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บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของสารสกัดหยาบด้วยน้ำาจากใบแห้งของกะเพรา โหระพา แมงลัก
ยี่หร่า และสะระแหน่ ที่อัตราส่วนความเข้มข้น 1:30 1:20 และ 1:10 (น้ำาหนักต่อปริมาตร) ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญ
เติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum L.) โดยใช้น้ำากลั่นเป็นชุดควบคุม
ผลการศึกษา พบว่า สารสกัดด้วยน้ำาจากใบแมงลัก มีผลต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลืองมากทีส่ ดุ (p < .05) เมือ่ เปรียบเทียบผลของสารสกัดด้วยน้าำ จากใบแมงลักสด และใบแมงลักแห้ง ที่
อัตราส่วนความเข้มข้น 1:30, 1:20 และ 1:10 (น้ำาหนักต่อปริมาตร) ต่อการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้า
ขจรจบดอกเหลือง โดยใช้น้ำากลั่นเป็นชุดควบคุม พบว่า สารสกัดจากใบแมงลักมีผลทำาให้การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
ของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลืองลดลง (p < .05) และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดมากขึ้น สารสกัดจากใบแมงลักแห้ง
มีผลยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลืองดีกว่าสารสกัดจากใบแมงลักสด การใช้สารสกัดจาก
ใบแมงลักแห้งที่อัตราส่วน 1:10 ให้ผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลืองทั้งหมด (100 เปอร์เซ็นต์) จากการ
ทดสอบผลของค่าศักย์ออสโมซิสของสารละลายต่อการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง โดยใช้สารละลายโพแทสเซียม
คลอไรด์ แสดงให้เห็นว่า ค่าศักย์ออสโมซิสของสารสกัดจากใบแมงลักแห้งไม่มีผลต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบ
ดอกเหลือง แสดงว่า ผลการยับยั้งของสารสกัดจากใบแมงลักแห้งเกิดจากสารเคมีบางชนิดที่มีอยู่ในใบพืชเอง
คำาสำาคัญ : สารสกัดน้ำา วงศ์ Lamiaceae การงอกและการเจริญเติบโต หญ้าขจรจบดอกเหลือง
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Abstract
This research aimed to compare aqueous crude extracts from dry leaves of Ocimum sanctum L.,
Ocimum basilicum L., Ocimum canum Sims., Ocimun gratissimum L. and Mentha cordifolia Opiz. at the
concentration ratios of 1:30, 1:20 and 1:10 [dry leaf : water (w/v)], on seed germination and seedling growth
of Pennisetum setosum L. using distilled water to control.
The finding showed that aqueous extract from Ocimum canum Sims. Leaf had the highest inhibitory effect on seed germination and seeding growth of Pennisetum setosum L. (p < .05). The effect of
aqueous extracts from fresh and dry leaves of Ocimum canum Sims. at the concentration ratios of 1:30
1:20 and 1:10 [dry leaf : water (w/v)] on seed germination and seedling growth of Pennisetum setosum L.
was also compared using distilled water as the controller. The results indicated that extracts from Ocimum
canum Sims. leaf is significantly reduced the germination and seedling growth of Pennisetum setosum L.
(p < .05). After increasing the concentration of the extracts, the dry-leaf extract of Ocimum canum Sims.
gave higher reductions of seed germination and seeding growth of Pennisetum setosum L. than those of
fresh-leaf extract. The dry-leaf extract at ratio of 1:10 gave the complete inhibition on seed germination of
Pennisetum setosum L. (100%). The effect of osmotic potential of the aqueous leaf extracts on seed germination was evaluated using KCl solution as tester, the result revealed that the osmotic potential of dry-leaf
extract from Ocimum canum Sims. had no effect on seed germination. Therefore, the inhibition effect of
dry-leaf extract of Ocimum canum Sims. naturally occurred from chemicals in the plant leaf.
Keywords : aqueous extract, Lamiaceae, seed germination, seedling growth, Pennisetum setosum L.
บทนำา

