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ผลของระยะเวลา แสง และอุณหภูมิในการเก็บรักษาสารสกัด 
จากไซยาโนแบคทีเรีย, Phormidium angustissimum 

ต่อความสามารถในการยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุง้ 
Effect of Preservation Time, Light and Temperature of 
Cyanobacterial Extract, Phormidium angustissimum,  

on the Inhibit Seed Germination Ability of Chinese Cabbage 
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ 1*  ศักดิ์ชัย ชูโชติ 1  และ  ดุสิต เอื้ออ ำนวย1 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของระยะเวลา แสง และอุณหภูมิ ในการเก็บรักษาสารละลายที่สกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย 
Phormidium angustissimum ที่มีต่อความคงตัวของสารออกฤทธ์ิในการยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชทดสอบหรือ
เมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้ง (Brassica chinensis var. parachinensis Tsen & Lee) โดยเก็บรักษาสารสกัดจาก 
ไซยาโนแบคทีเรียที่สกัดด้วยน้้าและเมทานอลไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 และ 25 องศาเซลเซียส ภายใต้การได้รับแสงและไม่ได้
รับแสง เป็นระยะเวลา 15 วัน น้าสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียมาทดสอบความคงตัวในการยับยั้งการงอกของ
เมล็ดพืชทดสอบในวันที่ 0 1 2 3 5 7 9 11 13 และ 15 ของการเก็บรักษา พบว่าสารสกัดด้วยเมทานอลในทุก
สภาพการเก็บรักษาสามารถยับยั้งการงอกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จนถึงวันที่ 11 ของการเก็บรักษาในทุกสภาวะ 
หลังจากนั้นประสิทธิภาพการยับยั้งการงอกจะลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น สารสกัดที่เก็บท่ีอุณหภูมิ 
4  องศาเซลเซียส สามารถยับยั้งการงอกได้สูงกว่าเก็บในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส การเก็บรักษาสารสกัดในที่มืด
ท้าให้ความคงตัวของสารในการยับยั้งการงอกสูงกว่าการเก็บในท่ีสว่าง 
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ABSTRACT 
The effect of preservation time, light and temperature on stability of cyanobacterium; 

Phormidium angustissimum extract to inhibit the germination of bioassay seed, Brassica 
chinensis var. parachinensis Tsen & Lee, were studied.  Cyanobacterial extracted by water and 
methanol were kept under different conditions; 4oC and 25oC with and without light for 0 to 15 
days.  The stability of cyanobacterial extracts to inhibit the germination of bioassay seed were 
tested at 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 days.  At 0-11 days of preservation in all conditions, 
cyanobacterial extracted by methanol showed 100% inhibit the germination of bioassay seed.  
The inhibition efficiency was decreased when the preservation time increased.  Cyanobacterial 
extracts preserve at 4 oC had more inhibitory effect on the germination than at 25oC.  Keeping 
the cyanobacterial extracts in the dark showed higher inhibitory effect on germination compared 
to that under the light. 
 
ค าส าคัญ: ระยะเวลาการเก็บรักษา  แสง  อุณหภูมิ  สารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย 
Keywords: Preservation time, Light, Temperature, Cyanobacterial extract 
 
บทน า 

การสะสมของสารอันตรายในอาหารที่มนุษย์
บริโภคเป็นปัญหาที่ได้รับความใส่ใจในการแก้ไขมากข้ึน
ในปัจจุบัน เพราะผู้บริโภคเริ่มตระหนักว่าอาหารที่มีพิษ
สะสมนั้นก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ส้าหรับ
ผลผลิตทางด้านการเกษตรนั้น ทางออกหน่ึงในการลด
การปนเปื้อนของสารพิษคือการท้าเกษตรกรรมในเชิง
เกษตรอินทรีย์ โดย งดเว้นการใช้สารเคมีหรือลดปริมาณ
การใช้สารเคมีลง และใช้สารจากธรรมชาติทดแทน เช่น
ใช้สารจากธรรมชาติในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช ใน
การก้าจัดแมลง รวมทั้งใช้ก้าจัดวัชพืชต่าง ๆ ส้าหรับด้าน
กา รก้ า จั ด วั ชพื ช นั้ น พบว่ า ไ ซ ย า โ น แบ ค ที เ รี ย 
(cyanobacteria) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสาหร่ายสี
เขียวแกมน้้าเงิน (blue-green algae) เป็นสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติกลุ่มหนึ่งที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่ ง
สามารถใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และวัชพืชต่าง 

