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 This study aims to investigate effects of the aqueous extract of Leucaena leaves 
on seed germination, shoot and root lengths of 7 days old on 3 test plant species, viz. 
little barnyard grass, sticky rice RD6 and Chinese kale. Variables in this study were forms 
of the aqueous extract preparation (liquid and dry solid forms), concentrations of the 
aqueous extract of Leucaena leaves (0, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100% for little barnyard 
grass and sticky rice RD6; 0, 5, 10, 15, 20% for Chinese kale).  Comparisons between 
susceptibilities of the test plant species were also included. The experiments were 
conducted with 4 replications of 20 seeds for each replication. The susceptibilities of the 
plant species can be relatively arranged as follows: Chinese kale > sticky rice RD6 > little 
barnyard grass. The lower concentrations showed stimulatory effects while the inhibitory 
effects of the aqueous extract of Leucaena leave on seed germination, shoot and root 
lengths were much more pronounced at higher concentrations. For example, the liquid 
form of the aqueous extract at high concentrations showed higher inhibition effects on 
shoot elongation of sticky rice RD6 than dry solid form (p<0.05). In addition, the liquid 
form of the aqueous extract showed higher inhibition effects on seed germination and 
root length of little barnyard grass than dry solid form (p<0.05). 
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บทที ่1 
บทนา้  

  
1. 1 ความเปน็มาและความสา้คญัของปญัหา 

วัชพืชสามารถท้าให้ผลผลิตของข้าว สับปะรด อ้อย และข้าวโพด ในประเทศไทยลดลงได้ถึง 
25-75%, 50%, 60% และ 80% ตามล้าดับ (ชุลีพร, 2559) และการแข่งขันของวัชพืชในนาข้าวที่
ปลูกในเอเชียด้วยวิธีหว่านน ้าตม (direct-seeded ice, DSR) จะท้าให้ผลผลิตข้าวลดลงประมาณ 30-
80% (Matloob et al., 2015)   อีกทั งวัชพืชยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืช (pest) ท้าให้แหล่ง
น ้าตื นเขินจึงเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม  ซึ่งหญ้าข้าวนกสีชมพูจัดเป็นวัชพืชร้ายแรงที่ติดอยู่ใน 10 
อันดับแรกของโลก และเป็นวัชพืชร้ายแรงที่พบในนาข้าวในประเทศไทย ท้าให้ข้าวได้รับความเสียหายมากถึง 
70–90%   อีกทั งเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปทั งในดินแห้ง  พื นที่เกษตรกรรมที่ดอนและพื นที่ที่น ้าท่วมขัง  
รวมทั งเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย  ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา (ปฏิวัติ, 2557; หฤทัย, 2552) 
วิธีการหนึ่งที่เกษตรกรทั่วไปนิยมใช้ในการควบคุมวัชพืช คือ การใช้สารฆ่าวัชพืช (herbicides)  
เนื่องจากเชื่อว่าสามารถจัดการกับวัชพืชได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 รายงานว่าในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมี
การน้าเข้าสารฆ่าวัชพืชสูงเป็นอันดับ 1 ในบรรดาสารก้าจัดศัตรูพืชที่น้าเข้า โดยมีปริมาณถึง 119,971 
ตัน     คิดเป็นมูลค่า  11,016 ล้านบาท  รองลงมาเป็นสารฆ่าแมลง และสารฆ่ารา ตามล้าดับ 
(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) 

อย่างไรก็ตามการใช้สารฆ่าวัชพืชอย่างไม่ถูกวิธี  อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ  ตามมา เช่น 
การใช้สารเคมีในปริมาณที่มากเกินความจ้าเป็น ท้าให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในดิน อากาศ น ้าผิว
ดิน น ้าใต้ดิน ผลผลิตทางการเกษตร และห่วงโซ่อาหาร ซึ่งก่อให้ เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยส้าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมายต่าง ๆ ที่มีประโยชน์  เช่น จุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ใน
ดิน  แมลง พืช ปลา และ นก เป็นต้น (Aktar et al., 2009)   หลายฝ่ายจึงตระหนักและให้ความสนใจ
กับปัญหาดังกล่าวเพ่ิมมากขึ น ทางเลือกใหม่วิธีหนึ่งส้าหรับการป้องกันก้าจัดวัชพืชที่ยั่งยืน คือ การใช้
ประโยชน์จากสารสกัดด้วยน ้าที่มีฤทธิ์ทาง allelopathy (Nawaz and Farooq, 2016) 

กระถินจัดเป็นพืชยืนต้นตระกูลถั่วเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อน ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
โดยใบกระถินมีโปรตีนสูงถึง 28 % และมี ทองแดง เหล็ก สังกะสี และแมงกานีสในระดับสูง อีกทั ง
อุดมด้วย -carotene (ที่เป็นแหล่งของวิตามินเอ) และ xanthophyll (ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ)  
รวมทั งเป็นสารให้สีในเนื อสัตว์และไข่แดง  ตลอดจนสามารถท้าให้เพ่ิมทั งน ้าหนักของไข่ และ
เปอร์เซ็นต์การฟักไข่ (Garcia et al.,1996; Hien and Hung, 1998; กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์, 
2556) นอกจากนี ยังมีรายงานว่าใบกระถินมีปริมาณกรดอะมิโนใกล้เคียงกับถั่วเหลื องและปลาป่น 
(Meulen et al., 1979) กระถินจึงเป็นพืชที่เหมาะสมที่จะน้ามาผลิตเป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์ 
แต่ตัวอย่างสารพิษจากกระถินที่เป็นข้อจ้ากัดต่อการน้ามาผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่มีรายงาน เช่น 
mimosine และ tannin (Megarrity, 1978; Kurmar and Singh, 1984; Van Hoven and
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Furstenburg, 1992) อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสารสกัดของใบกระถินมีศักยภาพในการยับยั งการ
งอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชบางชนิด (Pieres et al., 2001; Ishak and Sahid, 2014; 
Kalpana and Navin, 2015) แต่ Khare and Bisaria (2000) รายงานว่าสารสกัดใบสด ใบที่ย่อย
สลายและดอกของกระถินที่ความเข้มข้นที่เหมาะสม (40%) สามารถท้าให้เมล็ดถั่วเหลืองมีการงอก
เพ่ิมขึ น 

ดังนั นงานวิจัยนี จึงสนใจน้าน ้าแช่ใบกระถินที่เป็นของเหลือจากการลดสารพิษในใบกระถินมา
เพ่ิมมูลค่า โดยการทดสอบศักยภาพทางด้าน allelopathy ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้น
กล้าพืชที่ใช้ทดสอบ 3 ชนิด คือ หญ้าข้าวนกสีชมพู (Echinochloa  colona L. Link)   ข้าวเหนียว
พันธุ์ กข 6 (Oryza sativa L.) และ คะน้า (Brassica alboglabra Bailey)  อันจะเป็นประโยชน์ใน
การประยุกต์ใช้ส้าหรับการจัดการวัชพืชในพื นที่เกษตรกรรมต่อไป อีกทั งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
บ้าบัดน ้าแช่ใบกระถินจากกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ที่มีสารพิษต่าง ๆ อยู่ด้วย เช่น mimosine 
และ tannin 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 

1.2.1. ผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า 
หญ้าข้าวนกสีชมพู ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และ คะน้า 

1.2.2. รูปแบบวิธีการเตรียมสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินและความเข้มข้นของสารสกัดด้วย
น ้าของใบกระถินที่เหมาะสม 

1.2.3. เปรียบเทียบความไวในการตอบสนองต่อสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินระหว่างพืช
ทดสอบทั ง 3 ชนิด 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา  
 การวิจัยครั งนี มีสมมติฐาน ดังนี  

1.3.1 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินอาจมีผลกระทบต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืช
ทดสอบ 

1.3.2 รูปแบบของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมด้วยวิธีต่างกัน และความเข้มข้นที่
ต่างกัน มีผลต่างกันต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบที่ต่างกัน 

1.3.3 พืชทดสอบทั ง 3 ชนิดมีความไวในการตอบสนองต่อสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่
แตกต่างกัน 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา  

ด้าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการของบริษัทลัดดา จ้ากัด ต้าบลสามควายเผือก อ้าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการการงอกและการเจริญเติบโต
ด้านความยาวต้น และความยาวรากของวัชพืช คือ หญ้าข้าวนกสีชมพู และพืชปลูก คือ ข้าวเหนียว 
พันธุ์ กข 6 และคะน้าพันธุ์ทวีโชค  ทดสอบความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการใช้  รูปแบบวิธีการเตรียม
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สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เหมาะสมต่อการน้าไปใช้ ทั งรูปแบบของเหลว และรูปแบบของแข็งที่
แห้ง 
 
1.5 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั งนี  
1.5.1 ทราบถึงผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการการงอกและการเจริญเติบโตของ  

ต้นกล้า หญ้าข้าวนกสีชมพู ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และ คะน้าพันธุ์ทวีโชค 
1.5.2 ทราบถึงความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินในการควบคุมหญ้า

ข้าวนกสีชมพู ซึ่งเป็นวัชพืชร้ายแรงที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก และเป็นวัชพืชร้ายแรงที่พบใน
นาข้าวในประเทศไทย   อีกทั งเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปทั งในดินแห้ง ในพื นที่เกษตรกรรมที่ดอน และพื นที่ที่
น ้าท่วมขัง รวมทั งเป็นวัชพืชที่พบได้ท่ัวไปในประเทศไทย ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา  

1.5.3 ทราบถึงรูปแบบวิธีการเตรียมของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เหมาะสมที่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั งการงอกของวัชพืชหญ้าข้าวนกสีชมพู 

1.5.4 เป็นแนวทางหนึ่ งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการใช้สารฆ่ าวัชพืช 
(herbicides)  

1.5.5 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินเป็นของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งมี
สารพิษต่าง ๆ อยู่ด้วย เช่น mimosine และ tannin    ดังนั นจึงไม่สามารถปล่อยทิ งโดยตรงสู่แหล่งน ้า
ได้   ต้องผ่านการบ้าบัดก่อนปล่อยทิ งออกนอกโรงงาน  ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดน ้าเสียขึ นกับปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น วิธีการที่เลือกใช้ ปริมาตรน ้าเสียที่ต้องบ้าบัด เป็นต้น  แต่มีรายงานว่าสาร  mimosine 
จากใบกระถินมีศักยภาพที่จะน้ามาใช้ในการควบคุมวัชพืชได้ (Xuan et al., 2006)  ดังนั นการวิจัยนี 
จึงศึกษาศักยภาพในการยับยั งการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกสีชมพู  เพ่ือน้ามาใช้
ประโยชน์ในการควบคุมวัชพืชและช่วยลดปริมาตรน ้าเสียที่ต้องบ้าบัดลงด้วย 

1.5.6 เป็นการเพ่ิมมูลค่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เป็นของเสียจากขั นตอนการลด
สารพิษของใบกระถินจากกระบวนการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการน้ามาใช้ทดแทนสารฆ่าวัชพืชได้ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.1 วัชพืชและผลกระทบที่เกิดจากวัชพืช 

วัชพืช (weed) คือ พืชที่ไม่มีประโยชน์  ขึ นในพื นที่ที่ไม่ต้องการ ท้าความเสียหายแก่พืชที่
ปลูก มนุษย์ และสภาพแวดล้อม วัชพืชมักขยายพันธุ์ได้ดี ทนทานต่อการควบคุมก้าจัด และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพื นที่ที่ถูกรบกวนได้ จึงสามารถพบวัชพืชได้ทั่วไป (Craft, 1975; Harlan, 1975; พรชัย, 
2540)  ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดจากวัชพืชที่ Klingman et al. (1975) สรุปไว้ มีดังนี  

2.1.1 วัชพืชจะท้าให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเกษตรลดลง เนื่องจากวัชพืชไปแก่งแย่ง
ปัจจัยเพ่ือการเจริญเติบโตจากพืชปลูก อีกทั งการก้าจัดวัชพืชด้วยวิธีการต่าง ๆ อาจไปรบกวนพืชปลูก  
และชิ นส่วนวัชพืชอาจปนเปื้อนเข้าไปในผลผลิต ท้าให้คุณภาพของผลผลิตลดลง 

2.1.2 วัชพืชเป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบพักของแมลง โรค และศัตรูพืชและสัตว์อ่ืน ๆ ที่เป็น
ศัตรูต่อพืชปลูกได้ 

2.1.3 ลดประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องจักรกลทางการเกษตร ทั งในระยะการเตรียมดิน    
หรือการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะวัชพืชที่มีล้าต้นโตหรือแข็งแรงสามารถขัดขวางระบบการท้างานของ
เครื่องจักร นอกจากนี วัชพืชที่มีล้าต้นสูง ๆ เมื่อแก่งแย่งแข่งขันกับพืชปลูกมักท้าให้พืชปลูกต้องสูงตาม
ไปด้วย  เมื่อพืชปลูกมีอายุใกล้เก็บเกี่ยวก็จะเอนล้มได้ง่าย ท้าให้ยากต่อการเก็บเกี่ยวโดยเครื่องจักรกล 

2.1.4 ท้าให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ และสารพิษจากวัชพืชสามารถท้าให้คุณภาพของผลผลิต
ลดลง 

2.1.5 ลดคุณค่าของที่ดินที่ท้าการเกษตร และเป็นสาเหตุให้เกษตรกรทิ งที่ดิน ไปบุกเบิกพื นที่
ใหม่  จึงก่อให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง เช่น การท้าไร่เลื่อยลอย เป็นต้น 

2.1.6 เป็นอุปสรรคต่อ การประมง การชลประทาน การระบายน ้า การขนส่ง และการผลิต
พลังงานไฟฟ้า  

2.1.7 การป้องกันก้าจัดวัชพืช ท้าให้เพ่ิมต้นทุนการผลิต ผู้บริโภคจึงต้องรับภาระจากราคา
ผลิตผลการเกษตรที่สูงขึ นด้วย 

2.1.8 การก้าจัดวัชพืชด้วยสารเคมี และการผลิตสารฆ่าวัชพืช มีส่วนก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อม 

2.1.9 ลดประสิทธิภาพการท้างานของเกษตรกร เนื่องจากการเจ็บป่วย หรือผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของเกษตรกรที่มีการใช้สารฆ่าวัชพืชอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ 
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2.2 การจ้าแนกวัชพืช 
วัชพืชอาจจ้าแนกโดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี   
2.2.1 การจ้าแนกตามวงจรชีวิต  
        Baumann (2014) จ้าแนกวัชพืชตามวงจรชีวิตไว้ดังนี  
        Annual Weeds เป็นวัชพืชล้มลุกที่มีอายุเพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว ขยายพันธุ์ด้วย

เมล็ด หลังจากงอก ออกดอก ผลิตเมล็ดแล้วก็ตาย เช่น กระดุมใบ (Richar diascabra)  หญ้าตีนนก 
(Digitaria ciliaris)   และ หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium) เป็นต้น 

        Biennial Weeds เป็นวัชพืชที่อายุ 2 ปี  โดยเมล็ดจะงอกในฤดูใบไม้  ฤดูร้อน หรือ  
ฤดูใบไม้ร่วงของปีแรก  แล้วพืชจะผ่านฤดูหนาวโดยใบมักอยู่ในรูป rosette   ระหว่างฤดูหนาว ยอด
จะสัมผัสกับอากาศหนาว แล้วจะออกดอกและสร้างเมล็ดในฤดูร้อนของปีที่ 2  แล้วตายในฤดูใบไม้ร่วง 

