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บทคัดยอ 

  จากการศึกษาศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของสารสกัดจากใบพืชวงศ Acanthaceae จํานวน 5 ชนิด 
ไดแก รางจืด (Thunbergia laurifolia L.) สรอยอินทนิล (Thunbergia grandiflora Roxb.) เสลดพังพอนตัวผู 
(Barleria luplina Lindl.) เสลดพังพอนตัวเมีย (Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau) และทองพันชั่ง 
(Rhinacanthus nasutus Kurz.) พบวา สารสกัดดวยน้ําจากใบพืชทุกชนิดมีผลยับยั้งการงอกและการเจริญ
ของตนกลาพืชทดสอบทั้ง 2 ชนิด [กวางตุง (Brassica campestris var. chinensis) และหญารังนก (Chloris 
barbata Sw.)] แตระดับของการยับยั้งมีความแตกตางกัน การเจริญของลําตนคอนขางทนทานตอสารสกัด
มากกวารากและการงอกของเมล็ด จากผลการทดลอง พบวา สารสกัดจากใบทองพันชั่งใหผลการยับยั้ง
สูงสุด  เฉลี่ยสารสกัดใบทองพันชั่งที่อัตราสวน 1:80 ถึง 1:10 มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด 50.84 – 100.00%  
ยับยั้งความยาวราก 79.70 – 100.00% และที่อัตราสวน 1:10 ยับยั้งความยาวลําตน 100.00% ผลการศึกษา
การละลายของสารอัลลีโลพาทีจากใบทองพันชั่งในตัวทําละลายอินทรีย 3 ชนิดที่มีคา polarity แตกตางกัน 
คือ เฮกเซน คลอโรฟอรม และเมทานอล ช้ีใหเห็นวา สารอัลลีโลพาทีจากใบทองพันชั่งเปนสารที่ละลาย
ไดดีในเมทานอลมากกวาในคลอโรฟอรมและเฮกเซน 
 

คําสําคัญ: อัลลีโลพาที/ สารสกัดจากใบ/ Acanthaceae 
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Abstract 
  Allelopathic potential of water-extracts from 5 Acanthaceae leaves [Thunbergia laurifolia L., T. 
grandiflora Roxb., Barleria luplina Lindl., Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau and Rhinacanthus 
nasutus Kurz.] were determined using Brassica campestris var. chinensis  and Chloris barbata Sw. as test 
plants. The water extracts of all plant leaves exhibited inhibitory effect on seed germination and 
subsequent seedling growths of the test plants at different levels. Shoot growth was less affected by the 
extracts, compared to root growth and seed germination. Among the 5 species tested, R. nasutus leaf 
extract showed that the highest inhibitory effects on both test plants.  The averages of inhibitory effects on 
seed germination and root growth at a range of 1:80 – 1:10 were 50.84 – 100.00% and 79.90 –100.00%, 
respectively. The extracts at 1:10 ratios [dry leaf:water (weight:volume)] completely inhibited seed 
germination and seedling growth of both test plants.  Methanol extract of R. nasutus leaf showed higher 
inhibitory effect than hexane and chloroform extracts in this study. This may indicate that the 
allelochemicals in R. nasutus leaf are compounds which dissolved well in methanol. 
 

Keywords: Allelopathic potential/ Leaf extracts/ Acanthaceae 
 

บทนํา 
 ปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับอัลลีโลพาที
ในพืชชนิดตาง ๆ กันมีมากขึ้น ทั้งในพืชปลูกชนิด
ตาง ๆ เชน ขาว บัวตอง แกว พืชวงศกระดังงา พืช
สกุล Jatropha (บุญรอด ชาติยานนท และเฉลิมชัย 
วงศวัฒนะ, 2549; รัตนวรรณ พรรุงเรืองกุล และ
คณะ, 2554; อาทิตยา นุราฤทธิ์ และคณะ, 2552; 
Heidarzade et al., 2010; Tongma et al., 1998) 
และในวัชพืชก็มีการศึกษาเชนกัน (กาญจนา หลงสะ 
และเฉลิมชัย วงศวัฒนะ 2552; สุรเชษฐ พัฒใส  
และคณะ, 2554) เพื่อพยายามนํามาใชประโยชน
ในการจัดการศัตรูพืชทางการเกษตร ทั้งโรค แมลง 
และวัชพืช (ขจรพรรณ รักผล และคณะ, 2555)  
พืชวงศ Acanthaceae หรือวงศตอยติ่ง เปนไม
พุมขนาดเล็ก สวนใหญเปนไมลมลุกหรือไม
เล้ือย บริเวณขอสวนใหญพองโปง มีประมาณ 