ๆ ได้ดี (Gleason and Paulson, 1984; Lee and 
Gleason, 1994) เช่น Oscillatoria, Microsystis, 
Stigonema, Nostoc, Nodularia, Aphanizomenon 
และ Anabaena (Banker and Carmeli, 1998; 
Freeman and Pattenden, 1998; Juttner et al., 
2001; Suikkanen et al., 2004; Jang et al., 2007) 

ไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดสามารถสร้างสาร 
microcystins หรือ cyanobacterin ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
สารปฏิชีวนะ (antibiotic) และ/หรือแอลลิโลพาธิก 
(allelophatic substance) คือสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายและพืชช้ันสูงได้ (Lee, 1995) 
ซึ่งสารนี้สามารถเข้าไปท้าลายเยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มไทลา
คอยด์ และยับยั้งการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการ
สังเคราะห์แสงที่ระบบแสงที่ 2 (photosystem II) (Lee 
and Gleason, 1994) ไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดสร้าง
สารยับยั้ง protein phosphatases ในเซลล์ยูคาริโอต 
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(eukaryote) ซึ่งให้ผลคล้ายกับสารเคมีส้าหรับก้าจัด
วัชพืช (Eriksson et al., 1990) คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้
จึงท้าให้มีแนวโน้มในการน้าสารสกัดจากไซยาโน
แบคทีเรียไปใช้เป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช
ได้ 

ไซยาโนแบคทีเรียเป็นสาหร่ายกลุ่มที่ได้รับ
ความสนใจในการน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นสารควบคุม
หรือก้าจัดวัชพืช เพราะไซยาโนแบคทีเรียเป็นพวกที่พบ
ได้ในแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วไป และจะพบเพิ่มปริมาณมาก
ในแหล่งน้้าที่มีธาตุอาหารสูง เช่นแหล่งน้้านิ่งที่ได้รับน้้า
ทิ้งจากบ้านเรือนและบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า (Zhong et al., 
2011) ซึ่ งเมื่อไซยาโนแบคทีเรียเพิ่มปริมาณมากจะ
ก่อให้เกิดโทษกับสัตว์น้้า จึงต้องหาวิธีก้าจัดออกจากบ่อ
เลี้ยงสัตว์น้้า โดยไม่ได้มีการน้าไซยาโนแบคทีเรียดังกล่าว
เพื่อไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้นหากมีการน้ามาใช้
ประโยชน์ในการก้าจัดวัชพืช จะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

จากการศึกษาขั้นต้นพบว่า Phormidium 
angustissimum เป็นไซยาโนแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้ งการงอกของพืชทดสอบคือเมล็ดผักกาดเขียว
กวางตุ้ง (Brassica chinensis var. parachinensis) 
เมล็ดข้าวพันธุ์นครศรีธรรมราช (Oryza sativa) และ
หญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สุนีรัตน์ และจ้ารูญ, 2548, 2549) จึงมี
ความเป็นไปได้ที่จะน้ามาใช้เป็นสารควบคุมและก้าจัด
วัชพืช แต่จากการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน้าสาร
จากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ พบว่าสารออกฤทธิ์ทาง
ธรรมชาติมักมีความคงตัวต่้า โดยมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ท้า
ให้เกิดการเสื่อมสภาพของสารออกฤทธิ์ เช่น การย่อย
สลายผ่านปฏิกริยาออกซิเดชัน แสง อุณหภูมิ ความเป็น
กรด-ด่าง ระยะเวลาในการเก็บรักษา (Morais et al., 
2002; Chang et al., 2005; Cinar, 2005) และยังพบว่า

การเก็บรักษาในรูปเซลล์แห้งจะท้าให้สารในเซลล์คงอยู่ได้
นานกวา่การเก็บในรูปเซลล์สด (Cinar, 2004) 