        Perenial Weeds เป็นวัชพืชข้ามปีที่มีอายุมากกว่า 2 ฤดู สามารถสร้างส่วนขยายพันธุ์
ได้ทั งแบบมีเพศ (เมล็ด) และแบบไม่ใช้เพศ เช่น  หญ้าคา  (Imperata cylindrica Beauv.)  และ  
แห้วหมู (Cyperus rotundus) เป็นต้น 

2.2.2 การจ้าแนกตามสัณฐานวิทยา 
        Baumann (2014) จ้าแนกวัชพืขตามสัณฐานวิทยาไว้ดังนี  
        วั ช พืช ใบแคบ (Narrow Leaf Weeds) หมายถึ ง  วั ช พืชพวกหญ้ า ในตระกู ล 

Gramineae (Poaceae) และกก (sedges) ในตระกูล Cyperaceae หรือวัชพืชในตระกูลอ่ืน ๆ ซึ่งมี
แผ่นใบบาง แคบเรียว ยาว และเส้นใบขนานกับเส้นกลางใบ เช่น หญ้าข้าวนก (Echinochloa  
crusgalli) และ หญ้าตีนกา (Eleusuine  indica) เป็นต้น 

        วัชพืชใบกว้าง (Broad Leaf Weeds) หมายถึง วัชพืชที่มีใบเมื่อแผ่เต็มที่จะกว้างและ
มีเส้นใบแบบร่างแห เช่น ผักโขมหนาม (Amaranthus  spinosus) และ ขาเขียด (Monochoria  
vaginlis) เป็นต้น  

2.2.3 การจ้าแนกตามนิเวศวิทยา 
        Anderson, (1983) จ้าแนกวัชพืชตามนิเวศวิทยาไว้ดังนี  
        (1) วัชพืชบก (Terrestrial Weeds) หมายถึง วัชพืชที่ขึ นบนพื นดิน  พบทั่วไปในพื นที่

การเกษตร  ที่รกร้างริมถนน  ที่ว่างระหว่างอาคารบ้านเรือน เช่น ไมยราบ (Mimosa pudica) และ
สาบแร้งสาบกา (Agertum conyzoides) เป็นต้น 

        (2) วัชพืชน ้ า (Aquatic Weeds) หมายถึง วัชพืชที่มีล้าต้นหรือส่วนของล้าต้น
เจริญเติบโตอยู่ในน ้า  แบ่งย่อยออกได้อีก 4 กลุ่ม ดังนี  

                   (2.1) วัชพืชลอยน ้า (Floating Weeds) ส่วนของล้าต้นจะลอยอยู่ตามผิวน ้า
รากอาจหยั่งลึกลงถึงดินใต้น ้าก็ได้หากขึ นอยู่บริเวณน ้าตื น ๆ เช่น ผักตบชวา (Eichhornia  crassipes) 
และ จอก (Pistia stratiotes) เป็นต้น 

                   (2.2) วัชพืชใต้น ้า (Submerged Weeds) เป็นวัชพืชที่มีล้าต้นเจริญอยู่ใต้น ้า
หรือทอดไปตามผิวน ้า เช่น ดีปลีน ้า  (Potamogeton malaianus) และ สาหร่ายหางกระรอก 
(Hydrilla verticillata) เป็นต้น 
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                   (2.3) วัชพืชโผล่เหนือน ้า (Emerged Weeds) ชอบขึ นอยู่บริเวณน ้าตื น ราก
หยั่งลงดิน ส่งใบและล้าต้นโผล่พ้นน ้า เช่น ธูปฤาษี (Typha angustifolia) และ เทียนนา (Jussiaea  
linifolia) เป็นต้น 

                   (2.4) วัชพืชชายน ้า  (Marginal Weeds) ชอบขึ นอยู่บริเวณชายน ้าหรือริม
ตลิ่ง เช่น ล้าเจียก (Coix aquatica)  และ เอื องเพ็ดม้า (Polygonum tomentosum) เป็นต้น 

        (3) วัชพืชที่ต้องอาศัยอยู่กับพืชอ่ืน (Parasitic Weeds) หมายถึง วัชพืชที่มีรากหรือ 
haustoria แทงเข้าไปดูดน ้าเลี ยงและอาหารจากพืชที่มันอาศัยอยู่ เช่น หญ้าแม่มด (Striga  asiatica) 
และ กาฝากมะม่วง (Dendrohthoe pentandra) เป็นต้น 

        (4) วัชพืช epiphyte (Epiphytic Weeds) คือ วัชพืชที่ชอบขึ นบนต้นไม้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน 
ๆ วัชพืชพวกนี สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้โดยอิสระ  เพียงแต่ต้องอาศัยสิ่งอ่ืนยึดเกาะอยู่เท่านั น เช่น    ไล
เคนท ์ สาหร่ายบางชนิด มอส เฟิร์น และพืชมีดอกบางชนิด   

2.2.4 การจา้แนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
การจ้าแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นการจ้าแนกเพ่ือให้ทราบชื่อวิทยาศาสตร์ 

(scientific name) ของวัชพืชแต่ละชนิด โดยจัดจ้าแนกเป็นหมวดหมู่ตามล้าดับดังนี  kingdom, 
phylum, class, order, family, genus, species  โดยชื่ อวิทยาศาสตร์ของพืชแต่ละชนิดจะ
ประกอบด้วย genus และ species (สันติไมตรี, 2557) 

2.2.5 การจ้าแนกตามลักษณะทางสรีรวิทยา 
        Baker (1974) และ พรชัย (2540) กล่าวถึงการจ้าแนกวัชพืชทางสรีรวิทยา เมื่อ

พิจารณาจากกลไกการสังเคราะห์ด้วยแสงไว้ดังนี  
        (1) วัชพืช C3  หมายถึง วัชพืชที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงผ่าน Calvin-Benson cycle 

ได้สารประกอบเสถียรตัวแรก คือ phosphoglyceric acid ซึ่งมีคาร์บอน 3 ตัว วัชพืชกลุ่มนี  ได้แก่ 
หญ้าสองหาง (Paspalum  conjugatum Bergius)  ไมยราบ (Mimosa pudica L.) 

        (2) วัชพืช C4 หมายถึง  วัชพืชที่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วได้สารประกอบ
เสถียรตัวแรกที่มีคาร์บอน 4 ตัว คือ malic acid วัชพืชกลุ่มนี มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ด้วย
แสงสู งกว่ ากลุ่ มแ รก  เช่ น  ผั ก โขม  ( Amaranthus lividus)  แห้ วหมู  (Cyperus rotundus)             
หญ้าตีนนก (Digitaria ciliaris) 

        (3) วัชพืชพวก CAM  วัชพืชพวกนี มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทั งแบบ C4 และ 
C3 โดยปากใบจะเปิดรับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์เฉพาะเวลากลางคืน  ส่วนกลางวันปากใบจะปิด  
วัชพืชกลุ่มนี ไม่ค่อยมีความส้าคัญในพื นที่ท้าการเกษตรทั่ว ๆ ไป    ส่วนใหญ่จะพบอยู่ ในเขตแห้งแล้ง 
เช่น กระบองเพชร (Cereus hexagonus) 

2.2.6 การจ้าแนกตามสภาพการงอก 
        วัชพืชจ้าแนกตามสภาพการงอก ได้เป็น (พรชัย, 2540) 
        (1) Hydrophytes  เป็นวัชพืชที่งอกใต้น ้าหรือในน ้า เช่น วัชพืชในนาข้าว  ผักปอด

ขาเขียด  
        (2) Hygrophytes เป็นวั ช พืชที่ งอกในดินที่ แฉะ  ซึ่ งมีความชื น  70-80%  เช่น         

หญ้านกสีชมพู  
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        (3) Mesophytes เป็นวัชพืชที่งอกในดินชื น ซึ่งมีความชื น 40-60% เช่น ผักเบี ยใหญ่    
ผักโขม  

 
2.3 การจัดการวัชพืช 

การจัดการวัชพืช (Weed Management) เป็นการน้าเอาหลักการป้องกัน การควบคุมและ
การก้าจัดมาใช้ร่วมกัน แต่โดยทั่วไปจะเน้นที่การแก้ปัญหามากกว่าการป้องกัน Anderson (1996) 
สรุปการจัดการวัชพืชไว้ดังนี  

2.3.1 วิธีกล  
        วิธีกล (Mechanical Methods) เป็นการควบคุมก้าจัดโดยใช้เครื่องมือง่าย ๆ ไปจนถึง

การใช้เครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น การถอนด้วยมือ (hand pulling)  การตัดและการตัดฟัน (mowing 
and cutting) การใช้จอบ (hoeing) และการไถพรวน (tillage) 

2.3.2 การเผา  
  การเผา (Burning) เป็นการท้าลายวัชพืชที่งอกเป็นต้นแล้ว อาจมีการตัดฟันก่อนเผา 

เช่น ในการเตรียมพื นที่ปลูกพืชจากพื นที่ที่มีสภาพป่าหรือมีวัชพืชยืนต้นขึ นหนาแน่น หรืออาจเป็นการ
เผาโดยไม่ตัดฟันเลย  ซึ่งใช้ในกรณีที่เป็นหญ้าหรือวัชพืชใบกว้างข้ามปีที่ต้นไม่ใหญ่นัก เช่น หญ้าคา 
สาบเสือ เป็นต้น นอกจากนี  การเผาในบริเวณท่ีเพาะปลูกโดยสม่้าเสมอ เช่น ในนาข้าวเป็นการท้าลาย
เมล็ดวัชพืชที่ร่วงและอยู่บนผิวดิน แต่ไม่สามารถท้าลายเมล็ดวัชพืชซึ่งตกลงไปในรอยแตกระแหงของ
ดิน หรือเมล็ดที่โดนดินกลบไปก่อนแล้ว ทั งนี ควรต้องค้านึงถึงการสูญเสียอินทรียวัตถุจากดิน และการ
เกิดควันไฟซึ่งมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

2.3.3 การคลุมดิน  
        การคลุมดิน (Mulching) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การคลุมโดยใช้วัสดุไม่มี

ชีวิต (nonliving mulch) เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง แกลบ หรือวัสดุแปรรูป เช่น กระดาษหรือพลาสติก 

กับการคลุมโดยวัสดุมีชีวิต (living mulch) เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชคลุมในสวนยางพารา        
สวนปาล์มน ้ามัน หรือสวนผลไม้ การปลูกหญ้าในระหว่างแปลงไม้ดอก 

2.3.4 การปล่อยน ้า  
        การปล่อยน ้าท่วม (Flooding) เป็นการท้าให้ผิวดินเกิดสภาพขาดออกซิเจน ท้าให้

เมล็ดวัชพืชไม่งอก หรือวัชพืชที่งอกแล้วก็จะตาย เช่น สภาพในนาข้าวโดยเฉพาะนาด้า หากมีการ
ควบคุมระดับน ้าได้ก็จะมีปัญหาเรื่องวัชพืชน้อยมาก แต่ถ้าหากเกิดการขาดน ้า หน้าดินเริ่มได้รับ
ออกซิเจน จะมีวัชพืชหลายชนิดงอกขึ นมา เช่น หญ้าหนวดปลาดุก หญ้าหนวดแมว และกกต่าง ๆ 

2.3.5 การใช้ระบบการปลูกพืช  
        ระบบการปลูกพืช (Cropping System) ที่ช่วยในการควบคุมก้าจัดวัชพืช มี 2 ลักษณะ 

คือ การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation)  และการปลูกพืชแซมสลับ (intercropping) 
2.3.6 การใช้พืชแข่งขัน  
        วิธีการนี เป็นการปลูกพืชที่แข่งขันได้ดีกว่าวัชพืช เช่น มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสูง  

สามารถงอกได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  ต้นอ่อนเจริญเติบโตเร็ว  มีระบบรากใหญ่  และ
แพร่กระจายออกไปได้เร็ว ล้าต้นมีลักษณะเป็นเถาหรือต้นแผ่เลื อย หรือทรงพุ่มแผ่คลุมพื นที่ได้เร็ว  
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2.3.7 การเขตกรรม  
        การเขตกรรม (Cultural Methods) เป็นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมให้พืชปลูกเจริญเติบโต

และคลุมพื นที่ได้เร็ว จะช่วยลดปัญหาวัชพืชลงได้มาก เช่น การเพ่ิมปุ๋ยให้กับพืชที่ปลูก การเตรียม
แปลงปลูกที่ดี การใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่สมบรูณ์แข็งแรง การจัดการให้ความหนาแน่นของพืชเหมาะสม 
(plant density)   การเลือกเวลาปลูกท่ีเหมาะสม (planting date)    การควบคุมวัชพืชในระยะแรก 
และการปลูกโดยย้ายกล้า  การเขตกรรมจะช่วยให้พืชที่ปลูกมีการเจริญเติบโตล ้าหน้า จึงได้เปรียบใน
การแก่งแย่งแข่งขันกับวัชพืช 

2.3.8 การใช้สิ่งมีชีวิต   
        การใช้สิ่งมีชีวิตมากัดกินหรือท้าลายวัชพืช โดยสิ่งมีชีวิตนี อาจเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ 

(เช่น สัตว์เคี ยวเอื องต่าง ๆ)  สัตว์ขนาดกลาง (เช่น ปลา หรือสัตว์น ้าอ่ืน ๆ) และสัตว์ขนาดเล็ก (เช่น 
แมลง รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น โรคพืช) 

2.3.9 การใช้ประโยชน์จากวัชพืช  
        การน้าวัชพืชมาใช้เป็นสมุนไพร ส่วนประกอบของเครื่องจักรสาน และเฟอร์นิเจอร์  

การใช้ประโยชน์จากวัชพืชจัดว่าเป็นการควบคุมก้าจัดวัชพืชอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เหมาะกับระบบอินทรีย์ 
หรือระบบท่ีต้องการคงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

2.3.10 การควบคุมก้าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี  
         การใช้สารฆ่าวัชพืชท้าลายวัชพืชอาจเกิดขึ นในระหว่างที่ส่วนขยายพันธุ์พืชที่ปลูก

ก้าลังงอกเป็นต้นกล้า หรือเป็นต้นสมบูรณ์แล้ว ขึ นกับชนิดของสารฆ่าวัชพืชและเวลาที่ใช้ ปัจจุบันการ
ใช้สารเคมีในการก้าจัดวัชพืชนับว่าเป็นวิธีการที่เกษตรนิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และแรงงาน แต่การใช้สารฆ่าวัชพืชก็มีข้อเสีย คือส่งผลกระทบ
ทางด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารฆ่าวัชพืชไหลลงสู่แหล่งน ้า ท้าให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน ้า 
และหากมีการใช้ในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานาน ท้าให้เกิดการสะสมของสารฆ่าวัชพืชในดิน 
และยังท้าให้วัชพืชเกิดการต้านทานต่อสารฆ่าวัชพืชอีกด้วย (จรูญ, 2537) 

