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   การศึกษาผลทางอัลลีโลพาทีของหญาสาบ (Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & 
H.Rob) ตอการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ 6 ชนิด ไดแก หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum 
polystachyon (L.) Schult), กวางตุง (Brassica  campestris var. chinensis), ถั่วผี (Phaseolus 
lathyroides L.), ขาวไร (Oryza sativa L.), ขาวโพด (Zea mays L.) และ ถั่วเขียว (Vigna radiata (L.)
Wilczek) ดวยวิธีการตางๆ พบวา สารสกัดน้ําจากใบหญาสาบ อัตราสวน 1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 
(น้ําหนัก : ปริมาตร) ยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับตาง ๆ กัน การยับยั้งจะเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนของใบแหงที่เพิ่มขึ้น  ผักกวางตุงไดรับผลกระทบจาก
หญาสาบมากที่สุดรองลงมาไดแกหญาขจรจบดอกเล็ก ถั่วผี ขาวไร ถั่วเขียว และขาวโพดตามลําดับ จาก
การทดสอบผลของคาศักยออสโมซิสของสารสกัดจากใบหญาสาบตอการงอกและการเจริญเติบโตของตน
กลาพืชทดสอบโดยใชสารละลายโปแตสเซียมคลอไรดความเขมขนตาง ๆ พบวาไมมีผลยับยั้งการงอกและ
การเจริญเติบโตของพืชทดสอบ ดังนั้นผลการยับย้ังของสารสกัดจากใบหญาสาบ นาจะเกิดจากสารเคมีท่ีมี
อยูในใบหญาสาบเอง  จากการศึกษาความสามารถในการละลายของสารอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบดวย
ตัวทําละลายอินทรียชนิดตาง ๆ พบวาในภาพรวมแลวสารสกัดใบหญาสาบดวยเมทานอลใหผลการยับยั้ง
พืชทดสอบสูงที่สุด รองลงมาคือสารสกัดใบหญาสาบดวยคลอโรฟอรมและเฮกเซน ตามลําดับ  แสดงวา
สารอัลลีโลพาทีในใบหญาสาบ สามารถละลายไดดีที่สุดในเมทานอล การศึกษาศักยภาพทางอัลลีโลพาที
ของใบหญาสาบในดินตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ โดยการคลุกดินกับใบหญา
สาบอัตราสวนตาง ๆ พบวาดินท่ีคลุกใบหญาสาบสามารถยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืช
ทดสอบได โดยเฉพาะที่อัตราสวนใบหญาสาบสูง และผักกวางตุงไดรับผลกระทบมากที่สุด สวนขาวโพด
ทนทานที่สุดตอใบหญาสาบ  ในการศึกษาผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําตอการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของตนกลา และการสะสมสาร malondialdehyde (MDA) พบวาความเขมขนของสาร MDA ใน
รากและลําตนของพืชทดสอบเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสารสกัดจากใบหญาสาบและเปอรเซนตการ
ยับยั ้งการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้น ในพืชที่ออนแอตอสารสกัดใบหญาสาบเปอรเซนตการยับยั้งการ
เจริญเติบโตก็จะสูง และการสะสมสาร MDA ก็จะสูงกวาในพืชที่ทนทาน และในรากซึ่งการเจริญเติบโตถูก
ยับยั้งมากกวาลําตน การสะสม MDA ในรากก็สูงกวาในลําตน เฉลี่ยจากพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิดพบวาสาร
สกัดใบ   หญาสาบอัตราสวน 1:20 มีผลยับยั้งความยาวรากและลําตน 76.34% และ 23.98% ตามลําดับ 



และทําใหปริมาณ MDA ในรากและลําตนเพ่ิมขึ้นเปน 4.21 เทา  และ 1.62 เทาของตัวเปรียบเทียบ
ตามลําดับ ชี้ใหเห็นวาความเปนพิษของสารสกัดใบหญาสาบอาจเกี่ยวของกับการเกิด lipid peroxidation 
ของเยื่อหุมเซลล ผลที่ไดจากการศึกษานี้สามารถนําไปใชประกอบการศึกษาและการจัดการผลกระทบของ
วัชพืชตอพืชปลูกตอไป
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Allelopathic effects of Praxelis clematidea leaf on seed germination and subsequence  
seedling growth of 6 test plants were determined under laboratory conditions. Praxelis leaf 
extracts significantly inhibited seed germination and seedling growth of test plants at various 
levels.The inhibitory percentages increased with the increase of Praxelis dry leaf ratios. It was 
found that Brassica  campestris var. chinensis was the most susceptible to Praxelis leaf 
extracts, and the nexts were Pennisetum  polystachyon (L.) Schult, Phaseolus lathyroides L.,
Oryza sativa L., Vigna radiata (L.) Wilczek. and Zea mays L., respectively.  Root growth was 
affected more than shoot growth was.  Testing on osmotic potential of the leaf extracts, using 
KCl solutions, indicated that the osmotic potential of the Praxelis leaf extracts at the ratios used 
in this study did not affect seed germination and seedling growth of all test plants. This revealed
that the inhibitory effect of the leaf extracts provided from some allelochemicals produced in the 
plant leaf.  Methanol extracts of Praxelis leaf gave higher inhibition on germination and growth 
of test plants than hexane and chloroform extracts did. This indicated that the allelochemicals in 
Praxelis leaf dissolved better in methanol than in chloroform and hexane.  Study on the effect of 
Praxelis leaf water extracts on seedling growth and malondialdehyde (MDA) concentration in 
test plants showed that when the concentration of  Praxelis leaf extracts increased (from 1:80 to 
1:10), both the inhibitory percentages and  MDA concentration in test plants’ shoot and root
were also increased. The accumulation of MDA (by the effect of Praxelis leaf water extracts) 
was higher in susceptible species than in tolerant ones and in root than in shoot. In average of 
6 test plants, the 1:20 ratio (dry leaf : water) extract inhibited root and shoot growths to 76.34% 
and 23.98%, and the MDA concentration in root and shoot were found to be 4.21 and 1.62 
times of those in untreated control, respectively. It might be concluded that toxicity of Praxelis
leaf water extracts to the test plants involved with lipid peroxidation of plant membrane.
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บทท่ี  1
บทนํา

ภูมิหลัง
   วัชพืชจัดเปนศัตรูพืชที่สําคัญของการเพาะปลูกพืชทั่วไป ซึ่งในทุกสภาพการเพาะปลูก ไมวา

จะปลูกพืชชนิดใด หรือฤดูกาลใด สิ่งที่ตองปรากฏเสมอคือการขึ้นแกงแยงแขงขันของวัชพืช ซึ่งทําให
พืชปลูกไดรับความเสียหายท้ังทางตรงและทางออม เนื่องจากวัชพืชแกงแยงปจจัยที่จําเปนสําหรับพืช
ปลูก อันไดแก แรธาตุอาหาร (ปุย) น้ํา และแสงแดด โดยทั่วไปวัชพืชที่ขึ้นแกงแยงแขงขันในพืชปลูกที่
สําคัญของประเทศไทยมีมากมายหลายชนิด บางชนิดจัดเปนวัชพืชรายแรง เนื่องจากมีสมบัติการ
แกงแยงแขงขันสูง ขยายพันธุอยางรวดเร็ว ทนทานตอสภาพแวดลอม และควบคุมกําจัดไดยาก (พรชัย 
เหลืองอาภาพงศ. 2540) ดังนั้นเกษตรกรจึงตองจัดการกับวัชพืชเพื่อคุมครองพืชปลูกเหลานั้น

   ในธรรมชาติพืชชนิดตาง ๆ ทั้งที่เปนพืชปลูกและวัชพืชหลายชนิด เชน ตอยติ่ง (Ruellia 
tuberose L.) (ปรารถนา จันทรทา. 2548) สาบหมา (Eupatorium adenophorum Spreng) (ศิริพร      
ซึงสนธิพร; และ ชอุม เปรมัษเฐียร. 2537) บัวตอง (Tithonia diversifolia Hemsl.) (Tongma; et al. 
1998) Pluchea lanceolata (Inderjit; & Sakshini. 1996) และสาบเสือ (Eupatorium odoratum L.) 
(Namura; & Nemoto. 1993) มีการสรางสารชีวเคมีขึ้นภายในสวนของตนพืช และปลอยออกมาโดย
การชะลางจากใบ การปลอยออกทางราก การระเหย การยอยสลายของซาก และกระบวนการอ่ืน ๆ ท้ัง
ที่เปนไปตามธรรมชาติหรือเกิดจากระบบการปลูกพืช การที่พืชชนิดหนึ่งปลดปลอยสารออกมาแลวมี
ผลกระทบตอพืชอีกชนิดหนึ่งนั้น มีผลทั้งในดานเกื้อกูลกันและอาจทําใหพืชอื่นไดรับอันตราย โดยมีผล
ตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนออน ซึ่งพืชไดรับสารเขาไปแลวเกิดความเสียหาย
เนื่องจากสารที่ปลดปลอยมานั้นมีฤทธิ์เชนเดียวกับสารกําจัดวัชพืชที่ไดจากการสังเคราะห โดยเรียก
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนวา อัลลีโลพาที(Allelopathy) (Ferguson; & Rathinasabapathai. 2003) 

   หญาสาบเปนวัชพืชตางถิ่นทีพ่บระบาดท่ัวไปในประเทศไทย ในภาคตะวันออกแถบจังหวัด
ระยอง จันทบุรี ตราด โดยพบระบาดทั่วไปในพืชปลูก และสามารถเจริญเติบโตไดแมใตรมเงาของไมยืน
ตน เชน ยางพารา ทุเรียน เงาะ ออย มันสําปะหลัง (ศิริพร ซึงสนธิพร. 2549) หญาสาบนอกจากมี
ความสามารถในการแกงแยงครอบคลุมทุกพื้นที่ของพืชปลูกแลว อาจมีผลทางอัลลีโลพาทีที่สง
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชปลูก จึงมีความสนใจในการศึกษาอัลลีโลพาทีในหญาสาบ เพื่อ
เปนขอมูลเบื้องตนในการปองกันและระวังอันตรายกับพืชปลูกชนิดอื่น ๆ ที่จะไดรับผลกระทบดังกลาว 
ขณะเดียวกันก็เปนทางเลือกหนึ่งในการคนหาสารที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกและการ
เจริญเติบโตของวัชพืชในอนาคตตอไป
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ความมุงหมายของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลทางอัลลีโลพาทีของสารสกัดดวยน้ําจากใบหญาสาบตอ

พืชทดสอบ
2. เพื่อศึกษาชนิดของตัวทําละลายอินทรียที่เหมาะสมในการสกัดสารอัลลีโลพาทีจากใบ

หญาสาบ
3. เพื่อศึกษาผลทางอัลลีโลพาทีของใบหญาสาบในดินตอการยับยั้งการงอกและการ

เจริญเติบโตของพืชทดสอบ
4. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําตอการสะสมสาร malondialdehyde 

(MDA) ในพืชทดสอบ

ความสําคัญของการวิจัย
     การศึกษานี้ทําใหทราบถึงศักยภาพของสารสกัดจากใบหญาสาบที่มีตอการยับยั้งการงอก

ของเมล็ด และการเจริญเติบโต และการสะสมสาร MDA ในทางสัมพันธตอการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของพืชทดสอบ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่แสดงถึงผลกระทบของหญาสาบตอพืชปลูก และอาจนําผลนี้
มาปรับใชทางการเกษตรในการจัดการวัชพืชตอไป

ขอบเขตของการวิจัย 
    ศึกษาผลของสารอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบ โดยการสกัดดวยน้ํา ตัวทําละลายอินทรีย

ชนิดตาง ๆ ไดแก เมทานอล คลอโรฟอรม และเฮกเซน รวมทั้งการใชใบหญาสาบคลุกดินเพื่อทดสอบ
ผลตอความงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก ตลอดจนศึกษาผลของสารสกัด
จากใบหญาสาบดวยนํ้าตอการสะสมสาร MDA ในตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

    พืชท่ีใชในการทดสอบ  
    1.  พืชปลูกใบเล้ียงเด่ียว                    

      1.1 ขาวไร (Oryza sativa L.) พันธุซิวเกลี้ยง                                       
      1.2 ขาวโพด (Zea mays L.) พันธุขาวเหนียวดํา

               2.  พืชปลูกใบเลี้ยงคู
       2.1 กวางตุง (Brassica  campestris var. chinensis)  
     2.2 ถั่วเขียว (Vigna radiata (L.) Wilczek)  
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               3.  วัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยว                    
     3.1 หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum  polystachyon (L.) Schult) เก็บจากอําเภอ
       ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

               4.  วัชพืชใบเลี้ยงคู
    4.1 ถ่ัวผี (Phaseolus  lathyroides  L.) เก็บจากอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี



บทท่ี  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

วัชพืช
  วัชพืชพบเห็นไดในทุกหนทุกแหงทั้งในแปลงปลูกพืช ทุงหญา ปาไม แหลงน้ํา ริมทาง แหลง

อุตสาหกรรม และสถานพักผอนหยอนใจ วัชพืชเจริญเติบโตและครอบครองพื้นที่ไดในเวลาอันสั้น จน
กอใหเกิดความเสียหายนานัปการ มีการประมาณกันวาความเสียหายจากศัตรูพืชที่เกิดกับพืชปลูกนั้น 
ประมาณรอยละ 42 เปนความเสียหายเกิดจากวัชพืช สวนที่เกิดจากโรค แมลง และ ไสเดือนฝอย มี
เพียงรอยละ 27, 28 และ 3 ตามลําดับ (สมชาติ หาญวงษา. 2548) ความเสียหายที่สงผลกระทบ
ทางตรงคือ การแกงแยงพื้นที่ ธาตุอาหาร น้ํา และแสงแดด ฯลฯ ทําใหผลผลิตโดยรวมของพืชปลูก
ลดลง การแกงแยงแขงขันของวัชพืชนอกจากจะสงผลกระทบโดยตรงแลว ยังสงผลกระทบทางทางออม
คือ การปลดปลอยสารบางอยางออกมาและมีผลกระทบตอการงอก การเจริญเติบโต ตลอดจนการ
ใหผลผลิตของพืช โดยเฉพาะพืชปลูก (พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2540) ซึ่งเรียกปรากฏการณที่เกิดนี้
เรียกวา อัลลีโลพาที (allelopathy) 

อัลลีโลพาที 
   อัลลีโลพาที เปนปรากฏการณธรรมชาติ มาจากรากศัพทภาษากรีก 2 คําคือ alleon

หมายถึง ซึ่งกันและกัน และ pathos หมายถึง เดือดรอนหรือทําใหเกิดอันตราย ซึ่ง Molisch ได
บัญญัติศัพทขึ้นครั้งแรก ในป ค.ศ.1937 (Rice. 1984) ตอมา พัทนัม (Putnam. 1985) ไดอธิบาย
ความหมายของอัลลีโลพาทีเพ่ิมเติมวา เปนผลกระทบของพืชชั้นสูงชนิดหนึ่งที่มีผลตอความงอก การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของพืชอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจสงผลดีในดานการกระตุนหรือสงผลเสียในดาน
การยับยั้งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชชนิดอื่นรวมทั้งจุลินทรีย และเรียกสารเคมีที่พืช
ปลดปลอยออกมาวา สารอัลลีโลพาที (allelochemical หรือ allelopathic substances) หลังจากนั้น
ฟตเทอร (Fitter. 2003) และ อินเดอรจิต และ ดกุ (Inderjit; & Duke.  2003) ไดใหความหมายของอัล
ลีโลพาทีไววา อัลลีโลพาที คือ กลไกรบกวนการอยูรอดหรือการตาย โดยสารอัลลีโลพาทีที่ปลดปลอย
ออกมาจากพืชมีผลตอสังคมพืชและมีบทบาทสําคัญในธรรมชาติและการจัดการระบบนิเวศ 

   ปรากฎการณอัลลีโลพาทีเกิดขึ้นไดทั่วไปทั้งในระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศ ทุงหญา และ
ระบบนิเวศการเกษตร ซึ่งเปนระบบนิเวศที่มีการศึกษาถึงผลอัลลีโลพาทีกันอยางกวางขวางทั้งพืชปลูก 
วัชพืช และจุลินทรีย เพื่อเปนแนวทางในการจัดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเกษตร เพื่อเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม นําไปสู



5

การลดตนทุนและรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนและเพื่อรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ (Rice. 1984; 
Duke; & Lydon. 1993)

กลุมของสารอัลลีโลพาทีในพืช
 จากการศึกษาผลทางอัลลีโลพาทีจากพืชชนิดตาง ๆ ตอพืชทดสอบ พืชสรางสารอัลลีโลพาที

และปลดปลอยสูส่ิงแวดลอม ซึ่งสารอัลลีโลพาทีนั้นมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
ของพืชขางเคียง  สารอัลลีโลพาทีท่ีปลดปลอยออกมาจากพืชสวนใหญเปนสารเมแทบอไลต ทุติยภูมิ 
(secondary metabolites) เมื่อนําสารสกัดจากพืชทดลองมาวิเคราะหทางเคมีเพื่อหาสารสําคัญที่มีผล
ทางอัลลีโลพาทีตอพืช สามารถแบงสารอัลลีโลพาทีออกเปนกลุมตามลักษณะโครงสรางของสารได
ดังนี้ กลุมกรดอินทรียที่ละลายน้ําได แอลกอฮอลโซตรง อะลิเฟทิก  อัลดีไฮด และ คีโตน (water soluble 
organic acids,straight - chain alcohols, aliphatic, aldehydes and ketone) กลุมอะโรมาทิก 
(aromatic acid) กลุมน้ําตาลแลคโทนไมอิ่มตัว (simple unsaturated lactones) กลุมคูมาริน 
(coumarins) กลุมควิโนน (quinones) กลุมฟาโวนอยด (flavonoids) กลุมแทนนิน (tannins) กลุม    
อัลคาลอยด และไซยาโนไฮดริน (alkaloids and cyanohydrins) กลุมเทอรพีนอยดและสเตอรอยด 
(terpenoids and steroids) กลุมแกสพิษ (toxic gas) กลุมกรดไขมันโซยาวและพอลิอะเซทิลีน (long-
chain fatty acid and polyacetylene) กลุมกรดซินนามิกและอนุพันธ (cinnamic acids and
derivatives) กลุมกรดอะมิโนและพอลิเพปไทด (amino acid and polypeptides) กลุมซัลไฟดและ
มัสตารดออยดไกลโคไซด (sulfides and mustard oil glycosides) กลุมพิวรีน และนิวคลีโอไซด 
(purines and nucleosides) กลุมไซยาโนเจนิกไกลโคไซด (cyanogenic glycosides) (Rice. 1984; 
Putnam. 1985; Rizivi; & Rizivi. 1992) จากรายงานการศึกษาสารจากชะลางหรือเศษซากของ Alfalfa 
ที่ยอยสลายจะพบสารพวก phenolic จํานวนมาก (Sampietro; Sgariglia; & Soberon. 2006) สาร
สกัดจากใบ Magnolia grandiflora L.  พบ sesquiterpene lactones 2 ชนิด ไดแก costunolide และ 
parthenolide สารทั้ง 2 ชนิด ที่ความเขมขน 500 µg/ml ทําใหความงอกของ ขาวสาลี ผักกาดหอม
แรดิช (radish) และ หอมใหญ ลดลง (p < 0.05) (Abdelgaleil; & Hashinaga. 2007) ขาว (Oryza 
sativa L.) แปดสายพันธุ ปลดปลอยสาร momilactone A และ B ออกมาทางรากและสงผลใหเกิดการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของรากและลําตนของเมล็ดหญาขาวนก Echinochloa crusgalli (Kato-
Noguchi; et al. 2010)



6

การสังเคราะหสารอัลลีโลพาทีในสวนตาง ๆ  ของพืช
  จากรายงานการทดสอบผลทางอัลลีโลพาทีจากสวนตาง ๆ ของพืช พบวา สารอัลลีโลพาที

สามารถสรางข้ึนไดในทุกสวนของพืชทั้งในสวนของใบ ลําตน ราก ดอก เมล็ด เปลือก และสวนอื่น ๆ 
โดยพืชปลดปลอยสารอัลลีโลพาทีจากสวนตาง ๆ  เหลานีอ้อกมายับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของ
พืชที่เจริญเติบโตอยูบริเวณใกลเคียง

  ใบ
   การศึกษาใบขันทองพยาบาท (Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill.) สกัดดวยน้ําและ

ตัวทําละลายอินทรียตอการงอกและการเจริญเติบโตของผักโขมสวน (Amaranthus tricolor) พบวา 
สารสกัดดวยนํ้ายับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของผักโขมสวนเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มความเขมขนของ
สารสกัดเพิ่มขึ้นจาก 0.625, 1.25, 2.5, 5.0 และ 10.0 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก สวนสารสกัดดวยตัวทํา
ละลายอินทรียคือ เฮกเซน เอทิลอะซิเทต และเมทานอล พบวา สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเทตมีผลตอ
การยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของผักโขมสวนมากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อระดับความเขมขน
เพิ่มขึ้น ที่ระดับความเขมขน 4,000 ppm สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเทต มีผลในการยับยั้งการงอกและ
การเจริญของผักโขมสวนอยางสมบูรณ (ปฐวี อามระดิษ; และ คนอื่นๆ. 2551) จากการศึกษาผลของ
สารสกัดดวยตัวทําละลายอินทรียจากใบกัดลิ้น (Walsura trichostemon Miq.) โดยวิธีการสกัดแบบ
แบงสวน (solvent partitioning extraction) ตอการยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของผักกวางตุง 
(Brassica campestris var. chinensis) พบวา ชั้นสารสกัดที่เปนกรดมีผลในการยับยั้งการงอกและ
การเจริญเติบโตของผักกวางตุง โดยที่ระดับความเขมขน 4,000 ppm ชั้นสารสกัดที่เปนกรดมีผลในการ
ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของผักกวางตุงอยางสมบูรณ (พัชนี เจริญยิ่ง; จํารูญ เลาสินวัฒนา; 
และ ภัทรนันต โชติแสง. 2551) และการศึกษาผลทางอัลลีโลพาทีของสารสกัดใบทานตะวัน 
(Helianthus annuus L.) ตอการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดมัสตารด (Sinapis alba) ที่ความ
เขมขน 2.5, 5.0 และ 10.0 % (m/v) พบวา ผลของการยับยั้งการงองเมล็ดมัสตารดสูงขึ้นเมื่อระดับ
เขมขนสูงขึ้น (Bogatek; et al. 2006)

  ลําตน 
   การทดลองสารสกัดจากลําตนหญาดอกขาวดวยเอทิลแอซิเทต ที่ความเขมขน 4 ระดับ คือ 

0, 0.25, 0.75 และ 1.25 กรัม/ลิตร ตอการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช 3 ชนิด คือ 
หญานกสีชมพู (Echinochloa colona (L.) Link) ถั่วผี (Phaseolus lathyroiodes L.) และตอยติ่ง 
(Ruellia tuberose (Burm.f.) Hochr.) พบวา สารสกัดจากหญาดอกขาวที่มีความเขมขน 1.25 กรัม/
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ลิตร สามารถยับย้ังการงอกของหญานกสีชมพู ถ่ัวผี และตอยต่ิงไดมากท่ีสุด โดยมีเปอรเซ็นตยับยั้งการ
งอกเทากับ 15.41, 49.05 และ 6.87 % ตามลําดับ สวนการยับยั้งการเจริญเติบโตของตนกลา พบวา
สารสกัดจากหญาดอกขาวที่มีความเขมขน 1.25 กรัม/ลิตร มีฤทธิ์ในการยับยั้งความยาวยอด ความ
ยาวราก และน้ําหนักแหงของตนกลาของวัชพืชทดสอบทั้งสามชนิดมากที่สุด โดยเฉพาะน้ําหนักแหง
ของตนกลาที่มีการยับยั้งเทากับ 23.17, 72.00 และ 35.74 % ในหญานกสีชมพู ถั่วผี และตอยติ่ง 
ตามลําดับ (ศานิต สวัสดิกาญจน; วิมลพรรณ รุงพรหม; และ ศิริรัตน ศิริพรวิศาล. 2552)  