เห็นได้ว่าสภาพในการเก็บรักษามีผลสัมพันธ์
กับความคงตัวหรือสลายตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงได้ทดลองถึงความสามารถของ
สารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียในการยับยั้งการงอกของ
เมล็ดพืชทดสอบเมื่อมีวิธีการเก็บรักษาสารสกัด ที่สกัด
ด้วยน้้าและเมทานอลของ P. angustissimum ภายใต้
สภาวะของแสง อุณหภูมิ และระยะเวลาที่แตกต่างกัน 
เพื่อหาสภาวะและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษา
สารสกัดจาก P. angustissimum เพื่อให้สารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพคงอยู่ได้นานที่สุด 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย 

เพาะเลี้ ยงไซยาโนแบคที เรี ย Phormidium 
angustissimum ในอาหารสูตร BG-11 (ลัดดา, 2539) ที่
ผ่ านการฆ่ า เ ช้ื อด้ วย เครื่ องนึ่ ง ไอร้ อนแรงดั นสู ง 
(autoclave) และเพาะเลี้ยงภายใต้แสงจากหลอดฟลูออ
เรสเซนต์แบบต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง ความเข้มแสง 200 ไม
โครโมลโฟตอนต่อตารางเมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส โดยให้อากาศตลอดเวลาของการ
เพาะเลี้ยงเพื่อให้มีการหมุนเวียนของน้้าภายในภาชนะ
เพาะเลี้ยง เก็บเซลล์ไซยาโนแบคทีเรียที่ระยะเวลา 14 วัน 
ของการเพาะเลี้ยง ซึ่ งเป็นช่วงปลายของระยะการ
เจริญเติบโตเต็มที่ (late exponential phase) ล้างเซลล์
ด้วยน้้ากลั่นเพื่อก้าจัดอาหารที่อาจติดอยู่ที่ผิวเซลล์ของไซ
ยาโนแบคทีเรีย อบแห้งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส น้า
เซลล์อบแห้งมาบดเป็นผง และน้าไปทดสอบขั้นต่อไป 
2. การสกัดสารออกฤทธิ์จาก P. angustissimum 
และการทดสอบความคงตัวของสารสกัด 
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สกัดสารออกฤทธิ์จากเซลล์ไซยาโนแบคทีเรีย 
โดยใช้น้้าและเมทานอลเป็นตัวสกัด ที่ระดับเซลล์ไซยา
โนแบคทีเรีย 50 กรัม ต่อสารสกัด 1000 มิลลิลิตร ที่
ระดับอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง จากนั้นแยก
สารสกัดใส่ในขวดแก้วใส ปิดภาชนะให้สนิท และน้ามา
เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกันคือ เก็บรักษาภายใต้
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  ได้รับแสงสว่าง (ความเข้ม
แสง 77 ไมโครโมลโฟตอนต่อตารางเมตรต่อวินาที) และ
ไม่ได้รับแสง ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้รับ
แสงสว่าง (ความเข้มแสง 80 ไมโครโมลโฟตอนต่อตาราง
เมตรต่อวินาที เพื่อควบคุมความเข้มแสงให้คงที่ จึงใช้
แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โดยใช้ระดับความเข้ม
แสงท่ีเปิดในห้องปฏิบัติการตามปกติ) และไม่ได้รับแสง 
โดยเก็บสารสกัดไว้ในสภาพดังกล่าวเป็นเวลา 15 วัน 
โดยในวันที่ 0 1 2 3 5 7 9 11 13 และ 15 ของการ
เก็บรักษา จะมีการน้าสารสกัดที่เก็บในแต่ละสภาพการ
เก็บรักษา มาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการ
งอกของเมล็ดพืชทดสอบคือเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้ง 
เพราะเนื่องจากการศึกษาขั้นต้นสารสกัดจาก P. 
angustissimum สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดพืช
ทดสอบทั้งใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ และหญ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สุนีรัตน์และจ้ารูญ, 2548) งานวิจัยนี้จึง
เลือกเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นตัวแทนในการ
ทดสอบความคงตัวของสารสกัด เพราะเป็นเมล็ดพืชที่
สามารถงอกในสภาวะปกติได้ดี 