250 สกุล ในประเทศไทยมีประมาณ 46 สกุล 222 
ชนิด (พืชวงศ Acanthaceae, 2555)  มีการศึกษา
และนํามาใชทางสมุนไพรกันมาก และมีรายงาน
การสรางสารเคมีชนิดตาง ๆ  ในพืชวงศนี้หลายชนิด 
ในตอยติ่ง (Ruellia tuberosa) นั้นมีรายงานวา มี
การสรางสารอัลลีโลพาทีซ่ึงมีผลตอการเจริญ 
เติบโตของพืชอ่ืน (Chanta and Wongwattana, 
2006) ทําใหเกิดความสนใจที่จะศึกษาผลทาง 
อัลลีโลพาทีในพืชวงศ Acanthaceae ชนิดอื่น ๆ 
เพื่อเปนขอมูลในการที่จะนําไปประยุกตใชทาง 
การ เกษตรตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
ผลของสารสกัดใบแหงดวยน้ําตอการงอกและการ
เจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ 

นําตัวอยางใบแหงที่บดละเอียดแลวของ
รางจืด (Thunbergia laurifolia L.) สรอยอินทนิล 
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(Thunbergia grandiflora Roxb.) เสลดพังพอน
ตัวผู (Barleria luplina Lindl.) เสลดพังพอนตัว-
เมีย (Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau) 
และทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus Kurz.) 
มาแชในน้ํากลั่นในอัตราสวนตัวอยางใบแหงตอ
น้ํากล่ันเทากับ 1:10 (น้ําหนักตอปริมาตร) โดย
บรรจุในขวดแกวขนาด 500 มิลลิลิตร ปดฝาให
สนิท จากนั้นเก็บไวที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 24 ช่ัวโมง และนํามากรองดวยผาขาวบาง
และกระดาษกรอง Whatman เบอร 1 ตามลําดับ 
นําสารสกัดที่ไดจากการกรองมาเจือจางดวยน้ํากลั่น
จนไดอัตราสวน 1:20, 1:40 และ 1:80 ตามลําดับ  
นําสารสกัดที่เตรียมไดแตละอัตราสวนมาใสใน
จานเพาะที่รองดวยกระดาษเพาะ โดยใชสารสกัด
ปริมาตร 5 มิลลิลิตรตอจาน และใชน้ํากลั่นเปน
ชุดควบคุม นําเมล็ดพืชทดสอบ [กวางตุง (Brassica 
campestris var. chinensis) และหญารังนก (Chloris 
barbata Sw.)] มาวางบนกระดาษเพาะในจาน
อยางละ 20 เมล็ดตอจาน ปดฝา และนําไปวางที่
ช้ันเพาะเมล็ดภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต
ชนิด day light ความเขม 3,800 ลักซ 13 ช่ัวโมง/วัน 
เปนเวลา 7 วัน วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) ทําการทดลอง 
3 ซํ้า  สังเกตและบันทึกการงอกของเมล็ดและอาการ
ผิดปกติตาง ๆ ทุกวันจนครบ 7 วัน และนํามาวัด
ความยาวรากและลําตนของตนกลาที่ 7 วันหลัง
เพาะเมล็ด 
 
การละลายของสารอัลลีโลพาทีจากใบทองพันชั่ง
ในตัวทําละลายอินทรีย 
 นําใบทองพันชั่งแหงที่บดละเอียดแชใน
ตัวทําละลายอินทรีย 3 ชนิด ไดแก เฮกเซน (hexane) 

