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Abstract
Sugarcane leaf is a by-product after sugarcane harvesting. Previous reports indicated 

that the leaves content some substances inhibiting test plants. This study aimed to 
partially isolate allelopathic compounds of sugarcane (Saccharum officinarum L.) leaf 
and its inhibitory activity of germination and seedling growth against barnyard grass 
(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.) and slender amaranth (Amaranthus viridis L.). Dry leaf 
was extracted by the four times of 50% aqueous-ethanol giving crude yield by 1.4% w/w. 
The aqueous-ethanol crude (original crude: OR) was partially isolated fractions by acid- 
base technique giving acidic fraction (AE), neutral fraction (NE) and aqueous fraction (AQ). 
The fractions were assayed against germination and seedling growth of test species by 
petri-test method under laboratory condition. The concentrations of 1,250, 2,500, 5,000 
and 10,000 ppm were investigated, and distilled water was used as control. The inhibitory 
activity was significance depending on fractions and concentrations. AE fraction showed 
the most inhibition on germination and seedling growth of slender amaranth and barnyard 
grass followed by NE and OR, while AQ did not display the inhibitory effect of these 
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concentrations. The inhibitory effect increased with increasing concentration. Slender 
amaranth was more susceptible to the fractions than barnyard grass. These results indicated 
that sugarcane contained growth inhibitory substances lead for further identification of 
allelochemicals and development into natural herbicides for sustainable agriculture.
Keywords:  Allelopathic, Sugarcane (Saccharum officinarum L.), Herbicidal activity

บทคัดยอ
ใบออยเปนวัสดุเหลือทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวออย ในใบออยเคยมีรายงานพบสารยับยั้ง

ในใบออย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อแยกกลุมสารอัลลีโลพาธิกจากใบออย และทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
การงอกและการเจริญเติบโตตอหญาขาวนกและผักโขม สกัดใบออยแหงดวยนํ้าผสมเอทานอล 50% 
จํานวน 4 รอบ ไดสารสกัดหยาบชั้นเอทานอล (OR) ที่มีนํ้าหนักประมาณ 1.4% โดยนํ้าหนักใบแหง 
แยกกลุมสารสกดัหยาบชัน้เอทานอลดวยเทคนคิกรดเบส ไดชัน้สารทีเ่ปนกรด (AE) ชัน้สารเปนกลาง (NE) 
และช้ันสารละลายน้ํา (AQ) ทดสอบฤทธ์ิของสารในแตละช้ันดวยวิธีการทดสอบในจานทดลองภายใต
หองปฏิบัติการ ความเขมขนที่ใชในการทดสอบคือ 1,250 2,500 5,000 และ 10,000 ppm โดยมีนํ้ากลั่น
เปนชุดควบคุม ผลการทดลองพบวา ฤทธิ์การยับยั้งของสารสกัดหยาบขึ้นอยูกับช้ันสารและความเขมขน 
ชัน้สาร AE แสดงฤทธ์ิยบัยัง้การงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาสองชนิดมากสุด รองลงมาคือ ชัน้ NE 
และ OR สาํหรบัชัน้ AQ ทีร่ะดบัความเขมขนเหลาน้ีไมมฤีทธิใ์นการยบัยัง้พชืทดสอบ ความเขมขนทีส่งูข้ึน
ทําใหฤทธ์ิการยับยั้งของชั้นสารมากขึ้น ผักโขมเปนชนิดพืชที่มีความออนแอตอสารสกัดหยาบมากกวา
หญาขาวนก ผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาในใบออยมีสารประกอบสําคัญท่ีมีฤทธิ์ในการยับยั้งการงอก
และการเจริญเตบิโตของวัชพืชทดสอบ ซึง่จะเปนขอมลูสาํคญัในการแยกและวิเคราะหสารออกฤทธ์ิสาํคญั
หรือนําสารสกัดเหลานี้ไปประยุกตเพื่อกําจัดวัชพืชในระบบเกษตรย่ังยืนตอไปในอนาคต
คําสําคัญ:  อัลลีโลพาธิก ออย ฤทธิ์กําจัดวัชพืช