  ราก
   การศึกษาผลทางอัลลีโลพาทีจากสวนตางๆ ของตน Croton bonplandianum Baill. ตอการ

งอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชปลูกและวัชพืชบางชนิด พบวา สารสกัดดวยน้ําจากสวนของ
ราก, ลําตน และ ใบ ของตนเปลาที่ความเขมขน 0.5, 1.0, 2.0 และ 4.0 % ไมมีผลตอการงอกของพืช
ทดสอบ สารสกัดดวยนํ้าของลําตนทุกความเขมขนกระตุนความยาวของยอด สวนสารสกัดดวยน้ําจาก
ใบจะยับยั้งไดมากที่สุด สารสกัดจากลําตนที่ระดับความเขมขนต่ําจะกระตุน ความยาวของราก แตสาร
สกัดดวยนํ้าจากสวนของใบและรากจะยับย้ังความยาวของรากและนํ้าหนักแหง (Sisodia; & Siddiqui. 
2010) สารสกัดจากรากลําเจียก (Coix aquatica Roxb.) ดวยเอทิลแอซีเตต ความเขมขน 10 mg/ml 
แสดงผลการยับย้ังการงอกของเมล็ดไมยราบยักษไดดี  โดยมีรอยละการยับยั้งการงอก 85  (วิมลพรรณ
รุงพรหม; และ สุปราณี แกวกระจาง. 2550)

   ดอก
    ผลทางอัลลีโลพาทีจากใบ ลําตน ดอก รากและหลายๆ สวนผสมกันของขาวบารเลย

(Hordeum vulgaare L.)ตอการงอกของเมล็ด green foxtail พบวาสารสกัดของสวนตางๆ ของขาว
บารเลยที่ระดับความเขมขนรอยละ 4, 8, 12, 16 และ 20 (โดยน้ําหนักตอปริมาตร) ทุกความเขมขน 
ยับยั้งการงอกของเมล็ด green foxtail (Ashrafi; et al.  2008) และการศึกษาสารสกัดจากสวนของใบ
ลําตน ดอก และรากของ black mustard (Brassica nigra L.) พบวาสารสกัดทุกสวนยับยั้งการงอก
ของเม็ดและการเจริญเติบโตของตน Radish (Turk; & Tawaha. 2005)

 
   เมล็ด 
    การศึกษาสารสกัดจากเมล็ดแครอทตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของรากและ hypocotyl 

ของ cress, onion, cucumber และ carrot ในพืชทดสอบทั้ง 4 ชนิด พบวาการเจริญเติบโตของ carrot 
และ cress ถูกยับยั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการยับยั้งจะเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสารสกัด
โดยยับย้ังสวนรากไดดีกวาสวนของ hypocotyl (Jasicka-Misiak; Wieczorek; & Kafarski.  2004)
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    เปลือก
    การศึกษาประสิทธิภาพของอัลลีโลพาทีของเปลือกมะขาม(Tamarindus indica L.)ตอพืช

ปลูก 7 ชนิด (asparagus, cucumber, lettuce, radish, sesame, tomato, และ welsh onion) และ
วัชพืช  7 ชนิด (barnyard grass, Chinese milk vetch, perennial ryegrass, phacelia, timothy 
grass, white clover and wild ginger) พบวาเปลือกของตนมะขามยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช
ทดสอบไดอยางรุนแรง (เมื่อใชน้ํากลั่นเปนตัวควบคุม) ซึ่ง barnyard grass ถูกยับยั้งมากที่สุด(52-65 
%) และwelsh onion ถูกยับยั้งนอยที่สุด (13-19 %) สารสกัดของเปลือกมะขามที่ละลายน้ําที่ระดับ
ความเขมขน 1, 5 และ 10 % (w/v) ยับยั้งการเจริญเติบโตอยางรุนแรงในพืชทดสอบทุกชนิดและการ
ยับยั้งจะมากขึ้นเม่ือความเขมขนของสารสกัดเพ่ิมข้ึน (Parvez; et al. 2004) และการศึกษาผลของสาร
สกัดจากเปลือกของ Walsura trichostemon Miq. ดวยตัวทําละลายอินทรีย คือ เฮกเซน เอทิลอะซิเทต
และ   เมทานอล พบวา สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเทต มีผลตอการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโต
ของเมล็ดผักกวางตุงดอก (Brassica campestris var. chinensis L.) โดยการเพิ่มความเขมขนของ
สารสกัดหยาบทําใหศักยภาพในการยับยั้งการงอกเพิ่มมากขึ้น (ภัทรนันต โชติแสง; นันทนา อรุณฤกษ; 
และ พัชนี เจริญยิ่ง.  2548)

   สวนอ่ืนๆ 
    การศึกษาสารสกัดของผล Zanthoxylum  limonella  Alston ในการยับยั้งการงอกและ

เจริญเติบโตของตนกลา radish(Raphanus sativus var. longgipinnatus L.) และ Chinese mustard
(Brassica campestris var chinensis L.)(Charoenying; et al. 2008) ผลทางอัลลีโลพาทีของ wild 
garlic (Allium ursinum L.) เมื่อเปรียบเทียบสารสกัดดวยน้ําจากใบและสารระเหยจากหัว พบวา สาร
ระเหยจากหัวมีการยับยั้งการงอกของเมล็ด และยับยัง้การเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ lettuce, 
amaranth และ wheat มากกวาสารสกัดจากใบ สารประกอบจําพวก phenolic ในดินที่อยูใต Allium 
ursinum ก็ยับยั ้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาของพืชทดสอบเชนเดียวกัน
(Djurdjevic; et al. 2004)

การปลดปลอยสารอัลลีโลพาที
   เมื่อพืชไดรับผลกระทบจากสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสมทั้งปจจัยภายนอกและปจจัย

ภายในทําใหพืชอยูสภาวะเครียด จึงสงผลใหพืชสรางสารอัลลีโลพาทีข้ึนและสะสมอยูในสวนตางๆ ของ
พืช สารอัลลีโลพาทีท่ีพืชสรางข้ึนทําใหเกิดผลกระทบตอการงอกและการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นทั้ง
ทางตรงและทางออม ซ่ึงพืชสามารถปลดปลอยสารอัลลีโลพาออกสูส่ิงแวดลอมได 4 วิธี
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  1.  การระเหย (Volatilization) พืชสามารถสรางน้ํามันหอมระเหยออกมาจากสวนตางๆ 
ของพืช เมื่อระเหยออกมาแลวอาจสงผลกระทบตอการงอกหรือการเจริญเติบโตของพืชอื่นๆ ที่อยู
ขางเคียง น้ํามันหอมระเหยที่พืชสรางขึ้นอาจมีสารที่มีสมบัติเปนสารอัลลีโลพาที ไดแก น้ํามันหอม
ระเหยจาก Eucalyptus, Camphor, และ Lemongrass ที่ระดับความเขมขน 4, 8, 12, 16 และ 20 
มิลลิลิตรตอลิตร พบวา น้ํามันหอมระเหยทุกความเขมขนสามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโต
ของตนกลา Parthenium hysterophorus L. (p < 0.05) (Paudedel; & Gupta. 2008) น้ํามันหอม
ระเหยจาก Juniperus ashei มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตน Bouteloua 
curtipendula (Young; & Bush. 2009)

2. การปลดปลอยออกทางราก (Exudation from roots) พืชหลายชนิดสามารถ
ปลดปลอยสารที่ เปนพิษออกมาทางรากและลงสูดิน เม่ือมีปริมาณมากพออาจสงผลตอการ
เจริญเติบโตของพืชชนิดอื่น หรืออาจเปนพิษตอตัวเองไดเชนเดียวกัน เชน สารท่ีปลดปลอยออกมาจาก
รากขาว (Oryza sativa L.) พันธุ IR60 สามารถปลดปลอยกรดฟนอลิก ยับยั้งการงอกและการ
เจริญเติบโตของตน Barnyard grass (Echinochloa crus-galli L.) (Heidarzade; Pirdashti; & 
Esmaeili. 2010) และจากการศึกษาสารสกัดจากเศษสวนของราก Astragalus mongholicus
Boung. ในธรรมชาติ พบวา สามารถยับย้ังการงอกของเมล็ดขาวสาลี (Mao; et al. 2006)

  3.  การชะลางโดยนํ้า (Leaching by water) สารอัลลีโลพาทีในสวนตางๆ ของพืช เชน ใบ 
ลําตน ราก รวมถึงใบพืชท่ีรวงหลนหรือเศษซากพืชทับถมอยูใตดิน เมื่อถูกชะลางโดยนํ้าฝน หมอก หรือ
นํ้าคาง สารอัลลีโลพาทีท่ีละลายนํ้าไดจะถูกชะลางลงสูดินและสงผลตอการงอกและการเจริญเตบิโต
ของพืชท่ีอยูบริเวณใกลเคียง จากการศึกษาผลของสารท่ีถูกชะลางจากใบพริกไทยดํา (Piper nigrum)
ตอ Vigna mungo (L.) Hepper ทีร่ะดับความเขมขน 3 ระดับ คือ 25, 50 และ 75 % ตามลําดับ พบวา
ยับย้ังการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลา (Siddiqui. 2007) และมีรายงานวา นํ้าชะใบ 
Seriphipdium kurramense, Andrachne cordifolia และ Rhazya stricta ยับย้ังการเจริญเติบโตของ
ตนกลาผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) โดยยับย้ังความยาวรากไดรอยละ 61, 93 และ 82 และยับยั้ง
ความยาวลําตนไดรอยละ 65, 89  และ 55  ตามลําดับ (Gilani; et al. 2010)

  4.  การยอยสลายของซากพืช (Decay of plant material, decomposition of plant 
residue) เปนการปลดปลอยสารออกจากใบหรือสวนตาง ๆ ของพืชที่รวงรนลงดิน หรือทับถมอยูในดิน
เกิดการเนาเปอยตามธรรมชาติหรือถูกยอยสลายโดยจุลินทรียในดิน ทําใหมีการปลดปลอยสาร        
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อัลลีโลพาทีลงสูดิน สงผลกระทบตอพืชชนิดอื่นทั้งทางตรงและทางออม นอกจากนี้ยังทําใหพืชปลูกที่
ปลูกในบริเวณนั้นถูกยับยั้งการเจริญเติบโตและสงผลตอผลผลิตที่ไดดวย เชน การยอยสลายของถั่ว 
alfalfa (Medicago sativa L. cv. Rasen) และ kava (Piper methysticum L.) มีผลยับยั้งการ
เจริญเติบโตของbarnyardgrass (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.) และmonochoria
(Monochoria vaginalis (Burm. f.) C. Presl  ) ซวน และ คนอื่น ๆ (Xuan; et al. 2005) และ คาโยเดะ
และ อะเยนิ (Kayode; & Ayeni (2009) ไดรายงานผลการศึกษาสารสกัดดวยน้ําจากซากของลําตน 
และแกลบ (Oryza sativa L.) ตอการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดขาวโพด โดยใชสวนลําตนขาว
ฟางและแกลบ จํานวนรอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 โดยน้ําหนักตอปริมาตร พบวา สารสกัดจากซาก
ของลําตนขาวฟางมีผลยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตดีกวาสารสกัดจากแกลบ

ปจจัยท่ีมีผลตอการปลดปลอยสารอัลลีโลพาทีของพืช
  สารอัลลีโลพาทีท่ีพืชปลดปลอยออกมาจะมีปริมาณมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยหลาย

ประการ (Rizivi; & Rizivi. 1992) ดังนี้
  1.  คุณภาพและปริมาณแสง  เชน ความเขมของแสงอัลตราไวโอเลตและแสงในชวงที่ตามองเห็นมีผลตอ

ปริมาณสาร chloroginic acid และ isochloroginic acid ที่ตนทานตะวันผลิตขึ้นมา และเมื่อใหแสงที่
ชวงความยาวคลื่นในชวงแสงสีแดงแกมันฝรั่ง พบวา สารประกอบ ferulic และ p-coumaric acid จะ
เพิ่มขึ้นกวาจากปกตใินปริมาณมาก รวมถึงตน Mentha piperita L. ท่ีสามารถผลิตสาร monoterpene 
เพิ่มมากขึ้นในชวงวันยาว

  2. การขาดธาตุอาหาร มีผลทําใหสารอัลลีโลพาทีปลอยสูสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับ
ชนิดธาตุอาหารที่พืชขาด เชน ตนทานตะวันที่ขาดธาตุโบรอนจะปลดปลอยสาร caffeic acid  และ 
chloroginic acid มากกวาตนทานตะวันที่ไมขาดธาตุโบรอนถึง 10 เทา ขณะที่ตนยาสูบที่ขาดธาตุ
ไนโตรเจนมีการปลดปลอยสาร scopolin ออกมามากกวาตนท่ีไมขาดธาตุไนโตรเจนถึง 5 เทา

  3. การขาดน้ํา เมื่อพืชขาดน้ําจะทําใหเกิดความเครียดอยางรุนแรงทําใหปลดปลอยสาร      
อัลลีโลพาทีมากกวาปกติ เชน สาร chloroginic acid และ isochloroginic acid จากตนทานตะวันที่
ปลดปลอยออกมาจากตนท่ีขาดนํ้ามากกวาตนพืชท่ีไมขาดนํ้า

  4. อุณหภูมิ ตนโอคที่อยูในสภาพอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะผลิตสาร scopoletin ได
มากกวาตนที่อยูในสภาพอุณหภูมิ 19 องศาเซลเซียสถึง 5.5 เทา ในขณะที่ตนยาสูบที่ปลูกในสภาพ
อุณหภูมิ 8-9 องศาเซลเซียส จะมีปริมาณสาร chloroginic acid ในใบและลําตนมากกวาตนที่ปลูกใน
สภาพอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียสถึง 3 เทา
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  5. สารเคมีที่พืชไดรับ เชน การใช 2,4-D กับตนยาสูบมีผลทําใหเกิดการสะสมของสาร 
scopolin ในใบ 31 เทาของตนยาสูบท่ีไมไดรับ 2,4-D

  6. อายุของพืช พืชที่มีอายุมากจะมีการปลอยสารอัลลีโลพาทีไดมากกวาพืชท่ีมีอายุนอย
นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่น ๆ เชน ความยาวของชวงวัน การเขาทําลายของเชื้อโรค และแมลง

ศัตรูพืช ก็สงผลใหพืชอยูในสภาวะเครียด พืชจึงมีการสรางและปลดปลอยสารอัลลีโลพาทีออกมา
มากกวาปกติไดเชนเดียวกัน

ผลทางอัลลีโลพาทีในวัชพืช
อัลลีโลพาทีอาจสงผลทั้งในทางทีดี่คือสามารถยับยั้งการงอก การพัฒนาและการเจริญเติบโต

ของพืช และอาจทําใหเกิดความเสียหายตอพืชปลูกในการเกษตร  ซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับอัลลีโลพาทีใน
วัชพืช ดังนี ้ 

การใชสารสกัดจากหญาดอกขาวตอการยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชผัก 2 ชนิด คือ ผักกาด
กวางตุงและและผักกาดหอม พบวา สารสกัดจากหญาดอกขาวที่ความเขมขน 1.25 กรัม/ลิตร มีผลทํา
ใหผักกาดกวางตุงและผักกาดหอมถูกยับยั้งการงอกไดเทากับรอยละ 22 และ 16 ตามลําดับ และสาร
สกัดจากหญาดอกขาวที่ความเขมขน 1.25 กรัมตอลิตร มีฤทธิ์ยับยั้งตนกลาของผักกาดกวางตุงและ
ผักกาดหอมไดรอยละ 95 และ 80 ตามลําดับ (ศานิต สวัสดิ์กาญจน; วิมลพรรณ รุงพรหม; และศิริรัตน 
ศิริพรวิศาล. 2551) 

ศานิต สวัสดิกาญจน (2552) ไดศึกษาสารสกัดจากลําตนของหญาดอกขาวตอการงอกและ
การเจริญเติบโตของพืชปลูก 3 ชนิด คือแตงกวา แตงโม และฟกทอง พบวา สารสกัดจากหญาดอกขาว
ท่ีมีความเขมขน 75 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สามารถยับย้ังการงอกของเมล็ดแตงกวา แตงโม และฟกทอง
ไดรอยละ 71, 32 และ 76 ตามลําดับ และมีการศึกษาผลของสารสกัดจากหญาดอกขาวตอการงอก
ของเมล็ดวัชพืช 3 ชนิด คือ ถั่วลิสงนา ผักเสีย้นผี และผักเบี้ยใหญ พบวา สารสกัดจากหญาดอกขาวที่
ความเขมขน 75 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ทําใหถั่วลิสงนา ผักเสีย้นผี และผักเบี้ยใหญมีการยับยั้งการงอก
ไดรอยละ 42, 72 และ 85 ตามลําดับ

นอกจากนี้ หทัยชนก นันทพานิช (2544)  ศึกษาการใชสารสกัดจากใบสาบเสือที่ระดับความ
เขมขนรอยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 (โดยน้ําหนักตอปริมาตร) มาทดสอบการงอก และการ
เจริญเติบโตของตนกลาพืชปลูก และวัชพืชจํานวน 10 ชนิด จากผลการทดสอบพบวา สารสกัดที่ระดับ
ความเขมขนรอยละ 40  สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชที่นํามาทดสอบทุกชนิด ในขณะที่สารสกัด
ที่ระดับความเขมขนรอยละ 30 สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชไดเกือบทุกชนิด ยกเวนเมล็ด
ขาวโพดและถ่ัวฝกยาว สําหรับสารสกัดใบสาบเสือที่ระดับความเขมขนรอยละ 10 และ 20  สามารถลด
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ความเร็วในการงอกของเมล็ดพืชที่นํามาทดสอบบางชนิดได เมล็ดพืชที่ทดสอบที่ไดรับสารสกัดที่ระดับ
ความเขมขนสูงข้ึนจะทําใหการเจริญเติบโตของราก และยอดลดลงยกเวนในเมล็ดขาวโพด 

ยาปน และ อาเมด (Jabeen; & Ahmed. 2009) รายงานวา สกัดสารจากวัชพืช 
Asphodelus tenuifolius Cavase., Euphorbia hirta L. และ Fumaria indica Haussk H.N. ดวยน้ํา
ตอการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาขาวโพดได โดย A. tenuifolius  และ F. indica
Haussk H.N ยับยั้งไดดีกวา E. hirta L. นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลทางอัลลีโลพาทีของน้ําชะลําตน
ของ spurge (Euphorbia hierosolymitana) มีผลกระทบตอการงอกและการเจริญเติบโต ปริมาณ
คลอโรฟลล และปริมาณโปรตีนของตนกลาขาวสาลี (Triticum durum local var. Hourani 27) (Abu-
Romman, S.; Shatnawi, M.; & Shibli, R.  2010)

กลไกการเขาทําลายของสารกําจัดวัชพืช (herbicide mode of action)
    กลไกการทําลายของสารกําจัดวัชพืชแตละชนิดนั้นแตกตางกันโดยมีผลตอกระบวนการที่

สําคัญตาง ๆ ภายในพืช (ทศพล พรพรหม. 2545; Devine; et al. 1993) เชน
1. การทําลายเยื่อหุมเซลล
2. การยับย้ังการสังเคราะหกรดอะมิโน
3. การยบัยั้งการสังเคราะหรงควัตถุ

   การทําลายเย่ือหุมเซลล
   โดยทั่วไปสารในกลุมที่มีฤทธิ์ในการทําลายเยื่อหุมเซลลนี้เคล่ือนยายในเนื้อเยื ่อพืชได

คอนขางจํากัด หลังจากที่พืชไดรับสารสัมผัสทางใบ (post emergence herbicide) จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอนุมูลอิสระของสารประกอบ ทําใหเกิดการทําลายเนื้อเยื่อพืช และเมื่อเยื่อหุมเซลลถูก
ทําลายทําใหมีการเคลื่อนยายของสารประกอบภายในเซลลไหลออกสูชองวางภายนอกเซลลและ
บริเวณรอบ ๆ เนื้อเยื่อพืช ทําใหใบเหี่ยวแหง และเมื่อนํ้าไหลออกนอกเซลลระเหยออกจากเนื้อเยื่อพืช
จะทําใหเกิดอาการแหงและซีด ยกตัวอยางสารในกลุม bipyridiliums เชน paraquat ซึ่งสามารถถูก
รีดิวซโดย ferredoxin ที่ใน photosystem I เกิดเปน paraquat radical และทําปฏิกิริยากับโมเลกุล
ออกซิเจนเกิดเปน superoxide anion radical (O2•-) ซึ่งเปนโมเลกุลที่สามารถชักนําใหเกิด lipid 
peroxidation และทําใหเยื่อหุมเซลลเสียสภาพได
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  Lipid peroxidation
                เปนกระบวนการที่ไขมัน (lipid) ถูกทําลาย เมื่อเกิด oxidative stress ซึ่งเปนความเครียดที่
เกิดจากโมเลกุลของ reactive oxygen species ไดแก superoxide anion radical    (O2•-), 
hydrogen peroxide (H2O2), hydroxyl radical (HO•) และ singlet oxygen (-1O2) เปนโมเลกุลของ
ออกซิเจนที่มีความสามารถในการออกซิไดซสูง โดยโมเลกุลเหลานี้จะไปออกซิไดซ polyunsaturated 
fatty acid ในเยื่อหุมเซลล เปนสาเหตุใหเกิดการเสื่อมสภาพของเซลล และทําใหเซลลตาย (Inze’; & 
Montagu. 2002)

  กลไกการเกิด lipid peroxidation ในพืช
               กระบวนการเกิด lipid peroxidation ในพืชเร่ิมจาก reactive oxygen species เชน
hydroxyl radical (HO•) ไปออกซิไดซ polyunsaturated fatty acids (ภาพประกอบ 1) โดยทํา
ปฏิกิริยาที่หมู ethylene(-CH2-) เกิดเปน lipid radical (R•) กับน้ํา ซึ่ง lipid radical (R•) เปนโมเลกุลท่ี
ไมเสถียรและจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเปน peroxyl radical (ROO•) ซ่ึงไมเสถียร สามารถทํา
ปฏิกิริยากับpolyunsaturated fatty acid ตัวตอไป ไดเปน lipid hydroperoxide (ROOH) และ lipid 
radical ซ่ึงสามารถไปรวมกับออกซิเจนตัวตอไป เกิดเปนปฏิกิริยาลูกโซตอเน่ืองไปเร่ือยๆ ในขั้นตอน
สุดทาย ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีจะยับย้ังปฏิกิริยาตอเน่ืองของอนุมูลอิสระเหลาน้ี โดยการทําใหเกิดเปน
nonradical species ซ่ึงโดยปกติในส่ิงมีชีวิต เม่ือมีไอออนของเหล็ก (Fe2+) จะทําให lipid 
hydroperoxide เปล่ียนเปน alkoxyl radical (RO•) และจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซตอไปหลายปฏิกิริยา
จนกระท่ังไดเปน hydrocarbons และ aldehydes (ภาพประกอบ 1) โดย aldehydes ท่ีสําคัญคือ
malondialdehyde (MDA) ซ่ึงใชเปนดัชนีช้ีวัดการเกิด lipid peroxidation (Halliwell; & Gutterridge.
1999; Hodge; et al. 1999)
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                      ภาพประกอบ 1 กลไกการเกิด lipid peroxidation ในพืช
ที่มา: Halliwell; & Gutterridge. (1999). Free Radicals in Biology and Medicine. p. 36.