 
2.4 Allelopathy 

Alleopathy เป็นกระบวนการที่พืชชนิดหนึ่งปล่อยสารพิษออกไปให้กับพืชข้างเคียง ซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อพืชผู้รับนั น ๆ ให้ถึงตายได้ (ดวงพร , 2543)  สารที่ถูกปล่อยออกมาเรียกว่า 
alleochemicals หรือ allelopathins หรือ allelopathic compounds ผลกระทบของกระบวนการ 
allelopathy มี 2 ระดับ คือ ผลกระทบขั นปฐมภูมิ เป็นผลจากสาร alleochemical ที่อยู่ในเศษซาก
พืชที่ตกค้างอยู่ในดิน ถูกปลดปล่อยโดยการย่อยสลายหรือถูกน ้าฝนชะ แล้วมีผลต่อการเจริญของพืช
อีกชนิดที่อยู่ในดินนั น รวมทั ง สารพิษที่จุลินทรีย์สร้างระหว่างการย่อยสลายเศษซากพืชนั น ๆ ด้วย   
ผลกระทบอีกแบบ คือ ผลกระทบขั นทุติยภูมิ ซึ่งเกิดจากการที่พืชสร้างและปลดปล่อยสารพิษออกมา
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ผลกระทบจะไม่รุนแรงเท่ากับสารพิษจากเศษซากพืช    allelochemicals เป็น
ผลผลิ ตที่ ไ ด้ จ าก  secondary metabolism และ ไม่ ใ ช่  primary metabolite ที่ มี คุณค่ าทา ง
โภชนาการ  สาร allelochecicals สามารถแบ่งลักษณะโครงสร้าง และสมบัติได้เป็น 10 กลุ่มดังนี  
(Rice, 1984; Putnam, 1985 และ Soltys, 2013) 
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    (1) Water-soluble Organic Acids, Straight-chain Acohols, Aliphatic Aldehydes, 
and Ketones 

(2) Simple Lactones 
(3) Long-chain Fatty Acids and Polyacetylenes 
(4) Quinines (benzoquinone, anthraquinone and complex quinines) 

 (5) Phenolics 
(6) Cinnamic Acid and Its Derivatives 

 (7) Coumarins 
(8) Flavonoids 

 (9) Tannins 
 (10) Steroids and Terpenoids (sesquiterpene lactones, diterpenes, and 
triterpenoids) 

2.4.1 การปลดปล่อยสาร Allelochemicals 
         สาร allelochemicals สามารถเคลื่อนย้ายออกจากพืชและปลดปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อมได้ 4 วิธีดังนี  
         (1) การระเหย (Volatilization) สาร allelochemicals ที่ระเหยได้ส่วนใหญ่จะเป็น
สารที่เป็นส่วนประกอบส้าคัญของน ้ามันหอมระเหยในพืชชั นสูง (Rice, 1974) พืชอาจปลดปล่อย
ออกมาทางใบหรือล้าต้น เช่น ยูคาลิปตัส สารส่วนใหญ่เป็นสารในกลุ่ม  terpenoids เช่น 
momoterpenes, camphor, sesquiterpenes และ cineole (พรชัย, 2540)       

        (2) การปลดปล่อยออกทางราก (Exudation from Roots) สาร allelochemicals ที่
พืชปลดปล่อยทางรากโดยตรงไปสู่สารละลายในดิน โดยน ้าจะเป็นตัวพาสารที่อยู่ภายในรากออกมา 
แสดงว่าสารส่วนใหญ่ถูกสะสมอยู่ที่ส่วนนี  เช่น หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis) เป็นพืชที่
ปลดปล่อยสารพิษออกทางราก มีผลยับยั งการเจริญเติบโตของพืชชนิดเดียวกัน (autotoxicity) ที่ปลูก
ตามมาภายหลัง (พรชัย, 2540) 
         (3) การชะล้างด้วยน ้า  (Leaching by Water) น ้าฝน น ้าค้าง หรือน ้าที่ให้กับพืช
สามารถชะล้างสาร allelochemicals ที่ติดอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของพืชให้ไหลออกมาสู่พื นดิน (Rice, 
1974) 
         (4) การย่อยสลายของซากพืช (Decomposition of Plant Residue) ซากพืชที่ตาย
แล้วกองทิ งไว้หรือเผากลบไปกับดินจะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์และปลดปล่อยสารต่าง ๆ ที่มีฤทธิ์
ทาง allelopathy ออกมา (Putnam, 1985)   สารนี จะมีผลยับยั งการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง
หรือทางอ้อม โดยท้าให้ระดับ pH ของดินเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการยับยั งโดยสารหรือผลิตภัณฑ์
บางอย่างที่จุลินทรีย์ปลดปล่อยออกมาขณะที่มีการย่อยสลายซากพืช (ดวงพร, 2543) 
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2.4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการที่พืชปลดปล่อยสาร Allelochemicals  
        สุรเชษฐ (2554) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยสารที่มีฤทธิ์ทาง allelopathy 

ของพืช ไว้ดังนี  
        (1) คุณภาพและปริมาณแสง เช่น ความเข้มของแสงอัลตราไวโอเลตและแสงในช่วงที่

ตามองเห็นมีผลต่อปริมาณสาร chloroginic acid และ isochloroginic acid ที่ต้นทานตะวันผลิต
ขึ นมา  และเมื่อให้แสงที่ช่วงความยาวคลื่นในช่วงแสงสีแดงแก่มันฝรั่ง พบว่าสารประกอบ ferulic 
และ p-coumaric acid จะเพ่ิมขึ นกว่าปกติมาก รวมทั งต้น Mentha  piperita L. ที่สามารถผลิตสาร 
monoterpene เพ่ิมมากขึ นในช่วงวันยาว 

        (2) การขาดธาตุอาหาร มีผลท้าให้สาร allelochemicals ที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมมาก
ขึ น  ซึ่งขึ นอยู่กับชนิดธาตุอาหารที่พืชขาด เช่น ต้นทานตะวันที่ขาดธาตุโบรอนจะปลดปล่อยสาร 
caffeic acid และ chloroginic acid มากกว่าต้นทานตะวันที่ไม่ขาดธาตุโบรอนถึง 10 เท่า ขณะที่ 
ต้นยาสูบที่ขาดธาตุไนโตรเจนมีการปลดปล่อยสาร scopolin ออกมามากกว่าต้นที่ไม่ขาดธาตุ
ไนโตรเจนถึง 5 เท่า 

        (3) การขาดน ้า เมื่อพืชขาดน ้าจะท้าให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรง ท้าให้ปลดปล่อย
สาร allelochemicals มากกว่าปกติ เช่น สาร chloroginic acid และ isochloroginic acid จากต้น
ทานตะวันที่ปลดปล่อยออกมาจากต้นที่ขาดน ้ามากกว่าต้นพืชที่ไม่ขาดน ้า 

        (4) อุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 30C ต้นโอ๊คจะผลิตสาร scopoletin ได้มากกว่าต้นที่อยู่ที่ 
19C ถึง 5.5 เท่า ในขณะที่ต้นยาสูบที่ปลูกในสภาพอุณหภูมิ 8-9C จะมีปริมาณสาร chloroginic 
acid ในใบและล้าต้นมากกว่าต้นที่ปลูกท่ี 32C ถึง 3 เท่า 

        (5) สารเคมีที่พืชได้รับ เช่น การใช้ 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) กับ
ต้นยาสูบมีผลท้าให้เกิดการสะสมของสาร scopolin ในใบเพ่ิมขึ นถึง 31 เท่าของต้นยาสูบที่ไม่ได้รับ           
2,4-D 

        (6) อายุของพืช พืชที่มีอายุมากจะมีการปล่อยสาร allelochemicals ได้มากกว่าพืชที่
มีอายุน้อย 

        นอกจากนี ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การเข้าท้าลายของเชื อโรค และแมลงของศัตรูพืช ก็
ส่งผลให้พืชอยู่ในสภาวะเครียด พืชจึงมีการสร้างและปลดปล่อยสาร  allelochemicals ออกมา
มากกว่าปกติได้เช่นเดียวกัน 

 
2.5 พืชที่ใช้ในการวิจัย 

2.5.1 กระถิน 
        กระถินมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit โดยมีการ

จ้าแนกทางวิทยาศาสตร์  (classification) ดั งนี  (Raffles Museum of Biodiversity Research, 
2013) 
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 Kingdom Plantae 
     Phylum Magnoliophyta 
     Class  Eudicots 
     Order Fabales 
     Family Fabaceae 
     Subfamily Minosideae 
     Tribe  Mimoseae 
     Genus Leucaena 
     Species L. leucocephala 
         กระถินเป็นไม้ยืนต้นมีระบบรากลึก อายุมากกว่า 2 ปี แผ่กิ่งก้านเป็นพุ่ม เจริญเติบโต
ได้ดีในสภาพดินทั่วไป ให้ผลผลิตสูง และสามารถขึ นได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า การปลูกใน
ระยะแรกเพ่ือเป็นร่มเงาแก่พืชอ่ืนและสามารถน้ามาเป็นอาหารสัตว์ (สายัณห์, 2547 และเฉลิมพล, 
2530)   ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั น เรียงสลับกัน ยาว 12.5-25 ซม. ใบแยกเป็นแขนง  2-10 
คู่ เรียงตรงกันข้าม ความยาว  5-10 ซม. มีใบย่อย 5-20 คู่ ใบเป็นรูปขอบขนาน ความกว้าง 2-5 มม. 
ความยาว 0.6-2.1 ซม. ลักษณะปลายใบแหลม โคนใบเบี ยว  ช่อดอกกระจุกแน่นตามง่ามใบ ผลเป็น
ฝักเป็นช่อแบนยาวประมาณ 10-20 ซม. เมล็ดเรียงตามขวางภายในฝัก 15-20 เมล็ด 

         (1) คุณค่าทางโภชนาการของใบกระถิน 
     ใบกระถินแห้งจะมีโปรตีนประมาณ 20-30% ปริมาณเยื่อใยต่้า จึงมีคุณค่าทาง
อาหารสูง (กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2556) นอกจากนี ยังมี -carotene ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินเอ 
และสาร xanthophyll ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidance) (อุทัย, 2526) เป็นสารให้สีในไข่
แดงและเนื อสัตว์ (กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2556) และมีแร่ธาตุในระดับสูง เช่น ทองแดง เหล็ก 
สังกะสี และ แมงกานีส เป็นต้น (Garcia et al., 1996)  อีกทั ง Hien and Hung (1998) รายงานว่า
การเลี ยงไก่ไข่ด้วยอาหารผสมใบกระถิน 4% สามารถท้าให้เพ่ิมทั งเปอร์เซ็นต์ไข่แดง  น ้าหนักไข่ และ
เปอร์เซ็นต์การฟักไข่  ส้าหรับในประเทศไทยผลการวิเคราะห์ปริมาณคุณค่าทางอาหารของใบกระถิน
แสดงดังในตารางที่ 2.1  
    
ตารางที ่2.1  คุณค่าทางโภชนาการของใบกระถิน 
คุณค่าทาง
โภชนาการ (%) 

จินดาและคณะ 
(2526) 

สุกัญญา 
(2544) 

   วัชราภรณ์ 
(2550) 

กองอาหารสัตว์ 
(2556) 

โปรตีน 23.43 28.85 17.66 20.2 
ไขมัน 
เยื่อใย 
ผนังเซลล์ 
Lignocellulose 
เถ้า 

8.07 
7.55 

- 
- 

9.83 

4.07 
1.99 

- 
- 

9.26 

- 
- 

65.45 
37.20 
7.5 

3.5 
- 

18.0 
- 

8.8 
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(2) สารพิษในใบกระถินและความเป็นพิษต่อสัตว์ 
      ข้อจ้ากัดในการใช้ใบกระถิน คือ มีสารพิษที่เรียกว่า mimosine และ tannin 
โดยกระถินแต่ละสายพันธุ์มีปริมาณ mimosine ใกล้เคียงกัน (ประมาณ 3-5% น ้าหนักแห้ง ) 
(Megarrity, 1978; เฉลิมพล, 2523)  

               Mimosine (C8H10O4N2) มีสูตรทางเคมีเป็น β-[N-(3-hydroxy-4pyridine)-α-
aminopropionic acid] (Meulen et al.,1979) เป็นสารประกอบ alkaloid และเป็นกรดอะมิโน
ชนิดที่ไม่ใช่โปรตีน  (non-protein amino acid) โดยมีกรดอะมิโน lysine เป็นสารตั งต้นในการ
สังเคราะห์ mimosine (Hylin, 1964) มีลักษณะโครงสร้าง ดังภาพที่  2.1  ความเป็นพิษของ 
mimosine ในสัตว์เกิดจากไปยับยั ง tyrosine utilizing enzyme หรือ การที่ mimosine ไปรวมกับ
โปรตีนที่จ้าเป็นในสิ่งมีชีวิตแทนที่ tyrosine ซึ่งในหนู mice ที่ทดลองพบว่าท้าให้เกิดความเสียหาย
อย่างมาก รวมทั งที่ hair follicle ซึ่งอาจเนื่องมาจากการยับยั ง mitotic activity ของ mimosine 
(Ghosh and Bandyopadhyay, 2007)   และจากการทดลองของ Burutnantana (1989) พบว่าค่า 
LC50 ของ mimosine ต่อลูกปลาตะเพียน (Puntius  gonionatus Bleeker) จากการทดสอบทางชีว
วิธี (bioassay) ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ ที่เวลา 24, 48, 72, 96 ชม. มีค่าเป็น 182.6, 172.0, 
169.5, 165.4 มก./ล. ตามล้าดับ 

 

 
       ภาพที ่2.1 โครงสร้าง Mimosine 

ที่มา: Crounse et al. (1962) 
 
     ส่วน tannin เป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างเป็นวงแหวน (phenolic 

compound) ที่ละลายน ้าได้ และสามารถจับกับโปรตีน  ท้าให้โปรตีนตกตะกอน สาร tannin แบ่ง
ตามลักษณะโครงสร้าง และปฏิกิริยากับสารละลายได้เป็น 2 ชนิด คือ hydrolyzable tannin (HTs) 
และ condensed tannin (CTs) ลักษณะโครงสร้างทางเคมีแสดงดังในภาพที่ 2.2    สาร tannin ที่
พบในกระถินส่วนใหญ่เป็นชนิด CTs มีประมาณ 4-7% น ้าหนักแห้ง   แต่ปริมาณสาร tannin ผันแปร
ไปตามชนิด   ระยะการเจริญเติบโต  และอ่ืน ๆ เช่น หากได้รับความเข้มของแสงมาก  ที่อุณหภูมิสูง  
เจริญเติบโตในดินที่มีคุณภาพต่้าและมีความเป็นกรด จะส่งผลให้เกิดสาร tannin CTs ในใบกระถิน
เพ่ิมขึ น (Kelman and Tanner, 1990; Lees et al., 1994)  โดยหากสัตว์ ได้รับ tannin ปริมาณ
มากจะท้าให้กินอาหารลดลง การย่อยได้ของกระเพาะหมัก (rumen) และการใช้ประโยชน์ได้ของ
ซัลเฟอร์ก็ลดลงด้วย ท้าให้ปริมาณน ้านมลดลง อีกทั ง tannin ยังมีผลโดยตรง คือ เกิดการท้าลายผนัง
ล้าไส้ ตับ ม้าม ไต   นอกจากนี พบส่วนที่เป็นเมือกในปัสสาวะ และก่อให้เกิดอาการท้องผูกได้ ดังนั น
สัตว์เคี ยวเอื องจึงไม่ควรกินพืชที่มี CTs ปริมาณสูงกว่า 60 กรัม/กก. เนื่องจากจะมีความน่ากินและ
การย่อยได้ของวัตถุแห้งลดลง  ท้าให้มีการดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ ลดลงตามไปด้วย (Kurmar and 
Singh, 1984; Van Hoven and Furstenburg, 1992) 
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ภาพที ่2.2  โครงสร้างของ Tannin 
(a) Condensed tannin (CTs),  (b) Hydrolyzable tannin (HTs) 

ที่มา: Molecular Soil Organic Matter Transformations (2013) 