คํานํา
ใบพืชเปนแหลงกระบวนการเมตาบอลิซึม

ในการสรางอาหารและพลังงานใหกับตัวพืชเอง 
สารประกอบจากกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้น
มทีัง้สารปฐมภูม ิ(primary metabolites) และสาร
ทตุยิภมู ิ(secondary metabolites) สารประกอบ
ปฐมภูมิมีบทบาทหลักในกระบวนการพัฒนาการ
และเจรญิเตบิโตของพืช เชน คารโบไฮเดรต โปรตนี 

และไขมัน เปนตน ขณะท่ีสารประกอบทุติยภูมิมี
บทบาททางออมในกระบวนการตางๆ ของพชื เชน 
การปองกันตัวเองจากอันตรายตางๆ เพื่อตอสูให
ตัวเองอยูรอดในส่ิงแวดลอม พืชบางชนิดสามารถ
สรางสารทตุยิภมูขิึน้มาและสารเหลานัน้ไดถกูสะสม
ในเซลลพชื บางครัง้สารเหลานัน้ถูกพชืขับออกมาสู
สิ่งแวดลอมและสงผลยับยั้งหรือสงเสริมพัฒนา
และการเจริญเติบโตของพืชอื่นๆ ที่ไดรับสารนั้น 
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เรยีกปรากฏการณนีว้า อลัลโีลพาธ ี(allelopathy) 
สารเหลานั้นถูกเรียกวา อัลลีโลเคมิคอล (allello-
chemicals) สารอัลลีโลพาธิกคอมพาวด (allelo-
pathic compounds) หรือเรียกสั้นๆ วาสาร
อัลลีโลพาธิก (allelopathics) สารอัลลีโลพาธิก
หลายชนิดมีคุณสมบัติที่คลายคลึงกับสารกําจัด
วชัพชืทีเ่ปนสารเคมสีงัเคราะห ดวยคณุสมบตันิีเ้อง
ทีท่าํใหสารอลัลีโลพาธกิจากพืชจงึไดรบัความสนใจ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาเปนสารกําจัดวัชพืชจากสารสกัด
ธรรมชาต ิเนือ่งจากสารสกดัจากพืชสวนใหญสามารถ
ยอยสลายไดงายในธรรมชาติ มีความปลอดภัยตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอมมากกวาสารสังเคราะห 
(Tesio and Ferrero, 2010) ปจจุบันมีรายงาน
สารอัลลีโลพาธิกจากพืชมากมายหลายชนิดไมวา
จะมาจากพืชปลูก วชัพืช พชืสมุนไพรตางๆ อยางไร
กต็ามการพัฒนาสารเหลานัน้เปนสารกําจดัวชัพชืมี
ขอจํากัดหลายประการ เชน ปริมาณพืชที่นํามา
สกัดนั้นมีนอยเม่ือเทียบกับปริมาณของสารท่ีจะใช 
ทําใหยากตอการพัฒนาสารสกัดเหลาน้ันในเชิง
พาณิชย ดวยเหตุผลนี้จึงมีแนวคิดการใชของเหลือ
ทางการเกษตรที่มีอยูมากมายและไมมีมูลคามาใช
ประโยชน เชน ฟางขาวและใบออย ทีม่อียูมากมาย
ในแตละป เกษตรกรสวนใหญนิยมเผาทําลายวัสดุ
ดงักลาวกอนหรอืหลงัการเกบ็เกีย่ว เพือ่ความสะดวก
ในการเตรียมดินหรือปฏิบตังิานอ่ืนๆ ในแปลง ออย
เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ ประเทศไทยมี
พื้นที่ปลูกออยประมาณ 11.5 ลานไร มีออยสด
เขาหีบในโรงงานประมาณ 135.8 ลานตนตอป 
ไดนํา้ตาลทรายดบิประมาณ 14 ลานตนั (สาํนกังาน
ออยและนํ้าตาลทราย, 2562) ในการปลูกออย
แตละครัง้สามารถไวตอไดนานหลายป มรีายงานวา
ซากของใบออยทีร่วงหลนลงดนิสามารถยอยสลาย
จากจุลินทรียในธรรมชาติและปลดปลอยสารพิษ