คลอโรฟอรม (chloroform) และเมทานอล (methanol) 
โดยใชอัตราสวนใบพืชตอตัวทําละลายอินทรีย 
เทากับ 1:10 (น้ําหนักตอปริมาตร) บรรจุในขวด
แกวขนาด 500 มิลลิลิตร ปดฝาใหสนิท เก็บไวที่
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
จากนั้นนํามากรองแยกกากออกดวยผาขาวบาง
และกระดาษกรอง Whatman เบอร 1 นําสาร
สกัดที่ไดมาเจือจางใหไดอัตราสวน 1:20, 1:40 
และ1:80 ตามลําดับ โดยใชตัวทําละลายอินทรีย
ชนิดเดียวกับที่ใชสกัด   นําสารสกัดดวยตัวทําละลาย
อินทรียแตละชนิดที่อัตราสวนตาง ๆ มาหยดลง
บนกระดาษกรอง Whatman เบอร 1 ที่วางใน
จานเพาะใหสม่ําเสมอทั่วทั้งแผนของกระดาษ โดย
ใชปริมาตร 5 มิลลิลิตรตอจาน  จากนั้นเปดฝา
จานวางทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา  24 ช่ัวโมง 
เพื่อใหตัวทําละลายระเหยออกจนหมด เหลือเฉพาะ
สารสกัดจากพืชบนกระดาษกรองเทานั้น หลังจาก
ที่ตัวทําละลายระเหยจนหมดแลวเติมน้ํากลั่นให
เทากับปริมาตรของสารสกัดที่หยดในตอนแรก 
คือ 5 มิลลิลิตร  นําเมล็ดพืชทดสอบ (กวางตุง และ
หญารังนก) มาวางบนกระดาษกรองในจาน 20 
เมล็ดตอจาน ปดฝาและนําไปวางที่ช้ันเพาะเมล็ด 
ภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต ความเขม 
3,800 ลักซ 13 ช่ัวโมงตอวัน เปนเวลา  7 วัน ใน
การทดลองนี้ใชตัวทําละลายอินทรียแตละชนิด
ที่ไมไดสกัดใบพืชเปน blank control โดยหยด
สารบนกระดาษกรอง และทิ้งใหแหงเชนเดียว 
กับในสารสกัด วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) ทํา 3 ซํ้า  สังเกต
และบันทึกการทดลองเชนเดียวกับการทดลองแรก 
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การวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติแบบ 
Randomized Complete Block design เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย Duncan’s Multiple 
Range Test (DMRT) ที่ระดับความนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลของสารสกัดใบแหงดวยน้ําตอการงอกและการ
เจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ 
  สารสกัดดวยน้ําจากใบพืชวงศ Acanthaceae 
ทั้ง 5 ชนิดที่อัตราสวนใบแหงตอน้ําเทากับ 1:80, 
1:40, 1:20 และ 1:10 (น้ําหนักตอปริมาตร) มีผล
ยับย้ังการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของ
ตนกลาพืชทดสอบทั้ง 2 ชนิดที่ระดับตาง ๆ กัน 
(ตารางที่ 1 – 5)  สารสกัดจากใบรางจืดยับย้ังการงอก
ของเมล็ดกวางตุงอยางมีนัยสําคัญที่อัตราสวน 1:40 
ขึ้นไป แตที่ 1:20 ขึ้นไปเทานั้นที่มีผลกระทบตอ
การงอกของหญารังนก (ตารางที่ 1) และสารสกัดที่
อัตราสวน 1:10 เทานั้นที่ยับย้ังรากของตนกลาทั้ง 2 
ชนิด แตไมมีผลตอการเจริญเติบโตของลําตน เฉลี่ย
สารสกัดใบรางจืดอัตราสวน 1:10 ยับย้ังการงอก 
ความยาวรากและลําตนพืชทดสอบ 85.30, 62.05 
และ 46.17% ตามลําดับ (ตารางที่ 1) และสารสกัด
อัตราสวน 1:20 ยับย้ังการงอกของเมล็ดมากกวา 
65%  สารสกัดใบเสลดพังพอนตัวผูยับย้ังการงอก
และความยาวรากพืชทดสอบทั้ง 2 ชนิดที่สารสกัด
อัตราสวนใบแหงสูงเทานั้น แตที่อัตรา สวน 1:10 
ยับย้ังรากหญารังนกไดอยางสมบูรณ (ตารางที่ 2)  
เฉลี่ยสารสกัดใบเสลดพังพอนตัวผูอัตราสวน 
1:10 ยับย้ังการงอก ความยาวรากและลําตนพืช
ทดสอบ 81.58, 84.00 และ 56.16% ตาม ลําดับ 
(ตารางที่ 2) สารสกัดจากใบสรอยอินทนิลยับย้ัง