โดยใส่กระดาษเพาะเมล็ดลงในเพลทแก้วและ
ใส่สารสกัดปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงบนกระดาษเพาะ
เมล็ด ส้าหรับสารสกัดด้วยเมทานอลเมื่อใส่ลงบน
กระดาษแล้ว รอจนเมทานอลระเหยออกจากกระดาษ 
คงเหลือแต่สารสกัดแห้งบนกระดาษ (ประมาณ 7-10 
นาที) จากนั้นเติมน้้ากลั่น 5 มิลลิลิตร ลงไปแทน จะได้
ความช้ืนที่พอดีต่อการงอกของเมล็ดพืช ใส่เมล็ดพืช

ทดสอบลงบนกระดาษทดสอบ ปิดฝาเพลทแก้ว และ
น้าไปวางบริเวณที่ได้รับแสง (ประมาณ 80 ไมโครโมล
โฟตอนต่อตารางเมตรต่อวินาที) อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ในชุดควบคุมจะใช้น้้ากลั่นแทนสารสกัดจาก
ไซยาโนแบคทีเรีย โดยทดสอบ 4 ซ้้า ซ้้าละ 20 เมล็ด 

หลังจากนั้น 7 วัน ท้าการตรวจเช็คการงอก 
(โดยก้าหนดให้เมล็ดพืชที ่มีการเจริญเติบโ ตของ
ราก เ ก ิน  0 . 2  เซ็นติเมตร เป็นเมล็ดที่ งอก) การ
เจริญเติบโตของพืชทดสอบ โดยการวัดความยาวราก 
และความยาวต้น (ช่วงรอยต่อระหว่างรากไปจนถึงล้า
ต้นก่อนที่จะแยกเป็นก้านใบ ) เพื่อเปรียบเทียบการ
ออกฤทธิ์ของสารสกัดในการยับย้ังการงอกในแต่ละ
สภาพการเก็บรักษา ที่ระยะเวลาต่าง ๆ โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์  (completely 
randomized design) ท้าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางสถิติด้วยวิธี Duncan’s new multiple 
range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

 
ผลการวิจัย 
1. ผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาดเขียว
กวางตุ้ง 

เมื่อน้าไซยาโนแบคทีเรีย P. angustissimum 
มาสกัดด้วยน้้าและเมทานอล และเก็บรักษาสารสกัดไว้
ภายใต้สภาวะต่างกันคือที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
ได้รับแสง และไม่ได้รับแสง, ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง จากนั้นน้าสาร
สกัดมาทดสอบผลการยับย้ังการงอกของเมล็ดผักกาด
เขียวกวางตุ้งท่ีระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกันคือ 0-15 
วัน ผลพบว่าสารสกัดด้วยเมทานอลมีความสามารถใน
การยับยั้งการงอกได้สูงกว่าสารสกัดด้วยน้้า (ตารางที่ 1 
และ 2) โดยสารสกัดด้วยเมทานอลในทุกสภาพการเก็บ
รักษาสามารถยับยั้งการงอกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จนถึง
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วันที่  11 ของการเก็บรักษาสารสกัด หลังจากนั้น
ประสิทธิภาพการยับยั้งการงอกลดลง โดยในวันที่ 15 
ของการเก็บรักษาสารสกัดพบว่าประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการงอกของสารสกัดด้วยเมทานอลที่เก็บที่ 4 
องศาเซลเซียส ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง 25 องศา
เซลเซียส ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง มีความสามารถใน
การยับยั้งการงอกได้ 83±1, 92±1, 70±1 และ 73±1 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดยชุดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส ไม่ได้รับแสงมีค่ายับยั้งการงอกสูงที่สุด 
และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับชุดการ
ทดลองอื่น ๆ 

สารสกัดด้วยน้้าจาก P. angustissimum 
สามารถยับยั้งการงอกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จนถึงเพียง
วันที่ 3 ของการเก็บรักษา และความสามารถในการ
ยับยั้งการงอกลดลงตั้งแต่วันที่ 5 ของการเก็บรักษา 
และลดลง   เรื่อย ๆ เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่ม
มากขึ้น โดยพบว่าเมื่อเก็บรักษาไว้ 15 วัน ที่สภาวะ 4 

องศาเซลเซียส ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง, 25 องศา
เซลเซียส ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง มีความสามารถใน
การยับยั้งการงอกได้ 53±1, 56±0, 33±1 และ 48±0 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดยชุดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส ไม่ได้รับแสงมีค่ายับยั้งการงอกสูงที่สุด 
และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับชุดการ
ทดลองอื่น ๆ 

