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บทคัดยอ 
 การศึกษาผลของสารสกัดจากฟางขาวท่ีสกัดดวยนํ้าท่ีอุณหภูมิสูง ตอเปอรเซ็นตการงอก ความยาวยอด 

และความยาวรากไมยราบยักษ โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มีส่ิง ทดลอง 

ไดแก สารสกัดจากฟางขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105  กข 6  กข 10  กข 27  กข 29  กข 41  ชัยนาท 1  ชัยนาท 2  

เหนียวสันปาตอง  ปทุมธานี 1  และสุพรรณบุรี 60  ส่ิงทดลองละ 10 ซํ้า พบวาสารสกัดจากฟางขาว ทุกพันธุท่ีความ

เขมขน  5.00 กรัมตอ ลิตรไม มีผลในการยับ ย้ังการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ  แต มีผลตอความยาว 

ยอดและความยาวรากของตนกลาไมยราบยักษ โดยพบวาสารสกัดจากฟางขาวพันธุชัยนาท 1 มีความสามารถ 

ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของตนกลาไมยราบยักษมากท่ีสุด ซ่ึงใหคาความยาวยอดและความยาวรากของ 

ตนกลาไมยราบยักษเทากับ 1.20 และ 0.83 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติกับชุดควบคุม 

และจากการทดสอบผลของสารสกัดจากฟางขาวพันธุชัยนาท 1 ความเขมขน 1.25, 2.50, 3.75 และ 5.00 กรัมตอลิตร 

ตอการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาของไมยราบยักษ ถ่ัวเขียว หญาปลอง ละมาน และขาว 

โดยมี นํ้าก ล่ันเปนชุดควบคุม  พบว าสารสกัดไม มีฤทธ์ิในการยับ ย้ังการงอกของพืชทดสอบแต มีฤทธิ์

ยับย้ังการเจริญเติบโตของตนกลาพืชทดสอบ โดยสารสกัดสามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของพืชทดสอบเพ่ิมมาก ข้ึน 

เม่ือความเขมขนของสารสกัดเพ่ิมข้ึน 
 

ABSTRACT 
 The study on effects of rice straw extract on seed germination and seedling growth of giant mimosa 

were investigated. Aqueous extract at high temperature of rice straw cultivars Khao Dawk Mali 105,  RD 6,  

RD 10,  RD 27,  RD 29,  RD 41,  Chai-nat 1,  Chai-nat 2,  Niaw San-pah-tong,  Pathum Thani 1  and  Suphan 

Buri 60 at 5.00 g/l with 10 replications per treatment were used in this experiment. The results showed that the 

extracts did not inhibit seed germination but inhibited shoot and root growth of giant mimosa. Chai-nat 1 

extract was the best extract that inhibited seedling growth of giant mimosa. The shoot length and root length 

of giant mimosa that treated with this extract were 1.20 and 0.83 centimeter, which were  significantly different 

from the control. The effect of Chai-nat 1 extract at 1.25, 2.50, 3.75 and 5.00 g/l on seed germination and 

seedling growth of giant mimosa, mung been, barnyard grass and rice, distilled water was used as control, 

showed that the extract did not inhibit seed germination but inhibited seedling growth of all tested plants and 

the inhibition was increased by increasing the extract concentrations. 
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คํานํา 

วัชพชืจัดเปนปญหาสําคัญปญหาหน่ึงในดานเกษตรกรรม เน่ืองจากวชัพืชเปนตัวแกงแยงปจจัยตางๆ ท่ี 

จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของพืชปลูก ทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูกลดลง นอกจากนี้วัชพืช 

ยังกอใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เชน ขดัขวางการระบายนํ้า การจัดการปุย การพรวนดิน การเก็บเกี่ยว รวม 

ถึงเปนแหลงท่ีหลบซอนอาศัยของแมลงตลอดจนศัตรูพืชชนิดอื่นๆ (พรชัย, 2531) ดังน้ันการปองกันกําจัดวัชพืช 

จึงเปนส่ิงจําเปน วิธีการกาํจัดวัชพชืท่ีไดรับความนิยมในปจจบุัน คือการใชสารกําจดัวัชพืชท่ีเปนสารสังเคราะห 

ทางเคมี เน่ืองจากเห็นผลรวดเร็ว ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา สะดวก มีประสิทธิภาพ ตนทุนตํ่า และสามารถ 

เลือกทําลายวัชพืชได (พรชัย, 2531; ดวงพร, 2543) แตการใชสารเคมีควบคุมวชัพชืเปนเวลานาน อาจกอใหเกิด 

