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ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรทางชีวภาพสูง อุดมไปด้วยพืชที่มี
คุณสมบัติทางการรักษาในทางการแพทย์ เครื่องส าอาง รวมถึงอาหารและการเกษตร สารออก
ฤทธิ์ชนิดต่าง ๆ จะถูกผลิตขึ้นเมื่อพืชอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต การศึกษาฤทธิ์ของพืช
สมุนไพรที่มีลักษณะการเจริญในสภาพธรรมชาติเป็นกลุ่ม (colony) หรือมีการเจริญของพืชชนิด
อื่นร่วมด้วยน้อย อาจเกี่ยวข้องกับความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์บางชนิดที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอื่นได้  งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาคุณสมบัติด้ านการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เป็น
สารสกัดจากธรรมชาติที่สามารถยับยั้งการเจริญโตของวัชพืชต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน

อัลลีโลพาธี (Allelopathy) เป็นปรากฏการณ์ที่พืช
ชนิดหนึ่งมีการปลดปล่อยสารที่เรียกว่า allelochemicals 
ออกมาด้วยวิธีการระเหยทางใบ การถูกชะล้างด้วยน้ าฝน 
การปลดปล่อยจากรากพืช และจากการย่อยสลายเศษซาก
พื ช ชนิ ด นั้ น โ ด ยจุ ลิ น ท รี ย์  ส า รที่ ถู ก ปลดป ล่ อ ย สู่
สภาพแวดล้อมนี้มีฤทธิ์ทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตและยับย้ัง
การเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นที่อยู่บริเวณเดียวกัน ทั้งนี้
การใช้ประโยชน์ในด้านการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช
ชนิดอื่นได้รับความสนใจในการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเป็น
สารยับยั้งวัชพืชจากธรรมชาติ ตามหลักเกษตรปลอดภัย

ความส าคัญและที่มาปัญหาการวิจัย
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วิธีการวิจัย

เก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ที่ขึ้นตามธรรมชาติ จากจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน14 ชนิด ได้แก่                
ตะไคร้หอม ผลดีปลี หญ้าหนวดแมว กะเพรา มะระขี้นก ผักเผ็ด ผักคาวตอง ต้อยติ่ง บานไม่รู้โรย ฟ้าทะลายโจร 
กระดังงา กระชายด า เล็บมือนาง และจ าปี น าพืชมาล้างน้ าให้สะอาด ตากให้แห้งและบดให้ละเอียด เก็บตัวอย่างพืชที่บด
แล้วในถุงสูญอากาศที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (biological activity) ในการ 
ยับยั้งการเจริญเติบโตพืชชนิดอื่น โดยใช้เมล็ดผักกาดหอม (Lactuca sativa var. Grand Rapids) เป็นพืช
ทดสอบ 

การทดสอบ biological activity ประยุกต์ใช้วิธีการของ Fujii et al. (2003) ตาม Suwitchayanon et al.
(2017) พืชสมุนไพรทุกชนิดถูกน ามาทดสอบที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมของน้ าหนักแห้ง/มิลลิลิตร โดยน าตัวอย่าง
พืชสมุนไพรที่บดแล้วจ านวน 5 มิลลิกรัม เติมลง Petri dishes ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร จากนั้น
เติมสารละลายวุ้น (water agar 1.5%) 5 มิลลิลิตร ค่อย ๆ ผสมวุ้นและผงตัวอย่างพืชเข้าด้วยกัน พักให้วุ้นเซตตัว 
จากนั้นเททับด้วยสารสะลายวุ้นอีก 5 มิลลิลิตร พักให้วุ้นเซตตัว ใช้คีมปลายแหลมคีบเมล็ดพืชทดสอบวางเรียงกันบน
ผิวหน้าอาหารจ านวน 5 เมล็ด ท าจ านวน 2 ซ้ า บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ในที่มืด จากนั้นวัดการ
เจริญเติบโตส่วนยอดและรากของพืชทดสอบ ค านวณเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
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ผลการทดลองพบว่า พืชสมุนไพรแต่ละชนิดมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชทดสอบได้
แตกต่างกันดังภาพที่ 1 โดยตะไคร้หอม (1) และผลดีปลี (2) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตส่วนยอดและรากของ
เมล็ดผักกาดหอมได้ดีที่สุด (100%) รองลงมาคือหญ้าหนวดแมว (3) กะเพรา (4) มะระขี้นก (5) ผักเผ็ด (6) และ
ผักคาวตอง (7) มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งบริเวณรากและยอดในช่วง 69-76% และ 31-46% ตามล าดับ พืชสมุนไพรที่
เหลือเปอร์เซ็นต์ยับยั้งบริเวณรากและยอดในช่วง 40-66% และ 30-58% ตามล าดับ

ผลการวิจัย

ทั้งนี้พบว่าการยับยั้งบริเวณรากพืชทดสอบมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าบริเวณยอด อาจเนื่องจากรากเป็นส่วนแรกที่
งอกและได้รับสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรที่ละลายอยู่ในอาหารใน Petri dishes นอกจากนี้ยังพบอาการเนื้อเยื่อ
ตายบริเวณรากผักกาดหอมเมื่อทดสอบด้วย กะเพรา (4) กระชายด า (12) และจ าปี (14) อาจเนื่องมาจากสารออก
ฤทธิ์บางชนิดในพืชดังกล่าวมีคุณสมบัติรบกวนกระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของพืชทดสอบท าให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อเลือกผ่านเกิดการสะสมของสารอนุมูลอิสระเป็นเหตุให้เซลล์ได้รับบาดเจ็บและแสดง
อาการเนื้อเยื่อตายในที่สุด 
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จากผลการทดลอง พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ ตะไคร้หอม ผลดีปลี หญ้าหนวดแมว กะเพรา มะระขี้นก 
ผักเผ็ด และผักคาวตอง มีแนวโน้มน าไปสู่การต่อยอดทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช
เพื่อใช้เป็นสารก าจัดวัชพืชทางเลือก ทั้งนี้ ควรมีการทดสอบฤทธิ์ของพืชสมุนไพรนั้น ๆ ต่อการเจริญเติบโตของ
พืชปลูก วิธีการสกัด วิธีการใช้ และความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าพืชสมุนไพร
บางชนิดยังมีฤทธิ์ขับไล่แมลงศัตรูพืช บางชนิดมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชได้ การศึกษาพืชสมุนไพร
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ด้านการจัดการศัตรูพืช และวัชพืชในระบบเกษตร จึงอาจน าไปสู่การเกษตรแบบปลอดภัย
อย่างยั่งยืน

ผลการวิจัย

ภาพที่ 1 ผลของพืชสมุนไพรพื้นบ้านในการยับยั้งการเจริญของต้นกล้าพืชทดสอบ (ผักกาดหอม) ที่ระยะเวลา 48 
ชั่วโมง (Suwitchayanon et al., 2017)

หมายเหต:ุ Control (ชุดควบคุม), ตะไคร้หอม (1), ผลดีปลี (2), หญ้าหนวดแมว (3), กะเพรา (4), มะระขี้นก (5),
ผักเผ็ด (6), ผักคาวตอง (7), ต้อยติ่ง (8), บานไม่รู้โรย (9), ฟ้าทะลายโจร (10), กระดังดง (11), กระชายด า (12),
เล็บมือนาง (13), จ าปี (14)
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