การงอกของเมล็ดกวางตุงอยางมีนัยสําคัญที่อัตรา- 
สวน 1:10 เทานั้น แตทุกอัตราสวนทําใหการงอก
ของเมล็ดหญารังนกลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(ตารางที่ 3) และสารสกัดทุกอัตราสวนทําใหความ
ยาวรากกวางตุงลดลง แตไมมีผลตอความยาวลําตน  
ในหญารังนกนั้นสารสกัดท่ีอัตรา สวน 1:10 ยับยั้ง
ความยาวรากและลําตนอยางมีนัยสําคัญ  เฉลี่ยสาร
สกัดใบสรอยอินทนิลอัตราสวน 1:10 ยับยั้งการงอก 
ความยาวรากและลําตนพืชทดสอบ 69.40, 77.15 และ 
54.66% ตามลําดับ (ตารางที่ 3)  สารสกัดจากใบเสลด 
พังพอนตัวเมียยับยั้งการงอกของเมล็ดกวางตุงอยาง-
มีนัยสําคัญที่อัตราสวน 1:20 และ 1:10 และสารสกัด
ทุกอัตรา สวนลดความยาวรากกวางตุงอยางมีนัยสําคัญ 
แตไมมีผลกระทบตอความยาวลําตน  ในหญารังนกนั้น
สารสกัดอัตราสวน 1:10 ยับยั้งการงอกและความยาวลําตน 
และอัตราสวน 1:20 และ 1:10 ยับยั้งรากอยางมีนัย-
สําคัญ (ตารางที่ 4) เฉลี่ยสารสกัดใบเสลดพังพอน
ตัวเมียอัตราสวน 1:10 ยับยั้งการงอก ความยาวราก
และลําตนพืชทดสอบ 75.66, 85.18 และ 29.64 % 
ตามลําดับ (ตารางที่ 4) และสารสกัดอัตราสวน 1:20 
ก็ยับยั้งรากมากกวา 50%  สารสกัดจากใบทองพันชั่ง
ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ
มากกวาสารสกัดจากใบพืชอีก 4 ชนิด ท่ีอัตราสวน 
1:10 การงอกและการเจริญของตนกลาพืชทดสอบ
ท้ัง 2 ชนิดถูกยับยั้งอยางสมบูรณ (ตารางที่ 5) ความ
ยาวรากตนกลาถูกยับยั้งอยางมีนัยสําคัญโดยสารสกัด
จากใบทองพันช่ังทุกอัตราสวน การงอกของเมล็ดถูก
ยับยั้งโดยสารสกัดอัตราสวน 1:40 ข้ึนไป และตน-
กลาถูกยับยั้งโดยสารสกัดอัตราสวน 1:10 (ตารางที่ 
5) เฉลี่ยสารสกัดใบทองพันช่ังท่ีอัตรา สวน 1:80 ถึง 
1:10 มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด 50.84 – 100.00% 
ยับยั้งความยาวราก 79.70 – 100.00% และและที่อัตรา-
สวน 1:10 ยับยั้งความยาวลําตน 100.00% (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 1 ผลของสารสกดัจากใบรางจืดดวยน้ําที่อัตราสวนตาง ๆ ตอการงอกของเมล็ดและการเจริญ 
เติบโตของตนกลากวางตุงและหญารังนกที่ 7 วันหลังเพาะ 

 

   ผลตอความงอกของเมล็ด 
อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 

(น้ําหนัก : ปริมาตร) เมล็ด1/ %C2/ เมล็ด1/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 18.67a4/ 100.00 19.67a4/ 100.00 0.00 

1:80 15.67a 83.93 15.00b 76.26 19.91 
1:40   7.00b 37.49 18.00ab 91.51 35.50 
1:20  3.00b 16.07 10.33c 52.52 65.71 
1:10  2.33b 12.48 3.33d 16.93 85.30 

C.V. (%) 32.02 – 13.66 – – 
 

                ผลตอความยาวราก 
อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 

(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.5/ %C2/ ซม.5/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 2.52ab4/ 100.00 0.85ab4/ 100.00     0.00 

1:80 2.92a 126.35 0.97ab 114.12 –20.24 
1:40 2.40ab 95.24 1.26a 148.24 –21.74 
1:20 1.29bc 51.19 1.43a 168.24 –9.72 
1:10  0.46c 18.25 0.49b 57.65 62.05 

C.V. (%) 37.18 – 29.81 – – 
 

                 ผลตอความยาวลําตน 
อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 

(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.5/ %C2/ ซม.5/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 1.35bc4/ 100.00 0.76b4/ 100.00      0.00 