  สารสกัดจากธรรมชาติท่ีมีผลตอการเกิด malondialdehyde (MDA)
   สารสกัดพืชท่ีสงผลตอกระบวนการ lipid peroxidation ซึ่งทําใหเกิดผลิตภัณฑตัวสุดทายตัว

หนึ่งคือ malondialdehyde (MDA) เปนตัวที่บงชี้ถึงสภาวะที่เยื่อหุมเซลลถูกทําลาย และเปนสาเหตทุํา
ใหพืชตายได เชน การศึกษาสารสกัดดวยน้ําจากสวนใบ ราก ลําตน ของขี้ไกยาน Mikania micrantha 
H.B.K. ตอการงอกและการเจริญเติบโตของตน Coix lacryma-jobi Job. พบวา สารสกัดจากสวน  
ตาง ๆ มีผลยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชตาง ๆ กัน และสารสกัดดวยน้ําจากสวน
ราก, ลําตน และใบ ที่ความเขมขน 80, 400 และ 400 กรัมตอลิตร ทําให MDA ของตนกลา C.
lacryma-jobi สะสมในปริมาณเพิ่มขึ้นเปน 64, 45 และ 52 เปอรเซ็นตตามลําดับ เปรียบเทียบกับนํ้าซ่ึง           
ตัวควบคุม (Junmin; & Zexin. 2010) และการทดลองสารสกัดดวยน้ําของตน Hemistepta lyrata
Bunge. ตอการงอกและการเจริญเติบโตของตน ขาวสาลี (Triticum aestivum) เรพ (Brassica 
campestris) หัวไชเทา (Raphanus sativus) แตงกวา (Cucumis sativus) และ ขาวฟาง (Sorghum 
vulgare) พบวา การงอกและการเจริญเติบโตของตนกลา ขาวสาลี แรพ และ แรดิช ถูกยับยั้งอยาง
รุนแรง สวนตนกลาขาวฟาง และแตงกวา ถูกยับยั้งไดเล็กนอย ปริมาณ MDA ของตนกลา แตงกวา
และ แรดิช เพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมความเขมขนของสารสกัดมากข้ึน (Xingxiang; et al. 2009)

(polyunsaturated fatty acid) RH reactive oxygen species

H2OR• O2

ROO•    (lipid peroxyl radical)

   (lipid radical)

R• ROOH   (lipid hydroperoxide)
Fe2+

Fe3+

RO•    (alkoxyl radical)

RH

   Hydrocarbon + aldehyde

   malondiadehyde (MDA)
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แนวทางการนําอัลลีโลพาทีมาใชในการเกษตร  
 การนําศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของพืชมาใชเพื่อเปนทางเลือกหนึ่งในการควบคุมวัชพืชแทน

สารเคมีในทางเกษตรใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในดานกําจัดควบคุมวัชพืชและรักษา
ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ จะตองศึกษาถึงปจจัยหลาย ๆ ดาน ทั้งชนิดของพืชที่มีการปลอยสาร และ
พืชที่ไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะชนิดของพืชปลูก รวมถึงปจจัยสิ่งแวดลอมอื่น ๆ  ซึ่งอาจนําไปใชโดย
การสกัดสารดวยน้ําหรือสารอินทรีย การนําสวนของพืชคลุกผสมลงดิน หรือการนําเศษซากพืชคลุม
หนาดินเพื่อปองกัน และกําจัดการเจริญเติบโตของวัชพืช วิธีการที่งายและสะดวกตอการสกัดสารจาก
พืชที่มีผลทางอัลลีโลพาที คือ การใชน้ําหรือตัวทําละลายอินทรีย เพื่อนําไปใชควบคุมวัชพืชทาง
การเกษตร สวนใหญใชทดสอบผลทางอัลลีโลพาทีของพืชตอการยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของ
ตนกลาวัชพืชหรือพืชทดสอบ เชน  การศึกษาสารสกัดดวยน้ําจากสวนของใบ ลําตน ราก และทุก
สวนผสมกันของตนทานตะวัน (Helianthus annuus L.) ตอการงอกและการเจริญเติบโตของตน black 
nightshade (Solanum nigrum L.) โดยใชสารสกัดที่ความเขมขนรอยละ 4, 8, 12, 16, และ 20 โดย
น้ําหนักตอปริมาตร พบวา สารสกัดของตนทานตะวันยับยั้งตน black nightshade โดยมีความยาว  
ลําตน นํ้าหนักของลําตน น้ําหนักราก การงอกของเมล็ด และความยาวรากเทากับ 56, 64, 61, 77 และ 
81 เปอรเซ็นตตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําซึ่งเปนตัวควบคุม เมื่อเพิ่มความเขมขนของสารสกัดทุก
สวนของตนทานตะวัน จาก 4 -20 กรัมตอนํ้ากลั่น 100 มิลลิลิตร มีผลทําใหการงอก ความยาวตนกลา 
และน้ําหนักลดลงมากข้ึน (Sadeghi; Rahnavard; & Ashrafi. 2010) และการทดสอบผลของสารสกัด
ดวยนํ้าจากสวนใบ ก่ิง และลําตนของตนแกว (Murraya paniculata (L.) Jack.) ตอการยับยั้งการงอก
และการเจริญเติบโตของไมยราบเครือ (Mimosa invisa Mart) และหญาขจรจบดอกเหลือง
(Pennisetum crosum (Swartz.) L. C. Rich.) โดยใชสารสกัดแตละสวนของพืชที่อัตราสวน 1:10,
1:20 และ 1:40 (น้ําหนักพืชแหงตอปริมาตรน้ํา) ปรากฏวาสารสกัดจากสวนใบมีผลตอการยับยั้งการ
งอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชทดสอบทั้ง 2 ชนิด (บุญรอด ชาติยานนท; และ เฉลิมชัย วงศวัฒนะ. 
2549) จากการศึกษาสารสกัดจากเศษซากพืชของ hairy vetch และ cowpea ดวย เมทานอล และ
เอทิลแอซิเตท มีผลตอการงอกและการยืดตัวของรากในพืชทดสอบ common chickweed, redroot 
pigweed, wild carrot, tomato, corn, และ cucumber สารสกัดเจือจางดวย methanol ความเขมขน
ตั้งแต 0 ถึง 8 กรัม/ลิตร ทําใหการงอกของ corn และ tomato ลดลง (p < 0.05) จากการใหสารสกัด
hairy vetch ดวย methanol และ ethyl acetate สารสกัดจาก cowpea ดวย methanol และ ethyl 
acetate ทําใหการงอกของ Common chickweed และ wild carrot ลดลง การเจริญเติบโตของราก
ของพืชทุกชนิดยกเวน corn และ cucumber (Hill, E. C.; Ngouajio, M.; & Nair, M. G.  2007) การใช
สวนตางๆ ของพืชหรือเศษซากพืชบางชนิดที่มีสารอัลลีโลพาทีมาคลุกผสมกับดิน เมื่อเศษซากพืชเกิด
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การยอยสลาย สารอัลลีโลพาทีจะถูกปลอยออกมาลงสูดินและมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของวัชพืชหรือพืชทดสอบได เชน การศึกษาผลของตนขาวบารเลย ตอการงอกและการ
เจริญเติบโตของตนขาวบารเลยปา พบวา ดินที่คลุกกับสวนรากและผสมทั้งรากและลําตนสดของตน
ขาวบารเลย จะลดการงอกและการเจริญเติบโตของขาวบารเลย เมื่อเปรียบเทียบกับดินที่ไมคลุกเศษ
ซากพืช (p < 0.05)  (Ashrafi; Sadeghi; & Mashhadi.  2007) และมีรายงานวาดินที่ปลูกใชหญาโขยง 
(itchgrass (Rottboellia cochinchinesis) มีผลตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของตนกลา Bidens 
pilosa, Mimosa pudica, Ageratum conyzoides, Echinochloa crus-galli, Oryza sativa var. RD
6, and Lactuca sativa var. OP แตกตางจากดินที่ไมเศษซากพืช (p < 0.05) (Meksawat; &
Tosapon. 2010)

หญาสาบ
 เปนพืชในวงศ Asteraceae ช่ือวิทยาศาสตร Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King &

H.Rob  ช่ือสามัญ Praxelis  ชื่อทองถิ่น สาบมวง เปนพืชท่ีมีถ่ินกําเนิดในทวีปอเมริกา แถบประเทศ 
อารเจนตินา บราซิล ปารากวัย โบลิเวียและเปรู (Corlett; & Shaw. 1995)  ไมทราบสาเหตุการนําเขา
มาในประเทศไทยแตเปนวัชพืชท่ีพบมากวา 10 ปแลว กระจายพันธุไปเกือบท่ัวประเทศ ในภาค
ตะวันออก ไดแก ระยอง จันทบุรี ตราด พบท่ัวไปในแปลงพืชปลูกทุกชนิด และสามารถเจริญเติบโตได
แมใตรมเงาของไมยืนตน เชน ยางพารา ทุเรียน เงาะ ออย มันสําปะหลัง นอกจากน้ียังพบในจังหวัด
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแกน อุดรธานี อุบลราชธานี และภาคใตของประเทศไทย (ศิริพร ซึงสนธิ. 
2549)

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร

  เปนพืชใบเล้ียงคู ตนกลมมีขนปกคลุมตลอด แตกแขนงตามซอกใบ อาจสูงถึง 50 เซนติเมตร
ใบเปนใบเด่ียว ออกตรงขาม ใบรูปไข ปลายแหลม ขอบหยัก 5-9 หยักในแตละดาน ฐานใบรูปล่ิม       
สีเขียว-เหลือง ดอกเปนดอกชอแบบกระจุกแนน ประกอบดวยดอกยอย 30-50 ดอก สีมวง-คราม บน
ฐานรองดอกรูปนูนข้ึน กลีบประดับสีเขียวซ่ึงยาวไมเทากัน ประมาณ 20 กลีบ เมล็ดเปนสัน สีนํ้าตาล
เม่ือแกสีดํา เปนสัน มีขนแข็งท่ีปลายจํานวนมาก ชวยทําใหปลิวตามลมไดไกล ๆ พืชมีกล่ินคลายฉ่ีแมว
เมื่อขยี้
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ภาพประกอบ 2 หญาสาบ Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob
  ก. ลําตนและใบ ข. ดอก ค. ผล ง. ราก

   การแพรกระจาย
    พบไดตามขางถนน ตามทางรถไฟ พื้นที่พืชปลูก เชน มันสําปะหลัง ยางพารา ออย และ

เงาะนอกจากนี้ยังสามารถขึ้นตามพ้ืนที่รกรางวางเปลาทั่ว ๆ ไป

ก ข

ค

ง



บทท่ี  3
วิธีดําเนินการวิจัย

พืชทดลอง  
หญาสาบ (Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob) เก็บจากอําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี

เมล็ดพืชท่ีใชทดสอบ
1.  พืชปลูกใบเลี้ยงเดี่ยว                    

   1.1 ขาวไร (Oryza sativa L.) พันธุซิวเกลี้ยง                                       
   1.2 ขาวโพด (Zea mays L.) พันธุขาวเหนียวดํา

            2.  พืชปลูกใบเลี้ยงคู
   2.1 กวางตุง (Brassica  campestris var. chinensis)  
   2.2 ถั่วเขียว (Vigna radiata L. Wilczek)  

            3.  วัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยว                    
   3.1 หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum  polystachyon (L.)  Schult) เก็บจาก

        อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
            4.  วัชพืชใบเลี้ยงคู

   4.1 ถ่ัวผี (Phaseolus  lathyroides  L.) เก็บจากอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี      

อุปกรณและสารเคมีท่ีใชในการวิจัย   
1. สารท่ีใชเปนตัวทําละลาย ไดแก นํ้ากล่ัน (distilled water) เฮกเซน (hexane) คลอโรฟอรม 

(chloroform) และเมทานอล (methanol)
2.  อุปกรณในการเก็บตัวอยางพืช ไดแก ตะกรา ถุงพลาสติก และกรรไกร
3.  อุปกรณและเครือ่งมือท่ีใชในการสกัดสารและแยกสารอัลลีโลพาที

3.1 เคร่ืองบดละเอียดไฟฟา
3.2 เคร่ืองแกว  

3.2.1 บีกเกอรขนาดตาง ๆ  
3.2.2 กรวยแกว
3.2.3 กระบอกตวง  และหลอดทดลอง
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3.2.4 ขวดเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือขนาด 500 มิลลิลิตร
3.3 ผาขาวบาง
3.4 กระดาษกรองเบอร  1  (whatman  No. 1)
3.5 เคร่ืองช่ังนํ้าหนักอยางละเอียด ทศนิยม 3 ตําแหนง
3.6 เคร่ืองวัด  EC  (electrical  conductivity) ยี่หอ Oakton รุน EC Testr11+ 

ประเทศจีน
3.7 pH  meter ยี่หอ Hanna  รุน HI 98127  ประเทศมอริเชียส
3.8 ไมโครปเปตต  (micropipette)
3.9 ปากคบี (forceps)

4.  อุปกรณท่ีใชเพาะเมล็ดในหองปฏิบัติการ
4.1 กระดาษเพาะเมล็ด
4.2 จานเพาะเลี้ยง  (petri  dish)  ขนาด  100 × 15  มิลลิลิตร
4.2 โหลแกวขนาดเสนผานศูนยกลาง  3 น้ิว สูง 4 นิ้ว

5.  อุปกรณในการปลูกพืช
5.1 กระถางพลาสติกสีดําขนาดเสนผาศูนยกลาง  3  น้ิว  สูง  2.5  นิ้ว
5.2 ดินขุยไผ  (ดินรวน+เหนียว)
5.3 ตะแกรงขนาด  8  meshes  สําหรับรอนดิน

6.  อุปกรณ สารเคมี และเคร่ืองมือที่ใชหาปริมาณสาร MDA (malondiadehyde)
6.1 โกรงบดยา
6.2 หลอดทดลอง
6.3 ไมโครปเปตต  (micropipette)
6.4 นํ้าแข็ง
6.5 กรดไตรคลอโรอะซิติก  (trichloroacetic acid, TCA)
6.6 กรดไทโอบารบิทูริค  (thiobarbituric acid,  TBA)
6.7 เคร่ืองช่ังนํ้าหนักอยางละเอียด ทศนิยม 3 ตําแหนง
6.8 อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (water bath) ยี่หอ Buchi รุน B-490 ประเทศสวิตเซอรแลนด
6.9 เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ย่ีหอ Opima รุน SP-300 
      ประเทศจีน
6.10 เครื่องปนเหวี่ยง (centrifuge) ยี่หอ Centurion รุน 1,000 Series  ประเทศอังกฤษ
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วิธีการทดลอง
         การทดสอบผลทางอัลลีโลพาทีของหญาสาบ แบงการทดลองออกเปน 
5 การทดลอง ดังตอไปน้ี

การทดลองท่ี 1 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําตอการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

ทดลองพืชทดสอบ 6 ชนิด คือ หญาขจรจบดอกเล็ก กวางตุง ถ่ัวผี ขาวไร ขาวโพด และถั่วเขียว 
โดยมีน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block design (RCB) 
ทําการทดลอง 3 ซ้ํา ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปน้ี

การเตรียมสารสกัด
              นําตัวอยางใบแหงที่บดละเอียดของหญาสาบ มาแชในน้ํากลั่นในอัตราสวน ตัวอยางใบ
แหงตอน้ํากลั่น เทากับ 1:10 (น้ําหนัก/ปริมาตร) โดยบรรจุในขวดแกวขนาด 500 มิลลิลิตร ปดฝาให
สนิท แลวเก็บไวที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนํามากรองดวยผาขาวบาง
และกระดาษกรอง whatman เบอร 1 ตามลําดับ นําสารสกัดที่ไดจากการกรองมาเจือจางดวยน้ํากลั่น
จนไดอัตราสวน 1:20 1:40 และ 1:80 ตามลําดับ จากนั้นวัดคาความนําไฟฟา (Electrical 
conductivity, EC) ของสารสกัดทุกอัตราสวน

การทดสอบ
นําสารสกัดท่ีเตรียมได มาทดสอบการยับย้ังการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตน

กลาหลังงอกกับเมล็ดพืชทดสอบ 6 ชนิด โดยนําสารสกัดแตละอัตราสวนมาใสในจานเพาะที่รองดวย
กระดาษเพาะ โดยใชสารสกัดปริมาตร 5 มิลลิลิตรในเมล็ดหญาขจรจบและกวางตุง ใชปริมาตร 8 
มิลลิลิตรในถั่วผี สวนในการทดสอบ ขาวไร ขาวโพด และถั่วเขียวใชสารสกัดปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
(ตามวิธีของ อาทิตยา นุราฤทธิ. 2552; และ ปราถนา จันทา. 2548) และใชโหลแกวขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 3 นิ้ว สูง 2.5 นิ้ว แทนจานเพาะ ใชน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม นําเมล็ดพืชทดสอบมาวางบน
กระดาษเพาะในจาน/โหลอยางละ 20 เมล็ด ปดฝาและนําไปวางที่ชั้นเพาะเมล็ดภายใตแสงจากหลอด
ฟลูออเรสเซนตชนิด day light ความเขม 3,800 ลักซ 13 ช่ัวโมง/วัน เปนเวลา 7 วัน

การบันทึกผลการทดลอง
สังเกตและบันทึกการงอกของเมล็ดและอาการผิดปกติตาง ๆ ทุกวันจนครบ 7 วัน และ

นํามาวัดความยาวรากและลําตนของตนกลาท่ี 7 วันหลังเพาะเมล็ด 
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การทดลองท่ี 2 ผลของคาศักยออสโมซิส (Osmotic potential) ของสารสกัดดวยน้ําจาก
ใบหญาสาบที่มีตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

การศึกษาผลของคาศักยออสโมซิสของสารสกัดน้ําจากใบหญาสาบตอการงอกของเมล็ดและ
การเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ  โดยใชสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) ความเขมขน
ตาง ๆ ที่มีคาความนําไฟฟาเทากับสารสกัดดวยน้ําจากใบหญาสาบ ทําการทดลองในพืชทดสอบทั้ง 6
ชนิด โดยมีน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block design 
(RCB) ทําการทดลอง 3 ซํ้าประกอบดวยข้ันตอน ดังตอไปน้ี

การเตรียมสารละลาย
เตรียมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) ความเขมขนตาง ๆ ใหมีคาความนําไฟฟา

ใกลเทากับคาความนําไฟฟาของสารสกัดดวยน้ําจากใบหญาสาบ ที่อัตราสวนของสารสกัดตางๆ และ
นําสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดเหลานั้น ไปทดสอบผลตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
ของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

การทดสอบ
นําสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) ที่เตรียมไวมาทดสอบการยับยั้งการงอกของ

เมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาหลังงอก กับเมล็ดพืชทดสอบ 6 ชนิด เชนเดียวกับการทดลองที่ 1

การบันทึกผลการทดลอง
ใชวิธีเดียวกับการทดลองที่ 1

การทดลองที่ 3 ศึกษาการละลายของสารอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบ โดยใชตัวทํา
ละลายอินทรียชนิดตางๆ

ศึกษาการละลายของสารอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบในตัวทําละลายอินทรียชนิดตางๆ  โดย
นําใบแหงของหญาสาบมาสกัดดวยตัวทําละลายอินทรียที่มีคา polarity ตางกัน 3 ชนิดคือ เฮกเซน  
คลอโรฟอรม และเมทานอล ทําการทดลองในพืชทดสอบ 6 ชนิด โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block design (RCB) ทําการทดลอง 3 ซ้ําประกอบดวยข้ันตอน ดังตอไปน้ี

การเตรียมสารสกัด
นําตัวอยางใบแหงทีบ่ดละเอียดของหญาสาบแชในตัวทําละลายอินทรียแตละชนิด โดยใช

อัตราสวนใบพืชตอตัวทําละลายอินทรีย เทากับ 1:10 (น้ําหนักตอปริมาตร) บรรจุในขวดแกวขนาด 500 
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มิลลิลิตร ปดฝาใหสนิท เก็บไวที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนํามากรองแยก
กากออกดวยผาขาวบางและกระดาษกรอง whatman เบอร 1 นําสารสกัดที่ไดมาเจือจางใหได
อัตราสวน 1:20 1:40 และ1:80 ตามลําดับ โดยใชตัวทําละลายอินทรียชนิดเดียวกับที่ใชสกัด แลวนําไป
ทดสอบกับพืชทดสอบ 6 ชนิด 

การทดสอบ
นําสารสกัดดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ แตละชนิดที่เตรียมไวมาหยดลงบนกระดาษกรอง 

whatman เบอร 1ท่ีวางบนจานเพาะ ใหสมํ่าเสมอท่ัวท้ังแผนของกระดาษ โดยใชปริมาตรสารสกัดและ
วิธีการเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 จากนั้นวางทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อใหตัวทํา
ละลายระเหยออกจนหมด เหลือเฉพาะสารสกัดจากพืชบนกระดาษกรองเทานั้น หลังจากที่ตัวทํา
ละลายระเหยจนหมดแลวเติมน้ํากลั่นใหเทากับปริมาตรของสารสกัดที่หยดในตอนแรก คือ 5  8 และ 
10 มิลลิลิตรแลวแตชนิดของพืชทดสอบ (ตามวิธีของ อาทิตยา นุราฤทธิ. 2552; และ ปราถนา จันทา. 
2548)  นําเมล็ดพืชทดสอบมาวางบนกระดาษกรองในจาน/โหลอยางละ 20 เมล็ด ปดฝาและนําไปวาง
ที่ชั้นเพาะเมล็ด ภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต ความเขม 3,800 ลักซ 13  ชั่วโมง/วัน เปนเวลา 
7 วัน ในการทดลองนี้ใชตัวทําละลายอินทรียแตละชนิดทีไ่มไดสกัดใบพืชเปน Blank control โดยหยด
สารบนกระดาษกรอง และทิ้งใหแหงเชนเดียวกับในสารสกัด

การบันทึกผลการทดลอง
ใชวิธีเดียวกับการทดลองที่ 1

การทดลองที่ 4 ผลทางอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบที่ใชคลุกดินในอัตราสวนตางๆ   
ที่มตีอการงอกเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

ทดสอบในพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 
design (RCB) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา และใชดินขุยไผที่ไมไดคลุกกับใบพืชเปนตัวควบคุม

การเตรียมดิน
นําดินขุยไผมาผึ่งใหแหงในที่รม แลวนํามารอนผานตะแกรงขนาด 8 meshes ปริมาณ 

100 กรัมตอกระถาง นํามาคลุกผสมใหเขากันกับสวนใบแหงของพืชทดลองที่บดละเอียดโดยใช
อัตราสวน ดิน :ใบพืช เทากับ 1:10, 1:20 , 1:40 และ 1:80 (โดยน้ําหนัก) ตามลําดับ นํามาใสใน
กระถางพลาสติกสีดําขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว สูง 2.5  นิ้ว 
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การทดสอบ
นําเมล็ดพืชทดสอบมาปลูกลงในดินในกระถางพลาสติกสีดํา ลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร 

กระถางละ 20 เมล็ด ใหน้ําจากดานลางกระถางจนผิวหนาดินเปยกชุม จากนั้นปดดานบนกระถางดวย
แกวพลาสติกใส โดยใหดานบนของฝามีชองใหอากาศสามารถถายเทได นําไปวางที่ชั้นเพาะเมล็ด 
ภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตความเขม 3,800 ลักซ 13 ช่ัวโมง/วัน เปนเวลา 7 วัน

การบันทึกผลการทดลอง
ใชวิธีเดียวกับการทดลองที่ 1

การทดลองท่ี 5 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําตอการสะสมสาร MDA ในตน
กลาพืชทดสอบหลังงอก

ทําการทดลองในพืชทดสอบ 6 ชนิด โดยมีน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม วางแบบการทดลองแบบ
แบบ Randomized Complete Block design (RCB) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้

การเตรียมสารสกัด  การทดสอบ และการบันทึกผลการทดลอง
              ใชวิธีเดียวกับการทดลองที่ 1

การวิเคราะหหาปริมาณสาร MDAในตนกลาพืชทดสอบ
เมื่อวัดความยาวรากและลําตนของตนกลาที่ 7 วันหลังเพาะแลว นํามาวัดปริมาณ MDA 