การกำาจัดวัชพืชในปัจจุบันนิยมใช้สารกำาจัดวัชพืช เนื่องจากมีข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน
และสามารถเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันการใช้สารกำาจัดวัชพืชอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
และสภาพแวดล้อม รวมทั้งการปนเปื้อนของสารพิษในผลผลิตพืช ดังนั้นการใช้สารกำาจัดวัชพืชให้น้อยที่สุด จะเป็นผลดีทั้งต่อ
เกษตรกรผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม (พรชัย เหลืองอาภาพงศ์, 2540) ซึ่งทางเลือกที่น่าสนใจทางหนึ่ง คือ การใช้สารที่ได้
จากพืชธรรมชาติในการจัดการวัชพืชแบบยั่งยืน (sustainable weed management) พืชชนิดต่างๆ ในธรรมชาติทั้งพืชปลูก
และวัชพืชมีความสัมพันธ์ทางด้านชีวเคมีต่อกัน โดยพืชสามารถผลิตสารเคมีขึ้นมา ส่วนใหญ่เป็นสารทุติยภูมิ (secondary
metabolites) และปลดปล่อยสารเหล่านัน้ ออกสูส่ ภาพแวดล้อมและมีผลกระทบทัง้ ด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และ
การยับยัง้ การเจริญเติบโตของพืชทีข่ น้ึ อยูข่ า้ งเคียง หรือสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ เรียกปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นีว้ า่ อัลลีโลพาที (allelopathy)
และเรียกสารเคมีที่ปลดปล่อยออกมาสู่สภาพแวดล้อมว่า สารอัลลีโลพาที (allelochemicals หรือ allelopathic substances)
(Rice, 1984; Putnam, 1985) รัตนวรรณ พรรุ่งเรือง และคณะ (2554) พบว่า สารสกัดจากใบพืชสกุล Jatropha บางชนิด
ด้วยน้ำาสามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว (Oryza sativa) และถั่วผี (Phaseolus lathyroides
Linn.) ภัทริน วิจิตรตระการ และคณะ (2555) ทดสอบผลของสารสกัดด้วยน้ำาจากส่วนของราก ลำาต้น ใบ และดอกของ
ต้นดาวเรือง (Tagetes erecta L.) พบว่า สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าข้าวนก
(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.) และกวางตุ้ง (Bracsica chinensis Jusl var. parachinensis Bailey.)ได้
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อัญชลี จาละ และอมรทิพย์ วงค์สารสิน (2556) ทำาการศึกษาสารอัลลีโลพาทีซึ่งสกัดด้วยน้ำาจากส่วนของราก ลำาต้น และใบของ
ต้นต้อยติ่ง (Ruellia tuberose) ต่อการงอกของเมล็ดไมยราบ (Mimosa pucida L.) ผักเสี้ยนผี (Amaranthus gracilis
Desf) และผักโขมหิน (Cleoma viscose L.) พบว่า สารสกัดจากส่วนต่างๆของต้นต้อยติง่ สามารถยับยัง้ การงอกของเมล็ดวัชพืช
ทดสอบได้ จากการศึกษาทดลองทีผ่ า่ นมาของผูว้ จิ ยั และคณะ พบว่า สารสกัดจากใบแมงลักคา (Hyptis suaveolens Poit.) ซึง่
เป็นพืชในวงศ์ Lamiaceae มีศกั ยภาพในการยับยัง้ การงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพืชทดสอบได้ (Chatiyanon, et al.,
2012) สำาหรับการศึกษาในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้นาำ ใบพืชในวงศ์ Lamiaceae จำานวน 5 ชนิดได้แก่ กะเพรา (Ocimum sanctum L.)
โหระพา (Ocimum basilicum L.) แมงลัก (Ocimum canum Sims.) ยี่หร่า (Ocimun gratissimum L.) และสะระแหน่
(Mentha cordifolia Opiz.) มาศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดด้วยน้ำาต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้า
ขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum L.) และศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดด้วยน้าำ จากใบแมงลักสดและใบแมงลัก
แห้งต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง รวมถึงศึกษาผลของศักย์ออสโมซิส (osmotic potential)
ของสารละลายจากใบแมงลัก ที่มีต่อการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นแนวทางใน
การนำาไปประยุกต์ใช้ทางการเกษตรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เปรียบเทียบผลของสารสกัดด้วยน้ำาจากใบแห้งของพืชในวงศ์ Lamiaceae ได้แก่ กะเพรา โหระพา แมงลัก
ยี่หร่า และสะระแหน่ ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง
2. เปรียบเทียบผลของสารสกัดด้วยน้ำาจากใบแมงลักสดและใบแมงลักแห้ง ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง
3. ศึกษาผลของศักย์ออสโมซิส (osmotic potential) ของสารละลายจากใบแมงลักแห้งที่มีต่อการงอกของเมล็ด
หญ้าขจรจบดอกเหลือง
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีดำาเนินการวิจัย
การทดลองที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดด้วยน้าำ (aqueous extract) จากใบแห้งของพืชในวงศ์ Lamiaceae
ได้แก่ กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า และสะระแหน่ ต่อการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ (bioassay
plants)
การเตรียมตัวอย่างพืช เก็บรวบรวมใบพืชวงศ์ Lamiaceae ได้แก่ กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า และสะระแหน่