ปญหาตอส่ิงแวดลอม เชน การตกคางของสารเคมีกําจัดวัชพชืในดิน นํ้า อากาศ อาหาร รวมท้ังยังมีผลกระทบตอ 

มนุษยและสัตวดวย (พรชัย, 2531) ดังน้ันวิธีการหน่ึงในการลดการใชสารควบคุมกําจัดวัชพืชท่ีเปนสารเคมี 

สังเคราะห คือการใชสารท่ีผลิตข้ึนโดยส่ิงมีชีวิตซึ่งเปนสารท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมกําจัดวัชพชื ซึ่งมีผลดี 

คือ สลายตัวไดงาย และไมตกคางในสภาพแวดลอม (ดวงพร, 2543) แนวทางหน่ึงของการใชสารออกฤทธิ์ทาง 

ชีวภาพ ไดแก การใชสารสกัดจากธัญพชืในวงศหญา เน่ืองจากมีรายงานวาสารสกัดจากธัญพืชในวงศหญาบาง 

ชนิดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหรายบางชนิด เชน สารสกัดจากฟางขาวบารเลย (Hordeum 

vulgare L.) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทเีรีย แพลงคตอนพืช และสาหรายบางชนิด (Ball et al., 

2001; Brownlee et al., 2003) และจากการศึกษาของ Sun et al. (2002) พบวาปริมาณ phenolic compound 

ในฟางขาว (Oryza sativa L.) มีปริมาณใกลเคียงกันกับในฟางขาวบารเลย รวมถึงมีรายงานวาสารสกัด 

จากแกลบและฟางขาวพันธุตางๆ มีความสามารถในการยบัยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาหญาปลอง 

ละมาน (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) แตกตางกัน (Ahn and Chung, 2000; Chung et al., 2001)   
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีแนวความคิดท่ีจะนําสารสกัดจากฟางขาวมาศึกษาผลตอการงอก ความยาวยอด และ 

ความยาวรากของวัชพชืและพชืปลูกบางชนิด โดยผลท่ีไดจากการศึกษาสารสกัดจากฟางตอการงอก ความยาวยอด 

และความยาวรากในวัชพืชและพืชปลูกบางชนิดน้ี อาจใชเปนแนวทางในการพัฒนาการควบคุมหรือการกําจัดวัชพืช 

ท่ีปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากสารสกัดจากฟางขาวเปนสารสกัดชีวภาพ จึงมีแนวโนมท่ีจะเปนพิษ 

ตอผูใชและมีผลตกคางในส่ิงแวดลอมนอยกวาสารเคมีสังเคราะห 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การสกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากฟางขาว 

 

สกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางขาวโดยการตมในนํ้ากล่ันท่ีความเขมขน 1.25, 2.50, 3.75 และ 5.00 

กรัมตอลิตร เปนเวลา 3 ชั่วโมง กรองเศษฟางออกดวยผาขาวบาง นําสารละลายท่ีไดไปใชในการทดลองตอไป 
 

การทดสอบผลของสารสกัดจากฟางขาวพันธุตางๆ ตอการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาไมยราบ 
ยักษ 

ศึกษาผลของสารสกัดจากฟางขาวพันธุตางๆ ไดแกฟางขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105)  กข 6 

(RD6)  กข 10 (RD 10)  กข 27 (RD27)  กข 29 (RD 29)  กข 41 (RD 41)  ชัยนาท 1 (CN 1)  ชัยนาท 2 (CN 2)  
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เหนียวสันปาตอง (NSPT)  ปทุมธานี 1 (PT 1)  และสุพรรณบุรี 60 (SW 60)  ตอการงอก ความยาวยอด 

และความยาวรากของตนกลาไมยราบยักษ โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized 

design; CRD) มีส่ิงทดลอง (treatment) คือสารสกัดจากฟางขาวพันธุตางๆ ท่ีสกัดดวยนํ้ากล่ัน ความเขมขน 5 

กรัมตอลิตร โดยการตมเปนเวลา 3 ชั่วโมง และใชนํ้ากล่ันเปนชุดควบคุม ทําการทดลองส่ิงทดลองละ 10 ซ้ํา 

(replications) ซ้ําละ 1 หลอดทดลอง โดยเพาะเมล็ดไมยราบยักษบนวุนท่ีมีสารสกัดจากฟางขาวพันธุตางๆ 

วางไวในอุณหภูมิหอง แลวนับจํานวนเมล็ดไมยราบยักษท่ีมีรากแรกเกิด (radicle) ยาวมากกวา 2 มิลลิเมตร       

(จวงจันทร, 2529) วัดความยาวยอด และความยาวรากของตนกลาไมยราบยักษหลังเพาะเมล็ดเปนเวลา 5 วัน 
 