(malondialdehyde) ตามวิธีของ Xingxiang et al. (2009) โดยแยกวิเคราะหในสวนยอดและรากของ
ตนกลาพืชทดสอบ โดยชั่งน้ําหนักพืชสดอยางละ 1.0 กรัม บดใหละเอียด ใสสารละลาย 
trichloroacetic acid (TCA) ความเขมขน 10% (w/v) ปริมาตร 4 มิลลิลิตร นําไปปนเหวี่ยงที่ 1,200xg 
เปนเวลา 10 นาที นําสารละลายสวนบนปริมาตร 2 มิลลิลิตร เติม thiobarbituric acid (TBA) ความ
เขมขน 0.62 % (w/v) ใน TCA ความเขมขน 10% (w/v) 2 มิลลิลิตร จากนั้นแชในน้ําอุณหภูมิ 98 องศา
เซลเซียส นาน 20 นาที จากนั้นแชน้ําแข็งทันทีเปนเวลา 5 นาที นําสารละลายสวนบนที่ไดไปปนเหวี่ยง
ที่ 1,200xg เปนเวลา 10 นาท ีนําสารละลายสวนบนไปวัดคาการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความ
ยาวคลื่น 450, 532 และ 600 นาโนเมตร นํามาคํานวณหาปริมาณ MDA แลวนําไปคํานวณเปน
เปอรเซ็นตของชุดควบคุม
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 การคํานวณหาปริมาณ MDA 
1. MDA concentration (µmol L-1) = 6.45 (D532 – D600) – 0.56 D450

2. MDA content (nmol g-1 fresh weight, FW)
  = MDA concentration (µmol L-1) × homogenate volume (ml)/FW (g)

      
D450  คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 450 นาโนเมตร
D532  คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 532 นาโนเมตร
D600  คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร

การหาเปอรเซ็นตการยับยั้ง (Inhibition Percentage, IP) 
คาเปอรเซ็นตการยับยั้งความงอกและการเจริญเติบโตของตนกลา คํานวณไดจาก

C =  การเจริญเติบโต ความงอกของเมล็ด หรือความมีชีวิตของตนกลาในตวัเปรียบเทียบ
T =  การเจริญเติบโต ความงอกของเมล็ด หรือความมีชีวิตของตนกลาท่ีไดรับสารสกัดใน
         อัตราสวนตาง ๆ

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติแบบ Randomized Complete Block design เปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช
โปรแกรม Sirichai Statistics 6.0 (http://www.agric-prod.mju.ac.th/agronomy/index.htm)

สถานท่ีทําการทดลอง
หองปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย                 

ศรีนครินทรวิโรฒ

IP = C - T   C   ×  100



บทท่ี  4
ผลการทดลอง

การทดลองที่ 1 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยนํ้าตอการงอกของเมล็ด และการ
เจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

    สารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําในอัตราสวน ใบแหง : น้ํากลั่น เทากับ 1:80, 1:40, 1:20 และ 
1:10 (w/v) มีคาความนําไฟฟา(EC) 0.99, 1.78, 3.32 และ 5.69 mS/cm ตามลําดับ

             ผลตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบ
    เมื่อนําสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําที่อัตราสวนตาง ๆ มาทดสอบการงอกของเมล็ดพืช

ทดสอบทั้ง 6 ชนิด พบวา เมล็ดผักกวางตุงและหญาขจรจบดอกเล็กไดรับผลกระทบมากกวาพืชทดสอบ
ชนิดอื่น ๆ โดยที่การงอกของเมล็ดผักกวางตุงและหญาขจรจบดอกเล็กถูกยับยั้งอยางมีนัยสําคัญโดยสาร
สกัดทุกอัตราสวน ยกเวนอัตราสวนที่ 1:80 ซึ่งสารสกัดอัตราสวน 1:40 และ 1:20 ทําใหการงอกของเมล็ด
ผักกวางตุงลดลงเหลือ 73.35% และ 35.00% ของตัวเปรียบเทียบตามลําดับ สวนในเมล็ดหญาขจรจบ
ดอกเล็กนั้น การงอกของเมล็ดที่ไดรับสารสกัดอัตราสวน 1:40 และ 1:20 ลดลงเหลือเพียง 66.75% และ
47.35 % ของตัวเปรียบเทียบตามลําดับ (ตาราง 1ก) และสารสกัดที่อัตราสวน 1:10 ยับยั้งการงอกของ
เมล็ดพืชทั้ง 2 ชนิด อยางสมบูรณ การงอกของเมล็ดถั่วผี ขาวไร และถั่วเขียวไดรับผลกระทบจากสารสกัด
จากใบหญาสาบเชนเดียวกัน ซึ่งการงอกของเมล็ดถั่วผีลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อไดรับสารสกัด
ในอัตราสวน 1:20 และ 1:10 และที่อัตราสวนสูงสุดมีผลในการยับยั้งการงอกได 80% ของ           ตัว
เปรียบเทียบ สวนการงอกของเมล็ดถั่วเขียวและขาวไรลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อไดรับความสาร
สกัดในอัตราสวน 1:10 โดยทําใหการงอกของพืชทั้ง 2 ชนิดลดลง 10.00% และ 12.50% ตามลําดับ และ
เมื่อนําเมล็ดขาวโพดมาทดสอบ พบวา สารสกัดทุกอัตราสวนยับยั้งการงอกไดเพียงเล็กนอยไมแตกตางทาง
สถิติกับตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 1ก)

  ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวรากของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
  รากของตนกลาหญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร และขาวโพด ที่งอกจากเมล็ดที่

ไดรับสารสกัดจากใบหญาสาบทุกอัตราสวน ถูกยับยั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 1ข) ที่อัตราสวน
สูงสุด (1:10) การงอกเมล็ดหญาขจรจบดอกเล็กและผักกวางตุงถูกยับย้ังการงอกอยางสมบูรณ สวนขาวไร
นั้นงอกเฉพาะลําตน สวนรากถูกยับยั้งได 100 % และความยาวรากของตนกลาขาวโพดและถั่วผีลดลง 
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81.97% และ 96.50% ตามลําดับ สวนความยาวรากของตนกลาถั่วเขียวไดรับผลกระทบจากสารสกัดจาก
ใบหญาสาบต้ังแตอัตราสวน 1:20 ขึ้นไป โดยที่สารสกัดอัตราสวน 1:20 และ 1:10 สามารถยับยั้งความ
ยาวรากได 41.38% และ 58.26% ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สารสกัดจากใบหญาสาบอัตราสวน 1:80 กลับมีผลสงเสริมความยาวรากของตนกลาถั่วเขียวใหยาวกวา 
ตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 1ข)

 ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวลําตนของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
 เมื่อนําตนกลาพืชทดสอบที่งอกจากเมล็ดที่เพาะในสารสกัดจากใบหญาสาบอัตราสวนตาง ๆ มา

วัดการเจริญเติบโต พบวา ความยาวลําตนตนกลาขาวไรไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยสารสกัดทุก
อัตราสวนยับยั้งความยาวลําตนของตนกลาขาวไรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ 
โดยที่สารสกัดอัตราสวน 1:80-1:10 ยับยั้งความยาวลําตนได 19.24%, 29.14%, 51.62% และ 85.14% 
ของตัวเปรียบเทียบตามลําดับ สารสกัดใบหญาสาบที่อัตราสวนใบแหงสูง ๆ ทําใหความยาวลําตนตนกลา
หญาขจรจบดอกเล็กและผักกวางตุงลดลง และอัตราสวนใบแหงต่ํา ๆ จะกระตุนใหความยาวลําตนใหยาว
ขึ้น สารสกัดใบหญาสาบตั้งแตอัตราสวน 1:40 ข้ึนไปยับยั้งความยาวลําตนของตนกลาหญาขจรจบดอก
เล็ก โดยที่อัตราสวน 1:40 และ 1:20 ยับยั้งความยาวลําตนได 11.49% และ 23.99% ตามลําดับ ซึ่ง
แตกตางกับตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนสารสกัดที่อัตราสวน 1:20 นั้นยับยั้งความยาว 
ลําตนของตนกลาผักกวางตุงเล็กนอยไมแตกตางจากตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 1ค) สารสกัดอัตราสวน 1:10 
ยับยั้งการงอกเมล็ดหญาขจรจบและผักกวางตุงไดอยางสมบูรณ และสารสกัดที่อัตราสวน 1:80 กระตุน
ความยาวของลําตนตนกลาหญาขจรจบดอกเล็กและผักกวางตุงมากกวาตัวเปรียบเทียบ สารสกัดใบหญา
สาบที่อัตราสวน 1:20 และ 1: 10  ยับยั้งความยาวลําตนของตนกลาในถั่วเขียวและถั่วผีนั้นได 22.85% 
และ 61.03% ,และ 33.64% และ 66.62% ตามลําดับ ซึ่งทําใหความยาวลําตนนอยกวาตัวเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สารสกัดอัตราสวน 1:80 และ 1:40 ยับยั้งความยาวลําตนตนกลาถั่วผีเล็กนอย
ไมแตกตางกับตัวเปรียบเทียบ แตกลับสงเสริมความยาวลําตนตนกลาถั่วเขียวแตไมแตกตางทางสถิติกับ 
ตัวเปรียบเทียบเชนกัน ในขาวโพดนั้นสารสกัดอัตราสวน 1:80 -1:20 มีผลกระทบตอความยาวลําตนเพียง
เล็กนอยไมแตกตางทางสถิติ แตที่อัตราสวน 1: 10 ความยาวลําตนของขาวโพดถูกยับยั้งอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (ตาราง 1ค) ถึง 63.31% เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 1ค) 

  จากการศึกษาผลของสารสกัดดวยน้ําจากใบหญาสาบที่อัตราสวนตาง ๆ ตอการงอกของเมล็ด
และการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก พบวา สารสกัดจากใบหญาสาบมีผลยับยั้งการงอก
ของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก โดยเฉพาะที่อัตราสวนใบแหงสูง ๆ คือ ที่
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อัตราสวน 1:10 และ 1:20 มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดโดยเฉลี่ย 31.13% และ 51.19% ยับยั้งความยาว
รากตนกลาโดยเฉลี่ย 81.74% และ 89.46% และความยาวลําตนถูกยับยั้งโดยเฉลี่ย 23.07% และ 
79.35% ตามลําดับ พืชทดสอบที่ออนแอตอสารสกัดใบหญาสาบมากที่สุดไดแก หญาขจรจบดอกเล็กและ
ผักกวางตุง สารสกัดใบหญาสาบที่อัตราสวน 1:10 สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดของเมล็ดหญาขจรจบ
ดอกเล็กและผักกวางตุงไดอยางสมบูรณ (ตาราง 2)
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ตาราง 1  ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยนํ้าตอการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ 6 ชนิด 
       ก. การยับย้ังการงอกของเมล็ด

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/มิลลิลิตร)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว
เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/

Control 20.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 19.67a3/ 0.00 19.33a3/                                                                                                                             0.00
1:80 19.00a 5.00 18.33a 8.35 20.00a 0.00 19.67a 0.00 19.33a 1.73 19.67a -1.76
1:40 13.35b 33.25 14.67b 26.65 19.00a 5.00 19.67a 10.00 19.00a 3.41 20.00a -3.47
1:20   9.33c 53.35   7.00c 65.00   8.33b 58.35 18.67ab 5.00 18.67a 5.08 19.33a 0.00
1:10   0.00d 100.00   0.00d 100.00   4.00c 80.00 17.00b 10.00 18.67a 5.08 17.00b 12.05

CV (%) 12.91 - 11.08 - 2.70 - 4.11 - 3.44 - 4.17 -

1/จาํนวนเมล็ดท่ีงอก
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/ตัวเลขท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %

น
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 ตาราง 1 (ตอ)   
        ข. การยับย้ังความยาวราก

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/มิลลิลิตร)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control   2.89a3/ 0.00 2.66a3/ 0.00 2.85a3/ 0.00 10.23a3/ 0.00 13.98a3/ 0.00   8.41b3/ 0.00
1:80 1.34b 53.63 0.86b 67.67 1.86b 34.74 4.97b 51.42 8.31b 40.56 10.82a -28.66
1:40 0.66c 77.16 0.57bc 78.57 1.23c 93.85 2.45c 76.05 6.70c 52.07   7.68b    8.68
1:20 0.12d 95.85 0.38c 85.71 0.87cd 95.65 0.32d 96.87 3.50d 74.96   4.93c 41.38
1:10 0.00d 100.00 0.00d 100.00 0.70c 96.50 0.00d 100.00 2.52d 81.97   3.51d 58.26

CV (%) 16.16 - 18.83 - 13.80 - 18.38 - 8.88 - 9.52 -

1/ความยาวของรากตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉลี่ยท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %

น
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ตาราง 1 (ตอ)   
       ค. การยบัย้ังความยาวลําตน

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/มิลลิลิตร)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control 2.96b3/ 0.00 1.66c3/   0.00 7.46a3/ 0.00 5.52a3/ 0.00 6.95a3/ 0.00 15.14a3/ 0.00
1:80 3.24a -9.46 1.97a -18.67 7.26a 2.68 4.24b 19.24 7.49a -7.77 16.03a -5.88
1:40 2.62c 11.49 1.80b   -8.43 6.53a 13.85 3.72b 29.14 7.55a -8.63 15.40a -1.72
1:20 2.25d 23.99 1.62c    2.41 5.03b 33.64 2.54c 51.62 6.68a 3.38 11.68a 22.85
1:10 0.00e 100.00 0.00d 100.00 2.53c 66.62 0.78d 85.14 2.55b 63.31 15.90b 61.03

CV (%) 5.51 - 4.25 - 13.01 - 16.06 - 11.20 - 6.45 -

1/ความยาวของลําตนตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉล่ียท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 2 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยนํ้าในอัตราสวนตาง ๆ ตอการยับย้ังการงอกของเมล็ด
       และการเจริญเติบโตของตนกลาหลังงอก(คาเฉล่ียจากพืชทดสอบ 6 ชนิด)

อัตราสวน
ใบพืช : น้ํากลั่น
(กรัม/มิลลิลิตร)

เปอรเซ็นตการยับยั้งเฉลี่ย

การงอกของเมล็ด ความยาวราก ความยาวลําตน
1:80 2.22 40.02 -3.31
1:40 12.47 65.55 5.95
1:20 31.13 81.74 23.07
1:10 51.19 89.46 79.35

การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของคาศักยออสโมซิสของสารสกัดดวยน้ําจากใบหญาสาบท่ี
มีตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

   เนื่องจากคาศักยออสโมซิสของสารละลายที่ความเขมขนตางๆ อาจจะมีผลกระทบตอการดูดน้ํา
ของเมล็ดพืช ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโของตนกลาได จากการสกัดใบพชื
ดวยน้ําที่อัตราสวนตางๆ น้ันไมสามารถวัดความเขมขนของสารสกัดโดยตรงได จึงวัดเปนคาความนําไฟฟา
ของสารสกัดจากใบพืชที่ละอัตราสวน ซึ่งพบวา สารสกัดจากใบหญาสาบที่อัตราสวนใบแหงตอน้ํากลั่น 
เทากับ 1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 มีคาความนําไฟฟา 0.99, 1.78, 3.32 และ 5.69 mS/cm ตามลําดับ
(ตาราง 3) โดยคาความนําไฟฟาของสารสกัดจะเพ่ิมข้ึน เมื่ออัตราสวนของใบแหงเพิ่มขึ้น จากการศึกษาผล
ของคาศักยออสโมซิสของสารละลายโดยใชสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดที่ความเขมขนตางๆ ที่มีคา
ความนําไฟฟา 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 และ 8.0 mS/cm มาทดสอบผลตอการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ โดยใชน้ํากลั่น (ความนําไฟฟา 0.002 mS/cm) เปนตัวเปรียบเทียบ 
ไดผลดังน้ี 

               ผลตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบ
   ผลตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบที่ 7 วันหลังเพาะ เมื่อใหสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด 

(KCl) ที่มีคาความนําไฟฟาตั้งแต 1.0 - 8.0 mS/cm พบวา การงอกของเมล็ดพืชทดสอบทั้ง       6 ชนิด 
ไดแกเมล็ดหญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด และถั่วเขียวที่เพาะในสารละลาย
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โพแทสเซียมคลอไรดทุกคาความนําไฟฟาไมถูกยับยั้งการงอกของเมล็ด จํานวนเมล็ดพืชที่งอกใน
สารละลายทุกคาความนําไฟฟาไมแตกตางทางสถิติกับตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 4ก)

  ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวรากของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
  ความยาวรากของตนกลาพืชทดสอบที่เกิดจากเมล็ดที่เพาะในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดที่

มีคา EC ตาง ๆ กัน นั้นไมถูกยับยั้งโดยสารละลายโพแทสเซียม และสารละลายโพแทสเซียมที่ความเขมขน
ต่ํา ถึงกลาง ยังมีผลกระตุนความความยาวรากของตนกลาพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิดดวย (ตาราง 4ข)

  ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวลําตนของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
  เมื่อศึกษาความยาวลําตนที่ใหสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดที่มีคาความนําไฟฟาตั้งแต 1.0-

8.0 mS/cm พบวา สารละลายทุกคาความนําไฟฟาไมมีผลยับยั้งความยาวลําตนของตนกลาทั้ง 6 ชนิด แต
กลับทําใหความยาวลําตนของตนกลาหญาขจรจบดอกเล็กและผักกวางตุงถูกกระตุนใหยาวกวาตัว
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ความยาวลําตนตนกลาถั่วผีและตนกลาถั่วเขียวลดลง
เล็กนอยที่คาความนําไฟฟา 4.0 - 8.0 mS/cm และ 8.0 mS/cm ตามลําดับ แตไมแตกตางกับตัว
เปรียบเทียบ (ตาราง 4ค) สวนความยาวลําตนของตนกลาขาวโพดและขาวไรถูกกระตุนใหเพิ่มขึ้นโดย
สารละลายโพสแทสเซียมที่คา EC ทุกคาแตไมแตกตางกับตัวเปรียบเทียบ ยกเวนที่ 1.0 mS/cm ในขาวไร
และ 1.0 - 2.0 mS/cmในขาวโพดที่ลําตนถูกกระตุนใหยาวกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(ตาราง 4ค)

  สารละลายโพแทสเซียมคลอไรดที่มีคาความนําไฟฟาตั้งแต 1.0 - 8.0 mS/cm ไมมีผลยับยั้งการ
งอกของเมล็ด ความยาวราก และความยาวลําตนของตนกลาพืชทดสอบ นอกจากนี้ยังสงผลกระตุนใหการ
งอกของเมล็ด ความยาวรากและความยาวลําตนของตนกลาสูงกวาตัวเปรียบเทียบอีกดวย โดยเฉพาะสวน
ความยาวลําตนของตนกลาถูกกระตุนมากที่สุด รองลงมาคือความยาวราก และการงอกของเมล็ด (ตาราง 
5 ) แสดงวาคาศักยออสโมซิสของสารละลายที่มีความเขมขนคิดเปนคาความนําไฟฟา 1.0 - 8.0 mS/cm 
ไมมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด ดังนั้นศักยออสโม
ซิสของสารสกัดน้ําจากใบหญาสาบที่อัตราสวนตางๆ ที่มีคาความนําไฟฟา 0.99 - 5.69 mS/cm อาจไมมี
ผลยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบเชนกัน

  จากผลการทดลองที่ 1 สารสกัดจากใบหญาสาบอัตราสวนตางๆ สามารถยับยั้งการงอกของ
เมล็ด ความยาวรากและความลําตนของตนกลาพืชทดสอบได นาจะเปนผลมาจากสารอัลลีโลพาทีจากใบ
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หญาสาบเอง เพราะวาใบหญาสาบมีสารที่มีศักยภาพในการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
ของพืชทดสอบได

ตาราง 3  คาความนําไฟฟา (Electrical conductivity, EC) ของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยนํ้า
       ที่อัตราสวนตางๆ กัน

อัตราสวนใบพืช : นํ้ากล่ัน คาความนําไฟฟา
(กรัม/มิลลิลิตร) (mS/cm)

นํ้ากล่ัน   0.002
1:80 0.99
1:40 1.78
1:20 3.32
1:10 5.69
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ตาราง 4  ผลของสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) ที่มีตอคาความนําไฟฟาตอการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ 6 ชนิด 
       ก. การยับย้ังการงอกของเมล็ด

คาความนําไฟฟา
ของ KCl    
(mS/cm)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว
เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/

0.002(น้ํากลั่น) 19.67a3/ 0.00 19.33a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 19.67a3/ 0.00 19.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00
1 19.67a 0.00 19.33a 0.00 20.00a 0.00 20.00a -1.68 19.33a -1.74 20.00a 0.00
2 20.00a -1.68 19.33a 0.00 20.00a 0.00 20.00a -1.68 19.00a 0.00 20.00a 0.00
4 20.00a -1.68 18.67a 3.41 20.00a 0.00 20.00a -1.68 19.00a 0.00 20.00a 0.00
6 20.00a -1.68 19.00a 1.71 20.00a 0.00 19.67a 0.00 18.67a 1.74 20.00a 0.00
8 20.00a -1.68 18.33a 5.17 20.00a 0.00 19.67a 0.00 18.67a 1.74 20.00a 0.00

CV (%) 1.76 - 4.99 - 0.00 - 2.06 - 2.29 - 0.00 -

1/จํานวนเมล็ดท่ีงอก
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉลี่ยท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 4  (ตอ)
       ข. การยับย้ังความยาวราก

คาความนําไฟฟา
ของ KCl    
(mS/cm)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

0.002(น้ํากลั่น) 3.49b3/ 0.00 2.97b3/ 0.00 3.57b3/ 0.00   9.14c3/ 0.00 7.10c3/ 0.00 8.22b3/ 0.00
1 4.71a -34.96 4.24a -42.76 3.90ab -9.24 11.35a -24.18 9.16ab -29.01 9.11ab -10.83
2 4.85a -38.97 3.85a -29.63 3.88ab -8.68 10.72ab -17.29 9.76a -37.46 8.89ab -8.15
4 4.42a -26.65 3.96a -33.33 4.11a -15.13   9.84bc -7.66 8.16bc -14.93 10.77a -31.02
6 3.55b -1.72 3.90a -31.31 4.27a -19.61   9.69bc -6.02 8.01bc -12.82 10.54a -28.22
8 4.35a -24.64 4.04a -36.03 4.21a -17.93   9.96bc -8.97 7.75bc -9.15 9.56ab -16.30

CV (%) 7.77 - 9.25 - 6.80 - 7.20 - 8.79 - 10.26 -

1/ความยาวรากของตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉลี่ยท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 4  (ตอ)
       ค. การยบัย้ังความยาวลําตน

คาความนําไฟฟา
ของ KCl    
(mS/cm)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control 3.25d3/ 0.00 1.55b3/ 0.00 7.26abc3/ 0.00 4.89 b3/ 0.00 7.22c3/ 0.00 13.56a3/ 0.00
1 4.27ab -31.38 3.26a -110.32 7.63a -5.10 5.63a -15.13 9.04a -25.21 14.05a -3.61
2 4.31ab -32.62 3.23a -108.39 7.50ab -3.31 5.17ab -5.73 8.34ab -15.51 13.92a -2.65
4 4.35a -33.85 3.43a -121.29 7.15bc 1.52 5.28ab -7.98 7.90bc -9.42 14.41a -6.27
6 4.04b -24.31 3.45a -122.58 6.87c 5.37 5.04b -3.07 7.29c -0.97 14.54a -7.23
8 3.70c -13.85 3.46a -123.23 6.88c 5.23 4.95b -1.23 7.38c -2.22 13.43a 0.96

CV (%) 3.89 - 8.46 - 2.92 - 5.6 - 5.89 - 4.15 -

1/ความยาวลําตนของตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉลี่ยท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 5 ผลของสารสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) ที่มีคาการนําไฟฟาตาง ๆ ตอการยับย้ังการงอก
       ของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาหลังงอก (คาเฉล่ียจากพืชทดสอบ 6 ชนิด)

คาความนําไฟฟา
ของ KCl    

(mS/cm))

เปอรเซ็นตการยับย้ังเฉล่ีย

การงอกของเมล็ด ความยาวราก ความยาวลําตน
1 -0.57 -25.16 -48.93
2 -0.56 -23.36 -31.38
4 0.01 -21.45 -29.59
6 0.29 -16.62 -27.53
8 0.87 -18.84 -23.85