จากโรงเรือนปลูกพืช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ และมีความ
สมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงรบกวน โดยเก็บให้ทั่วทั้งต้น นำาใบพืชแต่ละชนิดมาทำาความสะอาดด้วยน้ำาและผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
จากนั้นนำาใบพืชไปอบให้แห้งในตู้อบแห้งโดยใช้อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง
การเตรียมสารสกัด นำาใบพืชแต่ละชนิดมาหั่นให้มีขนาดเล็ก บดละเอียดด้วยเครื่องบดไฟฟ้า บรรจุใบพืชที่บด
ละเอียดแล้วแต่ละชนิดลงในขวดแก้ว เติมน้ำากลั่นให้ได้อัตราส่วน 1:10 (น้ำาหนักต่อปริมาตร) ปิดฝาขวดเพื่อป้องกันการระเหย
นำาไปเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อป้องกันการสลายตัวของสาร (degradation) เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นกรองผ่านผ้าขาวบางและ
กระดาษกรองเบอร์ 1 จะได้สารสกัดด้วยน้ำาตั้งต้น (stock solution) ที่มีความเข้มข้นอัตราส่วน 1:10 (น้ำาหนักต่อปริมาตร) เก็บ
สารตั้งต้นไว้ที่อุณหภูมิ 4+1 องศาเซลเซียส เพื่อรอการนำาไปทดสอบ
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การทดสอบผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง
เจือจางสารสกัดตั้งต้นของพืชแต่ละชนิดด้วยน้ำากลั่น ให้ได้อัตราส่วนความเข้มข้น 1:10 1:20 และ1:30 (น้ำาหนักต่อ
ปริมาตร) จากนั้นนำาสารสกัดด้วยน้ำาแต่ละอัตราส่วนความเข้มข้น รวมทั้งน้ำากลั่น (ชุดควบคุม) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใส่ลงใน
จานทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ซึ่งรองพื้นจานทดลองด้วยกระดาษเพาะเมล็ด นำาเมล็ดหญ้าขจรจบดอก
เหลือง ใส่ลงในจานเพาะจำานวน 20 เมล็ดต่อจาน ปิดฝาจานทดลอง และวางจานทดลองไว้ในชั้นเพาะเลี้ยง โดยให้แสงสว่าง
ด้วยหลอด Philips TLD ฟลูออเรสเซนส์ชนิด daylight ความเข้ม 3,800 ลักซ์ 13 ชั่วโมงต่อวัน วางแผนการทดลองแบบ
completely randomized design (CRD) จำานวน 4 ซ้าำ สังเกตและบันทึกการงอกของเมล็ดและความผิดปกติตา่ งๆ ทุกวันเป็น
เวลา 7 วัน โดยกำาหนดให้เมล็ดงอก หมายถึง เมล็ดทีม่ แี รดิเคิล (radicle) แทงออกมาจากเปลือกหุม้ เมล็ดอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร
ตามวิธีการของ Egley (1974) วัดความยาวราก และลำาต้นของต้นกล้าที่ 7 วันหลังจากเริ่มเพาะเมล็ด นำาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมา
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์
การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของสารสกัดด้วยน้าำ จากใบแมงลักสดและใบแมงลักแห้งต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญ
เติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง
การเตรียมตัวอย่างพืช เก็บรวบรวมใบแมงลัก จากโรงเรือนปลูกพืช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เจริญเติบโตเต็มที่และมีความสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงรบกวน โดยเก็บให้ทั่วทั้งต้น นำาใบ
แมงลักมาชั่งน้ำาหนักสดเพื่อหาอัตราส่วนของน้ำาหนักสดและน้ำาหนักแห้ง สำาหรับใช้ในการคำานวณความเข้มข้นของสารสกัดน้ำา
แบ่งใบแมงลักออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ใบแมงลักสด นำาไปสกัดสารทันที ส่วนที่ 2 ใบแมงลักสดนำาไปอบให้แห้งในตู้อบโดยใช้
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง
การเตรียมสารสกัด นำาใบแมงลักสดและใบแมงลักแห้ง มาตัดหรือหั่นให้มีขนาดเล็ก บดละเอียดด้วยเครื่องบด
ไฟฟ้า ชั่งผงใบแมงลักสด และผงใบแมงลักแห้ง อย่างละ 100 กรัม บรรจุผงใบแมงลักสดและใบแมงลักแห้ง ลงในขวดแก้ว
แต่ละขวด เติมน้ำากลั่นลงในขวดแก้วแต่ละขวดปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ปิดฝาขวดเพื่อป้องกันการระเหย นำาไปเก็บไว้ในตู้เย็น
เพื่อป้องกันการสลายตัวของสาร เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นกรองผ่านผ้าขาวบางและกระดาษกรองเบอร์ 1 จะได้สารสกัดด้วย
น้ำาตั้งต้น ที่มีความเข้มข้นอัตราส่วน 1:10 (น้ำาหนักต่อปริมาตร) เก็บสารตั้งต้นไว้ที่อุณหภูมิ 4+1 องศาเซลเซียส เพื่อรอการนำา
ไปทดสอบ
การทดสอบผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง
เจือจางสารสกัดตั้งต้นจากใบแมงลักสดและใบแมงลักแห้งด้วยน้ำากลั่น ให้ได้อัตราส่วนความเข้มข้น 1:10 1:20 และ
1:30 (น้ำาหนักต่อปริมาตร) จากนั้นนำาสารสกัดด้วยน้ำาแต่ละอัตราส่วนความเข้มข้น รวมทั้งน้ำากลั่น (ชุดควบคุม) ปริมาตร 5
มิลลิลิตร ใส่ลงในจานทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ซึ่งรองพื้นจานทดลองด้วยกระดาษเพาะเมล็ด นำาเมล็ด
หญ้าขจรจบดอกเหลือง ใส่ลงในจานเพาะจำานวน 20 เมล็ดต่อจาน ปิดฝาครอบจานทดลอง และวางจานทดลองไว้ในชั้นเพาะ