1:80  2.66ab 197.04 0.91ab 129.74 –63.39 
1:40  2.97a 220.00 0.80b 105.26 –62.63 
1:20  1.69abc 125.19 1.17a 153.95 –39.57 
1:10  0.37c 27.41 0.61b 80.26   46.17 

C.V. (%) 37.34 – 18.04 – – 
 

1/ จํานวนเมล็ดที่งอก จาก 20 เมล็ด 
2/ จํานวนเมล็ดที่งอก ความยาวราก หรือความยาวลําตน คดิเปนเปอรเซนตของตัวเปรยีบเทียบ 
3/ เปอรเซนตยบัยั้งการงอก ความยาวราก หรือความยาวลาํตน เฉลี่ยจากพืชทดสอบทั้งสองชนิด 
4/ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดย DMRT 0.05 
5/ ความยาวรากหรือความยาวลําตน เปนเซนติเมตร 
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ตารางที่ 2 ผลของสารสกัดจากใบเสลดพังพอนตัวผูดวยน้าํที่อัตราสวนตาง ๆ ตอการงอกของเมล็ด 
และการเจริญเติบโตของตนกลากวางตุงและหญารังนกที่ 7 วันหลังเพาะ 

 

                ผลตอความงอกของเมล็ด 
อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 

(น้ําหนัก : ปริมาตร) เมล็ด1/ %C2/ เมล็ด1/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 19.97a4/ 100.00 18.33a4/ 100.00 0.00 

1:80 19.67a 98.50 19.67a 107.31 –2.91 
1:40 19.67a 98.50 19.00a 103.66 –1.08 
1:20 16.33b 81.77   4.33b   23.62 47.31 
1:10   7.00c 35.05   0.33c     1.80 81.58 

C.V. (%) 8.61 – 8.37 – – 
 

                  ผลตอความยาวราก 
อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 

(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.5/ %C2/ ซม.5/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 3.40a4/ 100.00 1.20c4/ 100.00 0.00 

1:80 3.21ab 94.41 3.74a 311.67 –103.04 
1:40 3.00ab 88.24 3.06b 255.00 –71.62 
1:20 2.62b 77.06 0.95c  79.17   21.89 
1:10 0.89c 26.18 0.07d    5.83   84.00 

C.V. (%) 14.20 – 12.56 – – 
 

                  ผลตอความยาวลําตน 
 

 
1/ จํานวนเมล็ดที่งอก จาก 20 เมล็ด 
2/ จํานวนเมล็ดที่งอก ความยาวราก หรือความยาวลําตน คดิเปนเปอรเซนตของตัวเปรยีบเทียบ 
3/ เปอรเซนตยบัยั้งการงอก หรือความยาวราก หรือความยาวลําตน เฉลี่ยจากพืชทดสอบทั้งสองชนิด 
4/ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดย DMRT 0.05 
5/ ความยาวรากหรือความยาวลําตน เปนเซนติเมตร 

อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 
(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.5/ %C2/ ซม.5/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 1.30b4/ 100.00 0.91c4/ 100.00      0.00 

1:80 2.24a 172.31 2.56b 281.32 –126.82 
1:40 2.16a 166.15 2.99a 328.57 –147.38 
1:20 2.33a 179.23 1.15c 126.37 –52.80 
1:10 1.14b   87.69 0.00d 0.00   56.16 

C.V. (%) 37.34 – 12.74 – – 
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ตารางที่ 3 ผลของสารสกัดจากใบสรอยอินทนิลดวยน้าํที่อัตราสวนตางๆตอการงอกของเมล็ดและ   
การเจริญเติบโตของตนกลากวางตุงและหญารังนกที่ 7 วนัหลังเพาะ 

 

                ผลตอความงอกของเมล็ด 
อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 

(น้ําหนัก : ปริมาตร) เมล็ด1/ %C2/ เมล็ด1/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 19.67a4/ 100.00 17.67a4/ 100.00   0.00 

1:80 14.00bc   71.17 12.67b   71.70 28.57 
1:40 14.33bc   72.85 10.67c   60.39 33.38 
1:20 16.67ab   84.75   4.33d   24.51 45.37 
1:10 11.67c   59.33   0.33e     1.87 69.40 