                  
   (3) วิธีการลดสารพิษในใบกระถิน และการน้าไปใช้ประโยชน์ 

         วิธีการลดสารพิษในใบกระถินท้าได้หลายวิธี เช่น การตากแดด การใช้จุลินทรีย์
หมัก และวิธีการแช่น ้า เช่น สินชัย และคณะ (2528) รายงานว่าใบกระถินตากแห้ง          ใบกระถิน
ตากแห้งเสริมด้วย 0.2 % FeSO4 และใบกระถินแช่น ้า 24 ชม. แล้วน้ามาตากแดดให้แห้ง เมื่อน้ามา
เลี ยงสุกรพันธุ์ Landrace เพศผู้ที่ถูกตอน น ้าหนักเฉลี่ย 27 กก. พบว่า ค่าความสามารถการย่อยได้ 
การใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนสุทธิ และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของใบกระถินแช่น ้ามีค่าสูงกว่า ใบ
กระถินตากแดด และใบกระถินเสริมด้วย FeSO4  ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ Burutnantana (1989) 
ที่รายงานว่าวิธีการแช่น ้าเป็นวิธีการที่สามารถลดสารพิษ mimosine และ tannin ได้ 99.9% และ 
80-90% ล้าดับ และการศึกษาของ Chanchay and Poosaran (2009) พบว่า การอบแห้งใบกระถิน
ที ่60C เป็นเวลา 24 ชม. และน้าไปแช่น ้า 72 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25C) จากนั นท้าให้แห้งอีกครั งที่ 
60C เป็นเวลา 48 ชม. สามารถลดสาร mimosine และ tannin ได้ 94%  และ 99.33% ตามล้าดับ 

2.5.2 หญ้าข้าวนกสีชมพู 
         หญ้านกข้าวสีชมพู (little barnyad grass)  (ภาพที่  2.3)  มีชื่ อวิทยาศาสตร์ว่ า 

(Echinochloa  colona L. Link) อยู่ในวงศ์ (family) Poaceae เป็นพืชที่มีอายุฤดูเดียว (annual)  
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด พบได้ทั่วไปในแปลงปลูกผักหลายชนิด (เช่น กะหล่้าปลี  กะหล่้าดอก  
ผักกาดขาวปลี) ในไร่พริกที่ปลูกโดยวิธีย้ายปลูก ถั่วเหลืองผิวมัน สับปะรด ข้าวโพด อ้อย ฝ้าย และ  
นาข้าว  ล้าต้นมีสีม่วงอมแดง เรียวและเรียบ อาจยาวถึง 70 ซม. ข้อพองและงอเอนออก แผ่ออกจาก
โคน ชูยอดสูงขึ น ใบเป็นใบเลี ยงเดี่ยวออกสลับข้างกัน แผ่นใบเรียวยาว 3-25 ซม. กว้าง 3-13 มม. 
โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มล้าต้นไว้ไม่มีเยื่อตรงบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นใบและกาบใบ มีแต้มสีม่วงบนทั ง
แผ่นใบและกาบใบ ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง (panicle) ยาว 5-15 ซม. แยกออกเป็นช่อ   
สั น ๆ หลายช่อ แต่ละช่อยาว 1-2 ซม. ออกสลับกัน ช่อดอกย่อยอัดแน่นเป็นกลุ่ม  เกือบไม่มี           
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ก้านช่อดอก ช่อดอกย่อยยาว 2-3.5 มม. มีขนอยู่ปลายช่อสั น ๆ  มีกาบอยู่ 2 อัน สีเขียวหรือสีเขียวอม
ม่วง กาบล่างขนาดเล็ก มีขนอ่อนปกคลุมและขนแข็งบนลายเส้น มีลายเส้น 3 เส้น กาบล่างยาวเป็น
ครึ่งหนึ่งของช่อดอกย่อย   กาบบนยาวเท่า ๆ กับกาบนอกของดอกย่อย กาบบนมีลายเส้น 5 เส้น ผล
เป็นแบบธัญพืช (caryopsis) มี 1 เมล็ด    หญ้าข้าวนกสีชมพูจัดเป็นวัชพืชร้ายแรงที่ติดอยู่ใน 10 อันดับ
แรกของโลก และเป็นวัชพืชร้ายแรงที่พบในนาข้าวในประเทศไทย  อีกทั งเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปทั งในดิน
แห้ง ในพื นที่เกษตรกรรมที่ดอนและพื นที่ที่น ้าท่วมขัง  รวมทั งเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย         
ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา (ดวงพรและรังสิต, 2534; หฤทัย, 2552) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3 หญ้าข้าวนกสีชมพู 
ที่มา: ส้านักวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว (2559) 

 
   2.5.3 ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6  

     ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 (ภาพที่ 2.4) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oryza  sativa L. อยู่ใน
วงศ์ Poaceae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4 ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 
ที่มา:  ส้านักวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว (2559) 

 
   ลักษณะทางนิเวศวิทยา เป็นข้าวนาสวน  นาน ้าฝน เป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง 

การเก็บเกี่ยวประมาณวันที่  21 พฤศจิกายน แหล่งที่แนะน้าให้ปลูก คือ ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในพื นที่นาน ้าฝน  ลักษณะประจ้าพันธุ์ กข 6 เป็นข้าวต้นสูง ความสูง 
150 ซม. ทรงกอตั ง แตกกอดี ล้าต้นแข็งแรงปานกลาง ปล้อง  กาบใบและใบมีสีเขียว มีขนบนใบ มุม
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ของยอดแผ่นใบดก ข้อต่อระหว่างใบ และกาบใบสีเขียวอ่อน ใบธงค่อนข้างนอน ลิ นใบรูปร่างแหลมมี 
2 ยอด หูใบมีสีเขียวอ่อน ปลายยอดดอกสีฟาง กลีบของดอกสีฟาง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว รวงยาว
แน่น ค่อนข้างถี่ คอรวงยาว เมล็ดข้าวเปลือกสีน ้าตาล ปลายยอดเมล็ดสีฟาง มีขนบนเมล็ด กลีบรอง
ดอกสั น เมล็ดข้าวกล้องรูปร่างเรียว ยาว 7.2 มม. กว้าง 2.3 มม. หนา 1.8 มม. ข้าวสุกนึ่งนุ่มหอม 
ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 670 กก./ไร่   น ้าหนักข้าวเปลือก 
1,000 เมล็ด ประมาณ 27.0 ก. ข้อดี คือ ให้ผลผลิตที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
ทนแล้ง และต้านทานต่อโรคใบจุดสีน ้าตาล และโรคไหม้ ข้าวสุกนึ่งมีลักษณะนุ่มและมีกลิ่นหอม   
ข้อจ้ากัด ไม่ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง เพลี ยกระโดดสีน ้าตาล และแมลงบั่ว (ผลิใบ, 2545) 

2.5.4 คะน้า 
คะน้า (Chinese kale) เป็นพืชผักในวงศ์กะหล่้า (Cruciferae) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์

ว่า Brassica alboglabra Bailey ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คะน้าเป็นพืชล้มลุก ตระกูลเดียวกับ
กะหล่้า ล้าต้นอวบชุ่มน ้า ใบมีสีเขียวเข้ม คะน้าที่นิยมปลูกมี 2 ประเภท คือ        

(1) คะน้าใบ มีลักษณะต้นอวบใหญ่ ก้านเล็ก ใบกลมหนา กรอบ ทนทานต่อดินฟ้า
อากาศได้ดี เมล็ดพันธุ์ของคะน้าใบที่ทางราชการผลิตได้ ได้แก่ พันธุ์ฝางเบอร์ 1 และฝางเบอร์ 2 

        (2) คะน้ายอดหรือคะน้าก้าน มีลักษณะต้นอวบใหญ่ มีดอกสีขาว ใบแหลม ก้านใหญ่ 
มีรสอร่อย มีความต้านทานต่อโรค ต่อความร้อนและความชื นได้ดี ส้าหรับเมล็ดพันธุ์ที่ทางราชการผลิต
ได้ คือ พันธุ์ PL20 โดยท้าการคัดเลือกปรับปรุงและเผยแพร่ให้เกษตรกรได้ใช้มาตั งแต่ปีพ.ศ. 2516 
แต่เป็นพันธุ์ที่ออกดอกช้า ให้น ้าหนักดีและผลผลิตสูง  

        วิธีปลูก ผักคะน้ามีทรงพุ่มไม้ใหญ่ จึงปลูกได้โดยวิธีหว่านเมล็ดลงในแปลงได้เลย 
วิธีการหว่านเมล็ดมีอยู่ 2 แบบคือ การหว่านเมล็ดพันธุ์ให้กระจายทั่ว ๆ แปลง และวิธีโรยเมล็ดแบบ
เรียงเป็นแถว ซึ่งจะเลือกปลูกด้วยวิธีแบบไหนก็ขึ นอยู่กับลักษณะของพื นที่ของแปลงที่จะปลูก  หรือ
ความสะดวกในการท้างานของเกษตรกร 

       (1) การหว่านเมล็ดให้กระจายทั่ว ๆ แปลง เหมาะส้าหรับแปลงปลูกแบบยกร่อง มีคูน ้า
ล้อมรอบ ซึ่งขนาดของร่องแปลงผัก กว้างถึง 5-6 ม. เมื่อเตรียมดินแล้วจะต้องปูฟางข้าวหรือหญ้าแห้ง
คลุมบนแปลงเสียก่อน  แล้วจึงหว่านเมล็ด รดน ้าตามให้ชุ่ม  การหว่านแบบนี ใช้เมล็ดพันธุ์มากกว่าการ
หว่านเรียงเป็นแถว คือ ใช้ประมาณ 2 กก./ไร ่

      (2) การโรยเมล็ดเรียงเป็นแถว เหมาะส้าหรับแปลงที่ยกร่องธรรมดา ขนาดของแปลง
กว้างประมาณ 1 ม. เมื่อเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็โรยเมล็ดให้เป็นแถว กะระยะให้เมล็ดห่างกัน
พอสมควร และระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 20 ซม. เสร็จแล้วกลบดินบาง ๆ ปูฟางข้าวหรือหญ้า
คาแห้งคลุมบนแปลง รดน ้าให้ชุ่ม แบบนี ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 800 ก./ไร่ และเมื่อผักสูงได้ประมาณ 
10 ซม. หรือราวอายุ 20 วัน ให้เริ่มท้าการถอนแยก ครั งแรกเลือกต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์ออก เหลือ
ระยะห่างระหว่างต้นไว้ ประมาณ 10 ซม. และเมื่อต้นผักสูงได้ประมาณตามที่ต้องการหรือเมื่อมีอายุ
ได้ประมาณ 30 วัน ท้าการถอนแยกครั งที่สองให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น 20 ซม. ซึ่งการถอนแยก
ผักคะน้าแต่ละครั งจะเป็นการก้าจัดวัชพืชไปในตัวด้วย จะต้องใช้แรงงานคนในการถอน การให้น้ า 
ผักคะน้าต้องการน ้าอย่างเพียงพอและสม่้าเสมอ  หากขาดแคลนน ้า จะท้าให้ผักชะงักการเจริญเติบโต
และคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร  ในช่วงระยะที่เมล็ดเริ่มงอกห้ามขาดน ้า วิธีการให้น ้าผัก คือ ใช้บัวฝอย 
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หรือใช้เครื่องฉีดฝอยให้ทั่วและชุ่ม รดน ้าวันละ 2 เวลา เช้า-เย็น การเก็บเกี่ยว ผักคะน้ามีอายุการเก็บ
เกี่ยว 45-55 วัน โรคที่ส้าคัญ โรคใบจุดและใบไหม้ โรคเน่าคอดิน โรคราน้ าค้าง แมลงศัตรู เช่น   
หนอนคืบกะหล่้า (หนอนเขียว หรือ หนอนคืบเขียว) พบระบาดมากใน ฤดูหนาว และฤดูแล้ง ฤดูฝน
พบน้อย หนอนใยผักพบมากในฤดูหนาว และเพ่ิมความรุนแรงในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูแล้ง เป็นหนอนที่
ทนทานต่อสารฆ่าแมลงและปรับตัวให้ดื อยาได้รวดเร็ว หนอนกระทู้หอม (หนอนหนังเหนียว หรือ 
หนอนหลอดหอม) ระบาดตลอดปีในภาคกลาง หนอนกระทู้ผัก (หนอนรัง) หนอนแมลงวันเจาะต้น 
(หนอนข้าวสาร) (สุนิสา, 2551) 

 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุรเชษฐ (2554) ศึกษาผลทางด้าน allelopathy ของสารสกัดจากใบของหญ้าสาบ (Praxelis 
clematidea Griseb) ด้วยน ้าต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืช 6 ชนิด คือ หญ้าขจรจบดอก
เล็ ก  (Pennisetum polystachyon L Schult)   ถั่ วผี  (Phaseolus lathyroides L.)    กวางตุ้ ง 
(Brassica  campestris var. chinensis)   ข้าวไร่ (Oryza sativa L.)  ข้าวโพด (Zea mays L.) และ
ถั่วเขียว (Vigna radiata L. Wilczek)  ทีค่วามเข้มข้น 1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 w/v โดยมีน ้ากลั่น
เป็นชุดควบคุม วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design (RCB) จ้านวน 4 
ซ ้า พบว่าสารสกัดจากใบของหญ้าสาบด้วยน ้าสามารถยับยั งการงอกได้ 2.22-51.19%  ยับยั งความ
ยาวรากของต้นกล้าได้ 40.02-89.46% และยับยั งความยาวหน่อของต้นกล้า ได้ -3.31-79.35%   ซึ่ง
แตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยผักกวางตุ้งได้รับผลกระทบ
มากที่สุด  รองลงมาเป็นหญ้าขจรจบดอกเล็ก ถั่วผี  ข้าวไร่  ถั่วเขียว และข้าวโพด ตามล้าดับ โดยสาร
สกัดหญ้าสาบที่ความเข้มข้น 1:10  สามารถยับยั งการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าขจรจบดอก
เล็กและผักกวางตุ้งได้อย่างสมบูรณ์ และยับยั งความยาวรากต้นกล้าข้าวไร่ได้ 100% 