เลี้ยง โดยให้แสงสว่างด้วยหลอด Philips TLD ฟลูออเรสเซนส์ชนิด Daylight ความเข้มแสง 3,800 ลักซ์ 13 ชั่วโมงต่อวัน
การวางแผนการทดลอง การบันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนการทดลองที่ 1
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การทดลองที่ 3 ศึกษาผลของศักย์ออสโมซิสของสารละลายจากใบแมงลักแห้งที่มีต่อการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบ
ดอกเหลือง
การเตรียมตัวอย่างพืช และการเตรียมสารสกัดดำาเนินการ เหมือนการทดลองที่ 1
การทดสอบผลต่อการงอก
เนื่องจากค่าศักย์ออสโมซิสของสารละลายมีผลกระทบต่อการดูดน้ำาของเมล็ดพืช จึงอาจส่งผลกระทบต่อการงอก
และการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลืองได้ การทดลองนี้ได้วัดค่าความเข้มข้นของสารสกัดจากใบแมงลักแห้ง
เป็นค่าความนำาไฟฟ้า (Electrical Conductivity) จึงได้ใช้สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ซึ่งสารชนิดนี้ไม่เป็นพิษ
ต่อพืช มาเตรียมเป็นสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆ โดยให้มีค่าความนำาไฟฟ้าครอบคลุมค่าความนำาไฟฟ้าของสารสกัดจากใบ
แมงลักแห้ง เพื่อนำาไปทดสอบการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง เพื่อทดสอบว่าค่าศักย์ออสโมซิสมีผลกระทบต่อการ
งอกของเมล็ดพืชหรือไม่ โดยใช้วิธีการเดียวกันกับการทดสอบผล ในการทดลองที่ 2
การวางแผนการทดลอง การบันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนการทดลองที่ 1
การหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง (Inhibition Percentage, IP)
C = การงอกของเมล็ดหรือความยาวต้นกล้าของชุดควบคุม
T = การงอกของเมล็ดหรือความยาวต้นกล้าที่ได้รับสารจากใบพืชอัตราส่วนความเข้มข้นต่างๆ กัน
ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดด้วยน้ำา (aqueous extract) จากใบแห้งของพืชในวงศ์ Lamiaceae ได้แก่ กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า และสะระแหน่ ต่อการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ
ผลต่อการงอกของเมล็ด
สารสกัดด้วยน้ำาจากใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า และสะระแหน่ มีศักยภาพในการยับยั้งการงอกของเมล็ด
หญ้าขจรจบดอกเหลืองได้ (p < .05) เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำากลั่น ยกเว้นเมล็ดที่เพาะในสารสกัดด้วยน้ำาจากใบยี่หร่าที่อัตราส่วน
ความเข้มข้น 1:30 (ตารางที่ 1) โดยเปอร์เซ็นต์การยับยั้งจะสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้เพิ่มมากขึ้น และ
เมื่อเปรียบเทียบสารสกัดด้วยน้ำาจากใบพืชในวงศ์ Lamiaceae ทั้ง 5 ชนิด ที่อัตราส่วนความเข้มข้นเท่ากัน พบว่า สารสกัดด้วย
น้ำาจากใบแมงลัก ให้ผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลืองได้ดีที่สุด (p < .05) โดยเฉพาะที่อัตราส่วนความ
เข้มข้น 1:10 สามารถยับยั้งการงอกได้อย่างสมบูรณ์ และที่อัตราส่วน 1:20 และ 1:30 สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้า
ขจรจบดอกเหลือง ได้ 83.05 และ 77.97 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ รองลงมา ได้แก่ สารสกัดด้วยน้ำาจากใบสะระแหน่ กะเพรา
โหระพา และ ยี่หร่า ตามลำาดับ
ผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง
หลังจากเพาะเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง 7 วัน พบว่า ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอก
เหลืองในด้านความยาวส่วนลำาต้นและความยาวส่วนราก เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลต่อการงอกของเมล็ด สารสกัดด้วย
น้ำาจากใบแมงลัก มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลืองได้ดีที่สุด โดยสารสกัดด้วยน้ำาจากใบ
แมงลักที่อัตราส่วนความเข้มข้น 1:30 สามารถยับยั้งความยาวส่วนลำาต้น และส่วนรากได้ 61.06 และ 73.68 เปอร์เซ็นต์
ตามลำาดับ (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ) เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดเป็นอัตราส่วน 1:20 สามารถยับยั้งความยาวส่วนต้น
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และส่วนราก ได้ 80.85 และ 83.42 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม สารสกัดจากใบยี่หร่าที่อัตราส่วน 1:30 มีแนวโน้มส่ง
เสริมการเจริญเติบโตในด้านความยาวส่วนต้นและความยาวส่วนรากของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลืองเพิ่มมากกว่าการเพาะ
เมล็ดในน้ำากลั่น
ตารางที่ 1 ผลของสารสกัดด้วยน้าำ จากใบแห้งของพืชวงศ์ Lamiaceae จำานวน 5 ชนิด ต่อการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง
ความเข้มข้นสารสกัด
(น้ำาหนักต่อปริมาตร)
น้ำากลั่น (ชุดควบคุม)
1 : 10
1 : 20
1 : 30