ออกมาเรียกปรากฏการณนี้ว า autotoxicity 
(Sampietro, 2006; Sampietro et al., 2007b) 
ธนัชสัณห และคณะ (2563) รายงานวาสารสกัด
จากใบออย 16 สายพนัธุสามารถยบัยัง้การงอกและ
การเจรญิเตบิโตของตนกลาผกักาดหอมได ในใบออย
พบสาร 2,4-dihydroxy-1, 4-benzoxazin-3-one 
(DIBOA) and benzoxazolin-2-one (BOA) 
(Singh et al., 2003b) และยังพบสาร ferulic, 
syringic และ vanillic acids (Sampietro et al., 
2007a) (Gomes et al., 2016) พบสาร palmitic, 
linoleic, stearic and 8,11,14-docosatrienoic 
fatty acids ซึ่งเปนสารในกลุม cinnamic และ 
benzoic acids ซึ่งไดจากแยกกลุมสาร (fraction) 
ของสารสกัดหยาบช้ัน dichloromethane จาก
ใบออย ในประเทศไทยออยพันธุขอนแกน 3 เปน
พันธุ ที่นิยมปลูกอยางมากประมาณ 80% ของ
ประเทศไทย

แนวคิดการประยุกตใชสารสกัดหยาบเพื่อ
ควบคุมวัชพืช Rani et al. (2006) ทําการทดลอง
ฉีดพนสารสกัดหยาบจากใบของ Breynia retusa 
(Dennst.) Alston บนวัชพชื Calotropis gigantea 
(R.Br.), Parthenium hysterophorus (L), 
Dathura metal (L) และ Tridax procumbens 
(L) ซึ่งพบวาสารสกัดดังกลาวมีฤทธิ์เปนสารกําจัด
วัชพืชประเภทสัมผัสตาย (contact herbicide) 
โดยมีผลทําใหใบของวัชพืชไหมและเหี่ยว ในขณะ
เดยีวกัน สารสกัดไมมผีลกระทบตอขาวและขาวฟาง 
นอกจากนี้ มีรายงานของ Wichittrakarn et al. 
(2018) ที่ทําการแยกกลุมสารสกัดหยาบเอทานอล
จากใบดาวเรืองดวยวิธี acid-base partition แยก
กลุมสารไดชั้น hydrolyze, ชั้นนํ้า (aqueous 
fraction: AQ), ชั้น neutral compound extract 
(NE) และ ชั้น acidic compound extract (AE) 
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โดยพบวาชัน้ hydrolyze มฤีทธ์ิยบัยัง้การงอกและ
การเจริญเติบโตของหญาขาวนกสูงสุด นอกจากนี้
ยังรายงานวากลไกการทําลายพืชของสารช้ัน 
hydrolyze สามารถยับยั้งการแบงเซลลแบบ
ไมโตซีส (mitosis) ของปลายรากหอมได

การสกดัสารสาํคญัจากพชืนิยมใชสารละลาย
อินทรียโดยเฉพาะกลุมแอลกอฮอล เชน เมทานอล 
(methanol) เปนสารที่มีความนิยมนํามาสกัด
แตอยางไรก็ตามเมทานอลเองมีความเปนพิษตอ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมสูงกวาเอทานอล (ethanol) 
(Poonpaiboonpipat et al., 2011) และมีตนทุน
ในการผลิตวัตถุดิบสูงกวาเอทานอล ดังนั้นปจจุบัน
จึงมีความนิยมใชเอทานอลในการสกัดสารจากพืช
มากกวาเมทานอล อยางไรกต็ามเอทานอลเปนสาร
ที่มีขั้วปานกลางจึงไมสามารถละลายสารที่มีขั้วสูง
ในเซลลพืชได จึงนิยมผสมเอทานอลกับน้ําซึ่งมีขั้ว
ปานกลางเพื่อที่จะสามารถสกัดสารสําคัญจากพืช
ไดมากกวาการใชเอทานอลหรอืนํา้เพยีงอยางเดยีว 
(Spigno et al., 2007) Poonpaiboonpipat et al. 
(2011) รายงานวา การใช ethanol 50% สกัด
สารอัลลีโลพาธีกจากใบมะลิลาซอนสามารถให
นํา้หนกัรวมของสารสกดัหยาบมากสดุ รองลงมาคอื
เอทานอล 25% เอทานอล 75% นํา้อยางเดยีว และ
เอทานอล 100% ในขณะที่ ธนัชสัณห (2562) 
รายงานวา การใชเอทานอลผสมนํ้า 50% สามารถ
สกัดสารสกัดหยาบจากใบแก ว  (Murraya 
paniculata (L.) Jack) ไดมากกวาเอทานอล 25% 
เอทานอล 25% นํ้าอยางเดียว และเอทานอล 
100% ตามลําดับ