การเก็บรักษาสารสกัดด้วยน้้าและเมทานอล
นั้นพบว่า สภาวะการเก็บรักษาสารสกัดที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส และไม่ได้รับแสงเป็นสภาวะที่ท้าให้สาร
สกัดออกฤทธิ์มีฤทธิ์ในการยับยั้งการงอกได้สูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับการเก็บรักษาภายใต้สภาวะอื่น ๆ ที่ระยะเวลา
เท่ากัน โดยในทุกสภาพการเก็บรักษาสารสกัดด้วยน้้า
และเมทานอลมีความสามารถในการยับยั้งการงอก
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับชุดควบคุม โดยชุด
ควบคุมมีอัตราการงอก 100 เปอร์เซ็นต์ ตลอดการ
ทดลอง (ไม่ได้แสดงผลในตารางที่ 1 และ 2) 

 

ตารางที่ 1 การยับยั้งการงอก (เปอร์เซ็นต์) ของเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้ง ที่ได้รับสารสกัดด้วยเมทานอลจาก  
P. angustissimum ที่เก็บรักษาในสภาวะและระยะเวลาแตกต่างกัน 

เวลา 
(วัน) 

4 องศาเซลเซียส 25 องศาเซลเซียส 
ได้รับแสง ไม่ได้รับแสง ได้รับแสง ไม่ได้รับแสง 

0 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
1 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
2 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
3 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
5 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
7 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
9 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
11 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
13 94±0 a 95±0 a 92±1 b 92±1 b 
15 83±1 a 92±1 b 70±1 c 73±1 c 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ก้ากับในแถวแนวนอนวันทดสอบเดียวกัน หากมีความแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางที่ 2 การยับยั้งการงอก (เปอร์เซ็นต์ ) ของเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้ง ที่ได้รับสารสกัดด้วยน้้าจาก  

P. angustissimum ที่เก็บรักษาในสภาวะและระยะเวลาแตกต่างกัน 

เวลา (วัน) 
4 องศาเซลเซียส 25 องศาเซลเซียส 

ได้รับแสง ไม่ได้รับแสง ได้รับแสง ไม่ได้รับแสง 
0 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
1 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
2 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
3 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
5 92±1a 94±1b 89±1c 92±0a 
7 86±2a 89±1b 83±2c 78±1d 
9 67±1a 78±2b 69±2c 75±2d 
11 58±1a 64±2b 53±2c 56±2d 
13 55±1a 69±1b 48±1c 53±1a 
15 53±1a 56±0b 33±1c 48±0d 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ก้ากับในแถวแนวนอนวันทดสอบเดียวกัน หากมีความแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

2. ผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของผักกาดเขียว
กวางตุ้ง 

2.1. การยับยั้งความยาวล้าต้น 
สารสกัดจาก P. angustissimum ที่เก็บ

รักษาไว้เป็นเวลานานขึ้น ท้าให้ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของล้าต้นได้ลดลง (ภาพที่ 1) สารสกัดด้วยเมทานอล
ท้าให้ล้าต้นของพืชทดสอบสั้นกว่าสารสกัดด้วยน้้า 
พบว่าเมื่อเก็บรักษาสารสกัดด้วยเมทานอลไว้เป็นเวลา 
15 วัน การยับยั้งความยาวของล้าต้นมีค่าไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ ไม่ว่าจะเก็บสารสกัดไว้ที่อุณหภูมิต่างกันหรือ
แสงต่างกัน ส่วนสารสกัดด้วยน้้าพบว่าการเก็บรักษาไว้
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มท้าให้ยับยั้ง
ความยาวล้าต้นได้มากกว่าการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติ 

การเก็บสารสกัดไว้ 15 วัน ก่อนน้ามาทดสอบ
กับพืชทดสอบ พบว่าผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ได้รับสาร
สกัดด้วยเมทานอล ที่เก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียส 

ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง, 25 องศาเซลเซียส ได้รับ
แสงและไม่ได้รับแสง มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งความยาว
ล้าต้นเป็น 67±2 67±1 62±1 และ 71±1 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ และผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ได้รับสารสกัด
ด้วยน้้าที่เก็บรักษา ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ได้รับ
แสงและไม่ได้รับแสง, 25 องศาเซลเซียส ได้รับแสงและ
ไม่ได้รับแสง มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งความยาวล้าต้นเป็น 
56±3 64±1 33±3 และ 45±2เซนติเมตร ตามล้าดับ 
โดยค่าความยาวล้าต้นของผักกาดเขียวกวางตุ้งของชุด
ควบคุมมีค่าอยู่ในช่วง 2.7±0.0 ถึง 2.9 ±0.2 เซนติเมตร 
ซึ่งความยาวล้าต้นท่ีท้าการทดสอบการงอกทุกครั้งตั้งแต่ 
0-15 วัน นั้น พบว่าค่าความยาวไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติในทุกครั้งที่ท้าการทดสอบ 

2.2. การยับยั้งความยาวราก 
สารสกัดด้วยน้้าจาก P. angustissimum ที่

เก็บรักษาไว้เป็นเวลานานขึ้น มีผลท้าให้ยับยั้งความยาว
รากได้ลดลง (ภาพที่ 2) ความสามารถของสารสกัดใน
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การยับยั้งความยาวของรากมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับ
ความยาวต้นคือพืชทดสอบที่ได้รับสารสกัดด้วยเมทา
นอลจะมีรากท่ีสั้นกว่าที่ได้รับสารสกัดด้วยน้้า 

พืชทดสอบที่ได้รับสารสกัดด้วยน้้ามีรากพืช
งอกหมดเมื่อได้รับสารในทุกสภาพการเก็บรักษาในวันที่ 
9 ของการเก็บสารทดสอบ ส่วนพืชที่ได้รับสารสกัดจาก
เมทานอล รากจะงอกหมดเมื่อได้รับสารในทุกสภาพ
การเก็บรักษาในวันที่ 13 ของการเก็บสารทดสอบ โดย
ในวันท่ี 15 พืชที่ได้รับสารสกัดด้วยเมทานอล ที่สภาวะ 
4 องศาเซลเซียส ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง, 25 องศา
เซลเซียส ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง มีเปอร์เซ็นต์การ

ยับยั้งความยาวรากเป็น 74±1 90±1 72±1 และ 
84±0 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และพืชทดสอบที่ได้รับ
สารสกัดด้วยน้้าจากสภาพการเก็บรักษาคือ ที่สภาวะ 4 
องศาเซลเซียส ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง, 25 องศา
เซลเซียส ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง มีเปอร์เซ็นต์การ
ยับยั้งความยาวรากเป็น 62±4 68±2 22±3 และ 
40±4 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดยค่าความยาวรากของ
ชุดควบคุ มมี ค่ าอยู่ ใน ช่ วง  3.2±0 .0 ถึ ง  3.5±0 .2 
เซนติเมตร ซึ่งความยาวรากที่ท้าการทดสอบการงอกทุก
ครั้งตั้งแต่ 0-15 วัน นั้น พบว่าค่าความยาวไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติในทุกครั้งที่ท้าการทดสอบ 

 

 

 
รูปที่ 1 การยับยั้ งความยาวล้าต้น ( เปอร์ เซ็นต์ )  ของเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้ ง  ที่ ได้ รับสารสกัดจาก  

P. angustissimum ที่เก็บรักษาในสภาวะและระยะเวลาแตกต่าง 
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วิจารณ์การวิจัย 
สารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได้โดยสามารถยับยั้งการ

เจริญเติบโต ลดปริมาณคลอโรฟิลล์ ลดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและเปลี่ยนองค์ประกอบของรงควัตถุในพืช 
(Casanova et al., 1999; Weiss et al., 2000; Pflugmacher, 2002) ลดความยาวของราก ลดน้้าหนักแห้ง ลด
การดูดซับสารอาหารและการใช้ออกซิเจนของพืช (Yamasaki, 1993) ซึ่งหากมีการน้ามาประยุกต์ใช้ในการก้าจัด
วัชพืชจะมีความปลอดภัยและการตกค้างน้อยกว่าการใช้สารเคมี (Hong et al., 2004) แต่ปัญหาที่เกิดคือสารสกัด
จากธรรมชาติมีความคงตัวน้อย เสื่อมสลายตัวง่าย (Chang et al., 2005; Cinar, 2005) จึงควรหาวิธีในการเก็บ
สารให้มีความคงตัวได้นาน 

