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บทคัดย่อ
การศึกษาสารอัลลีโลพาทีซ่ ึงสกัดด้วยน้ าจากส่วนของราก ลาต้น และใบของต้นต้อยติ่ง พบว่ามีผลต่อการ
งอกของเมล็ดวัชพืชได้แก่ ไมยราบ ผักเสี้ ยนผี และผักโขม เมล็ดวัชพืชเหล่านี้หลังจากได้รับสารสกัดจากส่วนของ
ราก ลาต้น และใบของต้อยติ่งที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (0, 20, 40, 60, 80 และ 100 %) ผลปรากฏว่าสารสกัดที่ได้จาก
ส่วนของราก ลาต้นและใบของต้อยติ่งที่ความเข้มข้นต่า (20 และ 40 %) มีผลกระตุน้ ให้เมล็ดวัชพืชทั้ง 3 ชนิดงอก
ได้ แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดสูงขึ้น (60, 80 และ 100 %) จะมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชมากขึ้น
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นและส่วนต่าง ๆ ของต้อยติ่งที่ใช้ในในการสกัด
คาสาคัญ : สารอัลลีโลพาที; ต้อยติ่ง; อัตราการงอก; ดัชนีการงอก

Abstract
Allelopathic substances which extracted from water were studied from 3 parts (root, stem and leaf) of
Ruellia tuberosa. The allelopathy from root, stem and leaves were effected on germination rate of weed seeds
(Mimosa pucida L., Amaranthus gracilis Desf. and Cleoma viscosa L.). In this experiment weed seeds were
tested their germination rate by applied crude extracted with vary concentration (0, 20, 40, 60, 80 and 100 %)
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from root, stem and leaves to weed seeds. The result showed that low concentration (20 and 40 %) of crude
extracted from root, stem and leaves of Ruellia tuberosa were enhanced and stimulated germination rate of
weed seeds. But at high concentration of crude extracted (60, 80, and 100 %) were inhibited germination rate. If
the concentration of crude extracted higher, the germination rate will decreased. It depended on concentration of
crude extracted and parts of plant.
Keywords: allelopathy; Ruellia tuberosa; germination rate; index of germination
กว้างขวาง เนื่ องจากทาได้ง่าย รวดเร็ ว และค่าใช้จ่าย
ไม่ สู ง ในการทดลองนี้ จึ ง มุ่ ง ใช้ส ารสกัด จาก พื ช
ต้อยติ่ ง เพื่อทดสอบความเป็ นไปได้ของพืชอัลลี โ ล
พาที ที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริ ญเติ บโต
ของพืชชนิ ดอื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้โดยการวัด
อัตราการงอกของเมล็ด อัตราการเจริ ญเติบโตของพืช
ที่ตอ้ งการทดสอบ [3-5]
การใช้ประโยชน์จากพืชที่มีสมบัติทางอัลลีโล
พาที ที่ ห าได้ง่า ยตามธรรมชาติ จึ ง เป็ นอี กทางเลื อ ก
หนึ่ งที่ น่ า สนใจในการใช้เ ป็ นสารควบคุ ม ศัต รู พื ช
(biological control) อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังเป็ น
การลดการใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรู พืช อันส่ งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และมนุษย์ได้อีกด้วย [6]
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 2 อย่าง คือ (1) ศึกษา
สารที่ เป็ นสารอัลลี โ ลพาที ที่มีผ ลยับยั้งการงอกของ
เมล็ดวัชพืช 3 ชนิ ด ได้แก่ ไมยราบ ผักโขม และ
ผักเสี้ ยนผี และ (2) ศึกษาดัชนีการงอกของเมล็ดวัชพืช
ทั้ง 3 ชนิด