การทดสอบผลของสารสกัดจากฟางขาวความเขมขนตางๆ ตอการงอก ความยาวยอด และความยาวราก 
ของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด 
 

ศึกษาผลของสารสกัดจากฟางขาวพันธุท่ีมีความสามารถในการยับยั้งการงอก ความยาวยอด และความ 

ยาวรากของตนกลาไมยราบยักษไดดีท่ีสุด (ผลจากการทดลองท่ี 1) ตอการงอก ความยาวยอด และความยาวราก 

ของพืชทดสอบ ไดแก ไมยราบยักษ ถั่วเขียว หญาปลองละมาน และขาว โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด  

มีส่ิงทดลองคือสารสกัดจากฟางขาวความเขมขน 0, 1.25, 2.50, 3.75 และ 5.00 กรัมตอลิตร ท่ีสกัดดวยนํ้ากล่ัน 

โดยการตมเปนเวลา 3 ชั่วโมง (ใชนํ้ากล่ันเปนชุดควบคุม) ทําการทดลอง ส่ิงทดลองละ 10 ซ้ํา ซ้ําละ 1 หลอดทดลอง 

โดยเพาะเมล็ดพืชทดสอบบนวุนท่ีมีสารสกัดจากฟางขาวความเขมขนตางๆ ท่ีอุณหภูมิหอง แลวนับจาํนวนเมล็ด 

พืชทดสอบท่ีมรีากแรกเกิดยาวมากกวา 2 มิลลิเมตร (จวงจันทร, 2529) วัดความยาวยอด และความยาวราก 

ของตนกลาพืชทดสอบหลังเพาะเมล็ดเปนเวลา 5 วัน 

 
ผลและวจิารณผลการทดลอง 

ผลของสารสกัดจากฟางขาวพันธุตางๆ ตอการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาไมยราบยักษ 
 

จากการศึกษาผลของสารสกัดจากฟางขาวพันธุตางๆ ไดแกฟางขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105  กข 6  กข 10  

กข 27  กข 29  กข 41  ชัยนาท 1  ชัยนาท 2  เหนียวสันปาตอง  ปทุมธานี 1  และสุพรรณบุรี 60  ตอการงอก 

ความยาวยอด และความยาวรากของตนกลาไมยราบยักษ พบวาสารสกัดจากฟางขาวพันธุไมมีผลตอเปอรเซ็นต 

การงอกของไมยราบยักษ ซึ่งแตกตางจากการทดลองของ Chung et al. (2001) ท่ีพบวาสารสกัดจากฟางขาว 

หลายพันธุ มฤีทธิ์ในการยับยั้งการงอกของเมล็ดหญาปลองละมาน แตอยางไรก็ตามในการศึกษาคร้ังน้ีพบวาสาร 

สกัดจากฟางขาวทุกพันธุมีผลในการยับยั้งความยาวยอดและความยาวรากของตนกลาไมยราบยักษ และพบวา 

สารสกัดจากฟางขาวพันธุชัยนาท 1 มีความสามารถในการยับยั้งมากท่ีสุด โดยใหคาความยาวยอดและความ 

ยาวรากของตนกลาไมยราบยักษ เทากับ 1.20 และ 0.83 เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 1, Figure 1) ซึ่งแตกตาง 

จากชุดควบคุมและสารสกัดจากฟางพันธุอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ีการยับยัง้ความยาวยอดและความ 

ยาวรากของตนกลาไมยราบยักษ อาจเกิดขึน้เน่ืองจากการยับยั้งการแบงเซลล โดยมีรายงานวาสารสกัดจากฟาง 

ขาวไมมีผลตอความมชีีวิตของเซลล แตมีผลในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลลสาหรายท่ีเกิดใหม (Ella et al., 

2007) และจากการศึกษาของพิทวัส (2552) พบวาสารสกัดจากฟางขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ท่ีสกัดดวยนํ้า 

โดยการตมเปนเวลา 3 ชั่วโมง มีผลในการยับยั้งการแบงเซลลปลายรากหอม (Allium ascalonicum L.) 
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โดยสารสกัดท่ีความเขมขน 0, 5, 10, 15 และ 20 กรัมตอลิตร ใหคา mitotic index เทากับ 4.44, 2.34, 0.72, 0.46 

และ 0.16 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

 

Table 1   Effect of rice straw extracts on germination, shoot length and root length of Mimosa pigra L.  
 