การทดลองที่ 3 ศึกษาการละลายของสารอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบโดยใชตัวทํา
ละลายอินทรียชนิดตางๆ

3.1 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยตัวทําละลายเฮกเซนที่มีตอการงอกของเมล็ด
และการเจริญเตบิโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

           ผลตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบ
  สารสกัดจากใบหญาสาบดวยเฮกเซนในอัตราสวน ใบแหงตอเฮกเซน เทากับ 1:80, 1:40, 1:20 

และ 1:10 นํามาทดสอบกับเมล็ดพืชทดสอบ 6 ชนิด 7 วันหลังเพาะ พบวา การงอกของเมล็ดพืชทดสอบทั้ง 
4 ชนิด คือ ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด และถั่วเขียว ไดรับผลกระทบจากสารสกัดนอยมาก โดยการงอกของเมล็ด
ทดสอบทั้ง 4 ชนิดที่ไดรับสารสกัดจากใบหญาสาบดวยเฮกเซนทุกอัตราสวนน้ันไมมีความแตกตางทางสถิติ
กับตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 6ก) สวนพืชทดสอบอีก 2 ชนิด คือ หญาขจรจบดอกเล็ก และผักกวางตุง ที่
ไดรับสารสกัดอัตราสวน 1:10 การงอกจะลดลงประมาณ 25% และ 10% ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกับตัว
เปรียบเทยีบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสารสกัดใบหญาสาบดวยเฮกเซนอัตราสวน 1:40 และ 1:20 มี
ผลใหการงอกของหญาขจรจบดอกเล็กและผักกวางตุงลดลงเล็กนอยแตไมแตกตางกับตัวเปรียบเทียบ สวน
สารสกัดที่อัตราสวน 1:80 ไมมีผลกระทบตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบดังกลาว (ตาราง 6ก)
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            ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวรากของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

   สารสกัดใบหญาสาบดวยเฮกเซนทุกอัตราสวนที่ทดสอบยับยั้งความยาวรากของตนกลาหญา
ขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี และขาวไร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 
6ข) ที่สารสกัดใบหญาสาบดวยเฮกเซนอัตราสวนตั้งแต 1:80-1:10 ยับยั้งความยาวรากของตนกลาหญา
ขจรจบดอกเล็กมากที่สุด รองลงมา คือ กวางตุง ถั่วผี และขาวไร ตามลําดับ โดยความยาวรากของตนกลา
หญาขจรจบดอกเล็กถูกยับยั้ง 59.18%, 88.57, 97.14 และ 100% ตามลําดับ ผักกวางตุงความยาวรากถูก
ยับยั้ง 47.00%, 73.19%, 95.27% และ 98.11% ตามลําดับ ถ่ัวผีความยาวรากถูกยับยั้ง 38.21%, 
34.91%, 29.25% และ 60.38% ตามลําดับ และขาวไรความยาวรากถูกยับยั้ง 31.93%, 41.96%, 71.04 
และ 90.08% ตามลําดับ สารสกัดอัตราสวน 1:10 ความยาวรากของตนกลาหญาขจรดอกเล็กถูกยับยั้งได 
100 % ตนกลาถั่วเขียวในสารสกัดทุกอัตราสวนถูกยับยั้งแตไมแตกตางกับตัวเปรียบเทียบ ยกเวนที่
อัตราสวน 1:20 และ 1:10 มีผลทําใหความยาวรากของตนกลาถั่วเขียวลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
ตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 6ข) สวนความยาวรากของตนกลาขาวโพดในสารสกัดทุกอัตราสวนกระตุนความ
ยาวรากใหเพิ่มขึ้นมากกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 6ข)

   ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวลําตนของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
   หญาขจรจบดอกเล็กไดรับผลกระทบมากที่สุด สารสกัดใบหญาสาบดวยเฮกเซนทุกอัตราสวนทํา

ใหความยาวลําตนสั้นกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีเปอรเซ็นตการยับยั้งอยูระหวาง 
38.02 – 69.58 % (ตาราง 6ค) สวนความยาวลําตนถั่วผี ขาวไร และถั่วเขียว จะถูกยับยั้งอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยสารสกัดใบหญาสาบที่อัตราสวนสูง (1:20 และ 1:10) เทานั้น แตที่อัตราสวนสูงสุดเปอรเซ็นต
การยับยั้งนอยกวา 50% โดยเฉพาะถั่วเขียวถูกยับยั้งเพียง 11.74% (ตาราง 6ค) ในผักกวางตุงนั้น สารสกัด
ใบหญาสาบดวยเฮกเซนอัตราสวน 1:80  และ 1:40 สงเสริมความยาวลําตน แตที่สารสกัดอัตราสวน 1:10 
กลับยับยั้งความยาวลําตนอยางมีนัยสําคัญถึง 43.69% ของตัวเปรียบเทียบ แตขาวโพดนั้นความยาวลํา
ตนไมไดมีผลกระทบจากสารสกัดเลย และที่อัตราสวน 1: 10 กลับทําใหลําตนขาวโพดยาวกวาตัว
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญถึง 30.22% (ตาราง 6ค) 
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ตาราง 6  ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยเฮกเซนตอการงอกของเมล็ดและ การเจริญเติบโตของพืชทดสอบ 6 ชนิด 
       ก. การยับย้ังการงอกของเมล็ด

อัตราสวน
ใบพืช : เฮกเซน
(กรัม/มิลลิลิตร)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถ่ัวผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว
เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/

Control 20.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 19.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00
1:80 20.00a 0.00 20.00a 0.00 20.00a 0.00 19.67a 1.65 18.67a 1.74 20.00a 0.00
1:40 18.33a 8.35 19.67ab 1.65 20.00a 0.00 19.67a 1.65 18.00a 5.26 20.00a 0.00
1:20 17.67ab 11.65 19.67ab 1.65 20.00a 0.00 19.33a 3.35 18.00a 5.26 20.00a 0.00
1:10 15.00b 25.00 18.00b 10.00 20.00a 0.00 19.33a 3.35 18.00a 5.26 19.67a 1.65

CV (%) 9.14 - 4.74 - 0.00 - 2.18 - 5.36 - 1.30 -

1/จํานวนเมล็ดท่ีงอก
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉล่ียท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 6 (ตอ)   
       ข. การยับย้ังความยาวราก

อัตราสวน
ใบพืช : เฮกเซน
(กรัม/มิลลิลิตร)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control   2.45a3/ 0.00 3.17a3/ 0.00 2.12a3/ 0.00 8.77a3/ 0.00 2.98c3/ 0.00   5.83a3/ 0.00
1:80 1.00b 59.18 1.68b 47.00 1.31b 38.21 5.97b 31.93 4.06a -36.24 5.40ab 7.38
1:40 0.28c 88.57 0.85c 73.19 1.38b 34.91 5.09b 41.96 4.02a -34.90 5.13ab 12.01
1:20 0.07c 97.14 0.15d 95.27 1.50b 29.25 2.54c 71.04 3.84ab -28.86 4.51b 22.64
1:10 0.00c 100.00 0.06d 98.11 0.84c 60.38 0.87d 90.08 3.48b -16.78 4.31b 26.07

CV (%) 32.3 - 28.5 - 7.94 - 13.80 - 6.51 - 7.79 -

1/ความยาวของรากตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉล่ียท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 6 (ตอ)   
       ค. การยบัย้ังความยาวลําตน

อัตราสวน
ใบพืช : เฮกเซน
(กรัม/มิลลิลิตร)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control 2.63a3/ 0.00 1.03b3/   0.00 5.04a3/ 0.00 5.26a3/ 0.00 2.78b3/ 0.00 11.58a3/ 0.00
1:80 1.63b 38.02 1.54a -49.51 4.87a 3.37 4.45ab 15.40 2.62b 5.76 10.63ab 8.20
1:40 1.23c 53.23 1.42a -37.86 4.76a 5.56 4.61ab 12.36 2.63b 5.40 11.17ab 3.54
1:20 0.92cd 65.02 1.07b -3.88 4.09b 18.85 4.08b 22.43 2.65b 4.68 10.26b 11.40
1:10 0.80d 69.58 0.58c 43.69 2.57c 49.01 3.64b 30.80 3.62a -30.22 10.22b 11.74

CV (%) 12.4 - 9.33 - 6.05 - 11.66 - 9.39 - 5.38 -

1/ความยาวของลําตนตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉล่ียท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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           3.2  ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยตัวทําละลายคลอโรฟอรมท่ีมีตอการงอกของ
เมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

           ผลตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบ
  ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยคลอโรฟอรมตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิดที่ 7 

วันหลังเพาะ พบวา การงอกของเมล็ดหญาขจรจบดอกเล็กถูกยับยั้งไดมากที่สุด โดยจํานวนเมล็ดที่งอกใน
ทุกอัตราสวนของสารสกัดงอกนอยกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสารสกัดที่ 1:10 
ยับยั้งการงอกของเมล็ดหญาขจรจบดอกเล็กได 50 % สวนการงอกของเมล็ดผักกวางตุงในอัตราสวน 1:20 
และ 1:10 ถูกยับยั้ง 16.65% และ 43.35% ตามลําดับ แตกตางจากตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ(ตาราง 7ก) ในขณะที่สารสกัดอัตราสวน 1:80 และ 1:40 ก็ยับยั้งการงอกเชนเดียวกันแตไมแตกตาง
กับตัวเปรียบเทียบ สําหรับการงอกของเมล็ดขาวไรและขาวโพดในสารสกัดทุกอัตราสวนถูกยับยั้งแตไม
แตกตางจากตัวเปรียบเทียบ ยกเวนสารสกัดที่อัตราสวน 1:10 ความยาวรากถูกยับยั้ง16% และ 25% 
ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนในเมล็ดถั่วผีและถั่วเขียวในสาร
สกัดจากใบหญาสาบดวยคลอโรฟอรมทุกอัตราสวนไมมีผลกระทบตอการงอกของเมล็ดพืชทั้งสองชนิดแต
อยางใด (ตาราง 7ก)

           ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวรากของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
  ความยาวรากของตนกลาพืชทดสอบเมื่อไดรับสารสกัดคลอโรฟอรมจากใบหญาสาบ พบวา 

ความยาวรากของพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด คือ หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผีขาวไร ขาวโพด และถั่ว
เขียวไดรับผลกระทบในสารสกัดทุกอัตราสวน และความยาวรากของตนกลาสั้นกวาตัวเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 7ข) โดยที่สารสกัดตั้งแตอัตราสวน 1:80-1:10 ความยาวรากของขาวโพดถูก
ยับยั้ง 16.91-56.99% ขาวไรถูกยับยั้ง 30.04-70.34% ถั่วผีถูกยับยั้ง 34.18-64.29% ถั่วเขียวถูกยับยั้ง 
45.54-55.05% ผักกวางตุงถูกยับยั้ง 85.38-98.11% และหญาขจรจบดอกเล็กถูกยับยั้ง 90.89-99.35%
ตามลําดับ (ตาราง 7ข)

  ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวลําตนของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
ผลตอความยาวลําตนของตนกลาพืชทดสอบที่ 7 วันหลังเพาะ เมื่อไดรับสารสกัดจากใบหญา

สาบดวยคลอโรฟอรม พบวา ความยาวลําตนของตนกลาพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด ไดรับผลกระทบแตกตางกัน
คือความยาวลําตนของตนกลาขาวไรและหญาขจรจบดอกเล็กไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยที่สารสกัดทุก
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อัตราสวนทําใหความยาวลําตนของตนกลาทั้งสองชนิดสั้นกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และสามารถยับยั้งความยาวลําตนได 84.37%-99.77% และ 49.82%-78.85% ตามลําดับ สวนความยาว    
ลําตนกลาถั่วผี ถั่วเขียว และผักกวางตุง ไดรับผลกระทบจากสารสกัดใบหญาสาบที่อัตราสวน 1:80-1:10 
เชนเดียวกัน แตที่สารสกัดอัตราสวน 1:80 นั้น ความยาวลําตนของตนกลาทั้งสามชนิดลดลงไมแตกตาง
จากตัวเปรียบเทียบ สวนความยาวลําตนของตนกลาขาวโพดถูกยับยั้งเพียงเล็กนอยและไมแตกตางจาก 
ตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 7ค)
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ตาราง 7  ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยคลอโรฟอรมตอการงอกของเมล็ดและ การเจริญเติบโตของพืชทดสอบ 6 ชนิด 
       ก. การยับย้ังการงอกของเมล็ด

อัตราสวน
ใบพืช : คลอโรฟอรม

(กรัม/มิลลิลิตร)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว
เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/

Control 20.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 19.67a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00
1:80 18.33b 8.35 19.67a 1.65 20.00a 0.00 18.67a 6.65 19.00a 3.41 20.00a 0.00
1:40 11.67c 41.65 19.67a 1.65 20.00a 0.00 19.33a 3.35 18.33a 6.81 20.00a 0.00
1:20 11.67c 41.65 16.67b 16.65 20.00a 0.00 19.67a 1.65 18.00a 8.49 20.00a 0.00
1:10 10.00d 50.00 11.33c 43.35 20.00a 0.00 16.67b 16.65 14.67b 25.42 20.00a 0.00

CV (%) 4.32 - 7.28 - 0.00 - 4.49 - 5.94 - 0.00 -

1/จํานวนเมล็ดท่ีงอก
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉลี่ยท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 7 (ตอ)   
       ข. การยับย้ังความยาวราก

อัตราสวน
ใบพืช : คลอโรฟอรม

(กรัม/มิลลิลิตร)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control   4.61a3/ 0.00 4.24a3/ 0.00 1.96a3/ 0.00 5.26a3/ 0.00 2.72a3/ 0.00 6.09a3/ 0.00
1:80 0.42b 90.89 0.62b 85.38 1.29b 34.18 3.68b 30.04 2.26b 16.91 4.58b 45.54
1:40 0.13c 97.18 0.28c 93.40 1.20b 38.78 2.93bc 44.30 1.88b 30.88 4.45b 47.09
1:20 0.07c 98.48 0.10c 97.64 1.09b 44.39 2.34cd 55.51 1.27c 53.31 4.81b 42.81
1:10 0.03c 99.35 0.08c 98.11 0.70c 64.29 1.56d 70.34 1.17c 56.99 3.78b 55.05

CV (%) 11.18 - 9.85 - 11.75 - 13.48 - 11.49 - 14.28 -

1/ความยาวของรากตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉลี่ยท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 7 (ตอ)   
       ค. การยบัย้ังความยาวลําตน

อัตราสวน
ใบพืช : คลอโรฟอรม

(กรัม/มิลลิลิตร)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control 2.79a3/ 0.00 1.20a3/   0.00 4.89a3/ 0.00 8.77a3/ 0.00 3.04a3/ 0.00 11.84a3/ 0.00
1:80 1.40b 49.82 1.08a 10.00 4.52a 7.57 1.36b 84.37 2.60a 14.47 10.70ab 29.33
1:40 0.97c 65.23 0.86b 28.33 4.02b 17.79 0.37c 95.75 2.74a 9.87 10.35b 31.64
1:20 0.84cd 69.89 0.59c 50.83 3.28c 32.92 0.23c 97.36 2.64a 13.16   9.93b 34.41
1:10 0.59d 78.85 0.27d 77.50 1.96d 59.92 0.02c 99.77 2.91a 4.28   8.49c 43.92

CV (%) 10.20 - 12.72 - 6.61 - 21.33 - 8.98 - 6.31 -

1/ความยาวของลําตนตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉลี่ยท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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3.3 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยตัวทําละลายเมทานอลท่ีมีตอการงอกของเมล็ด

และการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

 ผลตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบ
 การทดสอบผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยตัวทําละลายเมทานอลในอัตราสวนตาง ๆ ตอ

การงอกของเมล็ดพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด พบวา การงอกของเมล็ดหญาขจรจบดอกเล็กที่ไดรับสารสกัดจาก
ใบหญาสาบทุกอัตราสวน แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 8ก) โดยที่
อัตราสวน 1:80, 1:40 และ 1:20 การงอกถูกยับยั้ง 29.28% - 79.31% และอัตราสวน 1:10 การงอกของ
เมล็ดหญาขจรจบดอกเล็กถูกยับยั้งอยางสมบูรณ สวนการงอกของเมล็ดกวางตุงที่ไดรับสารสกัดจาก      
ใบหญาสาบอัตราสวน 1:80 มีผลทําใหเมล็ดงอกไดชาลงแตไมแตกตางจากตัวเปรียบเทียบ แตที่อัตราสวน
1:40, 1:20 และ 1:10 การงอกของเมล็ดต่ํากวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่อัตราสวน
1:40 และ1:20 ยับยั้งการงอกได 30% และ 51.65% ตามลําดับ และที่อัตราสวน 1:10 ยับยั้งการงอก      
ไดอยางสมบูรณ การงอกของเมล็ดถั่วผีก็ไดรับผลกระทบจากสารสกัดเชนกัน โดยที่สารสกัดอัตราสวน 
1:80 และ 1:40 ทําใหเมล็ดงอกไดชาลงแตไมแตกตางกับตัวเปรียบเทียบ ในขณะท่ีสารสกัดอัตราสวน 1:20     
ทําใหเมล็ดงอกไดชาลงเชนเดียวกันและนอยกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสารสกัด
อัตราสวน 1:10 ยับยั้งการงอกของเมล็ดไดอยางสมบูรณ ในขาวโพดสารสกัดทุกอัตราสวนมีผลทําใหเมล็ด
งอกไดชากวาตัวเปรียบเทียบอยางมีในสําคัญทางสถิติ (ตาราง 8ก) โดยสารสกัดอัตราสวนตั้งแต 1:80-
1:10 ยับย้ังการงอกได 17.23% - 37.92% สวนในขาวไร พบวาที่สารสกัดอัตาสวน 1:80 และ 1:40 ยับยั้ง
การงอกของเมล็ดไดเล็กนอยไมแตกตางกับตัวเปรียบเทียบ แตที่อัตราสวน 1:20 และ 1:10 ยับยั้งการงอก
ได 35% และ 80 % ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการงอกของ
เมล็ดถั่วเขียวไดรับผลกระทบจากสารสกัดนอยที่สุดเฉพาะที่อัตราสวน 1:10 เทานั้น โดยยับยั้งการงอกได 
6.65 % ซึ่งแตกตางจากตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 8ก)

ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวรากของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
ผลของสารสกัดเมทานอลจากใบหญาสาบตอความยาวรากของพืชทดสอบ พบวา ความยาวราก

ของตนกลาหญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร และขาวโพด ในสารสกัดทุกอัตราสวนยับยั้งความ
รากของตนกลาสั้นกวาตัวเปรียบเทียบอยางนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 8ข) โดยสารสกัดอัตราสวน 1:80, 
1:40 และ 1:20 ความยาวรากของตนกลาถั่วผีถูกยับยั้ง 30.95%, 33.33% และ 40.48% ตามลําดับ
ผักกวางตุงถูกยับยั้ง 88.02%, 94.31%, และ 96.11% ตามลําดับ หญาขจรจบดอกเล็กถูกยับยั้ง 79.09%, 
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92.24% และ 97.41% ตามลําดับ ขาวไรถูกยับยั้ง 82.55%, 93.16% และ 98.63% ตามลําดับ และใน
ขาวโพดถูกยับยั้ง 51.23%, 57.98% และ 66.26% ตามลําดับ (ตาราง 8ข) สวนสารสกัดที่อัตราสวน 1:10 
ยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชทดสอบไดโดยสมบูรณ ยกเวนขาวไรและขาวโพด ซึ่งขาวไรนั้นงอกเฉพาะลําตน 
สวนรากถูกยับยั้งได 100 % สวนความยาวรากของตนกลาถั่วเขียวไดรับผลกระทบที่อัตราสวน 1:20 และ 
1:10  ยับยั้งความยาวรากใหสั้นลงกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยยับยั้งได 10.29%
และ 42.28% ตามลําดับ แตสารสกัดที่อัตราสวน 1:80  และ 1:40 กลับสงผลกระตุนความรากของตนกลา
แตไมแตกตางจากตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 8ข)

ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวลําตนของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
ความยาวลําตนของตนกลาพืชทดสอบ 4 ชนิด คือ หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี และขาว

ไร พบวา สารสกัดจากใบหญาสาบดวยเมทานอลทุกอัตราสวนยับยั้งความยาวลําตนของตนกลาใหส้ันกวา
ตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 8ค) สารสกัดที่อัตราสวน 1:80, 1:40 และ 1:20 ยับยั้ง
ความยาวลําตนของตนกลาหญาขจรจบดอกเล็กได 40.14%, 56.63% และ 81.72% ผักกวางตุงได
46.21%, 66.21% และ 89.66% และถั่วผีได 21.10%, 26.79% และ 53.39% ตามลําดับ ขณะที่สารสกัดที่
อัตราสวน 1:10 ยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชทั้งสามชนิดไดอยางสมบูรณ สวนความยาวลําตนของตนกลา
ขาวไรที่สารสกัดอัตราสวน 1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 ถูกยับยั้ง 29.28%, 44.68%, 71.86%, และ 
89.54% ตามลําดับ สวนความยาวลําตนของตนกลาขาวโพดที่อัตราสวน 1:10 ถูกยับยั้ง 19.22% แตกตาง
จากตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 8ค) และสารสกัดที่อัตราสวน 1:40 และ 1:20 ยับยั้ง
ความความลําตนของตนกลาเพียงเล็กนอย ซึ่งไมแตกตางจากตัวเปรียบเทียบ สวนสารสกัดที่อัตราสวน 
1:80 กระตุนความยาวลําตนแตไมแตกตางกับตัวเปรียบเทียบ และความยาวลําตนของตนกลาถั่วขียวที่
อัตราสวน 1:10 ความยาวลําตนของตนกลาถูกยับยั้ง 20.13% สารสกัดที่อัตราสวน 1:20 มีผลยับยั้งไม
แตกตางจากตัวเปรียบเทียบ สวนสารสกัดอัตราสวนต่ํา ๆ คือ 1:80  และ 1:40 กระตุนความยาวลําตนของ
ตนกลาถั่วเขียวใหยาวกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (ตาราง 8ค)

จากการศึกษาการละลายของสารอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบ โดยใชตัวทําละลายอินทรียชนิด
ตาง ๆ แลวทดสอบผลตอการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด เมื่อ
พิจารณาผลของตัวทําละลายอินทรียทั้ง 3 ชนิด คือเฮกเซน คลอโรฟอรม และเมทานอล พบวา สารสกัด    
เฮกเซนมีผลการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลานอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการยับยั้งเฉลี่ยระหวางสารสกัดจากใบหญาสาบดวยเมทานอลและคลอโรฟอรมที่อัตราสวน 
ตาง ๆ พบวา มีผลการยับยั้งการงอก 10.24% - 70.76% และ 3.34% - 22.57% (ตาราง 9ก) ยับยั้ง             
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การเจริญเติบโตของราก 52.49% - 86.65% และ 50.49% - 74.02% (ตาราง 9ข) และยับยั้งการ
เจริญเติบโตของลําตน 18.30% - 71.48% และ 32.59% - 60.71% (ตาราง 9ค) ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ในภาพรวม สารสกัดจากใบหญาสาบดวยเมทานอลมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชทดสอบและการ
เจริญเติบโตของตนกลาหลังงอกไดดีที่สุด แสดงวา สารอัลลีโลพาทีที่มีอยูในใบหญาสาบนั้น เปนสารที่
สามารถละลายไดดีใน      ตัวทําละลายเมทานอลซึ่งเปนตัวทําละลายที่มีคา polarity สูง   
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ตาราง 8  ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยเมทานอลตอการงอกของเมล็ดและ การเจริญเติบโตของพืชทดสอบ 6 ชนิด 
       ก. การยับย้ังการงอกของเมล็ด

อัตราสวน
ใบพืช : เมททานอล

(กรัม/มิลลิลิตร)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว
เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/

