากเมื่อ
เปรียบเทียบลักษณะนี้กับตนกลาถ่ัวผีในชุดควบคุมพบวาไมเกิดลักษณะเชนนี้ จึงไมทําการวัดความ
ยาวยอดของตนกลาในชุดการทดลองนี้ และตนกลาถ่ัวผีที่ไดรับสารสกัดจากเซลลระยะ stationary 
ที่ความเขมขน 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรนั้นพบวาตนกลาที่งอกนั้นไมมีการเจริญเติบโต
ตอไปมีเพียงสวนรากที่แทงออกมาเทานั้นจึงไมสามารถวัดความยาวยอดได 
 

3.2.4 หญารังนก จากการทดลองพบวาความยาวยอดของหญารังนกเมื่อไดรับสารสกัด
จาก H. fontinalis จากเซลลระยะ exponential และ stationary ที่สกัดดวยน้ํากลั่นที่ความเขมขน 25 
กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรมีผลทําใหตนกลาหญารังนกมีความยาวยอดเทากับ 1.50 และ 1.32 
เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม (1.34 เซนติเมตร)              
(ตารางที่ 12 และภาพที่ 19) และความยาวยอดของหญารังนกเมื่อไดรับสารสกัดดวยเมทานอลจาก
เซลลของ H. fontinalis ระยะ exponential ความเขมขน 25, 50 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอ
ลิตร มีผลทําใหหญารังนกมีความยาวยอดเทากับ 1.18, 1.14 และ 1.12 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม (1.04 เซนติเมตร) (ตารางที่ 12, ภาพที่ 19 และ 20) สวน
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สารสกัดที่ความเขมขน 75 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําใหหญารังนกมีความยาวยอดเพิ่ม
มากขึ้นเปน 1.23 เซนติเมตร ซ่ึงแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม  สวนสารสกัดจาก H. fontinalis 
จากเซลลระยะ stationary ที่ความเขมขน 25 และ 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรมีผลทําใหหญา
รังนกมีความยาวยอดเพิ่มขึ้นเปน 1.11 และ 1.20 เซนติเมตร ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติกับชุดควบคุม 
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ตารางที่ 9 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่
แตกตางกันตอความยาวยอดของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่วันนับครั้งสุดทาย 

 
ความยาวยอด (เซนติเมตร) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 7.10 b 1/ 7.10 b 7.10 
25 11.50 a 11.53 a 11.51 
50 0.00 c 0.00 c 0.00 
75 0.00 c 0.00 c 0.00 

100 0.00 c 0.00 c 0.00 
เฉลี่ย   3.72 

เมทานอล    
0 8.29 a 8.29 b 8.29 
25 8.37 a 9.21 a 8.79 
50 8.01 a 8.26 b 8.14 
75 5.82 b 0.00 c 2.91 

100 5.50 b 0.00 c 2.75 
เฉลี่ย   6.17 
เฉลี่ย 5.46 B2/ 4.44 A  

 

1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั
ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
2/ คาเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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              = 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

0
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   = 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
 
ภาพที่ 8 ความยาวยอดของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เมื่อไดรับสารสกัดจาก H

การเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน 
 

ระยะ stationar
ย 
น้ํากลั่น                                               เมทานอล                    ตัวทําละลา
ระยะ exponentia
. fontinalis ที่มีระยะ 
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CBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 ตนกลาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 อายุ 14 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่ใชน้ํา

กล่ันเปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
 
 A = ชุดควบคุม 
 B = สารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ exponential ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหง
เซลลตอลิตร 
 C = สารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ stationary ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลล
ตอลิตร 
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ภาพที่ 10 ตนกลาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 อายุ 14 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ 

exponential ที่ใชเมทานอลเปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
 
 A = ชุดควบคุม 
 B = สารสกัดความเขมขน 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
 C = สารสกัดความเขมขน 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
 D = สารสกัดความเขมขน 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
 E = สารสกัดความเขมขน 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 11 ตนกลาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 อายุ 14 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ 

stationary ที่ใชเมทานอลเปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
 
 A = ชุดควบคุม 
 B = สารสกัดจากความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
 C = สารสกัดจากความเขมขน 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
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ตารางที่ 10 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขน
ที่แตกตางกันตอความยาวยอดของผักกาดขาวปลีที่วันนับครั้งสุดทาย 

 
ความยาวยอด (เซนติเมตร) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 2.50 a1/ 2.50 a 2.50 
25 0.00 b 0.00 b 0.00 
50 0.00 b 0.00 b 0.00 
75 0.00 b 0.00 b 0.00 

100 0.00 b 0.00 b 0.00 
เฉลี่ย   0.50 

เมทานอล    
0 2.16 a 2.16 a 2.16 
25 2.16 a 2.26 a 2.21 
50 1.35 b 0.40 b 0.88 
75 0.71 c 0.00 c 0.35 

100 0.00 d 0.00 c 0.00 
เฉลี่ย   1.12 
เฉลี่ย 0.89 B2/ 0.73 A  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
2/ คาเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 12 ความยาวยอดข

เจริญเติบโต ตัว
 

น้ํากลั่น                                               เมทานอล                    ตัวทําละลา
= 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

องผักกาดขาวปลี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. font
ทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน 
ระยะ exponentia
in
ระยะ stationar
alis ที่มีระยะการ
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าพที่ 13
 
ภ  ตนกลาผักกาดขาวปลีอายุ 10 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ exponential ที่

ใชเมทานอลเปนตัวทําละลายเปรียบเทยีบกับชุดควบคุม 

A = ชุดควบคุม 
B = สารสกัดจากความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
C = สารสกัดจากความเขมขน 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
D = สารสกัดจากความเขมขน 75 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
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ภาพที่ 14 ตนกลาผักกาดขาวปลีอายุ 10 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ stationary 

เมทานอลเปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 

 A = ชุดควบคุม 
B = สารสกัดจากความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
C = สารสกัดจากความเขมขน 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 

   

ที่ใช
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ตารางที่ 11 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขน
ที่แตกตางกัน ตอความยาวยอดของถั่วผีที่วันนับครั้งสุดทาย 

 
ความยาวยอด (เซนติเมตร) ความเขมขนของสารสกัด 

ักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ st(กรัมน้ําหน ationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 
25 

11.46 a1/ 11.46 a 11.46 
0.00 b 0.00 b 0.00 

0.00 
0.00 

0.00 b 0.00 b 0.00 
เฉลี่ย   2.29 

50 0.00 b 0.00 b 
75 0.00 b 0.00 b 

100 

เมทานอล    
0 10.81 a 10.81 a 10.81 
25 8.30 b 7.96 b 8.13 
50 5.31 c 6.32 c 5.81 
75 4.04 d 3.62 d 3.83 

100 1.84 e 0.00 e 0.92 
เฉลี่ย   5.90 
เฉลี่ย 4.17 4.01  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

เปอรเซ็นต 
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              = 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

  = 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
  = 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
  = 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
  = 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

ความยาวยอดของถั่วผี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระ
ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน 

 
 
 
 
 
ภาพท  

 

ระยะ stationar
ย 
น้ํากลั่น                                               เมทานอล                    ตัวทําละลา
exponentiaระยะ 
ยะการเจริญเติบโต     



 60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16 ตนกลาถ่ัวผีอายุ 8 วั ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fonน tinalis ระยะ exponential ที่ใช            

A = ชุดควบคุม 

 นักแหงเซลลตอลิตร 
D = สารสกัดจากความเขมขน 75 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 

 E = สารสกัดจากความเขมขน 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมทานอลเปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
  
 
 B = สารสกัดจากความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 

C = สารสกัดจากความเขมขน 50 กรัมน้ําห
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าพที่ 17

 
 
ภ  ตนกลาถ่ัวผีอายุ 8 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ stationary ที่ใชเมทานอล

เปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 

A = ชุดควบคุม 
B = สารสกัดจากความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
C = สารสกัดจากความเขมขน 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
D = สารสกัดจากความเขมขน 75 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
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ภาพที่ 18 ตนกลาถ่ัวผีอายุ 8 วัน ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่ใชน้ํากลั่นเปนตัวทํ

เปรียบเทียบกับชุดควบคุม 

 A = ชุดควบคุม 
B = สารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ exponential ความเขมขน 25 กรัมน้ําหน

ตอลิตร 

A B C

าละลาย

 

 กัแหง
เซลล

C = สารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ stationary ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลล
อลิตร 

 
ต
 
 
 
 



 63

ตารางที่ 12 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขน
ที่แตกตางกันตอความยาวยอดของหญารังนกที่วันนับครั้งสุดทาย 

ความยาวยอด (เซนติเมตร) 
 
ความเขมขนของสารสกัด 
ัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย (กร

น้ํากลั่น    
0 1.34 a1/ 1.34 a 1.34 
25 1.50 a 1.32 a 1.41 

0.00 b 0.00 b 0.00 

0.00 b 0.00 
เฉลี่ย   0.55 

50 
75 0.00 b 0.00 b 0.00 

100 0.00 b 

เมทานอล    
0 1.04 b 1.04 a 1.04 

1.15 
1.17 
0.61 

100 1.12 ab 0.00 b 0.56 
เฉลี่ย   0.90 

25 1.18 ab 1.11 a 
50 1.14 ab 1.20 a 
75 1.23 a 0.00 b 

เฉลี่ย 0.85 B2/ 0.60 A 

ี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมี
ิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดั

เซ็นต 

ี่ยในแนวนอนที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกั
ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

 
 
1/ คาเฉล ความแตกตางกนั

ทางสถ บความเชื่อมั่น 95 
เปอร

/
 
2  คาเฉล นทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะห เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 19 ความยาวยอดข
ตัวทําล

 
เติบโต 
น้ํากลั่น                                               เมทานอล                    ตัวทําละลา
= 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

= 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

= 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

องหญ inalis
ะลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน 

ารังนก เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. font
ระยะ exponentia
 

ระยะ stationar
ที่มีร รเจริญ ะยะกา
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ภาพที่ 20 าหญารังนกอายุ 14 วั  ที่ไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ exponential ที่ใช         

นตัวทําละลาย ียบกับชุดควบค

 ร
 สกัดจากความเขมขน 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 

D = สารสกัดจากความเขมขน 75 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 

 

ตนกล น
เมทานอลเป เปรียบเท ุม 

 
 A = ชุดควบคุม 

B = สารสกัดจากความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิต  
C = สาร

 
 E = สารสกัดจากความเขมขน 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
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3.3  ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ตอความยาวรากของวัชพชืและพืชปลูก 

3.3.1 ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 จากการทดลองพบวา สารสกัดดวยน้ํากล่ันจาก              
 ระยะ exponential และ stationary ที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร     

ีผ ความยาวรากของตนกลาขาวพันธุดอกมะลิ 105 มีความยาวรากเพิ่มมากขึ้นเปน 6.46 และ 
.1  
.2 าหนักแหง

ความยาวราก
อ บและสารสกัด
  ก็มีผลทํา
ห างกันทาง
ถิติกับชุ นเพิ่มมาก
ึ้นก็จะมี ทานอล
ากเซลล ําใหตน
ลาขาวพ
กัดดวยเมทานอลจากเซลลระยะ stationary ที่ความเขมขน 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรมีผล

ติ  11 และ 21) 

ลี ดวยเมทานอลจาก H. fontinalis มี
าวเทากับ 3.56, 2.91 และ 0.51 
ความเขมขน 25, 50 และ 75 กรัม

เซลลระยะ ตอลิตร มีผลทําใหผักกาดขาวปลีมี
วามยาวรากไมมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุมโดยรากมีความยาวเทากับ 4.24 เซนติเมตร 

และสารสกัดความเขมขน 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรทําใหผักกาดขาวปลีมีความยาวราก
เทากับ 0.26 เซนติเมตรซึ่งมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม (ตารางที่ 14, ภาพที่ 13, 14 และ 
22) 

 
ในสวนความยาวรากของตนกลาผักกาดขาวปลีที่ไดรับสารสกัดจากเซลลระยะ exponential 

ที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรนั้นไมวัดความยาวรากเนื่องจากวา ตนกลาที่งอกนัน้

 