 
 

 
รูปที่ 2 การยับยั้ งความยาวราก ( เปอร์ เซ็นต์ )  ของเมล็ดผักกาด เขียวกวางตุ้ ง  ที่ ได้ รับสารสกัดจาก  

P. angustissimum ที่เก็บรักษาในสภาวะและระยะเวลาแตกต่าง 
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จากการศึกษาผลของระยะเวลา แสงและ
อุณหภูมิต่อความคงตัวของสารสกัดจากไซยาโน
แบคทีเรีย P. angustissimum ที่มีผลต่อการงอกของ
เมล็ดพืชทดสอบ พบว่าระยะเวลา อุณหภูมิ และแสงมี
ผลที่ชัดเจนในการลดความคงตัวของสารสกัดจากไซยา
โนแบคทีเรีย โดยพบว่าเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษา
เพิ่มขึ้น ฤทธิ์ในการยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชทดสอบ
จะลดลง โดยสารสกัดด้วยน้้ามีฤทธิ์ลดลงเร็วกว่าสาร
สกัดด้วยเมทานอล หากต้องการเก็บรักษาสารสกัดด้วย
น้้าไว้ใช้ในการยับยั้งการงอกของพืชทดสอบให้ได้ 100 
เปอร์เซ็นต์ สามารถเก็บไว้ได้เพียง 3 วัน ส่วนสารสกัด
ด้วยเมทานอลสามารถเก็บไว้ได้ 11 วัน ซึ่งหากเก็บไว้ใน
สภาวะไม่มีแสง ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะท้าให้
สารสกัดเสื่อมประสิทธิภาพช้าที่สุด 

สารสกัดด้วยเมทานอลมีความคงตัวมากกว่า
สารสกัดด้วยน้้า ท้ังนี้เนื่องมาจากในสารสกัดด้วยน้้านั้น
เป็นสภาวะที่สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เช่นจุลินทรีย์เจือปนและ
สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นย่อยสลาย
สารที่มีอยู่ในน้้า ท้าให้เกิดการเสื่อมสลายของสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพที่ละลายอยู่ในน้้าเร็วขึ้น ส่วนสารสกัด
ด้วยเมทานอลนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการ
ด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น จึงไม่ถูกย่อยสลายท้าให้
มีการเสื่อมสภาพของสารออกฤทธิ์ ช้ากว่า ดังเช่น
รายงานของ Gleason and Paulson (1984) และ 
Windust et al. (1997) ซึ่งรายงานว่าความสามารถใน
การยับยั้งการงอกของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย
ลดลงจากการเสื่อมของสารเนื่องจากการท้าลายของ
แบคทีเรีย 

ส้าหรับปัจจัยเรื่องแสงพบว่าเมื่อเก็บสารสกัด
จากไซยาโนแบคทีเรียด้วยน้้าและเมทานอล ที่สิ้นสุด
การทดลอง สารสกัดที่เก็บในที่ไม่มีแสงมีฤทธิ์ยับยั้งการ
งอก ยับยั้งการเจริญของรากและล้าต้นได้สูงกว่าสาร

สกัดที่เก็บในที่มีแสง ซึ่งใกล้เคียงกับการทดลองของ 
Gouveia and Empis (2003) รายงานว่าแสงนั้นมีผล
ต่อความคงตัวของสารที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติภายใน
เซลล์สาหร่าย โดยการเก็บรักษาเซลล์ของสาหร่าย 
Chlorella vulgaris และ Haematococcus pluvialis 
ไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง ในที่มืด จะท้าให้มีความคงตัวของสารสี
แคโรทีนอยด์ในเซลล์สาหร่ายนานกว่าพวกที่เก็บในที่
สว่าง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายงานของ Ochoa 
et al. (2001) ซึ่งรายงานว่าการเก็บ raspberry, sour 
cherry และ sweet cherry ในภาชนะแก้ว และได้รับ
แสงท้าให้ความปริมาณรงควัตถุลดลงมากกว่าการเก็บ
ตัวอย่างในที่มืด  