C.V. (%) 14.23 – 11.48 – – 
 

                   ผลตอความยาวราก 
อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 

(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.5/ %C2/ ซม.5/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 3.61a4/ 100.00 1.31b4/ 100.00    0.00 

1:80 1.36bc   37.67 1.74ab 132.82   14.76 
1:40 1.15c   31.86 2.09a 159.54     4.30 
1:20 2.07b   57.34 2.19a 167.18 –12.26 
1:10 1.43bc   39.61 0.08c     6.10   77.15 

C.V. (%) 19.85 – 20.57 – – 
 

                   ผลตอความยาวลําตน 
 

 
1/ จํานวนเมล็ดที่งอก จาก 20 เมล็ด 
2/ จํานวนเมล็ดที่งอก ความยาวราก หรือความยาวลําตน คดิเปนเปอรเซนตของตัวเปรยีบเทียบ 
3/ เปอรเซนตยบัยั้งการงอก ความยาวราก หรือความยาวลาํตน เฉลี่ยจากพืชทดสอบทั้งสองชนิด 
4/ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดย DMRT 0.05 
5/ ความยาวรากหรือความยาวลําตน เปนเซนติเมตร 

อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 
(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.5/ %C2/ ซม.5/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 1.32b4/ 100.00 1.04a4/ 100.00     0.00 

1:80 1.08b   81.82 1.11a 106.63     5.73 
1:40 1.12b   84.85 1.14a 109.62     2.77 
1:20 2.11a 159.85 1.09a 104.81 –32.33 
1:10 1.07b   81.06 0.10b     9.62   54.66 

C.V. (%) 13.98 – 26.26 – – 



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (2): 2555                        158         

ตารางที่ 4 ผลของสารสกัดจากใบเสลดพังพอนตัวเมียดวยน้ําที่อัตราสวนตางๆตอการงอกของเมล็ด
และการเจริญเติบโตของตนกลากวางตุงและหญารังนกที่ 7 วันหลังเพาะ 

 

                ผลตอความงอกของเมล็ด 
อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 

(น้ําหนัก : ปริมาตร) เมล็ด1/ %C2/ เมล็ด1/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 19.97a4/ 100.00 19.00a4/ 100.00   0.00 

1:80 17.67a   89.83 19.00a 100.00   5.09 
1:40 18.00a   91.51 18.67a   98.26   5.12 
1:20 12.67b   64.41 17.33a   91.21 22.19 
1:10   2.67c   13.57   6.67b   35.11 75.66 

C.V. (%) 13.82 – 5.99 – – 
 

                  ผลตอความยาวราก 
อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 

(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.5/ %C2/ ซม.5/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 1.93a4/ 100.00 1.40b4/ 100.00   0.00 

1:80 0.63b   32.64 2.07a 147.86   9.75 
1:40 0.70b   36.27 1.47b 105.00 29.37 
1:20 0.90b   46.63 0.60c   42.86 55.26 
1:10 0.20c   10.36 0.27d   19.29 85.18 

C.V. (%) 18.81 – 6.68 – – 
 
                  ผลตอความยาวลําตน     
 

 
1/ จํานวนเมล็ดที่งอก จาก 20 เมล็ด 
2/ จํานวนเมล็ดที่งอก ความยาวราก หรือความยาวลําตน คดิเปนเปอรเซนตของตัวเปรยีบเทียบ 
3/ เปอรเซนตยบัยั้งการงอก ความยาวราก หรือความยาวลาํตน เฉลี่ยจากพืชทดสอบทั้งสองชนิด 
4/ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดย DMRT 0.05 
5/ ความยาวรากหรือความยาวลําตน เปนเซนติเมตร 

อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 
(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.5/ %C2/ ซม.5/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 1.63c4/ 100.00 1.07a4/ 100.00    0.00 

1:80 2.33abc 142.95 1.17a 109.35 –26.15 
1:40 2.40ab 147.24 1.17a 109.35 –28.30 
1:20 2.80a 171.78 1.00a   93.46 –32.62 
1:10 1.73bc 106.14 0.37b   34.58   29.64 

C.V. (%) 17.35 – 10.58 – – 
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ตารางที่ 5 ผลของสารสกัดจากใบทองพนัชั่งดวยน้ําทีอั่ตราสวนตางๆตอการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของตนกลากวางตุงและหญารังนกที่ 7 วันหลังเพาะ 