H. fontinalis
ม ลทําให

6 เซน
3 เซน
ลลตอล
งขาวพ

6 ติเมตร ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุมที่มีค
ติเมตร สวนสารที่สกัดดวยเมทานอลนั้นพบวา สารสกัดความเขมขน 25 กรัมน้ํ
ิตร ที่ไดจากเซลล H. fontinalis ระยะ exponential และ stationary มีผลทําให
ันธุขาวดอกมะลิ 105 เพิ่มมากขึ้นเปน 7.80 และ 7.28 เซนติเมตรตามลําดั

วยเมทานอลจากเซลลระยะ exponential ที่ความเขมขน 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร
ความยาวรากของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เพิ่มมากขึ้นเปน 7.43 เซนติเมตรซึ่งแตกต

ดควบคุมที่มีความยาวรากเทากับ 5.53 เซนติเมตร แตเมื่อสารสกัดมีความเขมข
ผลทําใหความยาวรากของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ลดลง โดยสารสกัดดวยเม
ระยะ exponential ที่ความเขมขน 75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลท
ันธุขาวดอกมะลิ

วามยาวรากเทากับ
5
เซ
ข
ด
ใ
ส
ข
จ
ก  105 มีความยาวรากเทากับ 4.08 และ 1.54 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนสาร
ส
ทําใหตนกลามีรากยาว 5.64 เซน เมตร (ตารางที่ 13, ภาพที่ 9, 10,
 

3.3.2 ผักกาดขาวป จากการทดลองพบวา สารสกัด
ผลทําใหความยาวรากของผักกาดขาวปลีลดลง โดยมีความย
เซนติเมตร เมื่อไดรับสารสกัดจากเซลลระยะ exponential ที่มี
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตรตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม สวนสารสกัดจาก

 stationary ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลล
ค
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ไม ึง
ไม
 

วย   
ตร 

เท  2.06 
ตร 

มี ับ 
นเดียวกับผลที่ไดจากสารสกัดดวยเมทานอลจากเซลลระยะ stationary โดยสารสกัดความเขมขน 

กันทางสถ ิ่มขึ้นเปน 50 และ 75 กรัมน้ําหนัก
หงเซลลตอลิตร ก็มีผลทําใหความยาวรากลดลงเปน 1.54 และ 0.30 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตาราง

ใน จากเซลลทั้ง 2 ระยะที่
ิเวณสวนยอด ทําให

ของตนกลาในชุดการ
ดลองนี้ และตนกลาถ่ัวผีที่ไดรับสารสกัดจากเซลลระยะ stationary ที่ความเขมขน 100 กรัม
้ําหนักแหงเซลลตอลิตรนั้นพบวาตนกลาที่งอกนั้นไมมีการเจริญเติบโตตอไปมีเพียงสวนรากทีแ่ทง
อกมาเทานั้นจึงไมวัดความยาวรากเชนเดียวกัน 

3.3.4 หญารังนก จากการทดลองพบวา สารสกัดจาก H. fontinalis จากทั้งระยะ 
xponential และ stationary ที่สกัดดวยน้ํากลั่นที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผล
ําใหตนกลาหญารังนกมีความยาวรากลดลงเปน 0.72 และ 0.39 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงแตกตาง
ันทางสถิติกับชุดควบคุม (1.56 เซนติเมตร) สวนสารสกัดที่สกัดดวยเมทานอลนั้นพบวา สารสกัด
ากเซลลระยะ exponential ที่ความเขมขน 25, 50 และ 75 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําให   
นกลาหญารังนกมีความยาวรากเพิ่มขึ้นเปน 1.54, 1.29 และ 1.10 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงแตกตาง
างสถิติกับชุดควบคุม (0.86 เซนติเมตร) สวนสารสกัดที่ความเขมขน 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลล
อลิตรมีผลทําใหความยาวรากลดลงเหลือ 0.63 เซนติเมตร โดยมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุด

ควบคุม  สวนสารสกัดจากเซลลระยะ stationary ดวยเมทานอลที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหง

มีการเจริญเติบโตตอไปมีเพียงสวนรากที่แทงออกมามากกวา 2 มิลลิเมตรเพียงเล็กนอยเทานั้นจ
ทําการวัดทั้งความยาวยอดและความยาวรากในชุดนี้ 

3.3.3 ถั่วผี จากการทดลองพบวา ความยาวรากของตนกลาถ่ัวผีที่ไดรับสารสกัดด
เมทานอลจากเซลล H. fontinalis ระยะ exponential ที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิ
ากับ 2.24 เซนติเมตร ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม ที่มีความยาวเทากับ

เซนติเมตร แตเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มเปน 50, 75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิ
ผลทําใหความยาวรากของตนกลาถ่ัวผีลดลงเปน 1.47, 0.91 และ 0.22 เซนติเมตร ตามลําด

เช
25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร ทําใหถ่ัวผีมีความยาวราก 2.21 เซนติเมตร ซ่ึงไมมีความแตกตาง

ิติกับชุดควบคุม และเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพ
แ
ที่ 15, ภาพที่ 16, 17 และ 23) 
 

สวนของความยาวรากตนกลาถ่ัวผีที่ไดรับสารที่สกัดดวยน้ํากลั่น
ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรนั้นพบวา ตนกลาเกิดการเนาที่บร
เกิดการตายของตนกลาถ่ัวผี จึงไมทําการวัดทั้งความยาวยอดและความยาวราก
ท
น
อ
 

e
ท
ก
จ
ต
ท
ต
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เซลลตอ นของสาร
กัดเพิ่มเปน 50 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร จะมีผลทําใหความยาวรากหญารังนกลดลงเปน 0.52 

เซนติเมตร ซ

 

 
 

ลิตรมีผลทําใหตนกลาหญารังนกมีรากยาว 0.84 เซนติเมตร แตเมื่อความเขมข
ส

ึ่งแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม (ตารางที่ 16, ภาพที่ 20 และ 24) 
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ตารางที่13 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขน
ที่แตกตางกัน ตอความยาวรากของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่วันนับครั้งสุดทาย 

 
ความยาวราก (เซนติเมตร) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 5.23 a1/ 5.23 a 5.23 
25 6.46 a 6.16 a 6.13 
50 0.00 b 0.00 b 0.00 
75 0.00 b 0.00 b 0.00 

100 0.00 b 0.00 b 0.00 
เฉลี่ย   2.31 

เมทานอล    
0 5.53 b 5.53 b 5.53 
25 7.80 a 7.28 a 7.54 
50 7.43 a 5.64 b 6.54 
75 4.08 b 0.00 c 2.04 

100 1.54 c 0.00 c 0.77 
เฉลี่ย   4.48 
เฉลี่ย 3.81 B2/ 2.98 A  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
2/ คาเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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             = 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
  = 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
  = 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
  = 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
  = 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

าพที่ 21

 

 
 
 
 
 
ภ  ความยาวรากของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เมื่อไดรับสารสกัดจาก

ระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน 
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H. fontinalis ที่มี
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ตารางที่ 14 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขน
ที่แตกตางกัน ตอความยาวรากของผักกาดขาวปลีที่วันนับครั้งสุดทาย 

 
ความยาวราก (เซนติเมตร) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 3.70 a1/ 3.70 a 3.70 
25 0.00 b 0.00 b 0.00 
50 0.00 b 0.00 b 0.00 
75 0.00 b 0.00 b 0.00 

100 0.00 b 0.00 b 0.00 
เฉลี่ย   0.74 

เมทานอล    
0 4.16 a 4.16 a 4.16 
25 3.56 b 4.24 a 3.90 
50 2.91 c 0.26 b 1.58 
75 0.51 d 0.00 b 0.25 

100 0.00 e 0.00 b 0.00 
เฉลี่ย   1.98 
เฉลี่ย 1.48 B2/ 1.23 A  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
2/ คาเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 22 ความยาวรากข

เจริญเติบโต ตัว
 

น้ํากลั่น                                               เมทานอล                    ตัวทําละลา
 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

องผักกาดขาวปลี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. font
ทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน 
ระยะ exponential
in
ระยะ stationar
alis ที่มีระยะการ
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ตารางที่ 15 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขน
ที่แตกตางกันตอความยาวรากของถั่วผีที่วันนับครั้งสุดทาย 

 
ความยาวราก (เซนติเมตร) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 2.16 a1/ 2.16 a 2.16 
25 0.00 b 0.00 b 0.00 
50 0.00 b 0.00 b 0.00 
75 0.00 b 0.00 b 0.00 

100 0.00 b 0.00 b 0.00 
เฉลี่ย   0.43 

เมทานอล    
0 2.06 a 2.06 a 2.06 
25 2.24 a 2.21 a 2.23 
50 1.47 b 1.54 b 1.51 
75 0.91 c 0.30 c 0.61 

100 0.22 d 0.00 d 0.11 
เฉลี่ย   1.30 
เฉลี่ย 0.90 0.83  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5 l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คว
าม
ยาว

ราก
 (เซ

นต
ิเมต

ร)  
 
 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5 y 

ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
   
   
   
   
 
ภาพที่ 23 ความยาวรากข

ตัวทําละลาย แล
 

น้ํากลั่น                                               เมทานอล                    ตัวทําละลา
= 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

องถั่วผี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีร
ะความเขมขนที่แตกตางกัน 
ระยะ exponentia
ะ

ระยะ stationar
ยะก รเจริญเติบโต    า
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ตารางที่ 16 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขน
ที่แตกตางกันตอความยาวรากของหญารังนกที่วันนับครั้งสุดทาย 

 
ความยาวราก (เซนติเมตร) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 1.56 a1/ 1.56 a 1.56 
25 0.72 b 0.39 b 0.55 
50 0.00 c 0.00 c 0.00 
75 0.00 c 0.00 c 0.00 

100 0.00 c 0.00 c 0.00 
เฉลี่ย   0.42 

เมทานอล    
0 0.86 c 0.86 a 0.86 
25 1.54 a 0.84 a 1.19 
50 1.29 b 0.52 b 0.90 
75 1.10 b 0.00 c 0.55 

100 0.63 d 0.00 c 0.31 
เฉลี่ย   0.76 
เฉลี่ย 0.77 B 0.41  2/ A 

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
2/ คาเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 24 ความยาวรากข

เติบโต ตัวทําล
น้ํากลั่น                                               เมทานอล                    ตัวทําละลา
= 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
= 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

องหญารังนก เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis 
ะลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน 
ระยะ stationar
ระยะ exponentia
ที่มีระยะการเจริญ   
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การทดลองที่ 4 ผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยง ตอการงอก ความยาว
ยอดและความยาวราก ของวัชพืชและพืชปลูก 

 
 lis ปลดปลอยออกมาในอ อก ความยาวยอดและ

แตล
 

 4.1  ันธุขาวดอกมะลิ การทดลองพบว ี่ H. fontinalis ปลอย
ออกมาในอาหารที่เล้ียงนาน 8 วันและ  ทําใหเมล็ดขาวพ ดอกมะลิ 105 สามารถงอกได 
96.75 และ 93.52 เปอรเซ็นตของชุด ม ตามลําดับ ซ่ึงไ มแตกตางกันทา ิกับชุด
ควบคุม (ตารางที่ 17) สวนผลตอควา ดนั้นพบวาสารท ntinalis ปลดปลอ กมาใน
อาหารที่เล น 8 วันและ 16 วันทําใหข วพันธุขาวดอกมะลิ 105 มียอดยาว 9.1 ะ 9.76 
เซนติเมต ับ ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับช วบคุมที่มีความยาว ทากับ 
10.22 เซนติ ร (ตารางที่ 18) สําห อความยาวรากน า รากที่ไดนั้นมีค าวไมมี
ความแตกต างสถิติกับชุดควบค วามยาวรากเทาก  โดยสารที่ H. fontinalis 
ปลดปลอยออกมาในอาหารที่เล้ียงนา และ 16 วันมีผลท วพันธุขาวดอกมะ 5 มีราก
ยาว 5.11 แล 90 เซนติเมตร ตามลํา รางที่ 19) 
 
 4.2 าดขาวปลี จากการทดลองพบวา สารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมา อาหารที่
ี้ยงนาน 8 วันและ 16 วัน มีผลทําใหผักกาดขาวปลีสามารถงอกได 105.42 และ 116.35 เปอรเซ็นต
งชุดค

ความยา           
H. font ปลอยออกมาในอาหารที่เล้ียงนาน 8 วันและ 16 วันตามลําดับ และไมมีความ
ตกตางทางสถิติกับชุดควบคุมที่มีความยาวยอดเทากับ 3.62 เซนติเมตร (ตารางที่ 18) นอกจากนี้
ที่ H