ส้าหรับปัจจัยเรื่องอุณหภูมิในการเก็บรักษา
สารสกัดในการทดลองครั้งนี้พบว่าแนวโน้มการเก็บรักษา
สารสกัดด้วยน้้าและเมทานอลไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส ท้า
ให้มีการเสื่อมของฤทธิ์ในการยับยั้งการงอก ความยาวราก
และความยาวล้าต้น น้อยกว่า การเก็บสารสกัดไว้ที่ 25 
องศาเซลเซียส ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษา
เรื่องความคงตัวของสารจากธรรมชาติในหลายรายงาน 
เช่น ความคงตัวของสารสีแคโรทีนอยด์ในมันเทศที่เก็บ
รักษาที่ 4 องศาเซลเซียส จะคงตัวอยู่ได้นานถึง 120 วัน 
ซึ่งมากกว่าการเก็บที่ 40 องศาเซลเซียส ซึ่งคงตัวได้เพียง 
34 วัน (Cinar, 2005) เช่นเดียวกับการเก็บรักษา เปลือก
ส้ม มันเทศ และแครอท ซึ่งพบว่าการเก็บที่ 4 องศา
เซลเซียส จะท้าให้สารสีแคโรทีนอยด์คงตัวอยู่ได้ดีกว่าที่ 
25 และ 40 องศาเซลเซียส (Cinar, 2004) นอกจากนี้การ
เก็บรักษา anthocyanin จากเปลือกองุ่น (Morais et 
al., 2002) และสาร phenolic จากผล hawthorn 
(Chang et al., 2005) ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะ
ท้าให้มีความคงตัวได้ดีกว่าที่ 25 และ 40 องศาเซลเซียส 

จากการศึกษาการเก็บรักษาสารสกัดจาก P. 
angustissimum พบว่าสารสกัดด้วยน้้ามีความสามารถ
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ในการยับยั้ งการงอกของเมล็ดพืชทดสอบได้  100 
เปอร์เซ็นต์ 3 วัน หลังการเก็บรักษาที่ทุกสภาวะ ซึ่งหาก
เป็นการเก็บไซยาโนแบคทีเรียชนิดนี้ไว้ในรูปของเซลล์
แห้งที่สภาวะเช่นเดียวกันกับสารสกัดนี้ พบว่าแม้เก็บไว้
เป็นเวลานานถึง 180 วัน เมื่อน้าเซลล์ไซยาโนแบคทีเรีย
มาสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยน้้า และน้าไปยับยั้ง
การงอกของเมล็ดพืชทดสอบ พบว่ายังคงมีความสามารถ
ในการยับยั้งการงอกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (สุนีรัตน์และ
จ้ารูญ, 2549) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเก็บรักษาในรูปสาร
สกัดมีความคงตัวน้อยกว่าการเก็บรักษาในรูปของเซลล์
อบแห้ง เนื่องจากเซลล์อบแห้งมีความสามารถในการ
ป้องกันการ oxidation ของเซลล์ได้เองตามธรรมชาติ 
(Gouveia and Empis, 2003) ดังนั้นในการประยุกต์ใช้
ไซยาโนแบคทีเรียเพื่อเป็นสารก้าจัดวัชพืช จึงควรเก็บ
รักษาไซยาโนแบคทีเรียไว้ในรูปเซลล์แห้ง เมื่อต้องการ
น้ามาใช้จึงน้ามาแช่น้้า และน้าไปใช้ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของวัชพืชจะให้ฤทธิ์ในการยับยั้งที่ดี โดยควรใช้ภายในไม่
เกิน 3 วัน หลังการสกัด 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิธีการเก็บรักษาสารสกัดจาก P. 

angustissimum เพื่อหาสภาวะและระยะเวลาการเก็บที่
เหมาะสมในการเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพให้คงตัวอยู่
ได้นานท่ีสุด พบว่าสารสกัดด้วยเมทานอลมีความคงตัว
มากกว่าสารสกัดด้วยน้้าในทุกสภาวะการเก็บรักษา และ
การเก็บรักษาสารสกัดไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ใน
ที่มืด จะท้าให้มีความคงตัวดีที่สุด โดยไม่ควรเก็บรักษา
สารสกัดไว้นาน เพราะสารจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การงอกของพืชลดลง 
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