ดังน้ัน วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพ่ือสกัด
สารสําคญัจากใบออยดวยเอทานอล 50% แยกกลุม
สารสําคัญดวยวิธี acid-base partitioning และ

การทดสอบฤทธ์ิกําจดัวชัพชืของกลุมสารตางๆ ตอ
หญาขาวนกและผักโขม ในระดับหองปฏิบัติการ

อุปกรณและวิธีการ
เตรียมใบออยพันธุขอนแกน 3 โดยเก็บใบออย

ที่เปนใบสดอายุออย 12 เดือนหลังปลูก ที่มีความ
สมบรูณแขง็แรงไมมโีรค เปนใบทีม่กีารเจรญิเตบิโต
เต็มที่แลว ไมเอาสวนกาบใบ จากแปลงออย ตําบล
บอทอง อาํเภอบางระกํา จงัหวัดพษิณโุลก ชวงเวลา
ที่เก็บเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 นํามาผึ่งลม
ใหแหงในท่ีรม จากน้ันนาํไปตัดเปนชิน้เลก็ๆ ประมาณ 
1-2 เซนตเิมตร จาํนวน 1 กโิลกรมั สกัดดวยเอทานอล 
50% ในอัตราสวนพืช 250 กรัม ตอเอทานอล 
3,500 มิลลิลิตร โดยบรรจุใสโหลแกวขนาด 5 ลิตร 
ปดฝาโหลแกวพอหลวม แลวเก็บไวที่อุณหภูมิหอง 
เปนเวลา 72 ชัว่โมง จากน้ันนาํมากรองดวยผาขาวบาง 
สําลีและกระดาษกรองเบอร 1 แลวนําไประเหย
ตัวทําละลายดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ (rotary 
evaporator) ไดเปนสารสกัดชั้นตั้งตนหรือสาร
สกัดหยาบชั้นเอทานอล (OR) นํากากที่ไดจากการ
สกัดไปสกัดตอดวยเอทานอล 50% อีกเปนจํานวน 
4 รอบ ทําการช่ังนํ้าหนักสารสกัดหยาบในแตละ
รอบไว และนํามาสกัดหยาบช้ัน OR มาแยกกลุม
สารดวยวิธี acid-base partitioning มีขั้นตอน
ดงัแสดงใน Figure 1 โดยนาํสารสกดัหยาบทัง้ 4 รอบ
มารวมกันและละลายดวยนํ้ากลั่น 500 มิลลิลิตร 
จากนั้นเติมกรดไฮโดรคลอริกลงในสารละลาย
จนกวามีคากรดดางประมาณ 2-3 นําสารละลาย
ทําปฏิกิริยากับเอทิลอะซีเตท 500 มิลลิลิตร เกิด
การแยกชั้นระหวางนํ้า (AQ) และเอทิลอะซีเตท 
ชั้น AQ นําไปปรับคากรดดางใหเปนกลาง และ
นําไประเหยน้ําออกดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ 
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ส วนชั้น เอทิลอะซีเตทนําไปทําปฏิกิ ริยากับ
โซเดยีมไบคาบอเนต 500 มลิลลิติร เกดิการแยกช้ัน
ดางและเอทิลอะซีเตท นําชั้นเอทิลอะซีเตทไป
ระเหยออกไดสารสกัดหยาบช้ัน NE สวนช้ันดาง
นําไปทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกจนคากรด
ดางเทากับ 2-3 และนําไปทําปฏิกิริยากับเอทิล
อะซีเตท 500 มิลลิลิตร เกิดการแยกชั้นระหวางน้ํา
กับเอทิลอะซีเตท นําชั้นเอทิลอะซีเตทไประเหย
สุญญากาศจนไดสารสกัดหยาบชั้น AE สารสกัดทั้ง 
4 ชั้น ไดแก OR, AQ, NE, AE เก็บไวในตูเย็น
อุณหภูมิ 10-14 องศาเซลเซียส

วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely 
Randomized Design) 4 ซํ้า การทดสอบสารสกัด
แตละชัน้ใหมคีวามเขมขน 1,250 2,500 5,000 และ 
10,000 ppm (w/v) และมีนํ้ากลั่นเปนกรรมวิธี
ควบคมุ โดยช้ัน OR ละลายดวยเอทานอล 50% ชัน้ 

AQ ละลายดวยนํ้า ชั้น AE และ NE ละลายดวย
เอทิลอะซีเตท นําสารสกัดแตละความเขมขนใสใน
จานทดลองขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร 
ที่มีกระดาษเพาะรองอยู 2 แผน ปลอยใหตัวทํา
ละลายระเหยจนแหง ใสนํ้ากลั่น 5 มิลลิลิตร ลงใน
จานทดลอง วางเมล็ดหญาขาวนกหรือผักโขม 
20 เมล็ด ตอจานทดลอง ปดฝาจานทดลองและ
พันดวยพาราฟลม และนําไปวางไวหองปฏิบัติการ
ทีอ่ณุหภมูหิองทีม่ชีวงกลางวัน 24-26 องศาเซลเซียส 
(เปดแอร) กลางคืน 30-32 องศาเซลเซียส (ปดแอร) 
และมีแสงจากหลอดไฟนีออน 12 ชั่วโมง ไมมีแสง 
12 ชั่วโมงเปนเวลา 7 วัน บันทึกการงอก ความยาว
ตน และความยาวราก ที่ 7 วันหลังเพาะเมล็ด

วเิคราะหขอมลูดวยวธิวีเิคราะหความแปรปรวน
ทางเดยีว (one-way ANOVA) เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่
ดวยวิธี DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

Figure 1  Methodology of acid-base partition
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ผลการทดลองและวิจารณผล
ปริมาณของสารสกัดหยาบ

ปริมาณนํา้หนักของสารสกดัหยาบเอทานอล 
50% ในแตละรอบของการสกัดพบวา ในปริมาณ
ใบออยแหง 1 กิโลกรัม สกัดไดสารสกัดหยาบรวม
ทั้งสี่รอบประมาณ 141 กรัม คิดเปน 1.4% ของ
นํา้หนักใบแหง สารสกดัหยาบรอบแรกไดประมาณ 
70 กรัม รอบทีส่องได 40 กรมั รอบทีส่ามได 22 กรมั 
และรอบที่ 4 ได 9 กรัม ตามลําดับ (Figure 2 (a)) 
เมื่อนําสารสกัดหยาบท้ัง 4 รอบมารวมกันและ
ทาํการแยกกลุมสารดวยวิธ ีacid-base partitioning 
พบวา ในน้ําหนักของสารสกัดหยาบช้ัน OR หรือ 
สารสกัดหยาบเอทานอล 50% ไดสวนของสารที่
ละลายดวยนํา้ (aqueous fraction: AQ) ประมาณ 
69% และไดสารสกัดหยาบชั้น neutral fraction 
(NE) ประมาณ 24.79% สวนชั้น acidic fraction 
(AE) ไดประมาณ 5.67% (Figure 2 (b)) ปริมาณ
สารสกัดหยาบจากใบออยมีความแตกตางกันกับ
รายงานของปริมาณสารสกัดหยาบจากใบพืชอื่น ๆ  
เชน ในใบเสลดพังพอน (Barleria lupulina 
Lindl.) มีสารสกัดหยาบชั้นเอทานอล (OR) 23% 
แยกชั้น AQ ได 80% ชั้น NE 11% และ AE 8% 