ปลีมีคว โดย     
ักกาดขาวปลีที่ไดรับสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารที่เล้ียงนาน 8 วันและ 16 วันมี
วามยาวรากเทากับ 3.00 และ 3.42 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 19) 

4.3  ถั่วผี จากการทดลองพบวา สารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารที่เล้ียงนาน 
 วันและ 16 วัน ไมมีผลยับยั้งการงอกของถั่วผี โดยเมล็ดถ่ัวผีสามารถงอกได 100 เปอรเซ็นตในทุก
ุดการทดลอง (ตารางที่ 17) ในสวนของผลตอความยาวยอดพบวา สารที่ H. fontinalis ปลดปลอย

สารที่ H. fontina าหารเลี้ยง มีผลตอการง
ความยาวรากของพืชทดสอบ ะชนิดดังนี้  

ขาวพ 105 จาก า สารท ปลด
 16 วัน ันธุขาว
ควบคุ มมีควา งสถิต
มยาวยอ ี่ H. fo ยออ

ี้ยงนา า 2 แล
ร ตามลําด ุดค ยอดเ
เมต รับผลต ั้นพบว วามย
างท ุมที่มีค ับ 6.18

น 8 วัน ําใหขา ลิ 10
ะ 6. ดับ (ตา

  ผักก ใน
เล
ขอ วบคุมตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม (ตารางที่ 17) สวนผลตอ

วยอดนั้นพบวาผักกาดขาวปลีมียอดยาว 3.48 และ 3.45 เซนติเมตร เมื่อไดรับสารที่  
inalis ปลด

แ
สาร . fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารที่เล้ียงนาน 8 วันและ 16 วันยังมีผลทําใหผักกาดขาว

ามยาวรากไมแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุมที่มีความยาวรากเทากับ 3.12 เซนติเมตร 
ผ
ค
 

8
ช
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ออกมาในอาหารที่เล้ียงนาน 16 วัน มีแนวโนมในการทําใหความยาวยอดของถั่วผีลดลงเหลือ 11.02 
นติเมตร ี่ 
. fonti ความยาวยอด
ากับ ับผลตอ
วามยาว  16 วัน
ําใหถ่ัวผ ิติกับชุด
วบคุมที่

ี่
ล น นตของชุด
ว ามลําดับซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม (ตารางที่ 17) ความยาวยอดของ
ญ ด
ว ี่ H. fontinalis 
ลดปล  0.83 และ 
.80 เซนต ) (ตารางที่ 
9) 

 
 
 

เซ  ซ่ึงมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม ที่มียอดยาว 11.53 เซ
nalis ปลดปลอยออกมาในอาหารที่เล้ียงนาน 8 วันนั้นพบวา ทําใหถ่ัวผีมี

 11.27 เซนติเมตร ซ่ึงไมมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม (ตารางที่ 18) สําหร
รากนั้นพบวา สารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงนาน 8 วันและ
ีมีรากยาว 2.90 และ 2.74 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถ
มีรากยาว 2.78 เซนติเมตร (ตารางที่ 19) 

4.4  หญารังนก จากการทดลองพบวา สารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารท
 8 วันและ 16 วัน ทําใหเมล็ดหญารังนกงอกได 84.37 และ 86.45 เปอรเซ็

นติเมตร สวนสารท
H
เท
ค
ท
ค
 
 
เ ี้ยงนา

บคุมต
ารังน
บคุมท

ค
ห กมีคาเทากับ 1.42 และ 1.64 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกต

มียอดยาว 1.58 เซนติเมตร (ตารางที่ 18) ในสวนของรากนั้นพบวาสารที่ 
อยออกมาในอาหารที่เล้ียงนาน 8 วันและ 16 วัน ทําใหหญารังนกมีรากยาวเทากับ
ิเมตร ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม (0.82 เซนติเมตร

างทางสถิติกับชุ
ค
ป
0
1
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ตารางที่ 17 ผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงที่ระยะเวลาแตกตางกันตอ
งอกของพืชทดสอบ  การ

 
 การงอก (เปอรเซ็นตของชุดควบคุม) 
 ขาวพันธุขาว 

ผดอกมะลิ 105 ักกาดขาวปลี ถั่วผี หญารังนก 

อ ร BG-11  100.00 ns 100.00 ns 100.00 ns 100.00 ns าหารสูต
อาหารเลี้ยงนาน 8 วัน 96.75 105.42 100.00 84.37 
อาหารเลี้ยงนาน 16 วัน 93.52 116.35 100.00 86.45 
 
ns  ไมมีความแตกตางทางสถิติ  
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ตารางที่ 18 ผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงที่ระยะเวลาแตกตางกันตอ
ความยาวยอดของพืชทดสอบ  

 
 ความยาวยอด (เซนติเมตร) 
 ขาวพันธุขาว 

ดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถั่วผี หญารังนก 

อาหารสูตร BG-11  10.22 ns 3.62 ns 11.53 a1/ 1.58 ns 
อาหารเลี้ยงนาน 8 วัน 9.12 3.48 11.27 ab 1.42 
าหารเลี้ยงนาน 16 วัน 9.76 3.45 11.02 b 1.64 อ

 
1/ ในแนวตั้งคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อวิเคราะห

ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 
ns  ไมมีความแตกตางทางสถิติ  
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ตารางที่ 19 ผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงที่ระยะเวลาแตกตางกันตอ
ความยาวรากของพืชทดสอบ  

 
 ความยาวราก (เซนติเมตร) 
 ขาวพันธุขาว 

ดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถ่ัวผี หญารังนก 

อาหารสูตร BG-11  6.18 ab1/ 3.12 ns  ns 2.78 ns 0.82  
อาหารเลี้ยงนาน 8 วัน 5 0.83 

6 0.80 
.11 a 3.00 2.90 

อาหารเลี้ยงนาน 16 วัน .90 b 3.42 2.74 
 
1/ ในแนวตั้งคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห

ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

s  ไมมีความแตกตางทางสถิติ  
 
n
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การทดลองที่ 5 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของวัชพชืและพืชปลูก
ในระดับตนกลา 

 
จากการศึกษาผลของสารสกัดจาก H. fon ตของวัชพืชและพืชปลูก

ในระดับตนกลา โดยใชค นต วัดการเติ พบวา สาร าก
 ที่มีระยะก เติบโต ตัวทํา  และความ างกัน ําให
ีการตอบสนองแตกตางกันออกไปดังนี้ 

5.1  ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 จากการทดลองพบวา สารที่สกัดจากเซลล H. fontinalis 
 ex

แหงของ ิติกับ
ุดควบคุม (340.47 มิลลิกรัม) แตเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้นเปน 50 และ 75 กรัมน้ําหนัก

เซล นักแหงของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 มีคาไมมีความแตกตาง
างสถิติกับชุดควบคุม โดยมีน้ําหนัก 347.80 และ 309.43 มิลลิกรัมตามลําดับ และเมื่อสารสกัดมี
วามเขมขนเพิ่มมากขึ้นเปน 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร ยิ่งทําใหน้ําหนักแหงของ ขาวพันธุ
าวดอกมะลิ 105 เพิ่มขึ้นเปน 471.83 มิลลิกรัม ซ่ึงมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม สวนสาร
ี่สกัดดวยเมทานอลจากเซลลระยะ exponential นั้นพบวาสารความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหง
ลลตอลิตรมีผลทําใหน้ําหนักแหงไมมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม (170.37 มิลลิกรัม) 
ดยมีน้ําหนัก 231.07 มิลลิกรัม เมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มเปน 50 และ 75 กรัม น้ําหนักแหง
ลลตอลิตร มีผลทําใหน้ําหนักแหงของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 มีคาเพิ่มมากขึ้นเปน 305.87 
ละ 293.70 มิลลิกรัม ซ่ึงมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม แตที่ความเขมขนสูงสุดที่ 100 กรัม
้ําหนักแหงเซลลตอลิตร กลับมีผลทําใหน้ําหนักแหงของขาวพันธุขาวดอกมะลิที่ไดไมมีความ
ตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม โดยมีน้ําหนักเทากับ 261.83 มิลลิกรัม  ในสวนของสารที่สกัดได
ากเซลลระยะ stationary นั้นพบวาสารที่สกัดดวยเมทานอลในทุกความเขมขนมีแนวโนมที่จะทํา
หคาน้ําหนักแหงของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เพิ่มมากขึ้นโดยมีน้ําหนักเทากับ 248.37, 406.13, 
95.17 และ 238.80 มิลลิกรัมเมื่อไดรับสารสกัดที่มีความเขมขนเทากับ 25, 50, 75 และ 100 กรัม
้ําหนักแหงเซลลตอลิตร สวนสารที่สกัดจากเซลลระยะ stationary ดวยน้ํากลั่นนั้นพบวา สารสกัด
ุกความเขมขนมีผลทําใหน้ําหนักแหงไมมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม โดยมีน้ําหนัก 
00.83, 256.77, 343.63 และ 261.43 มิลลิกรัมเมื่อไดรับสารสกัดที่มีความเขมขน 25, 50, 75 และ 
00 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร (ตารางที่ 20 และภาพที่ 25) 

tinalis ตอการเจริญเติบโ
าน้ําหนักแหงเป ัวแทนในการ บโต สกัดที่ไดจ

เซลล H. fontinalis ารเจริญ ละลาย เขมขนที่แตกต มีผล ท
วัชพืชและพืชปลูกม

 

ระยะ ponential ดวยน้ํากลั่นที่ความเขมขน 25 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําใหน้ําหนัก
ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ลดลงเปน 237.70 มิลลิกรัม ซ่ึงมีความแตกตางกันทางสถ

ช
แหง ลตอลิตร กลับมีผลทําใหน้ําห
ท
ค
ข
ท
เซ
โ
เซ
แ
น
แ
จ
ใ
2
น
ท
3
1
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5.2  ผักกาดขาวปลี จากการทดลองพบวา น้ําหนักแหงของผักกาดขาวปลีไมมีความแตกตาง
ชุดควบคุมเมื่อผักกาดขาวปลีไทางสถิติกับ ดรับสารสกัดจากเซลล H. fontinalis ระยะ stationary 

วยน้ํากลั่นและเมทานอล และสารสกัดที่สกัดดวยน้ํากลั่นจากเซลลระยะ exponential ในทุกความ
มขน สวนสารที่สกัดจากเซลลระยะ exponentia า สารสกัดที่ความเขมขน 

25 และ 50 กรัมน้ําหนักแห รมีผล าวปลีมีน งเทากับ ะ 
ามลําดับ ซ ามแตกตางทางสถิติกับชุดควบค ัก 164.67 ม  แต
เปน 75 0 กรัมน้ําหน ตอลิตร พ ีผลทําใหผักกาดขาวปลี
ปน 81.  78.03 มิลล ามลําดับ ซ่ึงม แตกตางทาง กับชุด

วบคุม (ตารางที่ 21 และภาพที่ 26) 

onential และ 
tationary ที่สกัดดวยน้ํากลั่นและเมทานอลที่ทุกความเขมขนไมมีผลตอการเจริญเติบโตของถั่วผี 

วามแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม โดยสารสกัดจากเซลล     
. fontinalis ระยะ exponential ดวยน้ํากลั่นที่ความเขมขน 0, 25, 50, 75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหง
ลลตอลิตรมีผลทําใหถ่ัวผีมีน้ําหนักแหงเทากับ 501.07, 487.20, 497.97, 489.10 และ 491.70 
ิลลิกรัม สวนสารที่สกัดดวยเมทานอลทําใหถ่ัวผีมีน้ําหนักแหงเทากับ 535.37, 582.63, 539.67, 
69.33 และ 515.53 มิลลิกรัม  สารสกัดจากเซลลระยะ stationary ดวยน้ํากลั่นมีผลทําใหถ่ัวผีมี
้ําหนักแหงเทากับ 501.07, 572.77, 613.10, 519.73 และ 622.23 มิลลิกรัม และสารสกัดดวย         
ทานอลทําใหถ่ัวผีมีน้ําหนักแหงเทากับ 535.37, 502.50, 642.83, 576.37 และ 613.97 มิลลิกรัมเมื่อ
ดรับสารสกัดเขมขน 0, 25, 50, 75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรตามลําดับ (ตารางที่ 22 
ละภาพที่ 27) 