ภัทรินทร์ และคณะ (2555) ศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดด้วยน ้าจากส่วนต้น ใบ ดอก 
และรากของดาวเรือง (Tagetes  erecta L.) ต่อการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของวัชพืชที่
ทดสอบ ได้แก่  หญ้าข้ าวนก (Echinochloa crus–galli (L.) Beauv.) และกวางตุ้ ง  (Brassica 
chinensis Jusl var. parachinensis Bailey)   พบว่าสารสกัดด้วยน ้าจากส่วนใบดาวเรืองสามารถ
ยับยั งการงอกและการเจริญเติบโตได้ดีกว่าสารสกัดด้วยน ้า จากส่วนต้น ดอก และรากของดาวเรือง 
โดยที่สารสกัดด้วยน ้าจากส่วนใบดาวเรืองสามารถยับยังการงอกและการเจริญเติบโตของกวางตุ้งได้
ดีกว่าหญ้าข้าวนก   และเมื่อศึกษาการแยกกลุ่มสารออกฤทธิ์จากใบดาวเรืองโดยวิธี acid-base 
solvent partitioning พบว่าสารออกฤทธิ์ในกลุ่ม acidic fraction (AE) สามารถยับยังการงอกและ
การเจริญเติบโตของพืชทดสอบได้ดีที่สุด รองลงมาคือ hydrolyze fraction, NE fraction, crude 
ethanol และ AQ fraction 
 สุพัตรา และคณะ (2557) ศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากหัวข่า (Alpinia  galangal L. 
Swartz) โดยวิธี column chromatography ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชปลูก และวัชพืช
6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง คะน้า หญ้าสาบม่วง และหญ้าข้าวนก โดยศึกษาสารสกัด 
fraction  A และ fraction B ที่ระดับ ความเข้มข้น 1%, 3% และ 5% พบว่า fraction A ที่ระดับ
ความเข้มข้น 5% สามารถยับยั งการงอกของข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง และคะน้า ได้ดีที่สุด ในขณะที่ 
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fraction B ที่ระดับความเข้มข้น 5% ยับยั งการงอกของหญ้าสาบม่วงและหญ้าข้าวนกได้ดีที่สุด และ
ศึกษาสารสกัดหยาบจากหัวข่าต่อการยับยั งการเจริญเติบโตเมื่อพิจารณาจาก ความกว้างใบ และความ
ยาวต้นของพืชทั ง 6 ชนิด พบว่า fraction A ที่ระดับความเข้มข้น 5% ยับยั งได้ดีที่สุด รองลงมาคือ
fraction B ที่ระดับความเข้มข้น 5%  อีกทั งพบว่าอิทธิพลของสารสกัดหยาบทั ง fraction A และ 
fraction B ที่ระดับความเข้มข้นที่สูงขึ นมีผลยับยั งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชที่ทดสอบเพ่ิม
มากขึ น  
 อุดมเดชา และ อัญชนา (2557) ศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของมะเดื่อ 
(Ficus hispida Linn) ต่อการยับยั งการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนก   ซึ่งเป็นวัชพืชในนา
ข้าว โดยน้าเปลือก ใบ และผลของมะเดื่อ มาแยกสาร  โดยน้ามาหมักและสกัดตามล้าดับความมีขั ว
ของตัวท้าละลายด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์ คือ hexane, ethyl acetate และ methanol ได้สารที่
น้ามาทดสอบของแต่ละส่วนที่ความเข้มข้น  1,000,   2,000 และ 3,000 ppm   การทดสอบ
ทางพฤกษเคมีพบว่าจากทั งสามส่วนที่น้ามาสกัดได้สารรวมทั งหมด  8 กลุ่ม คือ alkaloids, 
condensed tannins, phenolic compounds, flavonoids, triterpenes, steroids, cardiac 
glycosides และ antraquinones  อีกทั งพบว่าสารสกัดส่วนเปลือกด้วย methanol ที่ความเข้มข้น
สูงสุดคือ  3,000 ppm ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั ง การงอก  ความยาวราก  ความยาวล้าต้น 
และน ้าหนักแห้ง โดยมีค่าเป็น 85.74, 82.89, 78.91 และ 78.14% ตามล้าดับ  รวมทั งพบว่าสารชั น 
F5 ที่ได้จากการสกัดจากเปลือกมีผลยับยั งสูงสุดทั งต่อการงอกและการเจริญเติบโต  

สุขุมาลย์ (2558) ศึกษาผลทางอัลลิโลพาธิกของผักเสี ยนดอกม่วงต้นสดและต้นแห้งสกัดด้วย
น ้าที่ระดับความเข้มข้น 1, 5, 10 และ 15 มก./มล. ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนก
และผักโขมหนาม พบว่า สารสกัดจากผักเสี ยนต้นสด ทีค่วามเข้มข้น 5, 10 และ 15 มก./มล. สามารถ
ยับยั งการงอก ความยาวราก ความยาวยอด และน ้าหนักแห้งของหญ้าข้าวนกและผักโขมหนาม ได้ 
100%    แต่ที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกและผักโขม ทั งด้าน
ความยาวราก (9.83 และ 14.05% ตามล้าดับ)   ความยาวยอด (51.27 และ 59.52%  ตามล้าดับ) 
และน ้าหนักแห้ง (57.43 และ 63.34% ตามล้าดับ)   ส่วนสารสกัดด้วยน ้าของผักเสี ยนดอกม่วงต้น
แห้งมีผลในการยับยั งน้อยกว่าที่สกัดจากต้นสด  โดยสารสกัดด้วยน ้าของผักเสี ยนดอกม่วงต้นแห้งที่ 
15 มก./มล. ยับยั งการการงอกของหญ้าข้าวนกและผักโขม ได้มากที่สุด (61.47 และ 77.63% 
ตามล้าดับ)    และยับยั งการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกและผักโขม ได้มากที่สุด  ทั งด้านความยาว
ราก (78.56 และ 82.71 % ตามล้าดับ)   ความยาวยอด (79.61 และ 87.15% ตามล้าดับ) และ
น ้าหนักแห้ง (63.19 และ 72.24% ตามล้าดับ)    อีกทั งพบว่าผักโขมหนามซึ่งเป็นวัชพืชใบกว้างได้รับ
ผลกระทบมากกว่าหญ้าข้าวนกซึ่งเป็นวัชพืชใบแคบ 

Khare and Bisaria (2000) ศึกษาผลทางด้าน allelopathy ของกระถินต่อถ่ัวเหลือง โดยน้า
เมล็ดถั่วเหลืองแช่ในสารสกัดจากกระถินแยกแต่ละส่วน คือ ดอก ฝัก  ใบสด และใบที่ย่อยสลาย          
ที่ความเข้มข้นเดียวกัน คือ  20, 40, 60, 80 และ 100% เป็นเวลา 24 ชม. พบว่าการแช่เมล็ด          
ถั่วเหลืองในสารสกัดแยกแต่ละส่วนจากส่วนของใบสด ใบย่อยสลาย และดอกที่ความเข้มข้น 40%    
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มีผลให้ความยาวต้นและความยาวรากเพ่ิมขึ น และสารสกัดที่ความเข้มข้น 20-40% เพ่ิมผลผลิต   แต่
สารสกัดที่ความเข้มข้น 80-100% ยับยั งความยาวต้น  ความยาวราก  และยับยั งการงอก 

Pieres et al. (2001) ทดสอบสารสกัดจากส่วนเหนือดินของกระถินด้วยน ้าต่อวัชพืช 
Desmodium purpureum, Bidens polisa L. และ Amaranthus hybridusL. ที่ความเข้มข้น  100, 
50, 25, 12.5 % (v/v) ในห้องปฏิบัติการและในเรือนทดลอง  พบว่าสารสกัด 50-100% มีผลยับยั ง
การงอกของ Desmodium purpureum L., Bidens polisa L. และ Amaranthus  hybridus L. ได้ 
5-75%, 50-95% และ 100% ตามล้าดับ 

Kobayashi et al. (2008) ทดสอบความเป็นพิษของหญ้าโขย่ง (Rottboellia  exaltata) ต่อ
ผักกาดหัว โดยน้าหญ้าโขย่งมาบดเป็นผงแล้วน้าไปคลุกดินปลูกผักกาดหัวที่อัตรา 0.01, 0.03 และ 
0.15 ก./ดิน 1 ก.   พบว่า ผงหญ้าโขย่งที่ผสมคลุกลงไปในดินมีความเป็นพิษต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้า raddish (Raphanus sativa L. var radicula)  โดยมีความเป็นพิษต่อการเจริญเติบโตของ
รากของต้นกล้า raddish มากกว่าต่อการเจริญเติบโตของหน่อ   การเจริญเติบโตของต้นกล้า raddish 
ที่ปลูกในทรายจากทะเลและรดน ้าด้วยน ้าที่ได้มาจากดินที่คลุกด้วยผลหญ้าโขย่ง  ถูกยับยั ง
เช่นเดียวกับที่ปลูกในดินที่คลุกด้วยผงหญ้าโขย่ง  อีกทั งพบว่าความเป็นพิษต่อต้นกล้า raddish ทั งใน
ดินที่คลุกด้วยผงหญ้าโขย่งและที่รดน ้าด้วยดินที่คลุกผงหญ้าโขย่งมีความเป็นพิษลดลงตามระยะเวลาที่
นานขึ น 

Chanchay and Poosaran (2009) ศึกษาวิธีการลดปริมาณสาร mimosine และ tannin 
ในใบกระถินด้วยวิธีการแช่น ้าและการให้ความร้อน พบว่าการอบแห้งใบกระถินที่ 60C เป็นเวลา 24 
ชม. ตามด้วยการแช่น ้า 72 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25C) แล้วท้าให้แห้งอีกครั งที่ 60C เป็นเวลา 48 
ชม. สามารถลดปริมาณสาร mimosine และ tannin ได้ 94% และ 99.33% ตามล้าดับ 

Junmin and Zexin (2010) ศึกษาสารสกัดด้วยน ้าจากส่วนใบ ราก ล้าต้น ของขี ไก่ย่าน 
(Mikania  micrantha H.B.K.) ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้น Coix  lacryma-jobi Job. 
พบว่า สารสกัดจากใบมีผลยับยั งน้อยที่สุด   และปริมาณ Malondialdehyde (MDA) ของต้นกล้าพืช
ทดสอบเพิ่มขึ นกว่าชุดควบคุมเป็น 64, 45 และ 52% เมื่อทดสอบกับสารสกัดของพืชทดสอบจากส่วน
ราก  ล้าต้น และใบที่ความเข้มข้น 80, 400 และ 400 ก./ล. ตามล้าดับ 

Sadeghi et. al. (2010) ทดสอบสารสกัดจากต้นทานตะวัน (Helianthus annuus L.) ด้วย
น ้าต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้น black nightshade (Solanum nigrum L.) ที่ความ
เข้มข้น 4, 8, 12, 16 และ 20% w/v พบว่าสารสกัดจากต้นทานตะวันสามารถยับยั งการงอกและ
ยับยั งการเจริญเติบโตของต้น black nightshade โดยท้าให้ความยาวของล้าต้น น ้าหนักของล้าต้น 
น ้าหนักของราก การงอก และความยาวของรากลดลง 56, 64, 61, 77 และ 81%  ตามล้าดับ    เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ทดสอบด้วยน ้ากลั่นแทนสารสกัด  

Ishak and Sahid. (2014) ศึกษาผลกระทบทางด้าน allelopathic ของสารสกัดด้วยน ้าจาก
ใบหรือเมล็ดกระถิน ที่ความเข้มข้น 16.7, 33.3 และ 66.7 มก./ล. ต่อการงอก ความยาวราก และ
น ้าหนักสด ของวัชพืช 3 ชนิด ได้แก่ สาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides)  ตีนตุ๊กแก (Tridax 
procumbens) และหูปลาช่อน (Emilia sonchifolia) เมื่อใช้สารสกัด 5 มล. ต่อ petri dish ที่มีเมล็ด
พืชที่ทดสอบ 10 เมล็ด  ท้าการทดลอง 3 ซ า้ เก็บผลการทดลอง ณ เวลา 7 วัน  พบว่าสารสกัดด้วยน ้า
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จากเมล็ดกระถินมีผลต่อการยังยั งมากกว่าสารสกัดด้วยน ้าจากใบกระถิน  และเมื่อเพ่ิมความเข้มข้น
ของสารสกัดจากเมล็ด จะยับยั งการเจริญเติบโตของพืชทั งสามชนิดที่ทดสอบเพ่ิมขึ น  โดยทั่วไปพบว่า
มีผลกระทบต่อวัชพืชชนิดหูปลาช่อนมากท่ีสุด คือ ที่ความเข้มข้นของสารสกัดของเมล็ดด้วยน ้าที่ความ
เข้มข้น 33.3 มก./ล. มีผลกระทบมากที่สุดโดยเมื่อเทียบกับชุดควบคุม โดยท้าให้ยับยั ง การงอก  
ความยาวต้น  ความยาวราก และน ้าหนักสดของวัชพืชชนิดหูปลาช่อน มีค่าเป็น 86.02, 89, 95 และ 
93% ตามล้าดับ   

Kalpana and Navin (2015) ศึกษาประสิทธิภาพทางด้าน allelopathic ของน ้าชะล้างใบ
กระถิน ที่ความเข้มข้น  5, 10, 20, 40, 80 และ 100% (ที่เตรียมโดยน้า 100 ก. ของใบกระถินแห้ง
มาสกัดในน ้ากลั่น 1,000 มล. วางพักไว้ 24 ชม. กรองด้วยกระดาษกรอง Whatmann เบอร์ 1) ต่อ
การงอก ความยาวต้น และความยาวรากของเมล็ดหัวไชเท้า (Raphanus sativus L.) ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ เมื่อทดสอบกับเมล็ด 15 เมล็ดในแต่ละ petri dish ที่บุด้วยกระดาษกรอง 2 ชั น ที่ 
25C  ท้าการทดลอง 3 ซ ้า เก็บผลการทดลอง ณ เวลา 10 วัน พบว่า สารสกัดจากใบกระถินมีผล
ทาง allelopathic ต่อ การงอก ความยาวต้น และความยาวรากของเมล็ดหัวใชเท้า   โดยที่ความ
เข้มข้นสูง คือ 100% มีผลยับยั งการงอกมากที่สุด (แต่ไม่ได้รายงานค่า % การยับยั งไว้)  มีผลยับยั ง
ความยาวรากได้มากกว่าผลยับยั งความยาวต้น  อีกทั งรายงานว่าที่ความเข้มข้นต่้าและสูง ท้า ให้การ
เจริญของต้นน้อย  แต่ที่ความเข้มข้นปานกลางท้าให้การเจริญเติบโตด้านความยาวต้นเพ่ิมขึ นและมีค่า
เข้าใกล้กับความยาวต้นของชุดควบคุม 
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บทที ่3 
วธิดีา้เนินงานวจิยั 

 
การวิจัยครั งนี  แบ่งกระบวนการทดลองทั งหมดออกเป็น 3 ขั นตอน คือ  
ขั นตอนที่ 1 การเตรียมตัวอย่างสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถิน 
ขั นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการงอก และการ

เจริญเติบโตของต้นกล้าพืชที่ทดสอบ   และ 
ขั นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 โดยแผนผังการด้าเนินการวิจัยตลอดการทดลองแสดงดังในภาพที่ 3.1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1  แผนผังสรุปวิธีด้าเนินการวิจัยตลอดการทดลอง

รูปแบบของแข็งที่แห้ง 
 

ณ วันท่ี 7 ของการทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดด้วยน า้ของใบกระถินกับวัชพืช คือ 
หญ้าข้าวนกสีชมพู และพืชปลูก 2 ชนิด คือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6  และ คะน้าพันธ์ุทวีโชค ต่อ 

 

รูปแบบของเหลว 

การเตรียมสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถิน 

  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการทดลองที่ได้ของพืชทดสอบแต่ละชนิดเมื่อทดสอบกับสาร
สกัดด้วยน า้ของใบกระถินทีค่วามเข้มข้นต่าง ๆ ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวน (analysis of 
variance) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)    
  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการทดลองที่ไดร้ะหว่างรูปแบบวิธีการเตรียมสารสกัดทั ง
รูปแบบของเหลวและรูปแบบของแข็งที่แห้ง ด้วย Independent t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   
 

การงอก   ความยาวต้น  ความยาวราก  

Optimal concentration และ รปูแบบวิธีการเตรียมสารสกัดด้วยน า้ชองใบกระถินที่เหมาะสม 
ส้าหรับการยับยั ง การงอก ความยาวต้น และ ความยาวรากของต้นกล้าพืชทั ง 3 ชนิดที่ทดสอบ 
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3.1 พืชที่ใช้ทดสอบ 
    3.1.1 วัชพืชที่ใช้ทดสอบ 