1. บทนา
การเกษตรกรรมมัก ประสบปั ญ หาเกี่ ย วกับ
วัชพื ช ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อการเจริ ญเติ บ โตของพื ช
ปลู ก ท าให้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรลดลง ปั จ จุ บัน
พบว่ามีวชั พืชจานวนมากที่สามารถเข้าทาลายพืชปลูก
สร้ า งความเสี ยหายให้กับพืช ปลูก ส่ ง ผลให้ผลผลิ ต
ลดลง ทาให้ในทุกปี เกษตรกรต้องใช้สารเคมี ซึ่ งเป็ น
สารก าจัดศัตรู พืช มากถึ ง 70 % ของสารเคมี ที่ มี
จ าหน่ า ยทั้ง หมด และมี ก ารใช้ต่ อ เนื่ อ งกัน มาอย่า ง
ยาวนานหลายสิ บ ปี ส่ ง ผลให้เ กิ ด การตกค้า งในดิ น
ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและมนุ ษย์เป็ นอย่างยิ่ง
จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ในปั จจุบนั เกษตรกรหันมา
ใช้การทาเกษตรอินทรี ย ์ โดยใช้สารประกอบอินทรี ย ์
เพื่อป้ องกันกาจัดศัตรู พืชมากขึ้น [1]
การศึ ก ษาสารประกอบทางเคมี ภ ายในพื ช
พบว่าพืชหลายชนิ ดมี ความสามารถทั้งทางด้านการ
ยับยั้งและการกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของพืชอีกชนิ ด
หนึ่ งได้ โดยอาจส่ งผลกระทบต่อการงอก การเจริ ญ
เติบโต และการพัฒนาของพืชชนิดนั้น ๆ เรี ยกสารเคมี
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสัม พัน ธ์ น้ ี ว่า สารอัล ลี โ ลเคมิ ค อล
(allelochemical) หรื อสารอัลลีโลพาที (allelopathy)
[2] มี ร ายงานการวิเคราะห์ สมบัติท างชี วภาพของ
พืชอัลลีโลพาที โดยการสกัดสารที่มีอยู่ในพืชด้วยตัว
ท าละลายชนิ ดต่ า ง ๆ ซึ่ งเป็ นวิ ธี ที่ ใช้ กั น อย่ า ง

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1 การออกแบบการวิจยั
วางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) โดยเตรี ยมสารสกัดจาก
พืช 3 ชนิ ด แต่ละชนิ ดแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ใบ ลาต้น
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และราก แต่ละส่ วนแบ่งเป็ น 5 ระดับความเข้มข้น ทา
การทดลองทั้งหมด 4 ซ้ า ซ้ าละ 1 จานเพาะ (50 เมล็ด
ต่อ 1 จานเพาะ)
2.2 การเตรียมพืชอัลลีโลพาทีและพืชทดสอบ
พืชอัลลีโลพาทีที่ใช้ในการวิจยั คือต้อยติ่ง
เมล็ดวัชพืชทดสอบที่ ใช้ในการวิจัย 3 ชนิ ด ได้แก่
ไมยราบ ผักโขม และผักเสี้ ยนผี
2.3 การเตรียมสารสกัดจากพืช
สกัดสารจากต้อยติ่งด้วยน้ ากลัน่ นึ่ งฆ่าเชื้อ
โดยล้างพืชผ่านน้ าให้สะอาด ตัดแบ่ งพืชออกเป็ น 3
ส่ วน คือ ใบ ลาต้น และราก ซับให้แห้งด้วยกระดาษ
เยื่อนึ่ งฆ่าเชื้อ นาแต่ละส่ วนแยกบดด้วยน้ ากลัน่ นึ่ งฆ่า
เชื้ ออัตราส่ วนพืช (น้ าหนักสด) 50 กรัม ต่อน้ ากลัน่
100 มิลลิลิตร กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 จากนั้น
เจือจางสารสกัดที่ได้ให้มีความเข้มข้น 20, 40, 60, 80
และ 100 % ด้วยน้ ากลัน่ นึ่ งฆ่าเชื้ อ เก็บรั กษาไว้ที่
อุณหภูมิ 4 °C เพื่อใช้ทดสอบภายใน 3-4 วัน
2.4 การทดสอบการงอกของเมล็ดวัชพืช
เพาะเมล็ดวัชพืชบนจานเพาะที่มีกระดาษ
สาหรับเพาะเมล็ดนึ่ งฆ่าเชื้ อ จานวน 50 เมล็ด ต่อ 1
จานเพาะ หยดสารสกัดแต่ละความเข้มข้น ปริ มาตร 5
มล. ใช้ น้ ากลั่น นึ่ งฆ่ า เชื้ อ เป็ นการทดลองควบคุ ม
(control) วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง บันทึกผลการทดลองทุก
24 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 7 วัน