 
5.4  หญารังนก จากการทดลองพบวา สารสกัดจาก H. fontinalis จากเซลลระยะ 

xponential และ stationary ที่สกัดดวยเมทานอลที่ทุกความเขมขน ไมมีอิทธิพลตอน้ําหนักแหงของ
ญารังนก โดยสารสกัดจากเซลลระยะ exponential ดวยเมทานอลที่เขมขน 25, 50, 75 และ 100 
รัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําใหหญารังนกมีน้ําหนักแหงเทากับ 28.37, 23.70, 17.97 และ 
6.53 มิลลิกรัม ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม สวนสารสกัดดวยเมทานอล
ากเซลลระยะ stationary ที่ความเขมขน 25, 50, 75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทํา
หหญารังนกมีน้ําหนักแหงเทากับ 26.83, 22.43, 16.37 และ 20.47 มิลลิกรัม ตามลําดับ โดยไมมี
วามแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุมเชนกัน สวนสารที่สกัดดวยน้ํากลั่นนั้นพบวาสารที่สกัดจาก

ด
เข l ดวยเมทานอลนั้นพบว

งเซลลตอลิต ทําใหผักกาดข ้ําหนักแห  161.90 แล
139.53 มิลลิกรัมต ึ่งไมมีคว ุมที่หน ิลลิกรัม
เมื่อความเขมขนเพิ่ม และ 10 ักแหงเซลล บวาม
มีน้ําหนักแหงลดลงเ 57 และ ิกรัมต ีความ สถิติ
ค

 
5.3  ถ่ัวผี จากการทดลองพบวา สารสกัดจาก H. fontinalis จากเซลลระยะ exp

s
เนื่องจากน้ําหนักแหงของถั่วผีไมมีค
H
เซ
ม
6
น
เม
ไ
แ

e
ห
ก
1
จ
ใ
ค



 84

เซลลระยะ exponential และ stationary ที่ความเขมขน 75 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร มีผลทําให
หนักแหงลดลงแหญารังนกมีน้ํา ตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม (30.67 มิลลิกรัม) โดยมีน้ําหนัก

ากับ 17.93 และ 17.93 มิลลิกรัมตามลําดับ สวนสารสกัดที่ความเขมขน 25, 50 และ 100 กรัม
น้ําหนัก

ที่ทําใหหญารังนกมีน้ําหนักแหงเทากับ 
22.13, 26.93 และ 21.97 มิลลิกรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 23 และภาพที่ 28) 
 

เท
แหงเซลลตอลิตรที่ไดจากเซลลระยะ exponential นั้นไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของ

หญารังนก โดยน้ําหนักแหงที่ไดนั้นไมมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม โดยมีน้ําหนักเทากับ 
22.27, 23.97 และ 20.50 มิลลิกรัม ตามลําดับ เชนเดียวกับสารสกัดดวยน้ําที่ความเขมขน 25, 50 และ 
100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรจากเซลลระยะ stationary 
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ตารางที่ 20 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขน
ที่แตกตางกันตอน้ําหนักแหงขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105  

 
น้ําหนักแหง (มิลลิกรัม) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 340.47 b1/ 340.47 ns 340.47 
25 237.70 c 300.83 269.27 
50 347.80 b 256.77 302.28 
75 309.43 bc 343.63 326.53 

100 471.83 a 261.43 366.63 
เฉลี่ย   321.04 

เมทานอล    
0 170.37 b 170.37 c 170.37 
25 231.07 ab 248.37 bc 239.72 
50 305.87 a 406.13 a 356.00 
75 293.70 a 295.17 b 294.43 

100 261.83 ab 238.80 bc 250.32 
เฉลี่ย   261.17 
เฉลี่ย 297.01 286.20  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
อรเซ็นต 

 

 

เป

ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
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              = 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

  = 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
  = 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
  = 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
  = 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 

าพที่ 25

 
 
 
 
 
ภ  น้ําหนักแหงของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105  เมื่อไดรับสารสกัดจาก

ระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 21 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขน
ที่แตกตางกันตอน้ําหนักแหงผักกาดขาวปลี 

 
น้ําหนักแหง (มิลลิกรัม) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 128.43 ns 128.43 ns 128.43 
25 112.40 113.37 112.88 
50 154.97 134.47 144.71 
75 177.23 189.37 183.30 

100 178.47 182.00 180.23 
เฉลี่ย   149.91 

เมทานอล    
0 164.67 a 164.67 ns 164.66 
25 161.90 a 104.87 133.38 
50 139.53 a 146.07 142.80 
75 81.57 b 110.83 96.20 

100 78.03 b 119.23 98.63 
เฉลี่ย  127.13 
เฉลี่ย 137.72  139.33 

1/ 

b 
 

 

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

 
ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ  
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   = 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
 
ภาพที่ 26 น้ําหนักแหงของผักกาดขาวปลี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontin

เจริญเติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน 
ระยะ stationar
 
น้ํากลั่น                                               เมทานอล                    ตัวทําละลาย
ระยะ exponential
alis ที่มีระยะการ



 89

ตารางที่ 22 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขน
ที่แตกตางกันตอน้ําหนักแหงถ่ัวผี 

 
น้ําหนักแหง (มิลลิกรัม) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 501.07 ns 501.07 ns 501.07 
25 487.20 572.77 529.98 
50 497.97 613.10 555.53 
75 489.10 519.73 504.41 

100 491.70 622.23 556.96 
เฉลี่ย   529.59 

เมทานอล    
0 535.37 ns 535.37 ns 535.37 
25 582.63 502.50 542.56 
50 539.67 642.83 591.25 
75 6

5
69.33 576.37 622.85 

100 15.53 613.97 564.75 
เฉลี่ย   571.35 
เฉลี่ย 530.96 569.99  

  

 
ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ  
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              = 0    กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
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   = 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
 
ภาพที่ 27 น้ําหนักแหงของถั่วผี เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระ

ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน 
ระยะ stationar
ย 
น้ํากลั่น                                               เมทานอล                    ตัวทําละลา
ระยะ exponential
ยะการเจริญเติบโต      
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ตารางที่ 23 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขน
ที่แตกตางกันตอน้ําหนกัแหงหญารังนก  

 
น้ําหนักแหง (มิลลิกรัม) ความเขมขนของสารสกัด 

(กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร) ระยะ exponential ระยะ stationary เฉลี่ย 
น้ํากลั่น    

0 30.67 a1/ 30.67 a 30.67 
25 22.27 ab  

  
 

  
 

22.13 ab 22.20 
50 23.97 ab 26.93 ab 25.45 
75 17.93 b 17.93 b 17.93 

100 20.50 ab 21.97 ab 21.23 
เฉลี่ย  23.50 

เมทานอล    
0 23.07 ns 23.07 ns 23.07 
25 28.37 26.83 27.60 
50 23.70 22.43 23.07 
75 17.93 16.37 17.17 

100 16.53 20.47 18.50 
เฉลี่ย   21.88 
เฉลี่ย 22.50 22.88  

 
1/ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันของแตละตัวทําละลายไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต 

s ไมมีความแตกตางทางสถิติ  
 
n
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   = 25 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 50 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 75 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
   = 100 กรัมน้ําหนกัแหงเซลลตอลิตร 
 
ภาพที่ 28 น้ําหนักแหงของหญารังนก เมื่อไดรับสารสกัดจาก H. fontinalis 

เติบโต ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกัน 
 

ระยะ stationar
 
น้ํากลั่น                                               เมทานอล                    ตัวทําละลาย
ระยะ exponential
ที่มีระยะการเจริญ     
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การทดลองที่ 6 ผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยง ตอการเจริญเติบโต
ของวัชพืชและพืชปลูกในระดับตนกลา 

 ของสารที่ H. fontinalis ในอาหารเลี้ยงตอการ
ืชป . font อยออกมาในอาหารที่เล้ียง

นาน 8 วัน  วัน ไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของผักกาดขาวปลี ถ่ัว และหญารังนก โดย
ผักกาดขาวปลีมีคาน้ําหนักแหงเท .60 และ 156. ิกรัมตามลําดับ ีความ
แตกตางทาง ิกับชุดควบคุม ที่มีน 0.00 มิลลิกรัม ีนั้นพบวา สารท tinalis 
ปลดปลอยออกมาในอาหารที่เล้ียงน และ 16 วันมีผล ีมีน้ําหนักแหงเ
และ 603.00 ิกรัม โดยไมมีความ างสถิติกับชุดค 12.80 มิลลิกรัม ียวกับ
ผลที่เกิดกั ังนกที่มีคาน้ําหนักแหงเทากับ 16.53 และ 15.97 มิลลิกรัม เมื่อ ี่          
H. fonti ดปลอยออกมาในอาหารที่เล้ียงนาน 8 วันและ 16 วันตามลําดับ แล ไมมีความ
แตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม ลตอขาวพันธุขาวดอกมะลิ  105 นั้นพ  สารที่                   
H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารที่เล้ียงนาน 8 ว หขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 มี
น้ําหนักแหง ับ 260.27 มิลลิกร มมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุมท  
มิลลิกรัม สวนสารที่ H. fontinalis ลอยออกมาในอาห ี้ยงนาน 16 วันมีแ มทําให
ขาวพันธุข มะลิ 105 มีน้ําหนักแหงเพิ่มมากขึ้นแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม ้ําหนัก 
388.67 มิล ตารางที่ 24) 

 
 

 
จากการศึกษาผล  ปลดปลอยออกมา

เจริญเติบโตของวัชพืชและพ ลูกพบวา สารที่ H inalis ปลดปล
และ 16 ผี

ากับ 165 20 มิลล ซ่ึงไมม
สถิต ้ําหนัก 19  สวนถ่ัวผ ี่ H. fon

าน 8 วัน ทําใหถ่ัวผ ทากับ 549.00 
 มิลล แตกตางท วบคุม (5 ) เชนเด
บหญาร ไดรับสารท

nalis ปล ะ
 สวนผ บวา

ัน ทําใ
เทาก ัม ซ่ึงไ ี่หนัก 257.00

ปลดป ารที่เล นวโน
าวดอก โดยมีน
ลิกรัม (
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ตารางที่ 24
น้ําหนักแหงของพืชทดสอบ 

น้ําหนักแหง (มิลลิกรัม) 
ขาวพันธุขาว 
ดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถ่ัวผี หญ

 BG-11  257.00 a1/ 190.00 ns 512.80 ns 
นาน 8 วัน 260.27 a 165.60 549.00 
นาน 16 วัน 388.67 b 156.20 603.00 

าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่

 ผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงที่ระยะเวลาแตกตางกันตอ

 
 
 

ารังนก 

19.27 ns อาหารสูตร
อาหารเลี้ยง 16.53 
าหารเลี้ยง 15.97 อ

 
1/ 

  

ค อวิเคราะห
ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

s
 
n ไมมีความแตกตางทางสถิติ  
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วิจารณผลการทดลอง 
  
 มีรายงานวาไซยาโนแบคทีเรียหลายชนิดสามารถผลิตสารทุติยภูมิ ที่มีผลตอส่ิงมีชีวิตตางๆ 
แตกตางกันออกไปเชน เปนพิษตอเซลล ตับ ระบบประสาท มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา 
สาหราย ไซยาโนแบคทีเรียและพืชบางชนิด และมีรายงานการศึกษาวาไซยาโนแบคทีเรีย              
H. fontinalis สามารถผลิตสารทุติยภูมิที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหราย แบคทีเรียและเชื้อรา
บางชนิดได (Moore et al., 1984; 1987 a) ในการทดลองนี้จึงศึกษาถึงผลของสารที่สกัดไดจาก      
H. fontinalis ตอการงอก การเจริญเติบโตของพืช และการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง  
 

ในการศึกษาผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ในครั้งนี้ใชชีววิธี (bioassay) ซ่ึงเปนวิธีที่
นิยมใชในการศึกษาผลของสารที่สกัดไดจากสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ตอส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นๆ เชน พืชและ
จุลินทรีย (Leather and Einhellig, 1988) วิธีที่เลือกใชในการศึกษาครั้งนี้คือ การทดสอบการงอกของ
เมล็ด ซ่ึงเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการศึกษาแบบชีววิธี (Chiapusio et al., 1997) ซ่ึงผล
ที่ไดจากการทดสอบนี้อาจจะนําไปประยุกตใชในการควบคุมวัชพืชระยะกอนงอกได (รังสิต, 2531)
นอกจากการทดสอบการงอกแลวยังวัดความยาวยอดและความยาวรากของตนกลาดวย เนื่องจาก
สารบางชนิดอาจจะไมมีผลตอการงอกของเมล็ดโดยเมล็ดสามารถงอกไดตามปกติ แตอาจจะมีผล
ตอการเจริญเติบโตของตนกลาของพืชทดสอบจนทําใหไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได 