     การวิจัยครั งนี เลือกตัวแทนวัชพืชที่ ใช้ทดสอบ คือ หญ้าข้ าวนกสีชมพู  
(Echinochloa  colona L. Link) (Poaceae) ซึ่งจัดเป็นวัชพืชร้ายแรงที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของ
โลก และเป็นวัชพืชร้ายแรงที่พบในนาข้าวในประเทศไทย  อีกทั งเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปทั งในดินแห้ง  
ในพื นที่เกษตรกรรมที่ดอน และพื นที่ที่น ้าท่วมขัง  รวมทั งเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย  
ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา (หฤทัย, 2552)  โดยเก็บเมล็ดมาจากต้นวัชพืชในพื นที่บริเวณใกล้เคียง
บริษัทลัดดา จ้ากัด ต้าบลสามควายเผือก อ้าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 3.1.2 พืชปลูกที่ใช้ทดสอบ 
         พืชปลูกที่ใช้ทดสอบ คือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 (Oryza sativa L.) (Poaceae) 
เนื่องจากการวิจัยส่วนใหญ่ท้าการทดลองกับข้าวเจ้า (เช่น สุพัตรา และคณะ, 2557; บุญรอด และ
คณะ, 2557; สรุเชษฐ, 2554 ) ผู้วิจัยจึงเลือกพืชทดสอบเป็นข้าวเหนียวเพ่ือเป็นตัวแทนพืชปลูกใบ
เลี ยงเดี่ยว ซึ่งมีงานวิจัยทางด้าน allelopathy น้อยกว่าข้าวจ้าว  อีกทั งข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้
ผลผลิตสูง คุณภาพดี มีกลิ่นหอม ต้านทานต่อโรคใบจุดสีน ้าตาลได้ดี และปรับตัวได้ดีแม้ในสภาพที่การ
ดูแลรักษาอาจไม่เต็มที่และในพื นที่ที่เต็มไปด้วยโรคและแมลงรบกวน อีกทั งได้รับความนิยมบริโภค
อย่างกว้างขวางในประเทศไทย และเป็นอาหารหลักของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ (โครงการเกษตรพอเพียง , 2559) และงานวิจัยนี เลือกใช้คะน้าพันธุ์ทวีโชค  (Brassica 
alboglabra Bailey) ซึ่งเป็นพืชอาหารส้าคัญของไทย  คะน้ามีการบริโภคกันทั่วไป โดยในปี พ.ศ. 
2558 มีพื นที่ปลูกคะน้าทั่วประเทศไทยมากถึง 75,919 ไร่ มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 102,771,991 กก.  
(ระบบสาระสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร, 2559)   ผู้วิจัยจึงเลือกคะน้าเป็นตัวแทนพืชปลูกใบเลี ยง
คู่ในการวิจัยนี     ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นในการจัดหาพันธุ์ข้าวเหนียว 
กข 6 และ บริษัทไดนามิคพันธุ์พืช จ้ากัด ในการจัดหาพันธุ์คะน้า 
  
3.2 พืชที่น้ามาเตรียมสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถิน 
 ใบกระถินสดที่น้ ามาใช้ ในการทดลอง  (Leucaena leucocephala Lam. de Wit 
(Fabaceae  หรือ Leguminosae)  เก็บจากต้นกระถินที่สูงประมาณ 1.5-2.0 ม. ที่ขึ นในบริเวณใกล้
บริษัทลัดดา จ้ากัด ต้าบลสามควายเผือก อ้าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
3.3 เครื่องมือและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการทดลอง 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
 (1) ตู้อบลมร้อน  
 (2) หม้อนึ่งอัดไอน ้า  
 (3) เครื่องชั่งละเอียด (analytical balance) 
 (4) วัสดุอ่ืน ๆ ส้าหรับเพาะเมล็ดในห้องปฏิบัติการ เช่น จานแก้วทดลอง (petri dishes) 
ขวดแก้วทดลอง น ้ากลั่น และกระดาษเพาะเมล็ด เป็นต้น 
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3.4 พื นที่ท้าการวิจัย 
 ด้าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการของบริษัทลัดดา จ้ากัด ต้าบลสามควายเผือก อ้าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
3.5 วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
 3.5.1 การเตรียมสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถิน 

  สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่ใช้ในการวิจัยมีวิธีการเตรียม 2 รูปแบบ คือ สาร
สกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว และรูปแบบของแข็งที่แห้ง 

  (1) สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว  
       สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว เตรียมโดยน้าใบกระถินสดมา

ล้างท้าความสะอาดด้วยน ้าประปา แล้วตามด้วยน ้ากลั่น อบแห้งในตู้อบลมร้อนที่ 60C นาน 24 ชม.   
น้าใบแห้งที่ผ่านการอบนี มา 100 ก. มาแช่ด้วยน ้ากลั่น 500 มล. ที่อุณหภูมิห้อง (29±2C) นาน 24 
ชม. กรองสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินด้วยผ้าขาวบาง น้าไปนึ่งฆ่าเชื อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน ้า 
(autoclave) ที่ความดัน 15 ปอนด์/นิ ว2   ที่ 121C นาน 15 นาที จะได้สารสกัดด้วยน ้าของใบ
กระถินรูปแบบของเหลวที่ความเข้มข้น 100%  แล้วน้ามาเจือจางด้วยน ้ากลั่นที่ผ่านการ autoclave 
ให้มีความเข้มข้น 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 และ 100% 

   (2) สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง 
         สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง เตรียมโดย
น้าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลวที่เตรียมได้จากเช่นเดียวกับในข้อ (1) แต่ยังไม่ผ่าน
การ autoclave  ชั่งน ้าหนักก่อนอบของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถิน   แล้วน้ามาอบที่ 60C  เก็บ
ให้เย็นในโถดูดความชื น (desiccator) แล้วชั่งน ้าหนักจนได้น ้าหนักคงที่ (โดยน ้าหนักคงที่พิจารณาจาก
เมื่อน ้าหนักที่เปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า 4% ของน ้าหนักของแข็งที่ผ่านการอบและเย็นแล้วที่ชั่งได้ครั ง
แรก และน ้าหนักที่เปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า 0.5 มก.   หากน ้าหนักยังไม่คงที่ ด้าเนินการโดยน้าไปอบ
ที่ 60C อีก  แล้วเก็บให้เย็นใน desiccator เมื่อเย็นแล้วชั่งน ้าหนักใหม่  ท้าซ ้าเช่นนี ไปเรื่อย ๆ จน
น ้าหนักคงที่)   เมื่อสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมในรูปของแข็งที่แห้งมีน ้าหนักคงที่  เติมน ้า
กลั่นลงไปจนได้น ้าหนักเท่ากับน ้าหนักของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินก่อนอบ  คนให้ผสมกันเท่าที่
สามารถท้าได้   น้าไป autoclave ที่ความดัน 15 ปอนด์/นิ ว2   ที่ 121C นาน 15 นาที จะได้สาร
สกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้งที่มีความเข้มข้น 100%  แล้วน้ามาเจือ
จางด้วยน ้ากลั่นที่ผ่านการ autoclave ให้มีความเข้มข้น 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 และ 100%   

3.5.2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการงอกและการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าพืชที่ทดสอบ 
    การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการงอกและการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าพืชที่ทดสอบ คือ หญ้าข้าวนกสีชมพู ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และ คะน้าพันธุ์ทวี
โชค แบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง คือ ชุดควบคุม (control, T0) และชุดทดสอบ (treatment, T1-T16) 
โดยที่ชุดควบคุม คือ ชุดการทดลองที่ทดสอบโดยใช้น ้ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื อแล้ว 5 มล. แทนปริมาตร
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ของสารสกัดที่ใช้ในชุดทดสอบ ส่วนชุดทดสอบ คือ ชุดการทดลองที่ทดสอบโดยใช้สารสกัดด้วยน ้าของ
ใบกระถิน ปริมาตร 5 มล. โดยที่ 
 
T0 น ้ากลั่น (ชุดควบคุม)   

T1 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว ที่ความเข้มข้น 5 % 

T2 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว ที่ความเข้มข้น 10 % 

T3 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว ที่ความเข้มข้น 15 % 

T4 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว ที่ความเข้มข้น 20 % 

T5 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว ที่ความเข้มข้น 25 % 

T6 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว ที่ความเข้มข้น 50 % 

T7 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว ที่ความเข้มข้น 75 % 

T8 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว ที่ความเข้มข้น   100 % 

T9 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งท่ีแห้ง ที่ความเข้มข้น 5 % 

T10 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งท่ีแห้ง ทีค่วามเข้มข้น 10 % 

T11 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งท่ีแห้ง ที่ความเข้มข้น 15 % 

T12 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งท่ีแห้ง ที่ความเข้มข้น 20 % 

T13 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งท่ีแห้ง ที่ความเข้มข้น 25 % 

T14 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งท่ีแห้ง ที่ความเข้มข้น 50 % 

T15 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง ที่ความเข้มข้น 75 % 

T16 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง ที่ความเข้มข้น 100 % 

ทดสอบการงอกตามมาตรฐาน  International Seed Testing Association 
(ISTA), (1996) ที่อุณหภูมิห้อง (27-30C) กับพืชทดสอบทั ง 3 ชนิดที่กล่าวมาแล้วในจานทดลอง 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ซม. ที่ภายในรองด้วยกระดาษเพาะเมล็ด 2 ชั น ที่ผ่านการฆ่าเชื อแล้ว  เติม
น ้ากลั่น หรือ สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากทั งสองวิธีและความเข้มข้นตามที่ก้าหนดที่
ผ่านการฆ่าเชื อแล้วปริมาตร 5 มล. ลงไปในจานทดลองแต่ละจาน   โดยเติมเพียงครั งเดียวตลอดการ
ทดลอง 7 วัน   จากนั นน้าเมล็ดพืชแต่ละชนิดจ้านวน 20 เมล็ด (ที่ผ่านการแช่น ้า 24 ชม.) ต่อจาน
ทดลอง  วางเรียงกันให้กระจาย  ปิดฝาครอบ  โดยวิธีการทดสอบทั งหมดใช้เทคนิคปลอดเชื อ 
(aseptic technique)  แล้วน้าไปวางไว้ใน growth chamber ที่ตั งค่าช่วงแสง:ช่วงมืด = 12 ชม.: 12 
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ชม. ที่อุณหภูมิ 25C ความชื นสัมพัทธ์ 80% ด้าเนินการทดลอง 4 ซ ้า ดังนั นชุดควบคุม และชุด
ทดสอบแต่ละความเข้มข้น แต่ละวิธีเตรียมของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถิน ส้าหรับแต่ละชนิดพืช 
ท้าการทดลองรวม 4 จานทดลอง  เมล็ดพืชที่ทดสอบรวมทั งหมดจึงเท่ากับ 80 เมล็ด 

บันทึกผลการทดลอง เป็นค่าเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด ความยาวต้นและความ 
ยาวรากเป็นซม. เมื่อครบ 7 วันที่ทดลอง   โดยเกณฑ์ของการงอกพิจารณาจากที่มีรากแรกเกิด 
(radicle) แทงโผล่ออกมาจากเปลือกหุ้มเมล็ดอย่างน้อย 2 มม. และแสดงลักษณะการยังคงมีชีวิตอยู่ 
โดยรากยังไม่มีสีน ้าตาลและยังไม่เน่า มีใบเลี ยงตามปกติ   ส่วนความหมายของความยาวต้นและความ
ยาวรากในการทดลองนี  หมายถึง ความยาวต้นเป็น ซม. จากโคนต้นถึงปลายยอดที่สูงที่สุด และความ
ยาวรากเป็น ซม.จากโคนต้นถึงปลายรากที่ยาวที่สุด  ตามล้าดับ 

3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลการทดลองที่ได้ของพืชทดสอบแต่ละชนิดที่ความ

เข้มข้นต่าง ๆ ของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถิน ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis 
of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)   ส่วน
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลการทดลองที่ได้ระหว่างการทดสอบด้วยสารสกัดด้วยน ้าของใบ
กระถินที่เตรียมในรูปแบบของเหลวกับที่เตรียมจากสารสกัดในรูปแบบของแข็งที่แห้ง ทดสอบด้วย 
Independent t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
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บทที ่4 
ผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั 

 
การวิจัยครั งนี เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการการงอก และ

การเจริญเติบโตของวัชพืช คือ หญ้าข้าวนกสีชมพู และพืชปลูก คือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และคะน้า
พันธุ์ทวีโชค  ตลอดจนศึกษาถึงรูปแบบวิธีการเตรียมสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินทั ง 2 รูปแบบ คือ 
สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว และสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจาก
รูปแบบของแข็งที่แห้ง  เพ่ือหาความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการน้าไปใช้ของสารสกัดด้วยน ้าของใบ
กระถิน 

  
4.1 ผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ  
 4.1.1 ผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินทั งรูปแบบของเหลวและสารสกัดด้วยน ้าของใบ
กระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้งต่อการงอกของพืชทดสอบ 

        ผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลวและสารสกัดด้วยน ้าของใบ
กระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้งที่ความเข้มข้นสูงสุดต่อการงอกของพืชทดสอบที่มีอายุ 7 
วัน คือ ที่ความเข้มข้น 100, 100 และ 20% เมื่อทดสอบกับหญ้าข้าวนกสีชมพู ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6  
และคะน้า  ตามล้าดับ พบว่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลวสามารถยับยั งการงอก
ของหญ้าข้าวนกสีชมพู   ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และ คะน้า ได้ 59.74, 88.61 และ 97.10% ตามล้าดับ  
ส่วนสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของแข็งที่แห้งสามารถยับยั งการงอกของหญ้าข้าวนกสีชมพู   
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และ คะน้า ได้ 36.36, 75.95 และ 100% ตามล้าดับ   ส่วนที่ความเข้มข้นต่้า 
ๆ (5-20%) ของทั งสองรูปแบบของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินส้าหรับหญ้าข้าวนกสีชมพู และข้าว
เหนียวพันธุ์ กข 6 มีผลกระตุ้นการงอกเล็กน้อยอยู่ในช่วง 1.27-1.30%  แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ  (ตารางท่ี 4.1)  
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ตารางที่ 4.1  เปอร์เซ็นต์การงอกของพืชทดสอบเม่ือทดสอบด้วยสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินทั งใน 
รูปแบบของเหลวและสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง
ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เมื่อพืชมีอายุ 7 วัน   

 

ความ
เข้มข้น 
(%) 

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การงอก ± SD 
รูปแบบของเหลว  รูปแบบแข็งท่ีแห้ง 

หญ้าข้าวนก 
สีชมพู 

ข้าวเหนียว 
พันธุ์ กข 6 

คะน้า  
พันธุ์ทวีโชค 

 
หญ้าข้าวนก 

สีชมพู 
ข้าวเหนียว  
พันธุ์ กข 6 

คะน้า  
พันธุ์ทวีโชค 

0 96.25±2.50a 
(0) 

98.75±2.50a 
(0) 

86.25±2.50a 
(0) 

 
96.25±2.50a 

(0) 
98.75±2.50a 

(0) 
86.25±2.50a 

(0) 
5 97.50±2.89a 

(+1.30) 
100.00±0.00a 

(+1.27) 
75.00±8.16b 

(-13.04) 
 

98.75±2.50a 
(+2.60) 

98.75±2.50a 
(0) 

65.00±4.08b 
(-24.64) 

10 93.75±2.50a 
(-2.60) 

100.00±0.00a 
(+1.27) 

46.25±6.29c 
(-46.38) 

 
95.00±4.08a 

(-1.30) 
100.00±0.00a 

(+1.27) 
31.25±6.29c 

(-63.77) 
15 97.50±5.00a 

(+1.30) 
100.00±0.00a 

(+1.27) 
25.00±8.16d 

(-71.01) 
 

96.25±2.50a 
(0) 

98.75±2.50a 
(0) 

6.25±7.50d 
(-92.75) 

20 96.25±4.79a 
(0) 

100.00±0.00a 
(+1.27) 