และ100 %) (v/v) พบว่าสารสกัดจากรากของต้อยติ่งที่
ความเข้มข้น 20-100 % มีผลในการยับยั้งการงอกของ
เมล็ดไมยราบที่ 95-100 % เมื่อเปรี ยบเทียบกับ control
(ความเข้มข้นของสารสกัด 0 %) ทาให้มีการงอกของ
เมล็ดไมยราบที่ 42.50 % สารสกัดจากลาต้นต้อยติ่งที่
20-100 % สามารถยับยั้งการงอกได้ 99-100 % เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการทดลองควบคุม (0 %) มีการงอก
ของเมล็ดไมยราบ 43 % ส่วนสารสกัดจากใบต้อยติ่งที่
ความเข้มข้น 40-100 % สามารถยับยั้งการงอกของ
เมล็ดไมยราบได้ดีที่สุดที่ 95-100 % ความเข้มข้นของ
สารสกัดที่ 20 % เมล็ดไมยราบมีอตั รายับยั้งการงอก
เป็ น 88 % และเมื่อเปรี ยบเทียบที่ความเข้มข้น 0 %
(control) จะมีอตั ราการงอกของเมล็ดไมยราบ 42 %
(ตารางที่ 1)
การวัด ค่ า ดัช นี ก ารงอกของเมล็ ด พบว่า ค่ า
เปอร์ เซ็นต์การงอก (GT) สู งสุ ดอยูท่ ี่ความเข้มข้น 0 %
ที่เป็ นการทดลองควบคุม มีค่าประมาณ 42-43 % และ
ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ของอัต ราการงอก (CRG) ของสาร
สกัดจากรากและลาต้นที่ความเข้มข้น 40, 80 และ 100
% มีค่าแตกต่างจากระดับความเข้มข้นอื่น ๆ ที่สกัดได้
จากต้อยติ่ง (ตารางที่ 2)
3.2 ผลของสารอัลลีโลพาทีจากต้ อยติ่งต่ อ
การงอกของเมล็ดผักโขม
ผลของสารอัลลีโลพาทีที่สกัดได้จากส่ วน
ราก ลาต้น และใบของต้อยติ่ง ต่อการงอกของเมล็ด
ผักโขมหลังการเพาะเมล็ดเป็ นระยะเวลา 7 วัน ที่ความ
เข้มข้นของสารสกัดต่าง ๆ (0, 20, 40, 60, 80 และ100
%) (v/v) พบว่า สารสกัดจากรากของต้อยติ่ งที่ ความ
เข้มข้น 80-100 % มีผลกระตุน้ การยับยั้งการงอกของ
เมล็ดผักโขมมากที่สุดที่ 99.50-98.00 % รองลงมาคือ
สารสกัดที่ ความเข้มข้น 60 % สามารถกระตุน้ การ
ยับยั้งการงอกของเมล็ดผักโขมได้ 88.50 % เมื่ อ

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลของสารอัลลีโลพาทีจากต้ อยติ่งต่ อการ
งอกของเมล็ดไมยราบ
ผลของสารอัลลีโลพาทีที่สกัดได้จากส่ วน
ราก ลาต้น และใบของต้อยติ่ งต่อการงอกของเมล็ด
ไมยราบหลังการเพาะเมล็ดเป็ นระยะเวลา 7 วัน ที่
ความเข้มข้นของสารสกัดต่าง ๆ (0, 20, 40, 60, 80
560
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เปรี ยบเทียบกับ control (ความเข้มข้นของสารสกัด 0
%) พบว่ามีการงอกของเมล็ดผักโขมที่ 43 % สารสกัด
จากลาต้นต้อยติ่งที่ 80-100 % สามารถกระตุน้ การ
ยับยั้งการงอกได้ดีที่สุดถึง 93-96 % ตามลาดับ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการทดลองควบคุม (0 %) มีการงอก
ของเมล็ดผักโขมที่ 43.50 % ส่ วนสารสกัดจากใบ
ต้อยติ่งที่ ความเข้มข้น 20-100 % สามารถยับยั้งการ
งอกของเมล็ดผักโขมได้ดีที่สุดที่ 100 % ในขณะที่การ
ใช้สารสกัดเข้มข้น 0 % (control) จะทาให้เกิดการงอก
ของเมล็ดที่ 41.50 % (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 ค่าดัชนี การงอกของเมล็ดไมยราบที่ ความ
เข้มข้นของสารละลายจากส่วนต่าง ๆ ของ
ต้อยติ่ง
ที่มาของ ความเข้มข้น
ค่าดัชนี
สารสกัด
(%)
GT (%) S (%) AS (%)
สกัดจาก
0
42.50 4.78 13.08
ราก
20
0.50 0.25
0.65
40
0.00 0.00
0.00
60
0.50 0.25
0.65
80
0.00 0.00
0.00
100
0.00 0.00
0.00
สกัดจาก
0
43.00 4.37 10.96
ลาต้น
20
1.00 0.50
1.30
40
0.00 0.00
0.00
60
0.00 0.00
0.00
80
0.00 0.00
0.00
100
0.00 0.00
0.00
สกัดจาก
0
42.00 5.31 15.17
ใบ
20
12.00 1.36
3.54
40
5.00 0.59
1.57
60
5.50 0.71
1.92
80
5.00 0.56
1.40
100
5.00 0.71
1.98
หมายเหตุ : GT = total germination, S = seed of
germination, AS = seed of accumulated germination