 
นอกจากนี้แลวยังศึกษาถึงผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ตอการถายทอดอิเล็กตรอนใน

กระบวนการสังเคราะหดวยแสงดวย เนื่องจากสารกําจัดวัชพืชบางชนิดเชน diuron, atrazine, 
propanil มีผลทําใหพืชตายโดยไปมีผลยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวย
แสง (ทศพล, 2545) ดังนั้นถาสารสกัดจาก H. fontinalis มีผลยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนใน
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงก็อาจจะนําผลที่ไดไปใชในการประเมินศักยภาพของสารสกัดวา
สามารถควบคุมวัชพืชระยะหลังงอกไดหรือไม และเปนความรูพื้นฐานในการศึกษาอื่นๆ ตอไป 
นอกจากยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงแลว สารกําจัดวัชพืชชนิด
อ่ืนๆ ก็มีผลในการยับยั้งกระบวนการตางๆ ซ่ึงมีผลทําใหพืชตายไดเชน ยับยั้งการสังเคราะหกรด  
อะมิโน ยับยั้งการสังเคราะหไขมัน ยับยั้งการสังเคราะหรงควัตถุ (รังสิต, 2531; ทศพล, 2545; 
Devine et al., 1993) ซ่ึงการศึกษาผลของสารสกัดจากธรรมชาติตอกระบวนการตางๆ เหลานี้ 
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อาจจะเปนขอมูลที่บอกถึงศักยภาพของสารสกัดวาจะใชเปนสารกําจัดวัชพืชระยะหลังงอกได
หรือไม  

 
ในการศึกษาผลของสารสกัดตอการเจริญเติบโตของตนกลาโดยการฉีดพนสารสกัดไปที่

สวนใบและลําตนที่อยูเหนือดิน ผลที่ไดอาจจะนําไปใชเปนพื้นฐานในการนําไปประยุกตใชในการ
ควบคุมวัชพืชระยะหลังงอก (รังสิต, 2531) หรืออาจนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปทดสอบ
ผลของสารสกัดตอพืชชนิดอื่นๆ ตอไป 

 
การทดลองในครั้งนี้เลือกศึกษาผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่ไดจากเซลลใน 2 ระยะ

การเจริญเติบโตคือระยะ exponential ซ่ึงเปนระยะที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและระยะ 
stationary ซ่ึงเปนระยะที่การเจริญเติบโตหยุดนิ่งและมีเซลลบางสวนตายไป (ลัดดา, 2543) จึงสนใจ
ศึกษาวาสารที่สกัดไดจาก H. fontinalis จากสองระยะนี้มีผลตอการถายทอดอิเล็กตรอนใน
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูก
แตกตางกันหรือไม โดยมีตัวอยางการศึกษาถึงสารที่สกัดไดจากส่ิงมีชีวิตตางๆ ที่อยูในระยะการ
เจริญเติบโตที่แตกตางกันจะมีการสรางสารในปริมาณที่แตกตางกันเชน สาร bacteriocin ซ่ึงเปนสาร
ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ Escherichia coli NCTC 10418 และ Enterococcus faecalis ที่ได
จาก Lactobacillus brevis OG1 มีการสรางตั้งแตระยะ early exponential และสูงที่สุดในระยะ 
stationary (Ogunbanwo et al., 2003) และ Suikkanen et al. (2004) พบวาสารที่ Nodularia 
spumigena ปลดปลอยออกมาสูอาหารเลี้ยงในระยะ exponential มีผลยับยั้ง Thalassiosira 
weissflogii และ Rhodomonas sp ดีกวาสารที่ Nodularia spumigena ปลดปลอยออกมาสูอาหารเลี้ยง
ในระยะ stationary  
 

ตัวทําละลายเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการสกัดสาร ตัวทําละลายที่แตกตางกันจะ
มีผลทําใหไดสารสกัดที่มีปริมาณสารและชนิดของสารที่สกัดไดแตกตางกันออกไป (Peng et al., 
2004) ในการทดลองครั้งนี้เลือกใชน้ํากลั่นและเมทานอลในการสกัดสารจากเซลล H. fontinalis 
โดยน้ํากลั่นนาจะสามารถสกัดสารที่มีขั้วซ่ึงสามารถละลายไดดีในน้ํา (Gross et al., 2003) สวน     
เมทานอลนั้นนาจะสกัดเอาสวนของสารที่ไมมีขั้วออกมาได  

 
จากการทดลองของณัฎฐา  (2543) ที่ใชสารสกัดจากไซยาโนแบคที่ เ รีย  3 ชนิดคือ 

Scytonema sp. TISTR 8208 Scytonema sp. TISTR 8209 และ Hapalosiphon sp. พบวาที่ความ
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เขมขนสูงสุดคือ 0.2 กรัมน้ําหนักแหงของสาหราย ซ่ึงคิดเปน 20 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 
เมล็ดพืชทดสอบยังสามารถงอกได ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงเพิ่มความเขมขนของสารสกัดจาก        
ไซยาโนแบคทีเรียที่ใชในการศึกษาเรื่องการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืช
ปลูกเพิ่มขึ้นเปน 25 50 75 และ 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร สวนการทดสอบผลของสารสกัด
จาก H. fontinalis ตอการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงพบวา สารสกัดที่
ความเขมขน 5 10 15 และ 20 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรนั้นมีผลทําใหไมเกิดการถายทอด
อิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง (ขอมูลไมไดเสนอ) จึงลดความเขมขนของสารสกัด
ลงเหลือ 0.05 0.10 0.15 0.20 0.40 0.60 และ 0.80 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรในการทดสอบ
ตอไป 

 
จากการทดลองของณัฎฐา (2543) พบวาอาหารที่ไดจากการเพาะเลี้ยง Hapalosiphon sp. 

เปนเวลา 2 สัปดาหมีผลทําใหเปอรเซ็นตการงอกของผักกาดขาวปลีลดลง และยังมีผลทําใหความ
ยาวยอดและความยาวรากของพืชทดสอบลดลง ในการทดลองครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาถึงผลของ
สารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงตอการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกดวย 

 
ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis และสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงตอการ
ถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
  

จากการศึกษาผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ตอการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง พบวา สารสกัดจาก H. fontinalis มีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนใน
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง โดยการยับยั้งจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มมาก
ขึ้น ซ่ึงผลการทดลองที่ไดนี้สอดคลองกับผลที่ไดจากการใชสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียบางชนิด 
เชน สารสกัดจาก Scytonema hofmanni และ Oscillatoria laete-virens (Smith และ Doan, 1999) 
สารสกัดจาก Scytonema sp. และ Hapalosiphon sp. (ศรีสม และคณะ, 2547) 

 
จากผลการทดลองพบวา ชวงอายุของเซลล H. fontinalis ที่นํามาสกัดนั้นใหผลที่แตกตาง

กันคือ สารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ exponential (8 วัน) จะใหผลในการยับยั้งการถายทอด
อิเล็กตรอนไดดีกวาสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ stationary (16 วัน) ซ่ึงใกลเคียงรายงานของ 
Chetsumon et al. (1993) ที่พบวาไซยาโนแบคทีเรีย Scytonema sp. TISTR 8208 จะเริ่มผลิตสาร



 98

ปฏิชีวนะในชวง post-exponential phase  ที่เปนเชนนี้อาจจะเนื่องมาจากวาโดยทั่วไปแลวในระยะ 
exponential นั้นจะเปนชวงที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว (ลัดดา, 2543) ดังนั้นในชวงนี้ส่ิงมีชีวิต
จึงนาที่จะมีการสรางสารตางๆ ในปริมาณที่สูงซึ่งอาจจะรวมไปถึงการสรางสารที่มีผลในการยับยั้ง
การถายทอดอิเล็กตรอน และมีการสะสมสารเหลานี้ไวภายในเซลล ทําใหสารสกัดที่ไดจากเซลล   
H. fontinalis ระยะ exponential มีผลยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวย
แสงไดดี แตเมื่อ H. fontinalis เขาสูระยะ stationary การเจริญเติบโตจะลดลงและมีเซลลบางสวน
เกิดการตาย จึงอาจทําใหมีการปลดปลอยสารหลายๆ ชนิดออกมาสูอาหารเลี้ยงเชนสารอินทรียตางๆ 
(Becker, 1994) ซ่ึงอาจรวมถึงสารที่มีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนจึงทําใหสารสกัดที่ได
จากเซลลระยะ stationary มีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวย
แสงลดลง  

 
สําหรับผลของตัวทําละลายทั้งสองชนิดคือ น้ํากลั่นและเมทานอลนั้นพบวา ทั้งน้ํากลั่นและ

เมทานอลนั้นใหสารสกัดที่ใหผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงไมแตกตางกัน สารที่ไดจากการสกัด H. fontinalis ดวยน้ํากลั่นและเมทานอลนั้นอาจจะเปน
สารคนละชนิดกัน เนื่องจากน้ําเปนตัวทําละลายที่มีขั้ว (polar solvent) ดังนั้น สารที่สกัดดวยน้ํากลั่น
จึงเปนสารที่มีขั้ว (polar compound) ทําใหสามารถละลายไดดีในน้ํา (Keil et al., 2002) สวนการ
สกัดดวยเมทานอลซึ่งเปนตัวทําละลายที่มีทั้งสวนที่ไมมีขั้วและมีขั้วนั้นนาจะสามารถสกัดสารไดทัง้ 
2 ประเภทคือ สารที่ไมมีขั้ว (non-polar compound) และสารที่มีขั้ว ซ่ึงสารทั้ง 2 ชนิดนี้มีผลยับยั้ง
การถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงไดเชนเดียวกัน จากผลการทดลองนี้เมื่อ
นํามาพิจารณาเลือกใชตัวทําละลายในการสกัดสารจาก H. fontinalis ที่มีผลในการยับยั้งการ
ถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง จึงพบวาน้ํากลั่นเปนตัวเลือกที่มีความ
เหมาะสมมากกวาเมทานอล เนื่องจากวาเปนตัวทําละลายที่หาไดงาย มีราคาถูก สะดวกและ
ปลอดภัยในการใชงาน 

 
สวนผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยง นั้น พบวาอาหารที่ไดจาก

การเลี้ยง H. fontinalis 16 วัน มีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงไดดีกวาอาหารที่ไดจากการเลี้ยง H. fontinalis 8 วัน ซ่ึงเมื่อนําผลที่ไดไปพิจารณารวมกับ
ผลที่ไดจากการใชสารสกัดจากเซลล H. fontinalis ที่ไดจากทั้งสองระยะการเจริญเติบโตนั้นมีความ
สอดคลองกัน กลาวคือ เมื่อเล้ียง H. fontinalis 8 วันนั้นสารที่มีผลตอการถายทอดอิเล็กตรอนสวน
ใหญที่ H. fontinalis สรางขึ้นมาจะสะสมไวในเซลลเปนสวนใหญและอาจจะมีการปลดปลอย
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ออกมาในอาหารเพียงเล็กนอยเทานั้น จึงมีผลยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงเพียงเล็กนอย แตเมื่อเล้ียง H. fontinalis เปนเวลานาน 16 วัน เซลลอยูในระยะ 
stationary ซ่ึงเปนชวงที่การเจริญเติบโตคงที่ (Becker, 1994) อาจจะมีการสรางและสะสมสารชนิดนี้
และปลดปลอยสารบางสวนออกมาสูอาหารเลี้ยงเพิ่มขึ้น (Skulberg, 2000) และอาจมีเซลลบางสวน
ที่ตาย ทําใหมีการปลดปลอยสารและมีการสะสมสารที่มีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนใน
อาหารเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหมีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม
ผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงตอการถายทอดอิเล็กตรอนใน
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงนี้มีผลนอยกวาการใชสารสกัดจากเซลล H. fontinalis มาก อาจจะ
เนื่องจากวาปริมาณอาหารเหลวที่ใชในการเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียนั้นมีปริมาณคอนขางมากคือ
ประมาณ 3 ลิตร จึงอาจจะเปนผลทําใหสารที่ปลดปลอยออกมาในอาหารเพาะเลี้ยงมีความเขมขนต่ํา 
จึงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนไดนอย 