2.50±2.89e 
(-97.10) 

 
95.00±4.08a 

(-1.30) 
98.75±2.50a 

(0) 
0.00±0.00d 

(-100) 
25 97.50±2.89a 

(+1.30) 
96.25±2.50ab 

(-2.53) 
- 
 

 
95.00±4.08a 

(-1.30) 
98.75±2.50a 

(0) 
- 
 

50 91.25±11.09a 
(-5.19) 

90.00±4.08b 
(-8.86) 

- 
 

 
97.50±2.89a 

(+1.30) 
88.75±8.54a 

(-10.13) 
- 
 

75 58.75±14.36b 
(-38.96) 

42.50±10.41c 
(-56.96) 

- 
 

 
91.25±7.50a 

(-5.19) 
56.25±33.26b 

(-43.04) 
- 
 

100 38.75±13.15c 
(-59.74) 

11.25±7.50d 
(-88.61) 

- 
 

 
61.25±8.54b 

(-36.36) 
23.75±11.09c 

(-75.95) 
- 
 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ (-) แสดงเปอร์เซ็นต์การยับยั ง และค่า (+) แสดงเปอร์เซ็นต์การกระตุ้น 
เมื่อเทียบกับชุดควบคุม และตัวอักษรที่ต่างกันที่ก้ากับอยู่เหนือตัวเลขในสดมภ์ 
(column) เดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เมื่อทดสอบด้วย ANOVA และ DMRT    ส่วน – หมายถึง ไม่ได้ทดลอง 

 
4.1.2 ผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลวและสารสกัดด้วยน ้าของใบ

กระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้งต่อความยาวต้นของพืชทดสอบ 
         ผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินทั งรูปแบบของเหลวและรูปแบบของที่แข็งแห้ง
ต่อความยาวต้นของพืชที่ทดสอบที่มีอายุ 7 วัน พบว่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลว
ที่ความเข้มข้นต่้า ๆ มีผลกระตุ้นความยาวต้นของพืชทดสอบ คือ ที่ความเข้มข้น 5-20%  มีผลกระตุ้น
ความยาวต้นของหญ้าข้าวนกสีชมพูอยู่ในช่วง 27.50-38.75%     ที่ความเข้มข้น 5-20%  มีผลกระตุ้น
ความยาวต้นของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 อยู่ในช่วง 7.62-15.40%   และที่ความเข้มข้น 5-10%  มีผล
กระตุ้นความยาวต้นของคะน้าอยู่ในช่วง 19.60-62.00%     ในท้านองเดียวกัน พบว่าสารสกัดด้วยน ้า
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ของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้งมีผลกระตุ้นความยาวต้นของพืชทดสอบเช่นกัน เช่น 
ที่ความเข้มข้น 5-20%  มีผลกระตุ้นความยาวต้นของหญ้าข้าวนกสีชมพูอยู่ในช่วง 27.50-38.75%     
ที่ความเข้มข้น 10% มีผลกระตุ้นความยาวต้นของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 อยู่ในช่วง 1.32-25.17%  
และท่ีความเข้มข้น 5% มีผลกระตุ้นความยาวต้นของคะน้าอยู่ในช่วง 38.00 %       แต่ที่ความเข้มข้น
สูง ๆ พบว่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินทั งสองรูปแบบยับยั งความยาวต้นของพืชทดสอบ คือ สาร
สกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลวที่ความเข้มข้น 50-100%, 25-100% และ 15-20%  มีผล
ยับยั งความยาวต้นของหญ้าข้าวนกสีชมพู  ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และคะน้า ได้ในช่วง 35-68%, 
11.42-79.80% และ 51.2-100% ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ      
ส่วนสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง พบว่าที่ความเข้มข้นตั งแต่ 25-
100%, 25-100% และ 10-15% มีผลยับยั งความยาวต้นของหญ้าข้าวนกสีชมพู   ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 
6 และคะน้า ได้ในช่วง 7.25-62.75%, 0.99-79.80% และ4-100% ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างจากชุด
ควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (ตารางที่ 4.2) ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับการทดลองของ Khare and 
Bisaria (2000) ที่พบว่าสารสกัดของใบกระถินที่ความเข้มข้นต่้าๆ  ในช่วง 20-40% มีผลกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลือง   ส่วนที่ความเข้มข้นสูง ๆ  คือ ที่ความเข้มข้น 80-100% สารสกัด
ของใบกระถินมีผลยับยั งการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลือง 
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ตารางที่ 4.2  ความยาวต้นของพืชทดสอบเม่ือทดสอบด้วยสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินในรูปแบบ 
ของเหลวและสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้งที่ความ
เข้มข้นต่าง ๆ เมื่อพืชมีอายุ 7 วัน  

 

ความ
เข้มข้น 
(%) 

ผลของสารสกดัด้วยน ้าของใบกระถิน 
รูปแบบของเหลว 

ต่อค่าเฉลีย่ความยาวต้น (ซม.) ±SD 
 

ผลของสารสกดัด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียม
จากรูปแบบของแข็งที่แห้ง 

ต่อค่าเฉลีย่ความยาวต้น (ซม.) ±SD 
หญ้าข้าวนก 

สีชมพู 
ข้าวเหนียว 
พันธุ ์กข 6 

คะน้า  
พันธุ์ทวีโชค 

 
หญ้าข้าวนก 

สีชมพ ู
ข้าวเหนียว  
พันธุ ์กข 6 

คะน้า  
พันธุ์ทวีโชค 

0 4.00±0.07b 
(0) 

6.04±0.09b 
(0) 

2.50±0.17c 
(0) 

 
4.00±0.07c 

(0) 
6.04±0.09b 

(0) 
2.50±0.17b 

(0) 
5 5.10±0.08a 

(+27.50) 
6.50±0.88ab 

(+7.62) 
4.05±0.33a 
(+62.00) 

 
5.40±0.14a 
(+35.00) 

6.04±0.09b 
(0) 

3.46±0.27a 
(+38.40) 

10 5.55±0.22a 
(+38.75) 

6.97±0.12a 
(+15.40) 

2.99±0.47b 
(+19.60) 

 
5.47±0.13a 
(+36.75) 

7.56±0.24a 
(+25.17) 

2.40±0.27b 
(-4.00) 

15 5.20±0.26a 
(+30.00) 

6.61±0.39ab 
(+9.44) 

1.22±0.28d 
(-51.20) 

 
5.46±0.27a 
(+36.50) 

6.12±1.00b 
(+1.32) 

0.00±0.00c 
(-100) 

20 5.10±0.35a 
(+27.50) 

6.60±0.40ab 
(+9.27) 

0.00±0.00e 
(-100) 

 
4.89±0.24b 
(+22.25) 

6.12±0.75b 
(+1.32) 

- 
 

25 4.08±0.38b 
(+2.00) 

5.35±0.26c 
(-11.42) 

- 
 

 
3.71±0.59c 

(-7.25) 
5.98±0.58b 

(-0.99) 
- 
 

50 2.60±0.35c 
(-35.00) 

4.55±0.29d 
(-24.67) 

- 
 

 
3.00±0.23d 

(-25.00) 
5.34±0.23b 

(-11.59) 
- 
 

75 1.28±0.26e 
(-68.00) 

3.53±0.17e 
(-41.56) 

- 
 

 
2.66±0.30d 

(-33.50) 
2.24±0.71c 

(-62.91) 
- 
 

100 1.80±0.48d 
(-55.00) 

1.22±0.65f 
(-79.80) 

- 
 

 
1.49±0.36e 

(-62.75) 
1.50±0.92c 

(-75.17) 
- 
 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ (-) แสดงเปอร์เซ็นต์การยับยั ง และค่า (+) แสดงเปอร์เซ็นต์การกระตุ้น 
เมื่อเทียบกับชุดควบคุม และตัวอักษรที่ต่างกันที่ก้ากับอยู่เหนือตัวเลขในสดมภ์ 
(column) เดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เมื่อทดสอบด้วย ANOVA และ DMRT  ส่วน – หมายถึง ไม่ได้ทดลอง 
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4.1.3 ผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินทั งรูปแบบของเหลวและรูปแบบที่เตรียมจาก
ของแข็งที่แห้งต่อความยาวรากของพืชทดสอบ 
         ผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินทั งรูปแบบของเหลวและรูปแบบที่เตรียมจาก
ของแข็งที่แห้งต่อความยาวรากของพืชทดสอบที่มีอายุ 7 วัน พบว่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถิน
รูปแบบของเหลวที่ความเข้มข้นต่้า ๆ คือ ที่ความเข้มข้น 5-20% มีผลกระตุ้นความยาวรากของข้าว
เหนียวพันธุ์ กข 6 ในช่วง 9.09-18.03%    ในท้านองเดียวกัน พบว่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถิน
รูปแบบที่เตรียมจากของแข็งที่แห้งที่ความเข้มข้น 10-15% มีผลกระตุ้นความยาวรากของข้าวเหนียว
พันธุ์ กข 6 ในช่วง 0.61-11.67  แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับชุดควบคุม    ส่วนที่
ความเข้มข้นสูง ๆ คือ สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลวที่ความเข้มข้น 5-100%, 25-
100% และ 5-15% มีผลยับยั งความยาวรากของหญ้าข้าวนกสีชมพู  ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และคะน้า 
ในช่วง 44.63-85.02%, 58.18-100% และ59.70-100% ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างจากชุดควบคุมอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ     ส่วนสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง ที่ความ
เข้มข้นตั งแต่ 10-100%, 20-100% และ 5-15%  มีผลยับยั งความยาวรากของหญ้าข้าวนกสีชมพู   
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และคะน้า ในช่วง 22.80-84.04%, 8.03-100% และ 60.20-100% ตามล้าดับ 
(ตารางท่ี 4.3)  ซ่ึงแตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  
 
ตารางที ่4.3 ความยาวรากของพืชทดสอบเมื่อทดสอบด้วยสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินในรูปแบบ 
        ของเหลวและสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งท่ีแห้งที่ความ 

          เข้มข้นต่าง ๆ เมื่อพืชมีอายุ 7 วัน   
 

ความ
เข้มข้น 
(%) 

ผลของสารสกดัด้วยน ้าของใบกระถิน 
รูปแบบของเหลว 

ต่อค่าเฉลีย่ความยาวราก (ซม.) ±SD 
 

ผลของสารสกดัด้วยน ้าของใบกระถิน 
ที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แหง้ต่อ 

ค่าเฉลี่ยความยาวราก (ซม.) ±SD 
หญ้าข้าวนก 

สีชมพู 
ข้าวเหนียว 
พันธุ ์กข 6 

คะน้า  
พันธุ์ทวีโชค 

 
หญ้าข้าวนก 

สีชมพ ู
ข้าวเหนียว  
พันธุ ์กข 6 

คะน้า  
พันธุ์ทวีโชค 

0 3.07±0.13a 
(0) 

6.60±0.77a 
(0) 

2.01±0.14a 

(0) 
 

3.07±0.13a 
(0) 

6.60±0.77ab 
(0) 

2.01±0.14a 
(0) 

5 1.16±0.22c 
(-62.21) 

7.20±1.29a 
(+9.09) 

0.80±0.15b 
(-60.20) 

 
3.08±0.19a 

(0.33) 
6.60±0.77ab 

(0) 
0.80±0.15b 

(-60.20) 
10 0.77±0.11cde 

(-74.92) 
7.50±1.08a 
(+13.64) 

0.81±0.37b 
(-59.70) 

 
2.07±1.01bc 

(-32.57) 
7.37±0.28a 
(+11.67) 

0.11±0.12c 
(-94.53) 

15 0.72±0.05de 
(-76.55) 

7.79±0.35a 
(+18.03) 

0.00±0.00c 

(-100) 
 

1.77±0.26cd 
(-42.35) 

6.64±0.69ab 
(+0.61) 

0.00±0.00c 
(-100) 

20 0.89±0.08cd 
(-71.01) 

7.21±1.21a 
(+9.24) 

- 
 

 
1.29±0.22de 

(-57.98) 
6.07±1.37b 

(-8.03) 
- 
 

25 1.70±0.60b 
(-44.63) 

2.76±0.26b 
(-58.18) 

- 
 

 
2.37±0.36b 

(-22.80) 
4.79±1.01c 

(-27.42) 
- 
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ตารางที ่4.3 ความยาวรากของพืชทดสอบเมื่อทดสอบด้วยสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินในรูปแบบ 
        ของเหลวและสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งท่ีแห้งที่ความ 

          เข้มข้นต่าง ๆ เมื่อพืชมีอายุ 7 วัน  (ต่อ) 
 

ความ
เข้มข้น 
(%) 

ผลของสารสกดัด้วยน ้าของใบกระถิน 
รูปแบบของเหลว 

ต่อค่าเฉลีย่ความยาวราก (ซม.) ±SD 
 

ผลของสารสกดัด้วยน ้าของใบกระถิน 
ที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แหง้ต่อ 

ค่าเฉลี่ยความยาวราก (ซม.) ±SD 
หญ้าข้าวนก 

สีชมพู 
ข้าวเหนียว 
พันธุ ์กข 6 

คะน้า  
พันธุ์ทวีโชค 

 
หญ้าข้าวนก 

สีชมพ ู
ข้าวเหนียว  
พันธุ ์กข 6 

คะน้า  
พันธุ์ทวีโชค 

50 0.79±0.27cde 

(-74.27) 
1.67±0.31b 

(-74.70) 
- 
 

 
1.24±0.12de 

(-59.61) 
1.85±0.39d 

(-71.97) 
- 
 

75 0.80±0.16cde 
(-73.94) 

0.30±0.02c 
(-95.45) 

- 
 

 
0.79±0.14ef 

(-74.27) 
0.61±0.14e 

(-90.76) 
- 
 

100 0.46±0.14e 
(-85.02) 

0.00±0.00c 
(-100) 

- 
 

 
0.49±0.10f 
(-84.04) 

0.00±0.00e 
(-100) 

- 
 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ (-) แสดงเปอร์เซ็นต์การยับยั ง และค่า (+) แสดงเปอร์เซ็นต์การกระตุ้น  
เมื่อเทียบกับชุดควบคุม และตัวอักษรที่ต่างกันที่ก้ากับอยู่เหนือตัวเลขในสดมภ์  
(column) เดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
เมื่อทดสอบด้วย ANOVA และ DMRT   ส่วน – หมายถึง ไม่ได้ทดลอง 

 
        จะเห็นได้ว่าการตอบสนองด้านความยาวรากต่อสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินนั น 