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของอัตราการงอก
ที่มาของ ความเข้มข้น อัตราการงอกของเมล็ด (%)
สารสกัด
(%) ไมยราบ ผักโขม ผักเสี้ ยนผี
สกัดจาก
0
17.55 21.74 17.10
ราก
20
25.00 24.55 22.64
40
25.00 24.82 23.08
60
0.00 24.64 23.08
80
0.00 25.00 0.00
100
0.00 25.00 0.00
สกัดจาก
0
16.93 21.84 17.42
ลาต้น
20
25.00 21.30 0.00
40
0.00 20.68 0.00
60
0.00 21.15 0.00
80
0.00 20.83 0.00
100
0.00 21.15 0.00
สกัดจาก
0
18.12 21.96 16.96
ใบ
20
17.70 0.00 18.18
40
18.08 0.00 18.08
60
18.59 0.00
0.00
80
17.68 0.00
0.00
100
19.15 0.00
0.00

การวัดค่าดัชนี การงอกของเมล็ด พบว่าค่า
เปอร์ เซ็นต์การงอก (GT) สู งสุ ดอยูท่ ี่ความเข้มข้น 0 %
ที่ เป็ นการทดลองควบคุ มมี ค่าประมาณ 41.50-43.50
% และค่าสัมประสิ ทธิ์ ของอัตราการงอก (CRG) ของ
สารสกัด จากใบ ที่ ความเข้มข้น 40-100 % มี ค่ า
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แตกต่างจากระดับความเข้มข้นอื่ น ๆ ที่ สกัดได้จาก
ต้อยติ่ง (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 4 ค่ า ดัช นี ก ารงอกของเมล็ ด ผัก เสี้ ยนผี ที่
ความเข้ม ข้น ของสารละลายจากส่ ว น
ต่าง ๆ ของต้อยติ่ง

ตารางที่ 3 ค่าดัชนี การงอกของเมล็ดผักโขมที่ ความ
เข้มข้นของสารละลายจากส่วนต่าง ๆ ของ
ต้อยติ่ง

ที่มาของ ความเข้มข้น
ค่าดัชนี
สารสกัด
(%)
GT (%) S (%) AS (%)
สกัดจาก
0
24.50 2.60
6.79
ราก
20
2.00 0.67
1.84
40
1.50 0.56
1.49
60
1.50 0.56
1.49
80
0.00 0.00
0.00
100
1.00 0.50
1.30
สกัดจาก
0
29.00 3.22
8.78
ลาต้น
20
0.00 0.00 0.00
40
0.00 0.00 0.00
60
0.00 0.00 0.00
80
0.00 0.00 0.00
100
0.00 0.00 0.00
สกัดจาก
0
21.00 2.18 5.37
ใบ
20
1.00 0.13 0.38
40
0.50 0.06 0.19
60
0.00 0.00 0.00
80
0.00 0.00 0.00
100
0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ : GT = total germination, S = seed of
germination, AS = seed of accumulated germination

ที่มาของ ความเข้มข้น
ค่าดัชนี
สารสกัด
(%)
GT (%) S (%) AS (%)
สกัดจาก
0
43.00 9.94 31.59
ราก
20
30.50 14.20 36.96
40
22.00 10.68 27.75
60
11.50 5.43 14.14
80
0.50 0.25 0.65
100
2.00 1.00 2.59
สกัดจาก
0
43.50 10.25 32.56
ลาต้น
20
21.00 4.52 14.43
40
18.50 3.56 11.44
60
13.00 2.71 8.73
80
7.00 1.38 4.45
100
4.00 0.83 2.69
สกัดจาก
0
41.50 9.95 31.55
ใบ
20
0.00 0.00
0.00
40
0.00 0.00
0.00
60
0.00 0.00
0.00
80
0.00 0.00
0.00
100
0.00 0.00
0.00
หมายเหตุ : GT = total germination, S = seed of
germination, AS = seed of accumulated germination