 
ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis และสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยง          
ตอการงอก ความยาวยอด และความยาวราก ของวัชพืชและพืชปลูก 
 

จากการศึกษาผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ตอการงอกของพืชทดสอบ โดยทําการ
ทดสอบในหองปฏิบัติการพบวา สารสกัดจาก H. fontinalis มีผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดพืช
ทดสอบไดทั้ง 4 ชนิด ซ่ึงแสดงวา H. fontinalis นี้นาจะมีการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งมีผล
ในการยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชได โดยสารนี้อาจจะไปมีผลยับยั้งกระบวนการใดกระบวนการ
หนึ่งในระหวางการงอกของเมล็ดพืช ทําใหเมล็ดไมสามารถงอกได (รังสิต, 2531) ซ่ึงผลที่ไดนี้มี
ความสอดคลองกับการทดลองอื่นๆ ที่สกัดสารจากธรรมชาติมาทําการทดสอบผลตอการงอกของ
เมล็ดพืชเชน สาร cyanogenins ที่ไดจากการสกัดสวนใบของ Sambucus nigra L. มีผลยับยั้งการงอก
ของเมล็ดผักกาดหอม ผักกาดหัว และหอม (D’Abrosca et al., 2001)  สารสกัดจากปอแกว 
(Hibiscus cannabinus L.) มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด pigweed มะเขือเทศ และ ryegrass (Russo   
et al., 1997)  สารสกัดจากรากของหญาแหวหมู (Cyperus rotundus) และสารสกัดจากตนผักเบี้ยหิน 
(Trianthema portulacastrum L.) มีผลทําใหการงอกของเมล็ดถ่ัวเหลืองลดลง (อุไร, 2539)  

 
สารสกัดที่ไดจากเซลล H. fontinalis ในระยะ stationary มีแนวโนมในการยับยั้งการงอก

ของเมล็ดขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถ่ัวผีและหญารังนก ไดดีกวาสารสกัดที่ไดจาก
ระยะ exponential จากผลการทดลองที่ไดนี้แสดงวาในระยะ stationary นี้ H. fontinalis นาจะมีการ
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ผลิตและสะสมสารที่มีผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดไวมาก จึงมีผลทําใหสามารถยับยั้งการงอก
ของเมล็ดไดมากกวา และมีการศึกษาถึงการผลิตสารชนิดตางๆ ในชวงการเจริญเติบโตของไซยาโน
แบคทีเรียอ่ืน ดังนี้ จากการทดลองของ Castro et al. (2004) พบวา Cylindrospermopsis raciborskii 
C10 จะผลิตสาร saxitoxin และ gonyautoxin ซ่ึงเปนสารพิษที่อยูในกลุม paralytic shellfish 
poisoning (PSP) ในชวงที่เซลลอยูในระยะ stationary สวนสารสกัดที่ไดจาก Planktothrix sp. FP1 
ระยะ stationary พบวามีฤทธิ์เปนพิษเฉียบพลันตอเอ็มบริโอของ Xenopus (Prati et al., 2002) 

 
จากการทดลองพบวาสารที่สกัดดวยน้ํากลั่นจะใหผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดพืช

ทดสอบทั้ง 4 ชนิดไดดีกวาสารที่สกัดดวยเมทานอล แสดงวาสารที่มีผลในการยับยั้งการงอกของ
เมล็ดพืชนี้นาจะเปนสารที่มีขั้ว (polar compound) น้ํากลั่นจึงสามารถสกัดสารชนิดนี้ไดดีกวา 
(Gross et al., 2003) เนื่องจากน้ํากลั่นเปนตัวทําละลายที่มีขั้ว (polarity) สูงกวาเมทานอล (De Feo   
et al., 2003) สวนเมทานอลที่โครงสรางมีทั้งสวนที่มีขั้วและไมมีขั้วจึงทําใหสามารถสกัดสารชนิดนี้
ออกมาไดนอยกวาน้ํากลั่น ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของณัฎฐา (2543) ที่สกัดสารจากไซยาโน
แบคทีเรีย Hapalosiphon sp. ดวยน้ํากลั่นพบวามีผลทําใหเปอรเซ็นตการงอกของหญารังนกและ
ผักกาดขาวปลีลดลง และ De Feo et al. (2003) สกัดสารจากสวนราก ใบ กานใบและลําตนของ 
Ailanthus altissima Swingle ดวยปโตรเลียมอีเธอร คลอโรฟอรม คลอโรฟอรมผสมกับเมทานอลใน
อัตราสวน 9 ตอ 1 และน้ํา พบวา สารที่สกัดดวยน้ําจากสวนรากมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาด
หัว เทียนแดงและผักเบี้ยใหญได และมีการทดลองที่เลือกใชน้ํากลั่นในการสกัดสารเชน การทดลอง
ของ Al-Humaid and Warrag (1998) ที่สกัดสารจาก Prosopis juliflora (Swartz) DC. ดวยน้ํากลั่น
พบวามีผลยับยั้งการงอกของหญาแพรก (Cynodon dactylon (L.) Pers.) โดยจะมีผลยับยั้งเพิ่มมาก
ขึ้นเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มมากขึ้น สวน Chon et al. (2002) พบวาสารที่สกัดไดจาก
ใบอัลฟลฟา (Medicago sativa L. cv. “vernal”) มีผลยับยั้งความยาวยอดและความยาวรากของตน
กลาหญาปลองละมาน (Echinocloa crus-galli) และอัลฟลฟาเอง การทดลองที่พบวาสารที่สกัดดวย
เมทานอลใหผลที่ดีกวาสารที่สกัดดวยน้ํากลั่นดังการทดลองของ อุไร (2539) ที่พบวาสารที่สกัดดวย
เมทานอลจากสวนรากและลําตนของวัชพืชหลายชนิดมีผลทําใหเปอรเซ็นตการงอก ความยาวราก
และความยาวตนของถั่วเหลืองลดลงมากที่สุด รองลงมาคือสารที่สกัดดวย น้ํา เบนซีน ปโตรเลียมอี
เธอรและคารบอนเททระคลอไรด สวนศิริพร (2535) พบวาการสกัดสารแอลลิโลเคมิคจากสาบหมา 
(Eupatorium adenophorum Spreng) ดวยเมทานอลสามารถสกัดไดดีที่สุด รองลงมาคือ อะซีโตน  
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นอกจากนี้แลวสารสกัดจาก H. fontinalis ก็ยังมีผลทําใหความยาวยอดและความยาวราก
ของพืชทดสอบลดลงดวย ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ Hirata et al. (2003) ที่พบวา สาร 
nostocine A จากไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc spongiaeforme TISTR 8169 มีผลยับยั้งความยาวราก
ของหญาปลองละมาน  ณัฎฐา (2543) พบวาสารสกัดจาก Scytonema sp. TISTR 8208 และ 
Scytonema sp. TISTR 8209 ที่สกัดดวยเมทานอลมีผลทําใหความยาวยอดและความยาวรากของพืช
ทดสอบลดลง  สาร cyanogenins ที่สกัดจากใบของ Sambucus nigra L. นอกจากจะมีผลยับยั้งการ
งอกแลวยังมีผลยับยั้งการเจริญของรากของตนกลาผักกาดหอม ผักกาดหัวและหอม (D’Abrosca et 
al., 2001)  สารสกัดจากรากของ Echinacea angustifolia D.C. มีผลยับยั้งความยาวรากของ
ผักกาดหอม switchgrass และ prairie dropseed และมีผลยับยั้งความยาวยอดของผักกาดหอมและ 
switchgrass แตไมมีผลตอความยาวยอดของ prairie dropseed (Viles and Reese, 1996) การที่ตน
กลาพืชทดสอบมีความยาวยอดและความยาวรากลดลงนี้อาจจะเกิดเนื่องมาจากวา สารสกัดนี้ไปมี
ผลในการยับยั้งการแบงเซลล (cell division) ในบริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืชทั้งในบริเวณปลายยอด
และปลายราก โดยจะไปขัดขวางการจัดเรียงตัวของ microtubule ในระหวางที่มีการแบงเซลล 
(Singh et al., 2002) หรืออาจจะไปมีผลในการขัดขวางการขยายขนาดของเซลล (cell enlargement) 
(ทศพล, 2545; Zimdahl, 1999) จนมีผลทําใหสวนยอดและรากมีขนาดสั้นลงกวาปกติ 

 
นอกจากจะมีผลในเชิงยับยั้งแลวยังพบวาสารสกัดจาก H. fontinalis ก็มีผลทําใหความยาว

ยอดและความยาวรากของพืชทดสอบเพิ่มขึ้นดวย ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ Xuan et al. 
(2004) ที่พบวาสารสกัดจากสวนรากและเปลือกตนของสะเดา (Azadirachta indica A. Juss) ดวยน้ํา
กล่ันที่ความเขมขน 1 ใน 10 และ 1 ใน 4 ของความเขมขนเริ่มตน (1/10 and  1/4 of original 
concentration) มีผลกระตุนใหความยาวยอดและความยาวรากเพิ่มมากขึ้น สวน Lin et al. (2003) 
พบวาสารสกัดจาก dwarf lilyturf (Ophiopogon japonicus K.) ที่ความเขมขน 1 และ 2 เปอรเซ็นต    
มีผลทําใหหญาปลองละมานมีความยาวยอดและความยาวรากเพิ่มมากขึ้นแตเมื่อความเขมขนของ
สารสกัดเพิ่มขึ้นเปน 4 และ 8 เปอรเซ็นตมีผลทําใหความยาวยอดและความยาวรากของหญาปลอง
ละมานลดลง และ Ben-Hammouda et al. (2001) ที่พบวาสกัดสารจากสวนรากของขาวบารเลยพันธุ 
Rihale (Hordeum vulgare L. var. Rihale) ที่อยูในระยะ boot มีผลทําใหความยาวยอดและความยาว
รากของตนกลา durum wheat (Triticum durum L. var. Chili) เพิ่มมากขึ้น แตกลับมีผลทําใหความ
ยาวยอดและความยาวรากของตนกลาขาวสาลีพันธุ Ariana (Triticum aestivum L. var. Ariana.) 
ลดลง ซ่ึงจากผลการทดลองที่ไดนี้พบวาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และหญารังนกสามารถทนตอ
สารสกัดจาก H. fontinalis ที่ความเขมขนต่ําไดแตเมื่อความเขมขนเพิ่มมากขึ้นก็มีผลในเชิงยับยั้งได 
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แสดงวาสารสกัดจาก H. fontinalis จะมีผลแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับชนิดของพืชที่นํามาทดสอบ
และความเขมขนของสารสกัดที่ใชในการทดสอบดวย 

 
จากการทดลองผลของสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงตอการงอก 

ความยาวยอดและความยาวรากพืชทดสอบ พบวาสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหาร
เล้ียงเปนเวลา 8 วันและ 16 วันไมมีผลตอการงอก ความยาวยอดและความยาวรากของพืชทดสอบ
ทุกชนิด ยกเวนถ่ัวผีที่มีความยาวยอดลดลงเมื่อไดรับสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาใน
อาหารเลี้ยงเปนเวลา 16 วัน ซ่ึงผลยับยั้งความยาวยอดนี้สอดคลองกับการทดลองของณัฎฐา (2543) 
ที่พบวา อาหารที่ไดจากการเพาะเลี้ยง Hapalosiphon sp. เปนเวลา 2 สัปดาหมีผลทําใหความยาวยอด
และความยาวรากของพืชทดสอบลดลง ซ่ึงการที่อาหารเลี้ยง  H. fontinalis เปนเวลา 16 วันใหผลใน
การยับยั้งมากกวาอาหารเลี้ยง H. fontinalis เปนเวลา 8 วันนั้นอาจจะเนื่องมาจากวาในอาหารเลี้ยง        
H. fontinalis เปนเวลา 16 วันนั้นมีการสะสมสารที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชในปริมาณ
มากกวาอาจจะเนื่องจากวาเซลลของ  H. fontunalis มีการเจริญเติบโตคงที่และมีเซลลบางสวนเกิด
การตายจึงทําใหมีการปลดปลอยสารที่มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตออกมาสะสมในอาหารเลี้ยง
เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงผลยับยั้งนี้จะเกิดขึ้นกับถ่ัวผีเทานั้น ที่เปนเชนนี้อาจจะเนื่องมาจากวาพืชแตละชนิด
นั้นมีความไวตอสารแตกตางกันจึงทําใหเกิดการตอบสนองแตกตางกันออกไป นอกจากนี้แลวยังมี
การศึกษาผลของสารที่ไซยาโนแบคทีเรียปลดปลอยออกมาสูอาหารเลี้ยงตอการเจริญเติบโตของ
ส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นๆ อีกเชน จากการทดลองของ Suikkanen et al. (2004) ที่ทดสอบผลของสารที่ 
Nodularia spumigena ปลดปลอยออกมาสูอาหารเลี้ยงตอแพลงกตอนชนิด Thalassiosira 
weissflogii และ Rhodomonas sp. และพบวาสารที่ Nodularia spumigena ปลดปลอยออกมาสู
อาหารเลี้ยงในระยะ exponential มีผลยับยั้ง Thalassiosira weissflogii และ Rhodomonas sp.        
มากกวาสารที่ Nodularia spumigena ปลดปลอยออกมาสูอาหารเลี้ยงในระยะ stationary  
 
ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis และสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยง ตอการ
เจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกในระดับตนกลา 
 

จากการทดลองโดยการพนสารสกัดและสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหาร
เล้ียงไปยังสวนใบและลําตนที่อยูเหนือดินของพืชทดสอบ พบวาสารสกัดจาก H. fontinalis จาก
เซลลระยะ exponential ที่สกัดดวยเมทานอลมีแนวโนมในการยับยั้งการเจริญเติบโตของผักกาดขาว
ปลี และสารที่สกัดดวยน้ํากลั่นจากเซลล H. fontinalis ทั้งสองระยะมีแนวโนมในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของหญารังนกโดยทําใหน้ําหนักแหงลดลง ซ่ึงผลการทดลองที่ไดนี้มีความสอดคลอง
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กับ Gleason and Case (1986) ที่ศึกษาผลของไซยาโนแบคทีรินซึ่งสกัดไดมาจาก Scytonema 
hofmanni โดยพนไซยาโนแบคทีรินไปที่สวนใบและลําตนเหนือดินของพืชทดสอบที่มีอายุ 1-2 
สัปดาห พบวา มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชทดสอบโดยมีผลทําใหน้ําหนักแหงของพืชทดสอบ
ลดลง และณัฎฐา (2543) ที่ศึกษาพบวาน้ําหนักแหงของพืชทดสอบมีคาลดลงเมื่อไดรับสารสกัดจาก 
Scytonema sp. TISTR 8208 ที่สกัดดวยน้ํา แตอยางไรก็ตามสารสกัดจาก H. fontinalis ไมมีผลตอ
น้ําหนักแหงของถั่วผี และใหผลที่ไมสม่ําเสมอในขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 การตอบสนองที่
แตกตางกันออกไปของพืชนี้ นาจะเกี่ยวของกับชนิดของพืช เนื่องจากพืชแตละชนิดนั้นจะมีความไว
ตอสารแตกตางกัน และอาจจะเกี่ยวของกับการดูดซึมของสารเขาสูตนพืชดวย ซ่ึงการดูดซึมสารจะมี
ความแตกตางกันออกไปขึ้นกับทั้งชนิดของสารและพืชดวย โดยในการทดลองครั้งนี้ใช tween-20 
เปนสารชวยจับใบ (surfactant) ซ่ึงจะชวยเพิ่มความสามารถในการยึดสารไวที่ใบพืชไดนานขึ้น (ทศ
พล, 2545) นอกจากนี้จากการทดลองยังพบอีกวาขนาดของตนพืชนาจะมีความเกี่ยวของกับการ
ตอบสนองตอสารสกัดดวยเชนกันโดยพบวา ถ่ัวผีและขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 นั้นมีขนาดตนที่
ใหญกวาผักกาดขาวปลีและหญารังนกมาก จึงอาจจะมีผลทําใหมีความทนทานตอสารสกัดมากกวา
ผักกาดขาวปลีและหญารังนกที่มีขนาดเล็กกวา 

 
จากการทดสอบสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงตอการเจริญเติบโต

ของวัชพืชและพืชปลูกในระดับตนกลาพบวาสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาไมมีผลตอการ
เจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูก ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากวาสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมา
ในอาหารเลี้ยงนี้มีความเขมขนที่ต่ําเกินไป จึงทําใหไมสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชปลูก
และวัชพืชที่ใชในการทดสอบดังกลาวได 
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สรุป 
 

 1. สารสกัดจาก H. fontinalis มีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง โดยมีผลแตกตางกันคือ สารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ exponential (8 วัน) 
ใหผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนไดดีกวาสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ stationary (16 
วัน) ตัวทําละลายทั้งน้ํากลั่นและเมทานอลใหสารสกัดที่มีผลในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนไม
แตกตางกัน และสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงนาน 8 วันและ 16 วัน ใหผล
ในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนไดไมแตกตางกัน แตอาหารที่ไดจากการเลี้ยง H. fontinalis 16 
วัน มีแนวโนมในการยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนไดดีกวา 
 

2. สารสกัดจาก H. fontinalis มีผลตอการทดสอบการงอก ความยาวยอดและความยาวราก
ตอพืชทดสอบทั้ง 4 ชนิดแตกตางกันโดยสารสกัดจาก H. fontinalis ระยะ stationary ใหผลในการ
ยับยั้งการงอกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถ่ัวผีและหญารังนกไดดีกวาสารสกัดจาก
เซลลระยะ exponential และสารที่สกัดดวยน้ํากลั่นสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดไดดีกวาสารที่
สกัดดวยเมทานอล สวนผลตอความยาวยอดและความยาวรากพบวา สารสกัดจาก H. fontinalis ที่
ความเขมขนต่ํามีผลทําใหความยาวยอดของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี และหญา    
รังนกและความยาวรากของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถ่ัวผีและหญารังนกเพิ่มมาก
ขึ้น แตเมื่อความเขมขนสูงขึ้นพบวามีแนวโนมยับยั้งความยาวยอดและความยาวรากตนกลาพืชได 
โดยที่ความเขมขนสูงมีผลในการยับยั้งความยาวรากมากกวาความยาวยอด สวนสารที่ H. fontinalis 
ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงไมมีผลตอการงอกและความยาวรากของพืชทดสอบทุกชนิด 
ยกเวนอาหารที่เล้ียง H. fontinalis นาน 16 วัน ซ่ึงมีผลยับยั้งความยาวยอดถั่วผีได  

 
3. สารสกัดจาก H. fontinalis ที่สกัดดวยเมทานอลจากเซลลทั้ง 2 ระยะมีแนวโนมทําให

น้ําหนักแหงของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เพิ่มมากขึ้น สารที่สกัดจากเซลลระยะ exponential ดวย
น้ํากลั่นที่ความเขมขน 100 กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตรทําใหน้ําหนักแหงของขาวพันธุขาวดอก
มะลิ 105 เพิ่มมากขึ้น ผลของสารสกัดตอผักกาดขาวปลีพบวา สารสกัดจาก H. fontinalis จากเซลล
ระยะ exponential ที่สกัดดวยเมทานอลมีแนวโนมทําใหน้ําหนักแหงของผักกาดขาวปลีลดลง สวน
ผลตอถ่ัวผีพบวาสารสกัดไมมีผลตอน้ําหนักแหงของถั่วผี และสารที่สกัดดวยน้ํากลั่นมีแนวโนมทํา
ใหน้ําหนักแหงของหญารังนกลดลง สวนสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหารเลี้ยงไมมี
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ผลตอน้ําหนักแหงของพืชทดสอบทุกชนิด ยกเวนสารที่ H. fontinalis ปลดปลอยออกมาในอาหาร
เล้ียงนาน 16 วัน มีผลทําใหขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 มีน้ําหนักแหงเพิ่มมากขึ้น 

 
4. ขอมูลที่ไดนี้อาจนําไปประยุกตใชในการควบคุมวัชพืชทดแทนการใชสารเคมีกําจัด

วัชพืชเพื่อความปลอดภัยตอสภาพแวดลอม มนุษย และสัตวเล้ียงและสามารถใชเปนขอมูลเบื้องตน
ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปไดอีกดวย 
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ขอเสนอแนะ 
 
 1. การทดสอบการงอกของเมล็ด โดยเฉพาะเมล็ดวัชพืชควรเลือกเมล็ดที่มีความสมบูรณ
และเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชในสภาพที่เหมาะสม เพื่อใหเมล็ดพืชสามารถงอกไดอยางสม่ําเสมอ 
สําหรับการทดสอบผลของสารสกัดดวยวิธีการฉีดพนนั้นควรเพิ่มความเขมขนของสารสกัดใหสูง
มากขึ้น หรือเพิ่มความถี่ในการพนสารสกัดมากขึ้น เพื่อติดตามวามีผลในระดับใด แตตองคํานึงถึง
ปริมาณของสารสกัดที่ใชในการทดสอบดวย  
 
 2. แนวทางในการศึกษาตอไปควรเลือกใชพืชทดสอบใหมีความหลากหลายมากขึ้น หรือ
ทดสอบตอไปวาสารสกัดมีผลตอกระบวนการในการเจริญเติบโตของพืชกระบวนการอื่นๆ หรือไม 
ซ่ึงผลที่ไดอาจนําไปใชในการประยุกตใชในทางการเกษตรได 
 
 3. ผลการทดลองนี้สามารถนําไปปรับใชในการควบคุมวัชพืชในแปลงเพาะปลูกได โดย
ตองผานการทดลองผลในระดับ large scale กอน 
 

4. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยง H. fontinalis เพื่อนําเซลลไปใชในการสกัดสารที่มีผล
ในการยับยั้งการงอกของเมล็ดไดคือ 16 วัน ซ่ึง H. fontinalis จะอยูในชวงการเจริญเติบโตระยะ 
stationary แตถานําสารสกัดไปทดสอบผลตอการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงในระดับที่ละเอียดมากขึ้นควรใชสารสกัดที่ไดจาก H. fontinalis ระยะ exponential ที่เล้ียง
นาน 8 วัน 

 
5. น้ํากลั่นเปนตัวทําละลายที่มีความเหมาะสมในการสกัดสารจาก H. fontinalis ที่มีผลใน

การยับยั้งการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงและการงอกของเมล็ด 
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อาหารเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย 
 

เล้ียงไซยาโนแบคทีเรียโดยใชอาหารเหลว (liquid medium) สูตร BG-11 (Rippka et al., 
1979) ประกอบดวย 

 
NaNO3      1.500 กรัม 
K2HPO4.3H2O     0.040 กรัม 
MgSO4.7H2O     0.075  กรัม 
CaCl2.2H2O     0.036 กรัม 
Citric acid     0.006 กรัม 
Ferric ammonium citrate    0.006 กรัม 
Ethylenediaminetetra acetic acid (EDTA)  0.001 กรัม 
Na2CO3      0.020 กรัม 
Trace metal mix A5    1.000 มิลลิลิตร 
Deionized water     1000 มิลลิลิตร 
 

Trace metal mix A5 ประกอบดวย 
 
  H3BO3    2.8600  มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
  MnCl2.4H2O   1.8100 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
  ZnSO4.7H2O   0.2220 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
  Na2MoO4.2H2O   0.3900 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
  CuSO4.5H2O   0.0790 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
  Co(NO3)2.6H2O   0.0494 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
 
 ปรับ pH ใหอาหารผสมมี pH ประมาณ 7.4 แลวนําไปนึ่งฆาเชื้อ 
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สารละลายสําหรับสกัดคลอโรพลาสต (Chloroplast Isolation Solution) 
 

 สารละลายสําหรับสกัดคลอโรพลาสต (Matsumoto, 1997) จากใบปวยเลงในสารละลาย
ปริมาตร 1 ลิตร ประกอบไปดวย 
   
  Tricine-NaOH buffer (pH 7.8)  20 มิลลิโมลาร (3.583 กรัม) 
  Sucrose     0.4 โมลาร (136.924 กรัม) 
  NaCl     15  มิลลิโมลาร (0.876 กรัม) 
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สารละลายสําหรับปฏิกิริยาการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
 

สารละลายสําหรับปฏิกิริยาการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
(Matsumoto, 1997) ปริมาตร 1 ลิตร ประกอบไปดวย 