Control 19.33a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 19.33a3/   0.00 20.00a3/ 0.00
1:80 13.67b 29.28 17.67a 11.65 19.67a 1.65 19.67a 1.65 16.00b 17.23 20.00a 0.00
1:40   5.33c 72.43 14.00b 30.00 19.67a 1.65 18.67a 6.65 15.67b 18.93 20.00a 0.00
1:20   4.00c 79.31   9.67c 51.65 18.67b 6.65 13.00b 35.00 13.67bc 29.28 19.33ab 3.35
1:10   0.00d 100.00   0.00d 100.00   0.00c 100.00   4.00c 80.00 12.00c 37.92 18.67b 6.65

CV (%) 19.39 - 14.00 - 2.87 - 7.85 - 10.07 - 2.63 -

1/จํานวนเมล็ดท่ีงอก
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉลี่ยท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 8 (ตอ)   
       ข. การยับย้ังความยาวราก

อัตราสวน
ใบพืช : เมททานอล

(กรัม/มิลลิลิตร

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control   4.64a3/   0.00 3.34a3/ 0.00 2.10a3/ 0.00 8.77a3/ 0.00 3.26a3/ 0.00 5.44b3/   0.00
1:80 0.97b 79.09 0.40b 88.02 1.45b 30.95 1.53b 82.55 1.59b 51.23 6.36a -16.91
1:40 0.36c 92.24 0.19bc 94.31 1.40b 33.33 0.60c 93.16 1.37b 57.98 6.33a -16.36
1:20   0.12cd 97.41 0.13bc 96.11 1.25b 40.48 0.12c 98.63 1.10bc 66.26 4.88b 10.29
1:10 0.00d 100.00 0.00c 100.00 0.00c 100.00 0.00c 100.00 0.73c 77.61 3.14c 42.28

CV (%) 13.50 - 20.10 - 17.00 - 17.74 - 17.78 - 11.03 -

1/ความยาวของรากตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉลี่ยท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 8 (ตอ)   
       ค. การยบัย้ังความยาวลําตน

อัตราสวน
ใบพืช : เมททานอล

(กรัม/มิลลิลิตร

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control 2.79a3/   0.00 1.45a3/   0.00 5.45a3/ 0.00 5.26a3/ 0.00 3.07ab3/ 0.00 9.39b3/   0.00
1:80 1.67b 40.14 0.78b 46.21 4.30b 21.10 3.72b 29.28 3.37a -9.77 11.00a -17.15
1:40 1.21c 56.63 0.49c 66.21 3.99b 26.79 2.91c 44.68 2.79bc 9.12 11.24a -19.70
1:20 0.51d 81.72 0.15d 89.66 2.54c 53.39 1.48d 71.86 2.79bc 9.12 9.31b   0.85
1:10 0.00e 100.00 0.00d 100.00 0.00d 100.00 0.55e 89.54 2.48c 19.22 7.50c 20.13

CV (%) 18.80 - 22.75 - 13.26 - 16.06 - 11.20 - 6.45 -

1/ความยาวของลําตนตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉลี่ยท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 9 เปอรเซ็นตการยับย้ังการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบของสารสกัด  
       จากใบหญาสาบดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ (คาเฉล่ียจากพืชทดสอบ 6 ชนิด คือ หญาขจรจบ
       ดอกเล็ก ผักกวางตุง ถ่ัวผี ขาวไร ขาวโพด และถ่ัวเขียว) ที่ 7 วันหลังเพาะ

ก. เปอรเซ็นตยับย้ังการงอกของเมล็ด

อัตราสวนใบแหง : สารสกัด
เปอรเซ็นตการยับย้ังเฉล่ีย

Hexane Chloroform Methanol
1:80 0.56 3.34 10.24
1:40 2.82 8.91 21.61
1:20 3.65 11.41 34.21
1:10 7.54 22.57 70.76

ข. เปอรเซ็นตยับย้ังการเจริญเติบโตของราก

อัตราสวนใบแหง : สารสกัด
เปอรเซ็นตการยับย้ังเฉล่ีย

Hexane Chloroform Methanol
1:80 24.58 50.49 52.49
1:40 35.96 58.60 59.11
1:20 47.75 65.36 68.20
1:10 59.64 74.02 86.65

ค. เปอรเซ็นตยับย้ังการเจริญเติบโตของลําตน

อัตราสวนใบแหง : สารสกัด
เปอรเซ็นตการยับย้ังเฉล่ีย

Hexane Chloroform Methanol
1:80 3.54 32.59 18.30
1:40 7.04 41.44 30.62
1:20 19.75 49.76 51.10
1:10 29.10 60.71 71.48
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การทดลองท่ี 4 ผลทางอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบที่ใชคลุกดินในอัตราสวนตาง ๆ ท่ี
มีตอการงอกเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

  จากการทดลองโดยใชใบหญาสาบแหงบดละเอียดมาคลุกกับดินในอัตราสวนใบแหง : ดินแหง 
เทากับ 1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 โดยน้ําหนัก ซึ่งเปนอัตราเดียวกับสารสกัดจากใบแหงดวยน้ํา และ
ทดสอบผลตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบและการเจริญเติบโตของตนกลาหลังงอก โดยใชพืชทดสอบ 6 
ชนิด ดังนี้

  ในการทดลองนี้ปริมาณหญาสาบที่คลุกลงในดินมีความแตกตางกัน ในแตละอัตราสวน ซ่ึงอาจมี
ผลตอการดูดน้ํา และกระทบตอการงอกของเมล็ด ดังนั้นจึงไดทําการทดสอบเบื้องตน โดยนําใบหญาสาบ
แหงที่บดละเอียดแลว นําไปสกัดเมทานอลกอน 2 ครั้ง และสกัดดวยน้ําอีก 1 ครั้ง นํากากที่เหลือไปผึ่งให
แหงแลวนํามาคลุกดินที่อัตราสวน กากใบแหงตอดินเทากับ 1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 เชนเดียวกับใน
การทดลองคลุกดิน เพื่อทดสอบวากากของใบหญาสาบที่ไมมีสารอัลลีโลพาทีแลว จะมีผลตอการงอกของ
เมล็ดในดินหรือไม ผลการทดสอบ พบวา กากที่ไมมีสารอัลลีโลพาทีของใบหญาสาบที่คลุกดินในทุก
อัตราสวนไมมีผลตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด แสดงวา การ
ดูดน้ําของกากใบหญาสาบที่ไมมีสารอัลลีโลพาที ไมทําใหการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ       
ตนกลาแตกตางจากดินขุยไผเพียงอยางเดียว (ภาคผนวก ตาราง 17ก-ค) ดังนั้นในการทดสอบสารอัลลีโล
พาทีจากใบหญาสาบโดยการคลุกดินจึงใชดินขุยไผที่ไมไดคลุกกับใบหญาสาบเปนตัวเปรียบเทียบ

  ผลตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบ
  ทุกอัตราสวนของใบหญาสาบแหงที่คลุกดินมีผลกระทบตอการงอกของเมล็ดกวางตุงแตกตาง

จากตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่อัตราสวนใบหญาสาบแหงตอดิน 1:80 และ 1:40 การ
งอกของเมล็ดผักกวางตุงลดลง 23% และ 70 % ตามลําดับ สวนอัตราสวนที่ 1:20 และ 1:10 การงอกของ
เมล็ดถูกยับยั้งไดอยางสมบูรณ เมื่อนําเมล็ดหญาขจรจบดอกเล็กไปเพาะในดินที่ผสมใบหญาสาบแหงที่
อัตราสวน 1:40 และ 1:20 พบวา เมล็ดงอกไดชาลงและจํานวนเมล็ดที่งอกก็นอยกวาตัวเปรียบเทียบอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 10ก) มีคาการงอกเหลือเพียง 29.19% และ 2.06% ตามลําดับ และที่
อัตราสวน 1:10 การงอกของเมล็ดหญาขจรจบถูกยับยั้งอยางสมบูรณ การงอกของเมล็ดขาวโพด ขาวไร 
และ ถั ่วเขียวที่เพาะลงดินที่มีใบหญาสาบแหงอัตราสวน 1:10 ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ           
ตัวเปรียบเทียบ โดยการงอกถูกยับยั้ง 28.05%, 31.58% และ 44.91% ตามลําดับ ในขณะที่อัตราสวน   
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อื่น ๆ ไมมีผลตอการงอกของเมล็ดพืชทั้งสามชนิด สวนการงอกของเมล็ดถั่วผีก็ถูกยับยั้ง 33.35% และ 
85.00 % เมื่อเพาะในดินที่มีใบหญาสาบแหงที่อัตราสวน 1:20 และ 1:10 ตามลําดับ (ตาราง 10ก)

  ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวรากของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
  ความยาวรากของตนกลาผักกวางตุงถูกยับยั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือเพาะในดินท่ีคลุกใบ

หญาสาบแหงทุกอัตราสวน ยกเวนที่อัตราสวน 1:80 โดยที่อัตราสวน 1:40 ความยาวรากถูกยับยั้ง 17.58% 
ในขณะที่อัตราสวน 1:20 และ 1:10 การงอกถูกยับยั้งโดยสมบูรณ ความยาวรากของตนกลาหญาขจรจบ
ดอกเล็กก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกันที่อัตราสวน 1:40 และ1:20 ความยาวรากลดลง 22.14% และ
87.82% สวนอัตราสวน 1:10 ยับยั้งการงอกไดอยางสมบูรณ ในดินคลุกใบหญาสาบอัตราสวน 1:20 และ 
1:10 นั้นความยาวรากตนกลาถั่วผีถูกยับยั้ง 57.17 - 70.92% และขาวโพดถูกยับยั้งถึง 46.56 – 91.84% 
ของตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 10ข) แตที่อัตราสวน 1:80 และ 1:40 ไมมีผลกระทบตอความยาวรากของตน
กลาทั้งสองชนิด ความยาวรากของตนกลาขาวไรและถั่วเขียวไดผลกระทบที่ใกลเคียงกันจากใบหญาสาบ
แหงคลุกดินที่อัตราสวน 1:20 และ 1:10 ซึ่งตางแตกจากตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 
10ข) โดยความยาวรากถูกยับยั้ง 20.80 - 80.16% และ 21.09 - 80.29% ในขาวไรและถั่วเขียวตามลําดับ 
ในขณะที่อัตราสวน 1:80 และ 1:40 ความรากของตนกลาขาวไรกลับถูกกระตุนใหยาวกวาตัวเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และที่อัตราสวน 1:80 ก็สงเสริมความยาวรากถั่วเขียวใหยาวกวาตัวเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเหมือนกัน (ตาราง 10ข)

ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวลําตนของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
  ทุกอัตราสวนของใบหญาสาบแหงที่คลุกกับดินมีผลกระทบตอความยาวลําตนของตนกลาขาวไร 

ถูกยับยั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่อัตราสวน 1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 ยับยังความยาวลําตนได 
22.23%, 35.79%, 49.17% และ 76.66% ตามลําดับ (ตาราง 10ค) ใบหญาสาบคลุกดินที่อัตราสวน 1:40-
1:10 สามารถยับยั้งความยาวลําตนของตนกลาถั่วผีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 18.43 - 71.69% สวนความ
ยาวลําตนของตนกลาผักกวางตุงและหญาขจรจบดอกเล็กไดรับผลกระทบเฉพาะในดินคลุกใบหญาสาบ
อัตราสวน 1:20 และ1:10 โดยความยาวลําตนของตนกลาผักกวางตุงถูกยับยั้งอยางสูมบรณ แตความยาว
ลําตนของตนกลาหญาขจรจบดอกเล็กถูกยับยั้ง 73.50% และ 100% ตามลําดับ ในผักกวางตุง              
ใบหญาสาบที่คลุกดินอัตราสวน 1:80 และ 1:40 กระตุนความยาวลําตนยาวกวาตัวเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ความยาวลําตนของตนกลาถั่วเขียวและขาวโพดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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เฉพาะที่อัตราสวน 1:10 เทานั้นในขณะที่อัตราสวนอื่น ๆ  ไมสงผลกระทบตอความยาวลําตนของพืชทั้งสอง
ชนิด (ตาราง 10ค)

เมื่อนําใบหญาสาบแหงที่บดใหละเอียดแลวมาคลุกดินในอัตราสวนตาง ๆ แลวนําเมล็ดของพืช
ทดสอบทั้ง 6 ชนิดมาเพาะ พบวา ใบหญาสาบมีผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ
ตนกลาหลังงอกในระดับที่ตาง ๆ กัน (ตาราง 11) แสดงใหเห็นวา สารอัลลีโลพาทีในใบหญาสาบสามารถ
ปลดปลอยออกมาสูดิน และสงผลกระทบตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาผักกวางตุง
มากที่สุด รองลงมาคือ หญาขจรจบดอกเล็ก และถั่วผี ตามลําดับ
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ตาราง 10  ผลของใบหญาสาบแหงคลุกดินในอัตราสวนตาง ๆ ตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ 6 ชนิด 
       ก. การยับย้ังการงอกของเมล็ด

อัตราสวน
ใบพืช : ดิน
(กรัม/กรัม)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว
เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/

Control 16.00a3/ 0.00 19.67a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 19.00a3/ 0.00 19.00a3/ 0.00 19.67a3/ 0.00
1:80 16.33a -2.06 15.00b 23.74 20.00a 0.00 19.33a -1.74 18.00a 5.26 20.00a -3.27
1:40   4.67b 70.81   6.00c 69.50 19.33a 3.35 19.67a -3.53 19.00a 0.00 19.67a -1.56
1:20   0.33c 97.94   0.00d 100.00 13.33b 33.35 19.00a 0.00 19.33a -1.74 20.00a -3.27
1:10   0.00c 100.00   0.00d 100.00   3.00c 85.00 13.00b 31.58 13.67b 28.05 10.67b 44.91

CV (%) 16.31 - 6.35 - 5.53 - 3.99 - 6.45 - 13.38 -

1/จํานวนเมล็ดท่ีงอก
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉล่ียท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 10 (ตอ)   
       ข. การยับย้ังความยาวราก

อัตราสวน
ใบพืช : ดิน
(กรัม/กรัม)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control   2.71a3/ 0.00 5.46a3/ 0.00 5.02a3/ 0.00 6.25c3/ 0.00 14.09a3/   0.00   12.41b3/ 0.00
1:80 2.62ab 3.32 5.10a 6.59 4.77a 4.98 8.50b -36.00 13.37a 5.11 14.75a -19.63
1:40 2.11b 22.14 4.50b 17.58 5.20a -3.59 9.80a -56.80 11.93a 15.33 12.36b -0.24
1:20 0.33c 87.82 0.00c 100.00 2.15b 57.17 4.95d 20.80 7.53b 46.56 9.73c 21.09
1:10 0.00 100.00 0.00c 100.00 1.46c 70.92 1.24e 80.16 1.15c 91.84 2.43d 80.29

CV (%) 18.99 - 6.49 - 7.79 - 10.76 - 13.70 - 9.79 -

1/ความยาวของรากตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉล่ียท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 10 (ตอ)   
       ค. การยบัย้ังความยาวลําตน

อัตราสวน
ใบพืช : ดิน
(กรัม/กรัม)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control 6.68a3/ 0.00 2.90c3/   0.00 10.42a3/ 0.00 10.84a3/ 0.00 13.90a3/ 0.00 17.42a3/ 0.00
1:80 6.11a 8.53 4.31a -48.62 9.86a 5.37   8.43b 22.23 14.40a -3.60 18.69a -7.29
1:40 5.85a 12.43 3.53b -21.72 8.50b 18.43 6.96c 35.79 14.47a -4.10 18.13a -19.75
1:20 1.77b 73.50 0.00d 100.00 6.72c 35.51 5.51d 49.17 13.74a 1.15 18.01a -18.96
1:10 0.00b 100.00 0.00d 100.00 2.95d 71.69 2.53e 76.66   7.99b 42.52 11.41b 24.64

CV (%) 34.64 - 10.80 - 7.34 - 5.72 - 6.56 - 6.88 -

1/ความยาวของลําตนตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉล่ียท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 11 ผลใบหญาสาบคลุกดินในอัตราสวนตาง ๆ ตอการยับย้ังการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
       ของตนกลาหลังงอก(คาเฉล่ียจากพืชทดสอบ 6 ชนิด)

อัตราสวน
ใบพืช : ดิน
(กรัม/กรัม)

เปอรเซ็นตการยับย้ังเฉล่ีย

การงอกของเมล็ด ความยาวราก ความยาวลําตน
1:80 3.66 -5.94 -3.89
1:40 23.09 -0.93 3.51
1:20 37.71 55.67 40.06
1:10 64.92 87.20 69.25

การทดลองที่ 5 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําตอการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของตนกลา และการสะสมสาร malondialdehyde (MDA) ของพืชทดสอบหลังงอก

5.1 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยนํ้าท่ีมีตอการยับย้ังการเจริญเติบโตของตนกลา
พืชทดสอบหลังงอก

 ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวรากของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
 สารสกัดจากใบหญาดวยน้ําทุกอัตราสวนทําใหความยาวรากของตนกลาพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิดส้ัน

กวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 12ก) โดยสารสกัดที่อัตราสวน 1:10 สามารถยับยั้ง
การงอกของตนกลาหญาขจรจบดอกเล็กและผักกวางตุงไดอยางสมบูรณ สวนความยาวรากของตนกลาถ่ัว
เขียว ถั่วผี ขาวโพด และขาวไร ถูกยับยั้งถึง 57.78%, 71.93%, 85.20% และ 100% ตามลําดับ และสาร
สกัดใบหญาสาบที่อัตราสวน 1:80, 1:40 และ 1:20 ทําใหความยาวรากของตนกลาถั่วเขียว ถั่วผี ขาวโพด 
ผักกวางตุง หญาขจรจบดอกเล็ก และขาวไรลดลง 29.45 - 47.93%, 40.35 - 63.74%, 31.06 - 67.17%, 
67.54 - 86.79%, 51.23 - 94.75% และ 32.15 - 97.18% ตามลําดับ (ตาราง 12ก)

ผลตอการเจริญเติบโตดานความยาวลําตนของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
  สารสกัดใบหญาสาบมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนกลานอยกวาผลกระทบตอราก ใน

หญาขจรจบดอกเล็กและผักกวางตุง พบวา สารสกัดจากใบหญาดวยน้ําสาบที่อัตราสวนสูง ๆ (1:20 และ 
1:10) ยับยั้งความยาวลําตน สวนสารสกัดที่อัตราสวนต่ํา ๆ (1:80) กลับกระตุนความความยาวลําตน การ
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งอกของตนกลาผักกวางตุงและหญาขจรจบดอกเล็กถูกยับยั้งไดอยางสมบูรณในสารสกัดอัตราสวน 1:10 
และที่อัตราสวน 1:20 ยับยั้งความความยาวลําตนได 1.83% และ 15.71% ของตัวเปรียบเทียบตามลําดับ 
(ตาราง 12ข) ตนกลาขาวโพดสั้นกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในสารสกัดใบหญาสาบทุก
อัตราสวน โดยที่สารสกัดอัตราสวน 1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 ความยาวลําตนลดลง 32.55%, 33.37%, 
42.01% และ 68.57% ตามลําดับ (ตาราง 12ข) และสารสกัดใบหญาสาบอัตราสวน 1:20 และ 1:10 
สามารถยับยั้งความยาวลําตนของตนกลาถั่วผี ถั่วเขียว และขาวไรได 47.73 - 54.12%, 20.32 - 72.05%, 
และ 16.26 - 73.66% ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราสวน 
1:80 และ 1:40 ไมมีผลกระทบตอความยาวลําตนของตนกลาพืชทดสอบทั้งสามชนิด (ตาราง 12ข)
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ตาราง 12 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยนํ้าตอการยับย้ังการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ 6 ชนิด
       ก. การยับย้ังความยาวราก

อัตราสวน
ใบพืช : น้ํากลั่น
(กรัม/มิลลิลิตร)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control   3.24a3/ 0.00 2.65a3/ 0.00 3.42a3/ 0.00 9.58a3/ 0.00 11.01a3/   0.00   8.93a3/ 0.00
1:80 1.58b 51.23 0.87b 67.17 2.04b 40.35 6.50b 32.15 7.59b 31.06 6.30b 29.45
1:40 0.55c 83.02 0.56bc 78.87 1.95b 42.98 4.04c 57.83 6.12b 44.41 6.16b 31.02
1:20   0.17cd 94.75 0.35c 86.79 1.24c 63.74 0.27d 97.18 3.56c 67.67 4.65c 47.93
1:10 0.00d 100.00 0.00d 100.00 0.96c 71.93 0.00d 100.00 1.63c 85.20 3.77c 57.78

CV (%) 17.23 - 20.99 - 17.15 - 13.80 - 21.38 - 13.35 -

1/ความยาวของรากตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉลี่ยท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 12 (ตอ)   
       ข. การยับย้ังความยาวลําตน

อัตราสวน
ใบพืช : น้ํากล่ัน
(กรัม/มิลลิลิตร)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control   3.12b3/ 0.00 1.64b3/   0.00 7.04a3/ 0.00 4.86a3/ 0.00 9.83a3/ 0.00 13.63a1 0.00
1:80 3.67a -17.63 1.95a -18.90 7.23a -2.70 4.63ab 4.73 6.63b 32.55 14.16a -3.89
1:40 3.00b 3.85 1.79ab -9.15 6.98a 0.85 4.24ab 12.76 6.55b 33.37 13.42a 1.54
1:20 2.63c 15.71 1.61b 1.83 3.68b 47.73 4.07b 16.26 5.70b 42.01 10.86b 20.32
1:10 0.00 100.00 0.00c 100.00 3.23c 54.12 1.28c 73.66 3.09c 68.57   3.81c 72.05

CV (%) 7.92 - 7.46 - 2.84 - 9.61 - 7.99 - 6.09 -

1/ความยาวของลําตนตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉลี่ยท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง13 ผลสารสกัดจากใบหญาสาบดวยนํ้าในอัตราสวนตาง ๆ ตอการยับย้ังการเจริญเติบโตของตนกลา
       หลังงอก(คาเฉล่ียจากพืชทดสอบ 6 ชนิด)

อัตราสวน
ใบพืช : น้ํากลั่น
(กรัม/มิลลิลิตร)

เปอรเซ็นตการยับย้ังเฉล่ีย

ความยาวราก ความยาวลําตน
1:80 41.90 -0.97
1:40 56.36 7.20
1:20 76.34 23.98
1:10 85.82 78.07

5.2 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยนํ้าท่ีมีตอการสะสมสาร malondialdehyde (MDA)
ของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก

ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําตอการสะสมสาร MDA ในรากของตนกลาพืช
ทดสอบหลังงอก และเปอรเซ็นตยับยั้งความยาวราก

หลังจากเพาะเมล็ดพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิดในสารสกัดใบหญาสาบที่อัตราสวนตาง ๆ เมื่อนํารากมา
วิเคราะหปริมาณ MDA พบวา เมื่อเพิ่มอัตราสวนของใบหญาสาบแหงตอน้ํากลั่นสูงขึ้น ปริมาณ MDA ใน   
ตนกลาก็เพิ่มสูงขึ้นดวย ซึ่งสัมพันธกับเปอรเซ็นตการยับยั้งความยาวรากในทิศทางเดียวกัน โดยสารสกัดที่
อัตราสวน 1:80, 1:40 และ 1: 20 สงผลใหความเขมขนของ MDA ในรากหญาขจรจบดอกเล็กเพิ่มขึ้น 
10.67, 26.67 และ 39.87 นาโนโมลตอกรัมน้ําหนักสดตามลําดับ (ตาราง 14 ก) และในรากของผักกวางตุง
เพ่ิมข้ึน 19.38, 32.74 และ 53.56  นาโนโมลตอกรัมน้ําหนักสดตามลําดับ (ตาราง 14 ข) ซึ่งแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวเปรียบเทียบ และพบวา สารสกัดที่อัตราสวนดังกลาวมีผลยับยั้งความยาวราก
หญาขจรจบดอกเล็กเปน 51.23%, 83.02% และ 94.75 % ของตัวเปรียบเทียบตามลําดับ และผักกวางตุง
67.17%, 79.25% และ 86.79 ของตัวเปรียบเทียบตามลําดับ (ตาราง14 ก-ข) โดยรากกวางตุงจะออนแอ
ตอสารสกัดมากที่สุด สารสกัดใบหญาสาบอัตราสวน 1:20 ยับยั้งความยาวรากพืชทดสอบทั้งสองชนิด
มากกวา 80% ของตัวเปรียบเทียบและ สงผลใหปริมาณ MDA ในรากเพิ่มมากขึ้นเปนประมาณ 11 เทา
ของตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 14 ก-ข) ในถั่วผีปริมาณ MDA ในรากเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนใบหญาสาบของ
สารสกัดทุกอัตราสวน ซึ่งแตกตางจากตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสิถิติ ยกเวนที่อัตราสวน 1:80 