ผลของสารอัลลีโลพาทีที่สกัดได้จากส่ วน
ราก ลาต้น และใบของต้อยติ่ง ต่อการงอกของเมล็ด
ผักเสี้ ยนผีหลังการเพาะเมล็ดเป็ นระยะเวลา 7 วัน ที่
ความเข้มข้นของสารสกัดต่าง ๆ (0, 20, 40, 60, 80
และ100 %) (v/v) พบว่าสารสกัดจากรากของต้อยติ่งที่

3.3 ผลของสารอัลลีโลพาทีจากต้ อยติ่งต่ อการ
งอกของเมล็ดผักเสี้ยนผี
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ความเข้มข้น 20-100 % มีผลกระตุน้ การยับยั้งการงอก
ของเมล็ดผักเสี้ ยนผีมากที่สุดที่ 98-100 % (ตารางที่ 4)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้สารสกัดที่ความเข้มข้น 0 %
(control) มีการงอกของเมล็ดผักเสี้ ยนผีที่ 24.50 %
สารสกัด จากล าต้น ต้อ ยติ่ ง ที่ 20-100 % สามารถ
กระตุน้ การงอกได้ดีที่สุดถึง 100 % เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับการทดลองควบคุม (0 %) มีการงอกของเมล็ดได้
29 % ส่ วนสารสกัดจากใบต้อยติ่งที่ความเข้มข้น 20100 % สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดผักเสี้ ยนผีได้ดี
ที่สุดที่ 99-100 % ในขณะที่การใช้น้ าเพียงอย่างเดียว 0
% (control) มีอตั ราการงอกของเมล็ดผักเสี้ ยนผี 21 %

ใบต้อยติ่ งมี ผลทางอัลลี โลพาที มากที่ สุ ด สามารถ
ยับยั้งการงอกและการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าหญ้า
ขจรจบ หญ้ารังนก ผักกาดหัว และผักกวางตุง้ ได้
สารสกัด จากรากต้อ ยติ่ ง ที่ ค วามเข้ม ข้น 80
และ100 % สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดผักโขมได้
มากกว่า 95 % ส่วนสารสกัดจากรากและลาต้นที่ความ
เข้มข้น 20-60 % ก็สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดผัก
โขมได้เช่นกัน มีค่าอยูร่ ะหว่าง 70-80 % และสารสกัด
จากใบสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดผักโขมได้ถึง
100 % ในทุกความเข้มข้นของสารสกัด ปฐวี และ
คณะ (2551) ศึ ก ษาผลของสารสกัด ด้ว ยน้ าจากใบ
ขั น ทองพยาบาทต่ อ การยับ ยั้ง การงอกและการ
เจริ ญเติบโตของผักโขมสวน (Amaranthus tricolor)
พบว่าผลการยับยั้งการงอกและการเจริ ญเติบโตของ
ผัก โขมสวนเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ความเข้ม ข้น ของสารสกัด
เพิ่มขึ้น จากนั้นมาสกัดด้วยตัวทาละลายอินทรี ยโ์ ดย
เรี ยงลาดับจากเฮกเซน เอทิ ลอะซิ เตต และเมทานอล
นาสารสกัดหยาบมาทดสอบผลต่อการยับยั้งการงอก
และการเจริ ญเติบโตที่ระดับความเข้ม ข้น 500, 1,000,
2,000 และ 4,000 ppm โดยเปรี ยบเที ยบกับน้ ากลัน่
จากการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะซิ เตตมีผล
ต่อการยับยั้งการงอกและการเจริ ญเติบโตของผักโขม
สวนมากที่สุด [8]
สารสกัด จากใบและล าต้น ต้อ ยติ่ ง ทุ ก ความ
เข้มข้น (20, 40, 60, 80 และ100 %) สามารถยับยั้งการ
งอกของเมล็ดผักเสี้ ยนผีได้ดี มีค่าสู งถึง 100 % แต่สาร
สกัด จากรากต้อ ยติ่ ง ที่ ส ามารถยับ ยั้ง ได้สู ง มี ค่ า อยู่
ระหว่าง 97-98 % โดยเมล็ดมีรากงอกออกมาแค่เพียง
เล็กน้อย และใช้ระยะเวลาในการงอกนานกว่าน้ า ที่
เป็ นตัวควบคุม จากการศึกษาของศานิ ต (2552) พบว่า
สารสกัดจากลาต้นหญ้าดอกขาวด้วยเอทิ ลแอซิ เตรท
ต่อการยับยั้งการงอกและการเติบโตของวัชพืช คื อ