ตามลาํดบั (Poonpaiboonpipat, 2017) นอกจากน้ี 
Poonpaiboonpipat and Jumpathong (2019) 
ไดรายงานวา ปรมิาณของสารสกดัหยาบเอทานอล 
70% จากใบพืช 19 ชนิด จาก Anomianthus 
dulcis (Dunal) J.Sinclair, Goniothalamus 
calvicarpa ,  Mitrephora keithi i Ridl, 
Mitrephora wangii Hu, Orophea polycarpa 
A.DC., Elephantopus scaber L., Pachyptera 
hymenaea (DC.) A. Gentry, Garcinia dulcis 
(Roxb.) Kurz, Agapetes lobbii C.B. Clarke, 
Cinnamomum loureiroi Nees, Cinnamomum 
porrectum Kosterm, Magnolia cathcarii 
(Hook.f. & Thornson) Noot, Magnolia citrate 
(Noot. & Chaoermglin), Michelia floribunda 
Fin. et Gagnep, Manglietia garrettii Cralb, 
Magnolia henryi, Ficus microcarpa L.f. var. 
crassifolia sheeh Liao, Zingiber zerumbet 
(L.) Smith. และ Hedychium coronarium 
J.Koenig ซึ่งพบวาปริมาณสารสกัดหยาบของพืช
แตละชนิดมีความแตกตางกัน อยูระหวาง 2.95-
25.79 % ของนํ้าหนักใบแหง

Figure 2  Amount crude yield of aqueous-ethanol extract in extraction times (a), crude 
yield of each fractions (b) 

J. Agri. Prod.60 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):55-65



ผลของกลุมสารสําคัญตอการงอกและการเจริญ
เติบโตของพืชทดสอบ

ผลตอหญาขาวนก พบวา สารสกัดหยาบ
ทุกกลุม (OR, AQ, NE, AE) มีการงอกของเมล็ด
ไมแตกตางกันกับวิธคีวบคุมคือน้ํากลัน่ (Figure 3 (a)) 
ผลตอความยาวตนกลาหญาขาวนก พบวา สาร
ชั้น AQ และ OR ทุกความเขมขน มีความยาวตน
ไมแตกตางกันกับวิธีควบคุม สารกลุ ม AE ที่
ความเขมขน 2,500 5,000 และ 10,000 ppm 
มีความยาวตนกลานอยกวาวิธีควบคุมอยางมี
นัยสําคัญ สวนชั้น NE พบวา ที่ความเขมขน 
10,000 ppm มีความยาวตนนอยกวาวิธีควบคุม 
(Figure 3 (b)) ขณะที่ผลตอความยาวราก พบวา 
สารชั้น OR และ AQ ทุกความเขมขนมีความยาว
รากที่มากกวาวิธีควบคุม สวนชั้น AE และ NE 
ที่ความเขมขน 10,000 ppm มีความยาวราก
นอยกวาวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (Figure 3 (c))

ผลตอผักโขม พบวา สารสกัดชั้น AQ ที่ความ
เขมขน 1,250 และ 2,500 ppm การงอกของเมล็ด
ผกัโขมไมแตกตางกบัวธิคีวบคมุ ขณะทีค่วามเขมขน 
5,000 และ 10,000 ppm ทาํใหการงอกลดลง สาร
สกัดชั้น AE ทุกความเขมขนสามารถยับยั้งการงอก
ของผักโขมได 100% สวนสารสกัดช้ัน OR และ NE 
ทกุความเขมขนทาํใหการงอกลดลง เมือ่ความเขมขน
เพ่ิมสงูข้ึนทาํใหการงอกลดลงมากข้ึน (Figure 4 (a)) 
ผลตอความยาวตนและความยาวรากของตนกลา
ผักโขม พบวา สารสกัดชั้น AQ ที่ความเขมขน 
1,250-5,000 ppm ความยาวตนและความยาวราก
ของตนกลาไมแตกตางกันกับควบคุม สวนท่ีความ
เขมขน 10,000 ppm ความยาวตนลดลงอยางมี
นัยสําคัญ สารสกัดหยาบช้ัน OR และ NE ที่ความ
เขมขน 2,500-10,000 ppm ความยาวตนนอยกวา
วิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ โดยท่ีความเขมขน

ที่สูงข้ึนทําใหความยาวลดลงมากขึ้น สวนสารสกัด
ชั้น AE ทุกความเขมขนไมมีความยาวตนและ
ความยาวราก เนื่องจากถูกยับยั้งการงอกโดย
สมบูรณ (Figure 4 (b) และ (c))