65
โดยสารสกัดอัตราสวน 1:40, 1:20 และ 1:10 มีปริมาณ MDA สะสมสูงขึ้นเปน 15.28, 21.89 และ 43.36 
นาโนโมลตอกรัมน้ําหนักสดตามลําดับ สวนเปอรเซ็นตยับยั้งความยาวรากก็เพิ่มขึ้นดวยเปน 42.98 -
71.93% ตามลําดับ (ตาราง 14 ค) การสะสม MDA ในรากของตนกลาขาวไรกับเปอรเซ็นตยับยั้งความยาว
รากก็สัมพันธกับอัตราสวนของสารสกัดที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน โดยสารสกัดที่อัตราสวน 1:40 และ 1:20 
ปริมาณ MDA เพิ่มข้ึนเปน 18.32 และ 24.25 นาโนโมลตอกรัมน้ําหนักสดตามลําดับ สูงกวาตัว
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเปอรเซ็นการยับยั้งความยาวรากเพิ่มขึ้นเปน 57.83% และ 
97.18% ตามลําดับ (ตาราง 14ง) ปริมาณ MDA ในรากของตนกลาขาวโพดก็เพิ่มขึ้นตามอัตราสวนของ
สารสกัดทุกอัตราสวน ซึ่งแตกตางจากตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสิถิติ ยกเวนที่อัตราสวน 1:80 
โดยสารสกัดอัตราสวน 1:40, 1:20 และ 1:10 ทําใหปริมาณ MDA สะสมเพิ่มขึ้นเปน 7.44, 8.93 และ 
13.82  นาโนโมลตอกรัมน้ําหนักสดตามลําดับ สวนเปอรเซ็นตยับยั้งความยาวรากก็เพิ่มขึ้นเปน 44.41 -
85.20% (ตาราง 14จ) และปริมาณ MDA ในรากของตนกลาถั่วเขียวในสารสกัดทุกอัตราสวนเพิ่มขึ้นสูง
กวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยสารสกัดสารที่อัตราสวน 1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 
ปริมาณ MDA เพ่ิมข้ึนเปน 5.88, 7.44, 9.83 และ 13.82 นาโนโมลตอกรัมน้ําหนักสด และเปอรเซ็นตการ
ยับยั้งความยาวรากก็เพิ่มขึ้นเปน 29.45%, 31.02%, 47.93% และ 57.78% ตามลําดับ (ตาราง 14ฉ)

  ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําตอการสะสมสาร MDA ในลําตนของตนกลาพืช
ทดสอบหลังงอก และเปอรเซ็นตยับยั้งความยาวลําตน

   เมื่อเพาะเมล็ดของพืชทดสอบดวยสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําในอัตราสวนตาง ๆ  เปนเวลา 7 
วันแลวนําสวนของลําตนมาวิเคราะหหาปริมาณ MDA พบวา ลําตนของพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด เมื่อไดรับ
สารสกัดใบหญาสาบทุกอัตราสวน ปริมาณ MDA ในตนเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนของสารสกัด แตเพิ่มขึ้นใน
ปริมาณที่นอยกวาในสวนของราก และมีความสัมพันธกับเปอรเซ็นตการยับยั้งความยาวลําตนในทิศทาง
เดียวกันเหมือนกับในสวนของรากตนกลาพืชทดสอบ (ตาราง 15ก-ฉ) โดยสารสกัดในทุกอัตราสวนใน
ผักกวางตุง และเฉพาะที่อัตราสวน 1:40 และ 1:20 ในหญาขจรจบดอกเล็กทําใหมีการสะสม MDA ในลํา
ตนเพ่ิมขึ้นมากกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิแตเพิ่มในปริมาณที่ไมสูงนัก โดยสารสกัดที่
อัตราสวน 1:80 ,1:40 และ 1:20 ทําใหปริมาณ MDA ในลําตนหญาขจรจบดอกเล็กเพิ่มขึ้นเปน 5.44, 8.29
และ 9.31 และในผักกวางตุงเพิ่มขึ้นเปน 8.21, 8.52 และ 12.86 นาโนโมลตอกรัมน้ําหนักสดตามลําดับ 
สวนสารสกัดที่อัตราสวน 1 : 20 นั้นยับยั้งความยาวตนกลาหญาขจรจบดอกเล็กและผักกวางตุงเปน 
15.71% และ 1.83% ของเปรียบเทียบ สงผลทําใหปริมาณ MDA ในตนกลาเพิ่มมากขึ้นประมาณ 2 เทา
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ของเปรียบเทียบเทานั้น (ตาราง 15ก-ข) ในตนกลาถั่วผี พบวา ในสารสกัดทุกอัตราสวนทําใหลําตนมีการ
สะสมสาร MDA เพิ่มขึ้นสูงกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่อัตราสวน 1:10 ปริมาณ 
MDAใน ลําตนถั่วผีเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ของตัวเปรียบเทียบตามลําดับ และที่อัตราสวน 1:40, 1:20 และ 
1:10 มีปริมาณ MDA เพิ่มขึ้น 15.28, 21.89 และ 43.36 นาโนโมลตอกรัมน้ําหนักสดตามลําดับ และ
เปอรเซ็นตการยับยั้งความยาวลําตนก็เพิ่มขึ้นเปน  54.12%, 32.55% และ 68.57% ตามลําดับ (ตาราง 15
ค) ในตนกลาขาวไรมีปริมาณ MDA เพ่ิมขึ้นในสารสกัดทุกอัตราสวน แตมีอัตราสวน 1:20 และ 1:10 
เทานั้นที่สูงกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ มีปริมาณ MDA เทากับ 5.90 และ 7.07 นาโนโมลตอกรัม
น้ําหนักสดตามลําดับ และเปอรเซ็นตยับยั้งความยาวลําตนเพิ่มขึ้นเปน 16.26% และ 73.66% ตามลําดับ 
ซึ่งสัมพันธกับปริมาณ MDA ท่ีเพ่ิมข้ึนดวย และที่อัตราสวน 1:10 ปริมาณ MDA ก็เพิ่มขึ้นเพียง 2 เทาของ
ตัวเปรียบเทียบเทานั้น (ตาราง 15ง) ในขาวโพด พบวา ในสารสกัดใบหญาสาบทุกอัตราสวนทําใหตนพืชมี
การสะสมสาร MDA เพิ่มขึ้นสูงกวาตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่อัตราสวน 1:10 
ปริมาณ MDAในตนขาวโพดเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทาของตัวเปรียบเทียบ และที่อัตราสวน 1:80, 1:40, 1:20 
และ 1:10 มีปริมาณ MDA เพิ่มขึ้น 4.77, 5.07, 5.10 และ 8.66 นาโนโมลตอกรัมน้ําหนักสดตามลําดับ 
และเปอรเซ็นตการยับยั้งความยาวลําตนก็เพิ่มขึ้นจาก 32.55% เปน 68.57% ตามลําดับ (ตาราง 15จ) 
สวนในลําตนตนกลาถั่วเขียวสารสกัดใบหญาสาบที่อัตราสวน 1:10 มีปริมาณ MDA เพิ่มขึ้นจากตัว
เปรียบเทียบประมาณ 2 เทา และที่อัตราสวน 1:40 - 1:10 ปริมาณ MDA เพิ่มขึ้นอยูระหวาง 6.04 - 9.62
นาโนโมลตอกรัมน้ําหนักสดของตัวเปรียบเทียบ และเปอรเซ็นตยับยั้งความยาวลําตนอยูระหวาง 1.54 -
72.05 %ของตัวเปรียบเทียบ (ตาราง 15ฉ) 

     จากการทดสอบผลของสารสกัดดวยน้ําจากใบหญาสาบในอัตราสวนตาง ๆ ตอการเจริญเติบโต
ของตนกลาพืชทดสอบ พบวาสารสกัดจากใบหญาสาบมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ
ไดแตกตางกัน ที่สารสกัดอัตราสวน 1:20 ยับยั้งความยาวรากของตนกลาโดยเฉลี่ยเทากับ 76.34% และ
ยับยั้งความยาวลําตนโดยเฉล่ีย 23.98% ตามลําดับ (ตาราง 16) เมื่อเพิ่มอัตราสวนใบหญาสาบแหงตอน้ํา
เพ่ิมข้ึน ตนกลาพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิดมีการสะสมปริมาณ MDA แตกตางกัน โดยปริมาณ MDA จะเพิ่มขึ้น
ในทิศทางเดียวกันกับเปอรเซ็นตการยับยั้ง ในสวนของรากจะไดรับผลกระทบจากสารสกัดใบหญาสาบ
มากกวาในลําตน เนื่องจากถูกยับยั้งไดมากกวา จึงสงผลทําใหปริมาณ MDA ในรากสูงกวาลําตน สวนใน
ลําตนเปอรเซน็ตการยับยั้งนอยกวาในราก ปริมาณ MDA ที่สะสมก็นอยตามไปดวย



67
ตาราง 14 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยนํ้าตอการสะสมสาร MDA ในรากของตนกลาพืชทดสอบ
       ทั้ง 6 ชนิด และเปอรเซ็นตการยับย้ังความยาวราก ท่ี 7 วันหลังเพาะ

ก. หญาขจรจบดอกเล็ก

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับยั้ง
ความยาวราก

ปริมาณ MDA
นาโนโมล/

กรัมนํ้าหนักสด
% ของตัวควบคุม

Control 0.00     3.65d1/ 100
1:80 51.23 10.67c 292
1:40 83.02 26.67b 730
1:20 94.75 39.87a 1092
1:10 100.00 * *

CV (%) - 2.34 -

ข. ผักกวางตุง

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับยั้ง ปริมาณ MDA
ความยาวราก นาโนโมล/

กรัมนํ้าหนักสด
% ของตัวควบคุม

Control 0.00     4.82d1/ 100
1:80 67.17 19.38c 402
1:40 79.25 32.74b 679
1:20 86.79 53.56a 1111
1:10 100.00 * *

CV (%) - 6.48 -
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ตาราง 14 (ตอ)

ค. ถั่วผี

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับย้ัง
ความยาวราก

ปริมาณ MDA
นาโนโมล/

กรัมนํ้าหนักสด
% ของตัวควบคุม

Control 0.00      8.85d1/ 100
1:80 40.35 11.90d 134
1:40 42.98 15.28c 173
1:20 63.74 21.89b 247
1:10 71.93 43.36a 490

CV (%) - 8.56 -

ง. ขาวไร

อัตราสวน
ใบพืช : น้ํากลั่น
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับย้ัง
ความยาวราก

ปริมาณ MDA
นาโนโมล/

กรัมนํ้าหนักสด
% ของตัวควบคุม

Control 0.00      9.41c1/ 100
1:80 32.15 10.17c 108
1:40 57.83 18.32b 195
1:20 97.18 24.25a 258
1:10 100.00 ** **

CV (%) - 12.68 -
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ตาราง 14 (ตอ)

จ. ขาวโพด

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับย้ัง
ความยาวราก

ปริมาณ MDA
นาโนโมล/

กรัมนํ้าหนักสด
% ของตัวควบคุม

Control 0.00    4.61d1/ 100
1:80 31.06 5.88d 128
1:40 44.41 7.44c 161
1:20 67.67 8.93b 194
1:10 85.20 13.82a 300

CV (%) - 8.67 -

ฉ. ถ่ัวเขียว

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับย้ัง
ความยาวราก

ปริมาณ MDA
นาโนโมล/

กรัมนํ้าหนักสด
% ของตัวควบคุม

Control 0.00    4.61d1/ 100
1:80 29.45 5.88d 171
1:40 31.02 7.44c 185
1:20 47.93 8.93b 197
1:10 57.78        13.82a 217

CV (%) - 7.95 -

*การงอกถูกยับย้ังอยางสมบูรณ
**ความยาวรากของตนกลาถูกยับย้ัง 100 %
1/ตัวเลขท่ีอยูในคอลัมนเดียวกันตามตัวอักษรท่ีเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT 0.05
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ตาราง 15 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยนํ้าตอการสะสมสาร MDA ในลําตนของตนกลาพืชทดสอบ
       ทั้ง 6 ชนิด และเปอรเซ็นตการยับย้ังความยาวลําตน ที่ 7 วันหลังเพาะ

ก. หญาขจรจบดอกเล็ก

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับยั้ง
ความยาวลําตน

ปริมาณ MDA
นาโนโมล/

กรัมนํ้าหนักสด
% ของตัวควบคุม

Control 0.00 4.16 b1/ 100
1:80 -17.63 5.44 b 130
1:40 3.85 8.29 a 199
1:20 15.71 9.31 a 223
1:10 100.00 * *

CV (%) - 22.37 -

ข. ผักกวางตุง

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับยั้ง ปริมาณ MDA
ความยาวลําตน นาโนโมล/

กรัมนํ้าหนักสด
% ของตัวควบคุม

Control 0.00 6.33d1/ 100
1:80 -18.90 8.21c 129
1:40 -9.15 8.50b 134
1:20 1.83 12.86a 203
1:10 100.00 * *

CV (%) - 1.41 -
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ตาราง 15 (ตอ)

ค. ถั่วผี

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับยั้ง
ความยาวลําตน

ปริมาณ MDA
นาโนโมล/

กรัมน้ําหนกัสด
% ของตัวควบคุม

Control 0.00      8.85d1/ 100
1:80 -2.70 11.90d 134
1:40 0.85 15.28c 173
1:20 47.73 21.89b 247
1:10 54.12 43.36a 490

CV (%) - 8.56 -

ง. ขาวไร

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับยั้ง
ความยาวลําตน

ปริมาณ MDA
นาโนโมล/

กรัมนํ้าหนักสด
% ของตัวควบคุม

Control 0.00   3.61c1/ 100
1:80 4.73 3.57c 99
1:40 12.76 3.71c 103
1:20 16.26 5.90b 163
1:10 73.66 7.07a 196

CV (%) - 10.76 -
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ตาราง 15 (ตอ)

จ. ขาวโพด

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับยั้ง
ความยาวลําตน

ปริมาณ MDA
นาโนโมล/

กรัมนํ้าหนักสด
% ของตัวควบคุม

Control 0.00    3.91c1/ 100
1:80 32.55 4.77b 122
1:40 33.37 5.07b 130
1:20 42.01 5.10b 130
1:10 68.57 8.66a 221

CV (%) - 7.58 -

ฉ. ถ่ัวเขียว

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับยั้ง
ความยาวลําตน

ปริมาณ MDA
นาโนโมล/

กรัมนํ้าหนักสด
% ของตัวควบคุม

Control 0.00   5.16d1/ 100
1:80 -3.89   5.54cd 107
1:40 1.54   6.04bc 117
1:20 20.32 6.64b 129
1:10 72.05 9.62a 186

CV (%) - 6.52 -

*การงอกถูกยับย้ังอยางสมบูรณ
1/ตัวเลขท่ีอยูในคอลัมนเดียวกันตามตัวอักษรท่ีเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT 0.05
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ตาราง 16 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยนํ้าในอัตราสวนตาง ๆ ตอการสะสมสาร MDA เฉล่ียใน
       ลําตนและรากของตนกลาพืชทดสอบ และเปอรเซ็นตการยับย้ังความยาวลําตน ที่ 7 วันหลังเพาะ

ก. สวนของราก

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับยั้ง
ความยาวราก

ปริมาณ MDA
% ของตัวควบคุม

Control 0.00 100
1:80 41.90 182
1:40 56.36 295
1:20 76.34 421

ข. สวนของลําตน

อัตราสวน
ใบพืช : นํ้ากล่ัน
(กรัม/ มิลลิลิตร)

% การยับยั้ง
ความยาวลําตน

ปริมาณ MDA
% ของตัวควบคุม

Control 0.00 100
1:80 -0.97 122
1:40 7.20 135
1:20 23.98 162
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บทที่ 5

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ

สรุปผลการทดลอง
   การทดลองที่1 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําตอการงอกของเมล็ดและการ

เจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก
     1.1 จากการทดสอบกับพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด สารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําที่อัตราสวน 

1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 ยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชทดสอบได 2.22–51.19% และยับยั้งความยาวราก
ตนกลาได 40.02%–89.46% และยับยั้งความยาวลําตนได -3.31–79.35% 

     1.2 จากการทดสอบกับพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด พบวา สารสกัดน้ําจากใบหญาสาบมีผลกระทบ
ตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของผักกวางตุงมากที่สุด รองลงมา คือ หญาขจรจบดอกเล็ก ถ่ัวผี 
ขาวไร และถั่วเขียว ตามลําดับ และสารสกัดมีผลกระทบตอการงอกของเมล็ดขาวโพดเล็กนอย สารสกัด
จากใบหญาสาบอัตราสวน 1:10 สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของของหญาขจรจบดอกเล็ก 
และผักกวางตุงไดอยางสมบูรณ และยับยั้งความยาวของรากของตนกลาขาวไรได 100 %

    การทดลองที่ 2  ศึกษาผลของคาศักยออสโมซิส (osmotic potential) ของสารละลายตอการ
งอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอกทั้ง 6 ชนิด พบวา คาความนําไฟฟาของ
สารสกัดจากใบหหญาสาบ ที่มีคาอยูในชวง 0.99 – 5.69 mS/cm คาความนําไฟฟาจะสูงข้ึนตามอัตราสวน
ของใบพืชที่เพิ่มขึ้น  จากการทดสอบผลของคาศักยออสโมซิสของสารละลายที่มีตอการงอกและการ
เจริญเติบโตของตนกลาหลังงอก โดยใชสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดที่มีคาความนําไฟฟาอยูในชวง
เดียวกันกับคาความนําไฟฟาของสารสกัดจากใบหญาสาบ พบวา ไมมีผลกระทบตอการงอกและการ
เจริญเติบโตของตนกลาเลย แสดงใหเห็นวา คาศักยออสโมซิสของสารสกัดไมสงผลกระทบตอการยับยั้ง
การงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ ดังนั้นผลการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของ
พืชทดสอบนาจะเกิดจากสารเคมีบางชนิดที่มีอยูภายในของใบหญาสาบเอง

    การทดลองที่ 3 ศึกษาการละลายของสารอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบ โดยใชตัวทําละลาย
อินทรีย 3 ชนิด คือ เฮกเซน, คลอโรฟอรม และเมทานอล ทดสอบกับพืชทดสอบ 6 ชนิด คือ หญาขจรจบ
ดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด และถั่วเขียว 
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              3.1 ในการสกัดดวยเฮกเซน พบวา สารสกัดจากใบหญาสาบดวยตัวทําละลายเฮกเซนยับย้ังการ
งอกของเมล็ดพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด เฉลี่ย 0.56%–7.54% ยับยั้งความยาวรากเฉลี่ย 24.58%–59.64% 
และยับยั้งความยาวลําตนของตนกลาเฉล่ีย 3.54%–29.10% 

3.2 สารสกัดจากใบหญาสาบดวยคลอโรฟอรมยับยั้งการงอกของเมล็ดเฉลี่ย 3.34%–22.57% 
ยับยั ้งความยาวรากเฉล่ีย 50.49%–74.02% และยับยั ้งความยาวลําตนของตนกลาเฉล่ีย 32.59%–
60.71%  

3.3 สารสกัดจากใบหญาสาบดวยตัวทําละลายเมทานอลยับยั้งการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบไดดีที่สุด โดยสารสกัดจากใบหญาสาบยับยั้งการงอกของเมล็ดเฉลี่ย 
10.24%–70.76% ยับยั้งความยาวรากเฉลี่ย 52.49%–86.65% และยับยั้งความยาวลําตนของตนกลา
เฉล่ีย 18.30%–71.48% 

3.4 จากสารสกัดใบหญาสาบในตัวทําละลายทั้ง 3 ชนิด พบวา สารสกัดจากใบหญาสาบดวย 
เมทานอลสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบไดดีที่สุด รองลงมาคือตัวทํา
ละลายคลอโรฟอรม และเฮกเซน ตามลําดับ แสดงวา สารอัลลีโลพาทีในใบหญาสาบละลายในเมทานอล
ไดดีที่สุด รองลงมาคือ คลอโรฟอรม และเฮกเซน ตามลําดับ สวนพืชทดสอบที่ออนแอตอสารสกัดจากใบ
หญาสาบมากที่สุดคือ หญาขจรจบดอกเล็ก รองลงมา คือ ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ถั่วเขียว และขาวโพด 
ตามลําดับ 

การทดลองที่ 4 ผลทางอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบที่ใชคลุกดินในอัตราสวนตางๆ ตอการงอกของ
เมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอก 

4.1 ใบหญาสาบแหงคลุกดินที่อัตราสวน 1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 สามารถยับยั้งการงอกของ
เมล็ดพืชทดสอบได 3.66–64.92% อัตราสวน 1:20 และ 1:10 ยับยั้งความยาวรากตนกลาได 55.67–
87.20% และที่อัตราสวน 1:40, 1:20 และ 1:10 ยับยั้งความยาวลําตนได 3.51-69.25% 

4.2 ใบหญาสาบแหงคลุกดินมีผลกระทบตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของผักกวางตุง
มากที่สุด รองลงมา คือ หญาขจรจบดอกเล็ก ถั่วผี ถั่วเขียว และ ขาวไร สวนขาวโพดนั้น ในการสลายมี
ผลกระทบตอการงอกของเมล็ดเพียงเล็กนอย ใบหญาสาบแหงคลุกดินอัตราสวน 1:20 และ 1:10 สามารถ
ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของของผักกวางตุงไดอยางสมบูรณ และที่อัตราสวน 1:10 ยับยั้งการ
งอกและการเจริญเติบโตของของหญาขจรจบดอกเล็กไดอยางสมบูรณ

การทดลองที่ 5 ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของ      
ตนกลา และการสะสมสาร malondialdehyde (MDA) ของพืชทดสอบหลังงอก
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5.1 สารสกัดจากใบหญาสาบแหงดวยน้ํามีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนกลาพืช

ทดสอบ 6 ชนิด ที่อัตราสวน 1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 สามารถยับยั้งความยาวรากตนกลาได 41.90%–
85.82% และยับยั้งความยาวลําตนได -0.97%–78.07% 

5.2  สารสกัดน้ําจากใบหญาสาบมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของผักกวางตุงมากที่สุด 
รองลงมา คือ หญาขจรจบดอกเล็ก ถั่วผี ขาวไร ถั่วเขียว และขาวโพดไดรับผลกระทบจากสารสกัดนอยท่ีสุด 
โดยเฉพาะที่อัตราสวน 1:10 ยับยั้งความงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาหญาขจรจบดอกเล็กและ
ผักกวางตุงไดอยางสมบูรณ และที่อัตราสวนเดียวกันสามารถยับยั้งความยาวของรากของตนกลาขาวไรได 
100 %