การงอก (เปอร์เซ็นต์)1/
กะเพรา
85.00a
15.00c
18.33c
48.33b

โหระพา
95.00a
21.66c
28.33bc
36.16b

แมงลัก
98.33a
00.00c
16.66b
21.66b

ยี่หร่า
98.33a
23.33c
48.33b
88.33a

สะระแหน่
96.66a
6.66c
18.33bc
31.66b

ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 4 ซ้ำา ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีอักษรเหมือนกัน แสดงว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จาก
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
1/

ตารางที่ 2 ผลของสารสกัดด้วยน้ำาจากใบแห้งของพืชวงศ์ Lamiaceae จำานวน 5 ชนิด ต่อความยาวส่วนต้นของต้นกล้าหญ้า
ขจรจบดอกเหลือง
ความเข้มข้นสารสกัด
(น้ำาหนักต่อปริมาตร)
น้ำากลั่น (ชุดควบคุม)
1 : 30
1 : 20
1 : 10

ความยาวส่วนลำาต้น (เซนติเมตร)1/
กะเพรา
4.20a
2.30b
2.20b
1.96b

โหระพา
4.86a
3.43b
2.70c
2.00d

แมงลัก
4.70a
1.83b
0.90c
0.00c

ยี่หร่า
4.43a
4.50a
3.40b
2.30c

สะระแหน่
4.46a
3.66ab
2.83bc
2.43c

ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 4 ซ้ำา ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีอักษรเหมือนกัน แสดงว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จาก
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
1/

ตารางที่ 3 ผลของสารสกัดด้วยน้ำาจากใบแห้งของพืชวงศ์ Lamiaceae จำานวน 5 ชนิด ต่อความยาวส่วนรากของต้นกล้าหญ้า
ขจรจบดอกเหลือง
ความเข้มข้นสารสกัด
(น้ำาหนักต่อปริมาตร)
น้ำากลั่น (ชุดควบคุม)
1 : 30
1 : 20
1 : 10

ความยาวส่วนราก (เซนติเมตร)1/
กะเพรา
3.50a
2.40b
2.33b
1.90b

โหระพา
4.80a
3.33b
2.96b
2.26c

แมงลัก
3.80a
1.00b
0.63b
0.00c

ยี่หร่า
4.20ab
4.80a
3.73b
2.53c

สะระแหน่
4.33a
3.33b
2.53bc
1.86c

ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 4 ซ้ำา ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีอักษรเหมือนกัน แสดงว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จาก
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
1/
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การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของสารสกัดด้วยน้าำ จากใบแมงลักสดและใบแมงลักแห้งต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญ
เติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง
ผลต่อการงอกของเมล็ด
จากการเพาะเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง 7 วัน ในสารสกัดด้วยน้ำาจากใบแมงลักสดและใบแมงลักแห้ง อัตราส่วน
ความเข้มข้น 1:30 1:20 และ 1:10 เปรียบเทียบกับการเพาะเมล็ดในน้ำากลั่น พบว่า เมล็ดที่เพาะในน้ำากลั่นมีเปอร์เซ็นต์การงอก
สูงสุด คือ 91.66 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดที่เพาะในสารสกัดจากใบแมงลักสดและใบแมงลักแห้งทุกอัตราส่วนความเข้มข้นสามารถ
ยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลืองได้ (p < .05) เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำากลั่น (ตารางที่ 4) เปอร์เซ็นต์การงอกของ
เมล็ดลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารสกัดเพิ่มขึ้น ในขณะที่สารสกัดจากใบแมงลักแห้งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการงอกของเมล็ด
หญ้าขจรจบดอกเหลืองได้ดีกว่าใบแมงลักสดโดยสารสกัดจากใบแมงลักแห้งอัตราส่วนความเข้มข้น 1:30 และ 1:20 สามารถ
ยับยั้งการงอกของเมล็ดได้ 76.40 และ 85.09 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ สำาหรับสารสกัดจากใบแมงลักแห้งอัตราส่วน 1:10 สามารถ
ยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง ได้อย่างสมบูรณ์
ผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง
ต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลืองทีเ่ พาะในน้าำ กลัน่ มีความยาวส่วนต้นและส่วนรากมากทีส่ ดุ คือ 4.28 และ 4.50 เซนติเมตร
ตามลำาดับ ในขณะที่ต้นกล้าที่ได้รับสารสกัดจากใบแมงลักสดและใบแมงลักแห้งทุกอัตราส่วนความเข้มข้นมีความยาวส่วนต้น
และความยาวส่วนรากอยู่ระหว่าง 0.61–2.50 และ 1.24–3.77 เซนติเมตร ตามลำาดับ ซึ่งสั้นกว่าความยาวส่วนต้นและความ
ยาวส่วนรากของต้นกล้าที่เพาะในน้ำากลั่นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ยกเว้นความยาวส่วนรากของต้นกล้าที่ได้รับสารสกัดจากใบ
แมงลักสดอัตราส่วนความเข้มข้น 1:30 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลของสารสกัดด้วยน้ำาจากใบแมงลักสดและใบแมงลักแห้งต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้า
หญ้าขจรจบดอกเหลือง
ความเข้มข้นของสารสกัด
(น้ำาหนักต่อปริมาตร)
น้ำากลั่น (ชุดควบคุม)
ใบแมงลักสด 1:30
ใบแมงลักสด 1:20
ใบแมงลักสด 1:10
ใบแมงลักแห้ง 1:30
ใบแมงลักแห้ง 1:20
ใบแมงลักแห้ง 1:10