 

                ผลตอความงอกของเมล็ด 
อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 

(น้ําหนัก : ปริมาตร) เมล็ด1/ %C2/ เมล็ด1/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 19.67a4/ 100.00 19.67a4/ 100.00     0.00 

1:80 15.00a   76.26 18.67a   94.92   14.41 
1:40 4.67b   23.74 14.67b   74.58   50.84 
1:20 1.00b     5.08 10.00c   50.84   72.04 
1:10 0.00b     0.00   0.00d     0.00 100.00 

C.V. (%) 38.51 – 15.06 – – 
 

                  ผลตอความยาวราก 
อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 

(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.5/ %C2/ ซม.5/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 2.83a4/ 100.00 1.10a4/ 100.00    0.00 

1:80 1.57b   55.48 0.67b   60.91   41.81 
1:40 0.30c   10.60 0.33bc   30.00   79.70 
1:20 0.30c   10.60 0.27bc   24.55   82.43 
1:10 0.00c     0.00 0.00c     0.00 100.00 

C.V. (%) 25.23 – 44.48 – – 
 

                  ผลตอความยาวลําตน 
 

 
1/ จํานวนเมล็ดที่งอก จาก 20 เมล็ด 
2/ จํานวนเมล็ดที่งอก ความยาวราก หรือความยาวลําตน คดิเปนเปอรเซนตของตัวเปรยีบเทียบ 
3/ เปอรเซนตยบัยั้งการงอก ความยาวราก หรือความยาวลาํตน เฉลี่ยจากพืชทดสอบทั้งสองชนิด 
4/ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกนัไมแตกตางกนัทางสถิติ โดย DMRT 0.05 
5/ ความยาวรากหรือความยาวลําตน เปนเซนติเมตร 

อัตราสวนของสารสกัด กวางตุง หญารังนก การยับยั้งเฉลี่ย3/ 
(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.5/ %C2/ ซม.5/ %C2/ (เปอรเซนต) 
Control (น้ํากลั่น) 1.53ab4/ 100.00 1.00a4/ 100.00    0.00 

1:80 3.40a 222.22 0.87a   87.00 –54.61 
1:40 2.23ab 145.75 1.00a 100.00 –22.88 
1:20 2.17ab 141.83 1.00a 100.00 –20.92 
1:10 0.00c    0.00 0.00b     0.00 100.00 

C.V. (%) 46.05 – 23.55 – – 
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การละลายของสารอัลลีโลพาทีจากใบทองพันชั่ง
ในตัวทําละลายอินทรีย 
 จากการศึกษาผลทางอัลลีโลพาทีของสาร
สกัดจากใบพืชทั้ง 5 ชนิด และพบวา ใบทองพันชั่ง
มีผลทางอัลลีโลพาทีสูงสุด จึงใชทองพันชั่งใน
การศึกษาการละลายของสารอัลลีโลพาทีในตัวทํา
ละลายอินทรีย 3 ชนิดที่มีคา polarity แตกตางกัน 
ไดแก เฮกเซน คลอโรฟอรม และเมทานอล (คา 
polarity เทากับ 2.0, 4.8 และ 33.0 ตามลําดับ) 
(polarity ของน้ําเทากับ 80.00) และนํามาทดสอบใน
กวางตุงและหญารังนก 
 สารสกัดจากใบทองพันชั่งดวยเฮกเซน
ไมมีผลกระทบตอการงอกของเมล็ดหญารังนก 
และความยาวลําตนกวางตุง แตที่ 1:10 ยับยั้งความ
ยาวรากพืชทดสอบทั้งสองและการงอกของกวางตุง  
สารสกัดทุกอัตราสวนทําใหลําตนหญารังนกสั้น
ลง ในภาพรวมการยับยั้งโดยเฉลี่ยก็นอยกวา 50% 
สารสกัดดวยคลอโรฟอรมยับยั้งพืชทดสอบได
ดีกวาสารสกัดดวยเฮกเซน สารสกัดทุกอัตราสวน
ทําใหการงอกของเมล็ดพืชทดสอบลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตที่อัตราสวน 1:10 เทานั้น 
ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของรากและลําตน โดยเฉลี่ย
สารสกัดดวยคลอโรฟอรมยับยั้งการงอก ความ
ยาวราก และความยาวลําตน 17.82 – 71.17,  3.70 – 
51.20 และ 10.38 – 53.93% ตามลําดับ สารสกัดใบ
ทองพันชั่งดวยเมทานอลแสดงผลการยับยั้งการ
งอกของเมล็ดพืชทดสอบและการเจริญของตน
กลาสูงสุด สารสกัดอัตราสวน 1:80, 1:40, 1:20 และ 
1:10 ทําใหการงอกของเมล็ดกวางตุง และความ
ยาวรากกวางตุงและหญารังนกต่ํากวาตัวควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การงอกของเมล็ดหญา
รังนกและความยาวลําตนกวางตุงถูกยับยั้ง โดยสาร