4. วิจารณ์
การวัด ค่ า ดัช นี ก ารงอกของเมล็ ด พบว่า ค่ า
เปอร์ เซ็นต์การงอก (GT) สู งสุ ดอยูท่ ี่ความเข้มข้น 0 %
ที่เป็ นการทดลองควบคุม มีค่าประมาณ 21-29 % และ
ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ของอัต ราการงอก (CRG) ของสาร
สกัดจากรากที่ความเข้มข้น 80 % สารสกัดจากลาต้น
ที่ความเข้มข้น 20-80 % และสารสกัดจากใบที่ความ
เข้มข้น 60-100 % มีค่าแตกต่างจากระดับความเข้มข้น
อื่น ๆ ที่สกัดได้จากต้อยติ่ง (ตารางที่ 4)
ผลการสกัด สารจากราก ล าต้น และใบของ
ต้อยติ่ง เมื่อนามาทดสอบการยับยั้งการงอกของเมล็ด
วัชพืช (ไมยราบ ผักโขม และผักเสี้ ยนผี) ปรากฏว่า
สารสกัด จากทุ กความเข้มข้นของต้อยติ่ งมี ผลยับยั้ง
การงอกของเมล็ด ไมยราบได้ดี โดยสารสกัด ความ
เข้มข้น 40 และ100 % ที่ได้จากลาต้นต้อยติ่ง มีผล
ยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบได้ถึง 100 % และสาร
สกัดความเข้มข้น 40, 60, 80 และ 100 % ที่ได้จากใบ
ต้อยติ่ง สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบได้สูง
ถึง 90 % [7] เมื่อศึกษาสารสกัดจากส่ วนต่าง ๆ ของ
ต้อยติ่ง ได้แก่ ราก ลาต้น และใบ พบว่าสารสกัดจาก
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ผักเสี้ ยนผี และผักเบี้ยใหญ่ พบว่าสามารถยับยั้งการ
งอกของวัชผักเสี้ ยนผี และผักเบี้ยใหญ่ได้ 71.61 และ
85.69 % ตามลาดับ [9]
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waste from food processing industry, Biores.
Technol. 94: 211-214.
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ศรี นคริ นทรวิโรฒ, กรุ งเทพฯ.
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อัลลีโลพาทีต่อการเกษตร, น. 40-57, ใน วิทยา
สารวัชพืช, สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่ งประเทศ
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ยิ่ง และจารู ญ เล้าสิ นวัฒนา, 2551, ผลของสาร
สกัดจากใบขันทองพยาบาทต่อการงอกและการ
เจริ ญเติบโตของผักโขมสวน, Agr. Sci. J. 39:
488-491.
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5. สรุ ป
การศึ กษาสารอัลลีโลพาทีซ่ ึ งสกัดด้วยน้ าจาก
ส่วนของราก ลาต้น และใบของต้นต้อยติ่ง พบว่ามีผล
ต่อการงอกของเมล็ดวัชพืช ได้แก่ ไมยราบ ผักเสี้ ยนผี
และผักโขม และหลังจากเมล็ดวัชพืชเหล่านี้ ได้รับสาร
สกัด จากส่ ว นของราก ล าต้น และใบของต้อ ยติ่ ง ที่
ความเข้มข้นต่าง ๆ (0, 20, 40, 60, 80 และ 100 %)
ปรากฏว่าสารสกัดที่ ได้จากส่ วนของราก ลาต้น และ
ใบของต้อยติ่งที่ระดับความเข้มข้นต่า (20 และ 40 %)
มีผลกระตุน้ ให้เมล็ดวัชพืชทั้ง 3 ชนิ ด งอกได้และไม่
สู งมากประมาณ 15-20 เปอร์ เซนต์ แต่เมื่อเพิ่มความ
เข้มข้นของสารสกัดสู งขึ้น (60, 80 และ 100 %) จะมี
ผลยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชมากขึ้น ถึงกับทาให้
เมล็ดวัชพืชเหล่านี้ ไม่งอก ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความเข้มข้น
และส่วนต่าง ๆ ของต้อยติ่งที่ใช้ในในการสกัดด้วย
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