การงอก1/
(เปอร์เซ็นต์)
91.66a
46.25b
23.13c
14.33d
21.63c
13.66d
00.00e

ความยาวต้น1/
(เซนติเมตร)
4.28a
2.50b
1.94bc
0.65cd
1.85bc
0.61cd
0.00d

ความยาวราก1/
(เซนติเมตร)
4.50a
3.77ab
3.21bc
1.33d
2.66c
1.24d
0.00e

ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 4 ซ้ำา ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีอักษรเหมือนกัน แสดงว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จาก
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
1/

การทดลองที่ 3 ศึกษาผลของค่าศักย์ออสโมซิสของสารละลายที่มีต่อการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง
จากการสกัดสารโดยแช่ใบแมงลักแห้งในน้ำาอัตราส่วนความเข้มข้นต่างกันนั้น ไม่สามารถวัดค่าศักย์ออสโมซิสที่แท้
จริงของสารสกัดได้ แต่สามารถวัดได้เป็นค่าความนำาไฟฟ้าของสารสกัด ผลการทดสอบสารสกัดด้วยน้ำาจากใบแมงลักแห้ง

128

ที่อัตราส่วนความเข้มข้น1:30 1:20 และ1:10 พบว่า มีค่าความนำาไฟฟ้าอยู่ในช่วง 1.46–4.49 mS/cm (ตารางที่ 5) โดยเมื่อ
อัตราส่วนความเข้มข้นของใบแมงลักแห้งเพิ่มขึ้น ค่าความนำาไฟฟ้าจะสูงขึ้น ในการทดสอบผลของค่าศักย์ออสโมซิสของสาร
สกัดที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง จึงได้ใช้สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ที่ระดับความเข้มข้น
ต่างกัน โดยเตรียมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ ให้มีค่าความนำาไฟฟ้าอยู่ในระดับเดียวกันกับค่าความนำาไฟฟ้าของสารสกัด
คือ 1 2 3 4 และ 5 mS/cm จากนั้นนำาสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ความเข้มข้นที่เตรียมไว้และน้ำากลั่น (มีค่า EC เท่ากับ
0.004 mS/cm) เป็นชุดควบคุม มาทดสอบการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง พบว่า ภายหลังเพาะเมล็ดไป 7 วัน
เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดที่ได้รับสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ความเข้มข้นต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อเทียบกับชุด
ควบคุม (ตารางที่ 6) แสดงว่า สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ความเข้มข้นต่างๆ ที่มีค่าความนำาไฟฟ้าอยู่ในระดับเดียวกันกับ
ค่าความนำาไฟฟ้าของสารสกัดด้วยน้ำาจากใบแมงลักแห้ง ไม่มีผลกระทบต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง
ดังนั้นผลการยับยั้งการงอกของเมล็ดที่เกิดจากสารสกัดอาจเป็นผลจากสารเคมีบางชนิดที่มีอยู่ในใบแมงลักหรือใบแมงลักมีสาร
อัลลีโลพาทีที่สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลืองซึ่งเป็นวัชพืชได้
ตารางที่ 5 ค่าความนำาไฟฟ้าของสารสกัดด้วยน้ำาจากใบแมงลักแห้ง ที่อัตราส่วนต่างๆ กัน
ความเข้มข้นของสารสกัด
(น้ำาหนักต่อปริมาตร)
น้ำากลั่น(ชุดควบคุม)
ใบแมงลักแห้ง 1:30
ใบแมงลักแห้ง 1:20
ใบแมงลักแห้ง 1:10

ค่าความนำาไฟฟ้า (EC) ของสารสกัดจากใบแมงลักแห้ง
(mS/cm)
0.004
1.46
2.23
4.49

ตารางที่ 6 ผลของสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ที่ระดับค่าความนำาไฟฟ้าต่างกันต่อการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบ
ดอกเหลือง
ค่าความนำาไฟฟ้าของ KCl (mS/cm)
1
2
3
4
5