สกัดอัตราสวน 1:40 ขึ้นไป  แตลําตนหญารังนก
ถูกยับยั้งที่อัตราสวนสูงสุดเทานั้น (1:10)  และ
สารสกัดใบทองพันชั่งดวยเมทานอลอัตราสวน 
1:20 และ 1:10 ยับยั้งการงอกของกวางตุงอยาง
สมบูรณ โดยเฉลี่ยสารสกัดใบทองพันชั่งดวย  
เมทานอลยับยั้งการงอก ความยาวราก และความ
ยาวลําตน 38.73 – 93.98, 56.58 – 96.16 และ 46.11 – 
76.51% ตามลําดับ แสดงวา สารอัลลีโลพาทีจาก
ใบทองพันชั่งเปนสารที่ละลายไดดีในเมทานอล 
มากกวาในคลอโรฟอรมและเฮกเซน ผลการทดลอง
แสดงดังภาพที่ 1 
  จากผลการทดลองครั้งนี้สรุปไดวา สาร
สกัดใบพืชวงศ Acanthaceae ทั้ง 5 ชนิด ดวยน้ํา
มีผลยับยั้งพืชทดสอบตาง ๆ กัน และทองพันชั่ง
แสดงผลทางอัลลีโลพาทีกวาพืชอีก 4 ชนิดที่ทดสอบ 
จากรายงานการศึกษาในใบพืชวงศกระดังงา วงศ 
Scorphulariaceae และในพืชสกุล Jatropha ก็พบวา 
มีการสรางสารอัลลีโลพาที พืชแตละชนิดที่อยูใน
วงศเดียวกันหรือสกุลเดียวกันก็อาจมีผลทาง   
อัลลีพาทีที่แตกตางกัน (อาทิตยา นุราฤทธิ์ และคณะ, 
2552; กาญจนา หลงสะ และเฉลิมชัย วงศวัฒนะ, 
2552; รัตนวรรณ พรรุงเรืองกุล  และคณะ, 2554)  
เมื่อทดสอบการละลายของสารอัลลีโลพาทีในใบ
ทองพันชั่ง โดยการสกัดดวยเฮกเซน คลอโฟอรม
และเมทานอล ซ่ึงมีคา polarity แตกตางกัน พบวา 
สารสกัดดวยเมทานอลใหผลการยับยั้งที่สูงกวา
สารสกัดดวยเฮกเซนและคลอโรฟอรม แสดงวา สาร 
อัลลีโลพาทีในใบทองพันชั่งละลายไดในเมทานอล
มากกวาในเฮกเซนและคลอโรฟอรม  จากการศึกษา
ในใบลําดวนและในเปลือกสมเขียวหวาน พบวา  
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สารสกัดดวยเมทานอลให ผลการยับยั้งสูงกวาสาร
สกัดดวยเฮกเซนและคลอโรฟอรมเชนกัน (พิชญา 
แกวพันธ และคณะ, 2551; อาทิตยา นุราฤทธิ์ 
และคณะ, 2552) แสดงวา สารเหลานี้อาจเปนสาร
ที่มีคุณสมบัติที่ละลายไดดีในเมทานอลซึ่งมีคา 
polarity มากกวาในคลอโรฟอรมและเฮกเซนซึ่งมีคา 
polarity ต่ํากวา  แตก็มีรายงานในใบประยงควา สารอัล-
ลีโลพาทีละลายไดดีในคลอโรฟอรมมากกวาในเฮก-
เซนและเมทานอล (วิรัตน ภูวิวัฒน และคณะ, 2544) 
แสดงวา พืชแตละชนิดมีการสรางสารอัลลีโลพา
ทีที่แตกตางกันและมีคุณสมบัติในการละลายที่
ตางกัน 
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