การแยกกลุมสารสาํคญัจากพชืมหีลากหลาย
วิธี การใชเทคนิค acid-base partitioning เปน
การใชเทคนิคการทําปฏิกิริยาของสารสําคัญในพืช
กับกรดและเบสเพื่อใหสารสําคัญเปลี่ยนโครงสราง
ใหอยูในรูปไมละลายนํ้า และใชสารละลายอินทรีย
ที่มีขั้วตํ่าและแยกช้ันกับนํ้าเปนตัวนําพาสารสําคัญ
เหลานั้นออกมา กลุมสารสําคัญที่ไดออกมาจาก
การใชเทคนิค ไดแก สารสกัดหยาบชั้นนํ้า (AQ) 
สารสกัดหยาบช้ันที่มีคุณสมบัติเปนกลาง (NE) 
และสารสกัดหยาบชั้นที่มีคุณสมบัติเปนกรด (AE) 
(พัชนี และคณะ, 2551) ผลการทดลองนี้พบวา 
สารสกัดจากใบออยชั้น AE สามารถยับยั้งการงอก
และการเจริญเติบโตของตนกลาหญาขาวนกและ
ผักโขมสูงกวาสารสกัดชั้น NE และ AQ สอดคลอง
กับผลของสารสกัดหยาบช้ัน AE จากพุทธชาติ
กานแดง (Jasminum officinale Linn.f.var. 
grandiforum (L.) Kob.) (พัชนี และคณะ, 2551), 
หญาแฝก (Vetiveria spp.) (Laosinwattana 
et al., 2007) ดาวเรือง (Wichittrakarn et al., 
2018) แตแตกตางกนักบัสารสกดัจากเสลดพงัพอน
ที่พบวา ชั้น NE มีฤทธ์ิในการยับยั้งการงอกและ
การเจริญเติบโตของพืชทดสอบสูงกวาชั้น AE 
และ AQ

นอกจากนี้ผลการทดลองยังพบวา ผักโขมมี
ความออนแอตอสารสกัดหยาบจากใบออยกวา
หญาขาวนก ผักโขมเปนวัชพืชใบเล้ียงคู ในขณะท่ี
หญาขาวนกเปนวัชพืชใบเล้ียงเด่ียว ความออนแอ
ของพืชตางชนิดกันตอสารอัลลีโลพาธิกถูกรายงาน
ในสารสกดัจากประยงคทีห่ญาขาวนกมคีวามออนแอ
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มากกวาถั่วผี (Phaseolous lathyloides L.) ทั้งนี้ 
Pangnakorn and Poonpaiboonpipattana 
(2013) ไดสันนิษฐานไววา ความออนแอของวัชพืช
ตอสารอัลลีโลพาธิกสวนหน่ึงมาจากขนาดของ
เมล็ดวัชพืช ซึ่งโดยสวนใหญเมล็ดวัชพืชขนาดเล็ก
ความออนแอตอสารอัลลีโลพาธิกมากกวาเมล็ด
วชัพชืขนาดใหญ นอกจากนีผู้ประพันธบทความวจิยั

ไดตั้งสมมติวาอาจเกิดจากลักษณะทางชีววิทยา
ของการงอกเมล็ดวัชพืชของพืชใบเลี้ยงคูและพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีความแตกตางกัน พืชใบเลี้ยงคู
มีการงอกแบบ epigeal ซึ่งรากออนของพืชท่ีมี
การงอกแบบนี้มีโอกาสสัมผัสสารอัลลีโลพาธิก
มากกวาการงอกแบบ hypogeal ของพืชใบเลี้ยง
เดี่ยว

Figure 3  Effects of different fractions with various concentrations of sugarcane leaf 
extract on germination (a), shoot length (b) and root length (c) of barnyard grass
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สรุปผลการทดลอง
สารสกัดหยาบจากใบออยดวยเอทานอล 

50% ผสมนํ้ากลั่น ใหปริมาณสารสกัดหยาบ 1.4% 
เมื่อแยกกลุ มสารดวยเทคนิคกรดเบส พบวา
ชั้นสารที่เปนกรด (AE) มีฤทธิ์ยับยั้งการงอกและ
การเจรญิเตบิโตของตนกลาหญาขาวนกและผกัโขม
มากกวาชั้นที่เปนกลาง (NE) และชั้นนํ้า (AQ) และ
พบวาผักโขมมีความออนแอตอสารสกัดหยาบกวา
หญาขาวนก ผลการทดลองจะเปนขอมูลในการนํา
สกัดหยาบไปพัฒนาต อเป นสารกําจัดวัชพืช
ในอนาคต
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