การงอก (%)1/
93.00a
96.00a
95.00a
95.66a
95.33a

ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 4 ซ้ำา ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีอักษรเหมือนกัน แสดงว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จาก
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
1/
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อภิปรายผล
การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดด้วยน้ำาจากใบพืชในวงศ์ Lamiaceae ทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ กะเพรา โหระพา
แมงลัก ยี่หร่า และสะระแหน่ ที่อัตราส่วนความเข้มข้น 1:10 1:20 และ 1:30 (น้ำาหนักต่อปริมาตร) ต่อการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง พบว่า สารสกัดด้วยน้ำาจากใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า และสะระแหน่
มีศักยภาพในการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลืองได้แตกต่างกัน เมื่อเพิ่มความ
เข้มข้นของสารสกัดให้สูงขึ้นการยับยั้งจะเพิ่มมากขึ้น โดยสารสกัดด้วยน้ำาจากใบแมงลักสามารถยับยั้งการงอกและการเจริญ
เติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลืองได้ดีที่สุด รองลงมา ได้แก่ สารสกัดด้วยน้ำาจากใบสะระแหน่ กะเพรา โหระพา และ
ยี่หร่า ตามลำาดับ แม้ว่าจะเป็นพืชในวงศ์ Lamiaceae เหมือนกันแต่ปริมาณสารอัลลีโลพาทีที่มีอยู่ในใบพืชแต่ละชนิดอาจแตก
ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศานิต สวัสดิกาญจน์ และวริสรา ปลื้มฤดี (2552) ทำาการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารสกัดจากพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) 6 ชนิด คือ กระชาย (Boesenbergia pandurata) ข่า (Alpinia galangal) ไพล
(Zingiber cassumunar) ขมิ้น (Curcuma longa) เร่วหอม (Amomum xanthioides) และขิง (Zingiber officnale) พบ
ว่า สารสกัดจาก ข่า ขมิ้น เร่วหอม และขิง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของคะน้า (Brassica iboglabra) ได้ดีที่สุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อาทิตยา นุราฤทธิ์ และคณะ (2552) ที่รายงานว่า สารสกัดด้วยน้ำาจากพืชวงศ์ Annonaceae 3
ชนิด ได้แก่ ใบลำาดวน (Melodorum fruticosum Lour.) ใบกระดังงาจีน (Artabotrys hexapetalus (Linn.F.) Bhand.)
และใบน้อยหน่า (Annona sqamosa L.) ที่อัตราส่วนความเข้มข้นต่างๆ กัน สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญ
เติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachyon (L.) Schult.) และหญ้ารังนก (Chloris barbata Sw.)
ได้แตกต่างกัน เมื่ออัตราส่วนความเข้มข้นของใบพืชแห้งต่อน้ำากลั่นสูงขึ้น การยับยั้งจะมากขึ้นด้วย แต่สารสกัดที่อัตราส่วน
ความเข้มข้นระดับต่าำ มีผลในการกระตุน้ การเจริญเติบโตของพืชทดสอบ โดยสารสกัดด้วยน้าำ จากใบลำาดวนยับยัง้ การงอกของเมล็ด
และการเจริญเติบโตของต้นกล้าวัชพืชทดสอบได้ดกี ว่าสารสกัดจากใบกระดังงาจีนและใบน้อยหน่า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ และสมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ (2555) รายงานว่า สารสกัดด้วยน้าำ จากใบพืชวงศ์ Acanthaceae จำานวน 5 ชนิด
ได้แก่ รางจืด (Thunbergia lauriflia L.) สร้อยอินทนิน (Thunbergia grandiflora Roxb.) เสลดพังพอนตัวผู้ (Barleria luplina
Lindl.) เสลดพังพอนตัวเมีย (Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau.) และทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus Kurz.)
พบว่า สารสกัดด้วยน้าำ จากใบพืชทัง้ 5 ชนิด มีผลยับยัง้ การงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากวางตุง้ (Brassica campestris
var. chinensis) และหญ้าข้าวนก (Chloris barbata Sw.) โดยสารสกัดจากใบทองพันชั่งให้ผลในการยับยั้งดีที่สุด ในขณะที่
Maighany et al. (2002) รายงานว่า สารสกัดจาก berseem clover (Trifolium alexandrium L.) ให้ผลในการยับยั้งการ
งอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบสูงกว่าสารสกัดจาก persisn clover (Trifolium resupinatum L.) แสดงว่าแม้พืชอยู่
ในสกุล (genus) เดียวกันแต่ต่างชนิด (species) กัน ปริมาณสารอัลลีโลพาทีของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน Rice (1984)
กล่าวไว้ว่า สารอัลลีโลพาทีที่พืชแต่ละชนิดสร้างขึ้นมานั้นมีปริมาณที่แตกต่างกัน พันธุกรรมของพืชมีบทบาทสำาคัญต่อการผลิต
สารขึ้นมา ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าใบพืชในวงศ์ Lamiaceae ทั้ง 5 ชนิด ซึ่งเป็นพืชปลูกมีสารก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
พืช (phytotoxin) และมีฤทธิ์ในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชได้ ซึ่ง Rice (1979) อธิบายว่าสารที่พืชปลูก
สร้างขึ้นอาจเป็นสารกำาจัดวัชพืชธรรมชาติได้ จากการศึกษาผลของสารสกัดด้วยน้ำาจากใบแมงลักสดและใบแมงลักแห้ง พบว่า
สามารถยับยัง้ การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง โดยสารสกัดจากใบแห้งให้ผลในการยับยัง้
มากกว่าสารสกัดจากใบสด การใช้สารสกัดจากใบแมงลักแห้งทีอ่ ตั ราส่วนความเข้มข้น 1:10 สามารถยับยัง้ การงอกของเมล็ดได้อย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญรอด ชาติยานนท์ และวิรัตน์ ภูวิวัฒน์ (2544) รายงานว่า สารสกัดด้วยน้ำาจากใบประยงค์แห้ง
สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง และหญ้ารังนก (Chloris barbata)
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ได้ดีกว่าสารสกัดด้วยน้ำาจากใบประยงค์สด ซึ่งการใช้สารสกัดจากใบประยงค์แห้งที่อัตราส่วนความเข้มข้น 1:20 สามารถยับยั้ง
การงอกเมล็ดวัชพืชทั้งสองชนิดได้อย่างสมบูรณ์ จากการศึกษาของ Chatiyanon et al. (2012) พบว่า สารสกัดด้วยน้ำาจาก
ใบแมงลักคา ซึ่งเป็นพืชในวงศ์ Lamiaceae สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอก
เหลืองและไมยราบเครือได้ การเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดที่สูงขึ้นส่งผลให้การยับยั้งเพิ่มขึ้นด้วย จากการทดสอบผลของค่า
ศักย์ออสโมซิสของสารละลายที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อการงอกของเมล็ด
แสดงให้เห็นว่า ค่าศักย์ออสโมซิสของสารสกัดจากใบแมงลักแห้งไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอก
เหลือง ผลการยับยั้งของสารสกัดจากใบแมงลักแห้งจึงเกิดจากสารบางชนิดที่มีอยู่ในใบแมงลักเอง เช่นเดียวกับการศึกษาของ
Chanta & Wongwattana (2006) รายงานว่า สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ที่มีค่า EC ตั้งแต่ 1-13 mS/cm ซึ่งใกล้เคียง
กับค่า EC ของสารสกัดจากต้อยติ่ง ไม่มีผลกระทบต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเล็กและหญ้า
รังนก และจากการศึกษาของ อาทิตยา นุราฤทธิ์ และคณะ (2552) รายงานว่า สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ที่มีค่า EC ตั้งแต่
1-7 mS/cm ไม่มีผลกระทบต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเล็กและหญ้ารังนก แสดงว่า สารสกัด
ด้วยน้ำาจากใบพืชในวงศ์ Annonaceae 3 ชนิด ได้แก่ ลำาดวน กระดังงาจีน และ น้อยหน่าที่อัตราส่วนความเข้มข้น 1:10 –1:80
(น้ำาหนักต่อปริมาตร) มีค่า EC อยู่ระหว่าง 0.70-6.74 mS/cm สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้า
ขจรจบดอกเล็กและหญ้ารังนกได้ น่าจะเกิดจากสารบางชนิดที่มีอยู่ในใบของพืชทั้ง 3 ชนิดเอง
สรุป

การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดหยาบด้วยน้ำาจากใบแห้งของกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า และสะระแหน่
ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum L.) ที่อัตราส่วนความ
เข้มข้น 1:30 1:20 และ 1:10 (น้ำาหนักต่อปริมาตร) โดยใช้น้ำากลั่นเป็นชุดควบคุม ผลการศึกษา พบว่า สารสกัดด้วยน้ำาจากใบ
แมงลัก มีผลต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลืองมากที่สุด รองลงมา ได้แก่
สารสกัดด้วยน้ำาจากใบสะระแหน่ กะเพรา โหระพา และยี่หร่า ตามลำาดับ
การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดด้วยน้ำาจากใบแมงลักสด และใบแมงลักแห้ง ที่อัตราส่วนความเข้มข้น 1:30
1:20 และ 1:10 (น้ำาหนักต่อปริมาตร) ต่อการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง โดยใช้
น้ำากลั่นเป็นชุดควบคุม พบว่า สารสกัดจากใบแมงลักมีผลทำาให้การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบ
ดอกเหลืองลดลง และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดมากขึ้น สารสกัดจากใบแมงลักแห้งมีผลยับยั้งการงอกและการเจริญ
เติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลืองดีกว่าสารสกัดจากใบแมงลักสด
การทดสอบผลของค่าศักย์ออสโมซิสของสารละลายต่อการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลือง โดยใช้สารละลาย
โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน โดยเตรียมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ ให้มีค่าความนำาไฟฟ้าอยู่
ในระดับเดียวกันกับค่าความนำาไฟฟ้าของสารสกัด คือ 1 2 3 4 และ 5 mS/cm จากนั้นนำาสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์
ความเข้มข้นที่เตรียมไว้และน้ำากลั่น (มีค่า EC เท่ากับ 0.004 mS/cm) เป็นตัวเปรียบเทียบมาทดสอบการงอกของเมล็ดหญ้า
ขจรจบดอกเหลือง พบว่าค่าศักย์ออสโมซิสของสารสกัดจากใบแมงลักแห้งไม่มีผลต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบ
ดอกเหลือง แสดงว่า ผลการยับยั้งของสารสกัดจากใบแมงลักแห้งเกิดจากสารเคมีบางชนิดที่มีอยู่ในใบพืชเอง
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ข้อเสนอแนะ
1. เนือ่ งจากการทดลองครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาในห้องปฏิบตั กิ าร ดังนัน้ จึงควรขยายผลการทดลองทัง้ ในสภาพเรือนทดลอง
และแปลงทดลอง
2. จากการศึกษาผลของสารสกัดด้วยน้าำ จากใบแมงลักแห้ง พบว่า สามารถยับยัง้ การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
ของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลืองได้ ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะทำาการศึกษาวิธกี ารสกัดสารด้วยตัวทำาละลายอินทรียช์ นิดอืน่ ๆ เนือ่ งจากตัว
ทำาละลายอินทรียแ์ ต่ละชนิดอาจจะละลายสารจากใบพืชออกมาแตกต่างกัน
3. ควรทำาการศึกษาการแยกสารสกัดให้บริสุทธิ์ และหาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัด เพื่อที่จะได้ทราบชนิดของ
สารเคมีในใบพืชที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชทดสอบและนำาไปใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์สาร
กำาจัดวัชพืชชนิดใหม่ที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสภาพแวดล้อมต่อไป
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