 
 Tricine-NaOH buffer (pH 7.8)  20 มิลลิโมลาร (2.150 กรัม) 

  NaCl     60 มิลลิโมลาร (3.507 กรัม) 
  MgCl2       6 มิลลิโมลาร (1.220 กรัม) 
  Ferricyanide    12 มิลลิโมลาร (0.494 กรัม) 
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ตารางที่ผนวกที่ 1 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความ
เขมขนที่แตกตางกัน ตอการถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหดวย
แสง 

 
 เปอรเซ็นตการถายทอดอิเล็กตรอน  

(เปอรเซ็นตชุดควบคุม) 
exponential phase 28.59 
stationary phase 80.21 
F-test ** 
น้ํากลั่น 54.83 
เมทานอล 53.97 
F-test ns 
0.00    กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 100.00 
0.05    กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 89.84 
0.10    กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 67.22 
0.15    กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 47.39 
0.20    กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 37.94 
0.40    กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 33.86 
0.60    กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 29.77 
0.80    กรัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 29.19 
F-test ** 
LSD0.05 7.92 
LSD0.01 10.53 
 
ns, ** ไมมีความแตกตางทางสถิติ และมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต

ตามลําดับ 
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ตารางผนวกที่ 2 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการ
เล้ียง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกันตอการถายทอดอิเล็กตรอนใน
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง  

 
Mean Square 

Source of Variation DF 
การถายทอดอเิล็กตรอน 

Treatment 31 4849.96 ** 
Phase (P) 2 63931.37 ** 
Solvent (S) 1 17.76 ns 
Concentration (C) 7 9400.29 ** 
A x S 1 285.24 ns 
A x C 7 2733.14 ** 
S x C 7 31.79 ns 
A x S x C 7 136.86 ns 
Error 64 188.90 
CV (%)  25.3 
 
ns, ** ไมมีความแตกตางทางสถิติ และมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต  
 



 

ตาราง

 
 
 
ระยะ e
ระยะ s

 F-test
น้ํากลั่น
เมทาน

 F-test
0    กร
25   กร
50   กร
75   กร
100 กร

 F-test
LSD0.0

LSD0.0

 
** มีค
116

ผนวกที่ 3 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลายและความเขมขนที่แตกตางกัน ตอการงอกของวัชพืชและพืชปลูกที่
วันนับครั้งสุดทาย 

การงอก (เปอรเซ็นตชุดควบคุม) 
ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถั่วผี หญารังนก 

xponential     60.53 45.53 56.66 70.97
tationary     

    
47.33 30.93 45.06 53.18

** ** ** **
     37.06 20.23 20.00 40.39
อล     

    
70.80 56.23 81.73 53.18

** ** ** **
ัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร     98.00 100.00 100.00 100.00
ัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร     

     
     
     

    

91.66 46.74 50.00 106.06
ัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 44.66 27.56 49.00 53.62
ัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 20.00 16.87 37.66 28.26
ัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 15.33 0.00 17.66 22.46

** ** ** **
5     12.63 12.00 11.93 22.90
1     16.90 16.06 15.96 30.65

วามแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นตตามลําดับ 127 



 

ตาราง

 

Source

Treatm
Phase (
Solven
Concen
A x S 
A x C 
S x C 
A x S x
Error 
CV (%
 
** มีค
117

ผนวกที่ 4 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกันตอการงอก
ของวัชพืชและพืชปลูก 

Mean Square 
การงอก 

ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถั่วผี หญารังนก 
 of Variation DF 

   นับครั้งแรก นับครั้งสุดทาย 
ent  19 6324.47 ** 4202.14**  7109.76 ** 8796.97 ** 8251.89 ** 
P) 1   

   
   
   
   
   
   
  

2613.60 ** 1949.40 ** 2018.40 **  11410.94 ** 4744.94 ** 
t (S) 1 17069.06 ** 10827.26 ** 57165.06 ** 20676.58 ** 28213.05 ** 
tration (C) 4 18278.93 ** 11693.76 ** 11084.40 ** 21949.46 ** 18471.14 ** 

1 2613.60 ** 1815.00 ** 2018.40 ** 11638.79 ** 4332.79 ** 
4 1261.60 ** 785.56 ** 891.06 ** 3144.50 ** 2840.83 ** 
4 3665.06 ** 3007.76 ** 5604.40 ** 2695.94**  5532.05 ** 

 C 4 1261.60 ** 825.16 ** 891.06 ** 3064.11 ** 3029.74 ** 
40 54.66 32.40 66.93 231.48 192.72 

)  13.7 18.7 16.1 25.8 22.4 

วามแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นตตามลําดับ 
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ตาราง

 
 
 
ระยะ e
ระยะ s

 F-test
น้ํากลั่น
เมทาน

 F-test
0    กร
25   กร
50   กร
75   กร
100 กร

 F-test
LSD0.0

LSD0.0

 
ns,** 
118

ผนวกที่ 5 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลายและความเขมขนที่แตกตางกัน ตอความยาวยอดของวัชพืชและ       
พืชปลูกที่วันนับครั้งสุดทาย 

ความยาวยอด (เซนติเมตร) 
ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถั่วผี หญารังนก 

xponential     5.46 0.89 4.17 0.85
tationary     

    
4.44 0.73 4.01 0.60
** ** ns **

     3.72 0.50 2.29 0.55
อล     

    
6.17 1.12 5.90 0.90
** ** ** **

ัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร     7.69 2.33 11.14 1.19
ัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร     

     
     
     

    

10.15 1.10 4.06 1.28
ัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 4.07 0.44 2.90 0.58
ัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 1.45 0.17 1.91 0.30
ัมน้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 1.37 0.00 0.46 0.28

** ** ** **
5     0.84 0.25 0.63 0.16
1     1.12 0.33 0.84 0.22

ไมมีความแตกตางทางสถิติ และมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นตตามลําดับ 129 



 

ตาราง

 

Source

Treatm
Phase (
Solven
Concen
A x S 
A x C 
S x C 
A x S x
Error 
CV (%
 
ns, **
 
 

119

ผนวกที่ 6 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกันตอความยาว
ยอดของวัชพืชและพืชปลูก 

Mean Square 
ความยาวยอด   of Variation DF 

ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถั่วผี หญารังนก 
ent  19 57.66 ** 3.32 ** 62.25 ** 1.15 ** 
P) 1 15.62 ** 0.36 ** 0.37 ns 0.97 ** 
t (S) 1 90.42 ** 5.84 ** 195.40 ** 1.91 ** 
tration (C) 4 181.14 ** 10.80 ** 207.01 ** 2.76 ** 

1 15.83 ** 0.36 ** 0.37 ns 0.70 ** 
4 8.29 ** 0.17 ** 0.78 ** 0.29 ** 
4 45.76 ** 2.98 ** 38.09 ** 1.19 ** 

 C 4 8.22 ** 0.17 ** 0.78 ** 0.34 ** 
40     0.26 0.02 0.14 0.01

)  10.3 18.8 9.4 13.8 

 ไมมีความแตกตางทางสถิติ และมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต 
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ตารางผ

 
 
 
ระยะ ex
ระยะ sta

 F-test
น้ํากลั่น 
เมทานอ

 F-test
0    กรัม
25   กรัม
50   กรัม
75   กรัม
100 กรัม

 F-test
LSD0.05 
LSD0.01 
 
ns, ** ไ
120

นวกที่ 7 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลายและความเขมขนที่แตกตางกัน ตอความยาวรากของวัชพืชและ        
พืชปลูกที่วันนับครั้งสุดทาย 

ความยาวราก (เซนติเมตร) 
ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถั่วผี หญารังนก 

ponential     3.81 1.48 0.90 0.77
tionary     

    
2.98 1.23 0.83 0.41
** ** ns **

    2.31 0.74 0.43 0.42
ล     

    
4.48 1.98 1.30 0.76
** ** ** **

น้ําหนักแหงเซลลตอลิตร     5.38 3.39 2.11 1.21
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตร     

     
     
     

    

6.93 1.95 1.11 0.87
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 3.27 0.79 0.75 0.45
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 1.02 0.12 0.30 0.27
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 0.38 0.00 0.05 0.15

** ** ** **
    1.53 0.46 0.25 0.19
    2.05 0.62 0.34 0.26

มมีความแตกตางทางสถิติ และมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นตตามลําดับ 131 



 

ตารางผ

 

Source o

Treatme
Phase (P
Solvent 
Concent
A x S 
A x C 
S x C 
A x S x 
Error 
CV (%) 
 
ns, ** ไ
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นวกที่ 8 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกันตอความยาว
รากของวัชพืชและพืชปลูก 

Mean Square 
ความยาวราก f Variation DF 

ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถั่วผี หญารังนก 
nt  19 29.21 ** 10.17 ** 2.88  ** 1.04 ** 
) 1 10.18 ** 0.92 ** 0.09 ns 1.87 ** 
(S) 1 71.02 ** 23.12 ** 11.04 ** 1.76 ** 
ration (C) 4 93.46 ** 31.92 ** 7.83 ** 2.33 ** 

1 8.75 ** 0.92 ** 0.09 ns 1.24 ** 
4 1.75 ns 1.21 ** 0.05 ns 0.14 ** 
4 19.08 ** 7.74 ** 2.88 ** 1.15 ** 

C 4 1.98 ns 1.21 ** 0.05 ns 0.12 ** 
40      0.86 0.08 0.02 0.01

 27.3 20.9 17.8 19.9 

มมีความแตกตางทางสถิติ และมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต 
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ตารางผ

 
 
 
ระยะ ex
ระยะ sta

 F-test
น้ํากลั่น 
เมทานอ

 F-test
0    กรัม
25   กรัม
50   กรัม
75   กรัม
100 กรัม

 F-test
LSD0.05 
LSD0.01 
 
ns, *, *
122

นวกที่ 9 ผลของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะการเจริญเติบโต ตัวทําละลายและความเขมขนที่แตกตางกันตอน้ําหนักแหงของวัชพืชและพืชปลูก
ที่วันนับครั้งสุดทาย 

น้ําหนักแหง (มิลลิกรัม) 
ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถั่วผี หญารังนก 

ponential     297.01 137.72 530.95 22.50
tionary     

    
286.20 139.33 569.99 22.88

ns ns ns ns
    321.04 149.91 529.59 23.50

ล     
    

262.17 127.13 571.35 21.88
** ns ns ns

น้ําหนักแหงเซลลตอลิตร     255.42 146.55 518.21 26.87
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตร     

     
     
     

    

254.49 123.13 536.27 24.90
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 329.14 143.75 573.39 24.26
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 310.48 139.75 563.63 17.55
น้ําหนักแหงเซลลตอลิตร 308.48 139.43 560.85 19.87

** ns ns *
    97.18 75.71 406.06 11.34
    130.04 101.31 543.37 15.18

* ไมมคีวามแตกตางทางสถิติ และมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 และ 99 เปอรเซ็นตตามลําดับ 133 



 

ตารางผ

 

Source

Treatme
Phase (P
Solvent 
Concent
A x S 
A x C 
S x C 
A x S x 
Error 

  CV (%)

ns, *, *
 

 

134 
123

นวกที่ 10 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของสารสกัดจาก H. fontinalis ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง ตัวทําละลาย และความเขมขนที่แตกตางกันตอน้ําหนัก
แหงของวัชพืชและพืชปลูก 

Mean Square 
น้ําหนักแหง  of Variation DF 

ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดขาวปลี ถั่วผี หญารังนก 
nt  19 15868.20 ** 3240.15 ns 9768.42 ns 55.87 ns 
) 1 1752.84 ns 38.88 ns 22857.92 ns 2.20 ns 
(S) 1 51985.15 ** 7781.64 ns 26162.64 ns 39.20 ns 
ration (C) 4 14210.95 ** 993.05 ns 6145.10 ns 177.53 * 

1 13509.00 ns 85.20 ns 16670.00 ns 3.40 ns 
4 11246.41 * 1312.82 ns 13784.69 ns 6.45 ns 
4 22443.21 ** 10040.89 ** 5982.49 ns 65.69 ns 

C 4 10661.64 * 1067.53 ns 4065.07 ns 4.49 ns 
40     

     
3464.95 2104.75 60550.39 47.25

20.2 33.1 44.7 30.3

* ไมมคีวามแตกตางทางสถิติ และมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 และ 99 เปอรเซ็นตตามลําดับ 
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