5.3 สารสกัดใบหญาสาบดวยน้ําทําใหสวนของรากตนกลาพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด มีการสะสม
สาร MDA เพ่ิมขึ้นเม่ือเพิ ่มอัตราสวนของสารสกัดใหสูงขึ้น ซึ่งปริมาณสาร MDA ที่เพ่ิมข้ึนจะมี
ความสัมพันธกับเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเติบโต สวนปริมาณ MDA ที่สะสมในลําตนของตนกลาพืช
ทดสอบก็เพิ่มขึ้นตามอัตราสวนของสารสกัดจากใบหญาสาบที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน แตพบในปริมาณ    
นอยกวาสวนของราก โดยที่อัตราสวน 1:20 ในรากของพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด มีปริมาณ MDA เฉลี่ยสะสม
เพิ่มขึ้นประมาณ 4 เทาของตัวควบคุม และเปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญเติบโตเฉลี่ยเปน 76.34 % ตามลําดับ 
สวนลําตนมีปริมาณ MDA เฉล่ียสะสมเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 2 เทาของตัวควบคุม และเปอรเซ็นตยับยั้ง
การเจริญเติบโตเฉลี่ยเปน 23.98 % ตามลําดับ 

อภิปรายผลการทดลอง
การทดลองที่ 1

จากการศึกษาผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําที่มีตอการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบหลังงอกทั้ง 6 ชนิดในอัตราสวนตางๆ กัน พบวา สารสกัดจากใบพืชมี
ผลตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบแตกตางกัน เม่ือเพิ่มอัตราสวนใบแหง
สูงขึ้นการยับยั้งก็จะเพิ่มขึ้น ตรงกับการศึกษาของ ปรารถนา จันทรทา (2548) สารสกัดท่ีมีความเขมขนสูงๆ 
จะยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบไดดีกวาสารสกัดความเขมขนต่ําๆ เชน 
การศึกษาสารสกัดน้ําจากใบสบูดํา (Jatropha curcas) ที่ความเขมขน 2%, 4%, 8%, และ 10% พบวา
ยับยั้งการงอกของตนกลา Phaseolus vulgaris, Zea mays, Lycopersicon lycopericum และ
Hibiscus esculentus ไดชาลง สวนความเขมขนสูง ๆ มีผลยับยั้งอยางรุนแรงตอการงอกและการเจริญ
ของรากและลําตนของตนกลาพืชทดสอบ นอกจากนี้สารสกัดที่ความเขมขนต่ําๆ ยังมีผลในการกระตุนการ
งอกและการเจริญเติบโตของตนกลาดวย (Alagesaboopathi. 2011)  ซึ่งตรงกันกับรายงานของ Uddin et 
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al. (2007) ที่พบวาสารสกัดดวยน้ําจากใบ Albizia lebbeck (L.) มีผลยับยั้งการงอกของ Indian mustard
(Brassica juncea (L.) Czern.), Cucumber (Cucumis sativus L.), Black gram (Phaseolus mungo 
L.), Radish (Raphanus sativus L.), และ Cow pea (Vigna unguiculata (L.) Walp.)ใหชาลงได และที่
ความเขมขนสูงมากวา 50% - 100% มีผลยับยั้งความยาวราก ความยาวลําตน และการพัฒนาของตาขาง
อัตราการยับยั้งจะสูงขึ้นตามความเขมขนของสารสกัดที่มากขึ้น แตสารสกัดท่ีความเขมขนตํ่าระหวาง 10%
ถึง 25% จะมีผลการกระตุนการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบใหสูงกวาตัวเปรียบเทียบ พืช
ทดสอบไดรับผลกระทบจากสารสกัดแตกตางกันตามชนิดของพืช ซึ่งพืชทดสอบแตละชนิดตอบสนองตอ
สารสกัดไดตางกัน พืชทดสอบที่ออนแอตอสารสกัดน้ําจากใบหญาสาบ มากที่สุดคือ ผักกวางตุง รองลงมา 
คือ หญาขจรจบดอกเล็ก ถั่วผี ขาวไร ถั่วเขียว และขาวโพด ตามลําดับ โดยสารสกัดจะมีผลยับยั้งความยาว
รากของตนกลา มากกวาความยาวลําตน และความงอกของเมล็ดพืชทดสอบ เชน การศึกษาสารสกัดน้ํา
จากใบ Parthenium hysterophorus มีผลยับยั้งความงอก และการเจริญเติบโตของตนกลา Oryza sativa
L., Zea mays L. และ Triticum aestivum L. ได โดยสวนรากของพืชทดสอบมีความออนแอตอสารสกัด
มากกวาสวนของลําตน (Maharjan;Shrestha; & Jha. 2007) สอดคลองกับการศึกษาสารสกัดจากใบ 
Centella asiatica ทําใหการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของตนกลา ของ pearl millet และ 
cowpea ลดลง โดยความยาวรากจะถูกยับยั้งอยางรุนแรงมากกวาความยาวลําตน (Alagesaboopathi. 
2010)

สารสกัดจากใบหญาสาบมีผลตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบชนิดตาง ๆ แตกตางกัน โดยพบวา
เมล็ดเมล็ดถั่วเขียว และขาวโพด ไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอยจากสารสกัดใบหญาสาบ โดยพืชที่มีเมล็ด
ขนาดใหญจะไดรับผลกระทบจากสารสกัดใบหญาสาบนอยกวาเมล็ดพืชที่มีขนาดเล็ก สอดคลองกับ
การศึกษาของ ชอุม เปรมัษเฐียร และศิริพร ซึงสนธิ (2543) พบวา พืชที่มีเมล็ดขนาดใหญจะมีความ
ตานทานสารสกัดไดดีกวาเมล็ดที่มีขนาดเล็ก ท้ังน้ีอาจเปนผลมาจากท่ีขนาดของเมล็ดแตกตางกันก็มีความ
ตานทานตอสารสกัดแตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดของพืชดวย 

การทดลองที่ 2
ในการศึกษาผลของสารสกัดจากพืชตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลานั้น 

จําเปนที่จะตองทดสอบวาความเขมขนของสารสกัด หรือคาศักยออสโมซิส (osmotic potential) มีผลตอ
การงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบหรือไม โดยการใชสารเคมีบางชนิดซึ่งไมเปนพิษตอพืช เชน 
KCl มาเตรียมเปนสารละลายใหมีความเขมขนเทากับความเขมขนของสารสกัดจากพืชที่เราศึกษา แลวจึง
นําไปทดสอบผลตอความงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ แตเนื่องจากเราไมสามารถที่จะ
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วัดความเขมขนที่แทจริงของสารสกัดจากพืชได จึงตองวัดเปนคาความนําไฟฟา (electrical conductivity) 
แลวนําสารเคมีที่จะใชทดสอบมาเตรียมเปนสารละลายโดยใหมีคาความนําไฟฟาเทากับของสารสกัดจาก
พืช แลวจึงทําการทดสอบ ในการทดลองนี้ใชสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) ความเขมขนตางๆ 
โดยมีคาความนําไฟฟา 1.0, 2.0, 4.0, 6.0 และ 8.0 mS/cm ซึ่งครอบคลุมคาความนําไฟฟาของสารสกัด
จากใบหญาสาบที่นํามาทดสอบ (คาความนําไฟฟา 0.99 – 5.69 mS/cm) พบวา สารละลายทุกความ
เขมขนไมมีผลยับยั้งความงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบเลย แสดงวา สารละลาย
โพแทสเซียมคลอไรดและคาศักยออสโมซิสของสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดนี้ ไมมีผลกระทบตอการ
งอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลา ดังนั้น ผลการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญของ  
ตนกลาของสารสกัดจากใบหญาสาบ นาจะเกิดจากสารบางชนิดที่มีอยูในใบของพืชเอง เชนเดียวกับ
การศึกษาของ กาญจนา หลงสะ (2551) ไดทดสอบผลของคาศักยออสโมซิสของสารสกัดใบผักแขยง
และบลูฮาวายโดยใชสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดที่มีคา EC 0.8, 1.6, 3.2 และ 6.4 mS/cm พบวาไมมี
ผลยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของกวางตุง ผักกาดหัว ขาว ขาวโพด หญารังนก หญาขจรจบดอก
เล็ก ถั่วผี และโสน และสอดคลองกับการศึกษาของ อาทิตยา นุราฤทธิ์ (2552) ไดทดสอบผลของคาศักย
ออสโมซิสของสารสกัดใบพืชในวงศ Annonaceae 3 ชนิด คือ ลําดวน กระดังงาจีน และนอยหนา โดยใช
สารละลายโพแทสเซียมคลอไรดที่ความเขมขนตาง ๆ และมีคาความนําไฟฟาอยูในชวง 0.7–6.84 mS/cm 
พบวาไมมีผลยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของหญาขจรจบดอกเล็ก หญารังนก โสน และถั่วผี 
เชนเดียวกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา คาศักยออสโมซิสของสารละลายในระดับที่นํามาทดสอบไมมีผลตอการ
งอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ

การทดลองที่ 3
จากการศึกษาการละลายของสารอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบโดยใชตัวทําละลายอินทรียที่มีคา 

polarity ที่แตกตางกัน 3 ชนิด คือ เฮกเซน คลอโรฟอรม และเมทานอลมาสกัดสารอัลลีโลพาที แลว
ตรวจสอบโดยการนํามาทดสอบกับพืชทดสอบทั้ง 6 ชนิด คือ หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร
ขาวโพด และถั่ว เขียว พบวา สารสกัดใบพืชหญาสาบมีผลตอการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของพืชทดสอบไดไมเทากัน (จากการใหผลการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
ของพืชทดสอบที่แตกตางกัน)  จากการทดสอบ พบวา โดยรวมแลวสารสกัดดวยเมทานอลจะใหผลการ
ยับยั้งที่สูงที่สุด ทั้งการยับยั้งงอกและการเจริญเติบโตของรากและตนกลาพืชทดสอบ แสดงวา สารอัลลีโล
พาทีจากใบหญาสาบละลายไดดีที่สุดในเมทานอล รองลงมาคือ คลอโรฟอรม และเฮกเซน ตามลําดับ 
สอดคลองกับการศึกษาของ ปรารถนา จันทรทา (2548) พบวาสารอัลลีโลพาทีที่อยูใบตอยติ่งสามารถ
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ละลายไดดีที่สุดในเมทานอล รองลงมา คือคลอโรฟอรม และละลายไดนอยที่สุดในเฮกเซน ตอมา อาทิตยา 
นุราฤทธิ์ (2552) ไดศึกษาสารสกัดดวยตัวทําละลายอินทรียจากใบพืชในวงศ Annonaceae พบวา สาร
สกัดจากเมทานอลใหผลยับยั้งสูงที่สุดมีเปอรเซ็นตการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของรากและตน
กลาวัชพืชทดสอบสูงกวาสารสกัดจากคลอโรฟอรม และเฮกเซน ตามลําดับ การเจริญเติบโตของพืช
ทดสอบ เม่ือใหสารสกัดในอัตราสวน 1:10 จะมีผลทําใหความงอก ความยาวราก และความยาวลําตนของ
ตนกลาพืชทดสอบลดลงมากที่สุด และยังมีผลใหรากของพืชทดสอบมีลักษณะสั้นกุดและเนา 

การยับยั้งของสารสกัดจากพืชข้ึนอยูกับชนิดของตัวทําละลายอินทรียที่นํามาสกัด และชนิดของพืช 
จากการทดลองของ ศิริพร ซึงสนธิ และวิไล สันติโสภาศรี (2536) พบวา สารสกัดจากทุกสวนของตนสาบ
หมา (Eupatorium adenophorum Spreng.) ที่สกัดดวยน้ํา  เบนซีน บิวทานอล คลอโรฟอรม เฮกเซน    
อะซีโตน และเมทานอล พบวา เมทานอลสามารถสกัดสารแอลลีโลพาทีออกมาไดดีที่สุด ซึ่งมีปริมาณสูงใน
ใบและลําตน จากการศึกษาผลทางแอลลีโลพาทีของสารสกัดสาบหมาตอการยับยั้งการงอกของเมล็ด การ
เจริญเติบโตของราก และการเจริญเติบโตของตนพืชทดสอบรวม 19 ชนิด พบวา สารสกัดจากสาบหมา 1 
กรัม สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชทดสอบทุกชนิดและมีผลอยางรุนแรงจนถึงสมบูรณกับพืชทดสอบ 
12 ชนิด ในจํานวนนี้เปนวัชพืชที่ระบาดในไรทั่วไป 10 ชนิด สามารถชะลอการงอกของพืชบางชนิด และมี
ผลยับยั้งการเจริญของรากพืชทดสอบอยางชัดเจน ซึ่งมีผลยับยั้งอยางรุนแรงทําใหการงอกของเมล็ดพืช
ทดสอบลดลงตามความเขมขนของสารสกัดที่เพิ่มขึ้น ในการสกัด okara ดวยน้ํา เมทานอล และอะซีโตน 
ทําการทดสอบผลในงา ผักกาดหอม หญารังนก false daisy และ cockscomb พบวา สารสกัดดวยเมทา
นอลใหผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของลําตนสูงที่สุด รองลงมาคืออะซีโตนและน้ํา ตามลําดับ (Nakano. 
2009) จากการศึกษาของ กาญจนา หลงสะ (2551) ไดทําการทดสอบความสามารถในการละลายของ
สารอัลลีโลพาทีจากใบผักแขยง และบลูฮาวายดวยตัวทําละลายอินทรีย  3 ชนิด ไดแก เฮกเซน
คลอโรฟอรม และเมทานอล ตามลําดับ พบวา สารสกัดดวยเมทานอลจากใบผักแขยง และบลูฮาวาย มีผล
ยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบมากที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดดวย
คลอโรฟอรม และเฮกเซน ตามลําดับ  แตจากการทดลองของ บุญรอด ชาติยานนท (2544) พบวา สารสกัด
ใบประยงคสด และแหงดวยคลอโรฟอรมยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาพืช
ทดสอบทั้ง 8 ชนิด ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ในใบพืชแตละชนิดอาจมีสารอัลลีโลพาทีแตกตาง
กัน และมีความสามารถในการสลายตางกันดวย แตในหญาสาบ สารอัลลีโลพาทีสามารถละลายไดดีใน  
เมทานอล
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การทดลองที่ 4

ผลทางอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบคลุกดินที่อัตราสวนตางๆ แลวปลูกเมล็ดพืชทดสอบลงไปใน
ดินนั้น พบวา สารจากใบหญาสาบสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชทดสอบทุกชนิด แตมีเปอรเซ็นตการ
ยับยั้งตางกัน โดยเฉลี่ยความงอกของเมล็ดพืชผักกวางตุงจะถูกยับยั้งมากที่สุด รองลงมาคือหญาขจรจบ
ดอกเล็ก ซึ่งตรงกับการทดลองของ ปรารถนา จันทรทา (2548) พบวา ใบตอยติ่งแหงคลุกดินที่อัตราสวน
ตาง ๆ ทําใหความงอกของผักกวางตุงถูกยับยั้งมากที่สุด รองลงมาคือ หญาขจรจบดอกเล็ก เม่ือใชใบหญา
สาบคลุกดินในอัตราสวน 1: 10 มีผลทําใหสวนของรากไดรับผลกระทบมากที่สุด จากการศึกษาของ     
แทนวีร และคนอื่น ๆ  (Tanveer et al. 2010) พบวา ดินที่มีเศษซากของตน Euphorbia helioscopia L. 
ทําใหความยาวรากของตน wheat และ lentil ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับดินที่ไมมี
เศษซากพืช ซึ่งตรงกับรายงานของ เซง และคนอื่น ๆ (Tseng et al. 2003) พบวา ดินที่คลุกกับผง 
Macaranga tanarius L. สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของตนกลา lettuce (Lactuca sativa L.) 
โดยเฉพาะสวนของรากจะไดรับผลกระทบมากที่สุด จากงานวิจัยของ ฉวน และ คนอื่น ๆ (Xuan et al. 
2005) ศึกษา luceme (Medicago sativa cv. Racen) และ kava (Piper methysticum) โดยคลุกผสมพืช
ลงในดิน พบวา สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ barnyard grass และ monochoria ได แสดงวา เมื่อ
คลุกเศษซากพืชลงในดินแลวสารอัลลีโลพาทีจะถูกปลดปลอยลงสูดิน สงผลกระทบตอการงอกและการ
เจริญเติบโตของพืช ในหญาสาบนั้นก็เชนกันเมื่อคลุกใบแหงกับดินสารอัลลีโลพาทีจากใบหญาสาบจะถูก
ปลดปลอยลงสูดิน และสงผลกระทบตอความงอกของพืชทดสอบและการเจริญเติบโตของพืชได

 
การทดลองที่ 5

ในการทดลองผลของสารสกัดจากใบหญาสาบดวยน้ําตอการยับยั้งการเจริญเติบโต และการ
สะสมสาร MDA ในตนกลาพืชทดสอบ พบวา สารสกัดจากใบหญาสาบทําใหความเขมขนของสาร MDA 
ในรากและลําตนเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเติบโต           
เมื่ออัตราสวนของสารสกัดเพิ่มขึ้น  เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเติบโต และปริมาณ MDA ก็เพิ่มขึ้นดวย 
จากการศึกษาสารสกัดดวยน้ําจากใบ Hemistepta lyratam ที่ความเขมขน 0.0125, 0.025, 0.05 และ 0.1 
กรัมตอลิตร พบวา ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาอยางรุนแรงในตน Wheat (Triticum 
aestivum), rape (Brassica campestris)และ radish (Raphanus sativus), และยับยั้งไดนอยในตน 
sorghum (Sorghum vulgare) และcucumber (Cucumis sativus) สารสกัดที่มีความเขมขนต่ําจะกระตุน
การเจริญเติบโตของรากและลําตน ขณะที่สารสกัดที่มีความเขมขนสูงจะยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช
ทดสอบ เมื่อใหสารสกัดที่มีความเขมขนสูงขึ้นทําใหปริมาณ MDA ของตนกลา cucumber (Cucumis 
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sativus) และ radish (Raphanus sativus) ก็เพิ่มขึ้นดวย (Xingxiang; et al. 2009). ซึ่งตรงกับรายงาน
ของ Junmin and Zexin. (2010) ที่พบวาสารสกัดดวยน้ําจากใบ Mikania micranthlacryma-jobi เมื่อ
ความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้นทําใหปริมาณ MDA ในตนกลาเพ่ิมข้ึนดวย ซึ่งการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของตนกลานาจะสัมพันธกับการไดรับความเสียหายของเซลลจากการเกิดปฏิกิริยา oxidization กับ 
ปริมาณ MDA ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นสารสกัดจากใบหญาสาบอาจมีสวนทําใหเกิด Lipid peroxidation สงผลให
มีการสะสม MDA ที่เกิดจากเยื่อหุมเซลลถูกทําลายและสูญเสียสมบัติ ทําใหเกิดการตายของพืช

ขอเสนอแนะ
   1. จากการศึกษาผลของสารสกัดจากใบหญาสาบ พบวา สามารถยับย้ังการงอกและ            

การเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบไดหลายชนิด จึงควรจะศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในสภาพแปลง
ทดลองตอไป

     2.  ผลของสารสกัดจากใบหญาสาบ ดวยน้ําและตัวทําละลายอินทรียทั้ง 3 ชนิด พบวา สารมี
ฤทธิ์ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบได ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรจะมี
การศึกษาเทคนิควิเคราะหสารที่เปนองคประกอบทางเคมีและแยกสารสกัดใหบริสุทธิ์ และนําไปทดสอบ
เพื่อยืนยันศักยภาพของสารอัลลีโลพาที 
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ภาพประกอบ 3 ผลของสารสกัดนํ้าจากใบหญาสาบ อัตราสวน 1: 80, 1: 40, 1: 20 และ 1:10 
       (น้ําหนัก/ปริมาตร) ตอการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ 7 วันหลังเพาะ
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ภาพประกอบ 4 ผลของสารสกัดเมทานอลอัตราสวน 1: 80, 1: 40, 1: 20 และ 1:10 (น้ําหนัก/ปริมาตร)
       จากใบหญาสาบ ตอการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ 7 วันหลังเพาะ
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ภาพประกอบ 5 ผลของการคลุกดินดวยใบหญาสาบอัตราสวน 1: 80, 1: 40, 1: 20 และ 1:10 (กรัม/กรัม)
       ตอการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ 7 วันหลังเพาะ
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ภาพประกอบ 6 ผลของการคลุกดินดวยใบหญาสาบท่ีสกัดสารออกหมดแลวอัตราสวน 1: 80 , 1: 40, 
       1: 20 และ 1:10 (กรัม/กรัม) ตอการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ 7 วันหลังเพาะ
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ตาราง 17  ผลของใบหญาสาบแหงท่ีสกัดสารออกหมดแลวคลุกดินในอตัราสวนตาง ๆ ตอความงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ
       6  ชนิด 
       ก. การยับย้ังการงอกของเมล็ด

อัตราสวน
ใบพืชท่ีสกัดสาร
ออกหมด : ดิน

(กรัม/กรัม)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/ เมล็ด1/ IP2/

Control 18.33a3/ 0.00 19.67a3/ 0.00 20.00a3/ 0.00 19.33a3/ 0.00 19.00a3/ 0.00 19.67a3/ 0.00
1:80 18.67a -1.85 19.33a 1.73 20.00a 0.00 19.33a 0.00 19.00a 0.00 20.00a -1.68
1:40 18.33a 0.00 19.00a 3.41 20.00a 0.00 19.67a -1.76 19.00a 0.00 20.00a -1.68
1:20 18.00a 1.80 19.33a 1.73 20.00a 0.00 19.67a -1.76 18.67a 1.74 20.00a -1.68
1:10 18.00a 1.80 19.33a 1.73 20.00a 0.00 19.33a 0.00 18.67a 1.74 19.67a 0.00

C.V.(%) 2.43 - 2.67 - 0.00 - 3.25 - 3.56 - 1.59 -

1/จาํนวนเมล็ดท่ีงอก
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉล่ียท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %

95
/
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ตาราง 17 (ตอ)   
       ข. การยับย้ังความยาวราก

อัตราสวน
ใบพืชท่ีสกัดสาร
ออกหมด : ดิน

(กรัม/กรัม)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control   1.93a3/ 0.00 3.36a3/ 0.00 3.63a3/ 0.00 4.55a3/ 0.00 13.60a3/   0.00   11.58a3/ 0.00
1:80 1.85a 4.15 3.20a 4.76 3.73a -2.75 4.56a -0.22 13.57a 0.22 11.54a -0.09
1:40 1.89a 2.07 3.25a 3.27 3.93a -8.26 4.43a 2.64 13.55a 0.37 11.53a 0.00
1:20 1.83a 5.18 3.26a 2.98 3.80a -4.68 4.47a 1.76 13.53a 0.51 11.51a 0.17
1:10 1.82a 5.70 3.18a 5.36 3.83a -5.51 4.45a 2.20 13.55a 0.37 11.53a 0.00

C.V.(%) 6.05 - 3.16 - 1.19 - 1.63 - 3.22 - 4.33 -

1/ความยาวของรากตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉล่ียท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %
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ตาราง 17 (ตอ)   
       ค. การยบัย้ังความยาวลําตน

อัตราสวน
ใบพืชท่ีสกัดสาร
ออกหมด : ดิน

(กรัม/กรัม)

พืชทดสอบ
หญาขจรจบดอกเล็ก ผักกวางตุง ถั่วผี ขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเขียว

ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/ ซม.1/ IP2/

Control 5.94a3/ 0.00 6.26a3/   0.00 9.16a3/ 0.00 10.79a3/ 0.00 13.50a3/ 0.00 17.45a3/ 0.00
1:80 5.79a 2.53 6.23a 0.48 9.64a -5.24 10.76a 0.28 13.40a 3.60 17.40a 0.29
1:40 5.71a 3.87 6.25a 0.16 9.50a -3.71 10.73a 0.56 13.45a 3.24 17.43a 0.11
1:20 5.75a 3.20 6.21a 0.80 9.29a -1.42 10.75a 0.37 13.43a 3.38 17.46a -0.06
1:10 5.73a 3.54 6.23a 0.48 9.23a -0.76 10.72a 0.65 13.42a 3.45 17.41a 0.23

C.V.(%) 2.71 - 5.23 - 1.95 - 3.31 - 5.43 - 6.42 -

1/ความยาวของลําตนตนกลา (ซม.)
2/เปอรเซ็นตยับย้ัง (Inhibition Percentage)
3/คาเฉล่ียท่ีอยูในคอลัมนเดียวกัน ตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95
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