คะน้าถูกยับยั งความยาวรากมากที่สุด รองลงมาคือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และหญ้าข้าวนกสีชมพู ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการทดลองของสุพัตราและคณะ (2557) ที่พบว่าสารสกัดจากหัวข่า ส่วน A ที่ความ
เข้มข้นสูงสุดที่ใช้ทดสอบ คือ 5% มีผลยับยั งความยาวรากของข้าวได้ 23.87% ซึ่งมากกว่าผลยับยั ง
ความยาวรากของหญ้าข้าวนกที่ 15.47%     และที่ความเข้มข้นสูงสุดของสารสกัดจากหัวข่า ส่วน B 
มีผลยับยั งความยาวรากของข้าวได้ 22.54% ซึ่งมากกว่าผลยับยั งความยาวรากของหญ้าข้าวนกที่ 
19.66%    อีกทั งจากการสังเกตลักษณะรากของพืชที่ใช้ทดสอบชนิดต่าง ๆ ในชุดควบคุม  (ภาพที่  
4.1)   
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ภาพที ่4.1  ลักษณะรากของวัชพืชและพืชที่ทดสอบ 

          a   ลักษณะรากของหญ้าข้าวนกสีชมพู 
              b   ลักษณะรากของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 

          c   ลักษณะรากของคะน้า 
 

        จากภาพที่ 4.1 พบว่ารากมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเป็น 2 กลุ่มชัดเจน คือ คะน้า และ
อีกกลุ่มคือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และหญ้าข้าวนกสีชมพู     โดยคะน้ามีรากที่เจริญเติบโตได้ช้าที่สุด
ในบรรดาพืชที่ทดสอบ  และมีรากแขนงด้านบนที่แตกออกมาจาก radicle ซึ่งแผ่ออกมากกว่ารากของ
พืชทดสอบอีก 2 ชนิด   ส่วนรากของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และหญ้าข้าวนกสีชมพูมีลักษณะยืดยาว
มากกว่าและไม่ค่อยมีรากแขนง   อีกทั งรากของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 สามารถเจริญเติบโตได้เร็วกว่า
รากของหญ้าข้าวนกสีชมพู   ลักษณะที่แตกต่างกันของพืชทดสอบที่กล่าวมาก็อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่
ท้าให้พืชทดสอบมีการตอบสนองต่อสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ
พืชทดสอบด้านยาวต้น และความยาวรากท่ีแตกต่างกัน 

 
4.2 การเปรียบเทียบความไวในการตอบสนองระหว่างพืชทดสอบทั ง 3 ชนดิตอ่สารสกดัดว้ยน า้ของใบ
กระถิน 
  จากผลการทดลองข้างต้น  พบว่าระดับความไวในการตอบสนองต่อสารสกัดด้วยน ้าของใบ
กระถินทั ง 2 รูปแบบ ทั งต่อด้าน การงอกและการเจริญเติบโต  เรียงตามล้าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี  
คะน้า > ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 > หญ้าข้าวนกสีชมพู  โดยมีการตอบสนองที่ระดับความเข้มข้นที่ 5 , 
50 และ 75% ตามล้าดับ ดังที่แสดงในภาพที่ 4.2  
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ภาพที่ 4.2 เปอร์เซ็นต์การงอก  ความยาวต้น และความยาวรากของพืชทดสอบท่ีอายุ 7 วันเมื่อเทียบ 
              กับชุดควบคุม  จากการทดสอบด้วยสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินในรูปแบบของเหลว 

    และสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งท่ีแห้งที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 
       ทีม่า: วิไลวรรณ และ กัณฑรีย์ (2560) 
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ความเข้มข้นของสารสกัดด้วยน ้าของใบ
กระถินรูปแบบของเหลว (%)

-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20

ความเข้มข้นของสารสกัดด้วยน ้าของใบ
กระถินรูปแบบของแข็งที่แห้ง (%)



 
33 

 

 
 

 ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของสุพัตรา และคณะ (2557) ที่พบว่าสารสกัดหยาบจากหัว
ข่าด้วย 80% ethanol fraction A ที่ความเข้มข้นสูงสุด (5%) มีผลยับยั งการงอกและการเจริญเติบโต
ทางด้านความยาวต้นและความยาวรากของต้นกล้าพืชที่ใช้ทดสอบที่มีอายุ 7 วัน โดยมีล้าดับความ
รุนแรงของผลกระทบเรียงตามล้าดับดังนี  คะน้า > ข้าว > หญ้าข้าวนก เช่นกัน   ตลอดจนสอดคล้อง
กับผลการทดลองของสุขุมาลย์ (2558) ที่พบว่าสารสกัดด้วยน ้าของผักเสี ยนดอกม่วงที่ความเข้มข้นสูง
มีฤทธิ์ยับยั งการงอกและการเจริญเติบโตของผักโขมหนามซึ่งเป็นวัชพืชใบกว้างมากกว่าหญ้าข้าวนกซึ่ง
เป็นวัชพืชใบแคบเล็ก   รวมทั งภัทรินและคณะ (2555) พบว่าสารสกัดด้วยน ้าจากใบดาวเรืองสามารถ
ยับยั งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชใบกว้าง เช่น กวางตุ้งได้มากกว่าวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้า
ข้าวนก    ส้าหรับผลการทดลองในการวิจัยนี พบว่าความไวในการตอบสนองต่อสารสกัดด้วยน ้าของใบ
กระถินของพืชที่ใช้ทดสอบต่างชนิดกันมีค่าแตกต่างกัน   อาจเนื่องมาจากลักษณะรูปร่างของเมล็ด
และเปลือกเมล็ดของพืชที่ใช้ทดสอบมีความแตกต่างกัน  เช่น จากการสังเกตพบว่าเปลือกของเมล็ด
คะน้า และข้าวเหนียวพันธุ์  กข 6 มีความหนาของเปลือกเมล็ดน้อยกว่าเมล็ดของหญ้าข้าวนกสีชมพู     
ซึ่งสอดคล้องกับอุดมเดชาและอัญชนา (2557) ที่รายงานว่า ความหนาของเปลือก สารที่เคลือบอยู่ที่
ผิวเปลือก  ความเข้มข้นของน ้า  อุณหภูมิ  และการสุกแก่ของเมล็ดที่ต่างกัน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดูดน ้าของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นปัจจัยร่วมที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด  อีกทั ง นันทนา (2554) อธิบายว่า
เมล็ดแห้งมีสมบัติพิเศษที่สามารถดูดซับน ้าได้เป็นอย่างดี  เมื่อน ้าเริ่มแพร่เข้าสู่เมล็ดแห้ง เซลล์ภายใน
จะเริ่มขยายขนาด ท้าให้เมล็ดมีขนาดใหญ่ขึ น ส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดจะอ่อนนุ่มลงและถูกดันให้แตกจาก
กันได้โดยง่าย  ดังนั นความหนาของเปลือก   สารที่เคลือบอยู่ที่ผิวเปลือก จึงมีผลต่อการงอกของเมล็ด  
จากนั นเมื่อน ้าเข้าไปภายในเมล็ด  ท้าให้เกิดปฏิกิริยาชีวเคมีต่าง ๆ รวมทั งกระตุ้นการสร้างเอนไซม์
เพ่ือย่อยสลายสารอาหารที่สะสมอยู่ที่ endosperm หรือ cotyledon 
 
4.3 เปรียบเทียบผลของรูปแบบวิธีการเตรียมสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการงอกและการ
เจริญเติบโตของพืชทดสอบ 

 ผลการทดลอง พบว่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินในรูปแบบของเหลวและสารสกัดด้วยน ้า
ของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้งมีผลต่อการงอกของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และคะน้า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ    แต่ส้าหรับหญ้าข้าวนกสีชมพูที่ทดสอบด้วยสารสกัดด้วยน ้า
ของใบกระถินรูปแบบของเหลวพบว่ามีผลยับยั งการงอกได้มากกว่าสารสกัดด้วยน ้าใบกระถินที่เตรียม
จากรูปแบบของแข็งที่แห้ง (p<0.05)    ส้าหรับต้นกล้าคะน้า ผลทดสอบของทั งสารสกัดด้วยน ้าของ
ใบกระถินในรูปแบบของเหลวและสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้งต่อ
การเจริญเติบโต พบว่าความยาวต้นและความยาวรากของต้นกล้าคะน้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)     และความยาวรากของต้นกล้าข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ที่ทดสอบกับสารสกัดด้วย
น ้าของใบกระถินที่เตรียมจากทั งสองรูปแบบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05)    แต่
ต้นกล้าข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ที่ทดสอบกับสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินในรูปแบบของเหลวพบว่ามี
ความยาวต้นยาวกว่าที่ทดสอบด้วยสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง
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อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)   ส่วนความยาวต้นของต้นกล้าหญ้าข้าวนกสีชมพูที่ทดสอบด้วย
สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมทั งสองรูปแบบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p>0.05)   แต่ความยาวรากของต้นกล้าหญ้าข้าวนกสีชมพูที่ทดสอบกับสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถิน
ในรูปแบบของเหลวจะสั นกว่าที่ทดสอบด้วยสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบ
ของแข็งที่แห้งอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ซึ่งโดยรวมนั นจะพบว่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินในรูปแบบของเหลวมีผลต่อการงอกและ
การเจริญเติบโตของพืชทดสอบมากกว่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่
แห้ง   อาจเนื่องจากสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลวมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์
ทาง allelopathy ที่ละลายอยู่ในส่วนที่เป็นของเหลวมากกว่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียม
จากรูปแบบของแข็งที่แห้ง ซึ่งตัวสารที่ออกฤทธิ์ทาง allelopathy อาจไม่สามารถละลายกลับไปอยู่ใน
ส่วนที่ของเหลวได้ทั งหมด   และวิธีการเตรียมสารสกัดของน ้าแช่ใบกระถินในรูปแบบของแข็งท่ีแห้ง ที่
มีการอบที่ 60C นาน 7 วัน อาจมีส่วนให้บางส่วนของสารออกฤทธิ์ทาง allelopathy เสื่อมสภาพ
หรือเปลี่ยนสมบัติไป   โดยทั่วไปผลการทดลองที่ได้พบว่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินในรูปแบบ
ของเหลวที่เตรียมและน้ามาใช้โดยตรงมีฤทธิ์ยับยั งการงอกของพืชที่ทดสอบมากกว่าสารสกัดด้วยน ้า
ของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง   ตัวอย่างผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถิน
รูปแบบของเหลวและสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากสารสกัดรูปแบบของแข็งที่แห้งที่
ความเข้มข้น 0-20% ต่อการงอกและการเจริญของต้นกล้าพืชที่ทดสอบ ณ วันทื่ 7 ของการทดลอง 
แสดงดังภาพที่ 4.3 และท่ีความเข้มข้น 25-100%  ณ วันทื่ 7 ของการทดลอง แสดงดังภาพที่ 4.4  
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   ภาพที ่4.3  ผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินในรูปแบบของเหลวและสารสกัดด้วยน ้าของใบ 

       กระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง ที่ความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, และ 20% ต่อ 
       การงอกของพืชที่ใช้ทดสอบ  ณ วันที่ 7 ของการทดลอง 

ผลของสารสกัดด้วยน า้ของใบกระถินรูปแบบของเหลว (บน) และสารสกัดด้วยน า้ใบกระถินที่เตรียม
จากรูปแบบของแข็งที่แห้ง (ล่าง) ต่อหญ้าข้าวนกสชีมพ ู

ผลของสารสกัดด้วยน า้ของใบกระถินรูปแบบของเหลว (บน) และสารสกัดด้วยน า้ใบกระถินที่เตรียม
จากรูปแบบของแข็งที่แห้ง (ล่าง) ต่อข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 

ผลของสารสกัดด้วยน า้ของใบกระถินรูปแบบของเหลว (บน) และสารสกัดด้วยน า้ของใบกระถินที่
เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง (ล่าง) ต่อคะน้าพันธุ์ทวีโชค 
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ภาพที ่4.4  ผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินในรูปแบบของเหลวและสารสกัดด้วยน ้าของใบ 

    กระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้งที่ความเข้มข้น 0, 25, 50,75 และ 100% ต่อ 
    การงอกของหญ้าข้าวนกสีชมพู และข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ที่ใช้ทดสอบ  ณ วันที่ 7 ของ 
    การทดลอง 

 
 
 
 
 
 

ผลของสารสกัดด้วยน า้ของใบกระถินรูปแบบของเหลว (บน) และสารสกัดด้วยน า้ของใบกระถินที่
เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง (ล่าง) ต่อหญ้าข้าวนกสีชมพ ู

ผลของสารสกัดด้วยน า้ของใบกระถินรูปแบบของเหลว (บน) และสารสกัดด้วยน า้ของใบกระถินที่
เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง (ล่าง) ต่อข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 
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บทที ่5 
สรปุผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินมีศักยภาพในการใช้เป็นสารควบคุมวัชพืชหญ้าข้าวนกสีชมพูได้ 
โดยรูปแบบวิธีการเตรียม พบว่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินรูปแบบของเหลวมีประสิทธิภาพในการ
ยับยั งการงอกได้มากกว่าสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมจากรูปแบบของแข็งที่แห้ง  โดยต้องใช้
ความเข้มข้นของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินสูงกว่าที่ใช้ในการทดลอง  หรือ อาจต้องเพ่ิมความถี่ใน
การใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมหญ้าข้าวนกสีชมพูได้     ส่วนรูปแบบวิธีการเตรียมสารสกัด
ด้วยน ้าของใบกระถินที่ใช้ไม่มีผลต่อการงอกของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และคะน้า   แต่ข้อควรระวัง 
คือ ไม่ควรใช้สารสกัดในขณะที่มีการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และคะน้า   เนื่องจากพืชทั งสองชนิด
ที่ทดสอบมีความไวในการตอบสนองต่อสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินมากกว่าหญ้าข้าวนกสีชมพู ซึ่ง
สามารถเรียงล้าดับความไวในการตอบสนองจากมากไปน้อยได้ดังนี  คะน้า > ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 > 
หญ้าข้าวนกสีชมพู   จึงควรใช้สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินในการควบคุมวัชพืชก่อนการเพาะปลูก
พืชดังกล่าว   
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยเพิ่มเติมดังนี   

5.2.1 ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการงอกและการ
เจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกสีชมพู  ข้าวเหนียวพันธุ์ กข  6 และคะน้า ในแปลงปลูกพืชจริงใน
ภาคสนามด้วย เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในพื นที่แปลงปลูกอาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมายที่
แตกต่างไปจากสภาพการทดลองในห้องปฏิบัติที่ควบคุมปัจจัยต่าง ๆ  ผลที่ได้จึงอาจเหมือนหรือ
แตกต่างไปจากสภาพการทดลองในห้องปฏิบัติการได ้

5.2.2 ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการงอกและการ
เจริญเติบโตของวัชพืชชนิดอ่ืน ๆ และพืชปลูกชนิดอ่ืน ๆ เนื่องจากความแตกต่างของ ขนาดของเมล็ด 
ความหนาของเปลือกเมล็ด มีผลต่อการตอบสนองต่อสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถิน   ซึ่งจะช่วยให้ได้
ข้อมูลพื นฐานประกอบการตัดสินใจในการใช้สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ น 

5.2.3 การศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อผลของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินต่อการ
งอกและการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่าง ๆ ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจ  เพราะยังไม่มีข้อมูลนี  

5.2.4 การใช้ในพื นที่เกษตรกรรมควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจาก Xuan et al. (2006) 
รายงานว่าในดินที่มีการใช้ mimosine พบว่าประมาณ 60% ถูกดูดซับไว้ในดินและถูกย่อยลายได้น้อย
ในช่วง 1-5 วันหลังการใช้  ดังนั น ควรมีการทดลอง เพ่ือตรวจสอบว่าการใช้ในพื นที่เกษตรกรรมจริง
ควรมีการทิ งระยะพักหลังการใช้เป็นระยะเวลานานเท่าไร จึงจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชที่
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ต้องการก้าจัดได้  โดยไม่ส่งผลกระทบที่ไม่ต้องการ หรือ ส่งผลกระทบที่ไม่ต้องการต่อพืชปลูกให้น้อย
ที่สุด 

5.2.5 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในการใช้สารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินควบคุมวัชพืชในพื นที่ที่
ปลูกพืชที่มีระบบรากลึก  และในพื นที่รกร้างที่ไม่ได้ท้าการเพาะปลูก 

5.2.6 ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมทางเคมีของสารสกัดด้วยน ้าของใบกระถินที่เตรียมด้วย
วิธีการทั ง 2 รูปแบบ   
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