Treatments Germination (%)1/ Shoot length (cm) Root length (cm) 

Control 100 3.33 ab2/ 3.91 a 

KDML 1053/ 100 2.91 abc 2.23 bc 

RD 6 100 3.73 a 2.50 b 

RD 10 100 2.41 cd 2.07 bc 

RD 27 100 2.87 abcd 2.20 bc 

RD 29 100 2.50 bcd 1.96 bc 

RD 41 100 2.23 cd 1.61 c 

CN 14/ 100 1.20 e 0.83 d 

CN 25/ 100 2.48 bcd 1.85 bc 

PT 16/ 100 2.88 abcd 2.07 bc 

NSPT7/ 100 1.98 de 1.73 c 

SW 608/ 100 2.35 cd 1.57 c 

F-test ns ** ** 

CV (%) 0.00 40.7 45.6 

 
1/  Germination (%) = (Treatment / Control) x 100 

2/  Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by   

DMRT. 

3/ Khao Dawk Mali 105    4/      Chai-nat 1 

5/ Chai-nat 2     6/      Pathum Thani 1 

7/ Niaw San-pah-tawng    8/      Suphan Buri 60 

ns  Not significant      **      Significant at P 0.01 
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Figure 1   Effect of rice straw extract on seedling growth of giant mimosa 
 
ผลของสารสกัดจากฟางขาวพันธุชัยนาท 1 ตอการงอกและการเจริญเตบิโตของตนกลาวัชพืชและพืช 
ปลูกบางชนดิ 
 
 จากการศึกษาผลของสารสกัดจากฟางขาวพันธุชัยนาท 1 ท่ีความเขมขน 0.00, 1.25, 2.50, 3.75 และ 

5.00 กรัมตอลิตร ตอการงอก ความยาวยอด และความยาวรากของตนกลาไมยราบยักษ ถั่วเขียว หญาปลอง 

ละมาน และขาว พบวาสารสกัดจากฟางขาวทุกความเขมขนไมมีผลตอเปอรเซ็นตการงอกของพชืทดสอบทุกชนิด 

แตมีผลในการยับย้ังความยาวยอดและความยาวรากของพืชทดสอบ โดยในการทดลองน้ีพบวาสารสกัดมีผลตอ 

ท้ังพืชใบเลี้ยงเด่ียวและใบเล้ียงคู ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Chung et al. (2003), Ebana et al. (2001) and 

Kawaguchi et al. (1997) ท่ีพบวาสารสกัดจากสวนตางๆ ของขาวมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ 

ท้ังพืชใบเลี้ยงคูและพืชใบเล้ียงเด่ียว โดยพบวาสารสกัดจากใบ และลําตนของขาวมีฤทธิ์ยับยั้งความยาวรากของ 

ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) และ Heteranthera limosa (Sw.) Willd. และสารสกัดจากฟางขาว 

มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของตนกลาผักเขียด (Monochoria vaginalis (Burm. f.) C. Presl & Kunth) 

และหญาปลองละมาน (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) และพบวาเมือ่สารสกัดมีความเขมขนเพิ่มขึ้น 

สารสกัดสามารถ ยับยั้งความยาวยอดและความยาวรากไดมากขึ้น (Table 2, Figure 2)  
 

                    

 

                         

 

Figure 2  Effect of rice straw extract which concentrations are 0.00, 1.25, 2.50, 3.75 and 5.00 g/l from 

    left to right on giant mimosa (A), mung been (B), rice (C) and barnyard grass (D). 
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Table 2  Effect of Rice straw cv. CN 1 extract on germination, shoot length and root length of some plants 
 

  Giant mimosa  Mung bean 

  Germination1/ 
(%)  

Shoot  
(cm) 

Root 
(cm) 

 Germination 
(%)  

Shoot  
(cm) 

Root 
(cm) 

0.00  100.0   3.13 a2/ 3.47 a  100.0  12.03 a 4.21 a 

1.25  100.0 2.37 b 2.17 b  100.0  12.10 a 2.72 b 

2.50  100.0 1.25 c 1.60 c  100.0  10.64 a 2.73 b 

3.75  100.0 1.21 c   1.39 cd  100.0    8.78 b 2.00 c 

5.00  100.0 0.87 c 1.07 d  100.0    7.59 b 1.83 c 

F-test  ns ** **  ns ** ** 

CV (%)  0.00 53.8 49.6  0.00 24.4 40.9 

 

  Barnyard grass  Rice 

  Germination 
(%)  

Shoot  
(cm) 

Root  
(cm) 

 Germination 
(%)  

Shoot  
(cm) 

Root 
(cm) 

0.00  100.0 5.23 a 7.42 a  100.0 5.70 a 5.52 a 

1.25  100.0 4.90 a 4.23 b  100.0 5.69 a 5.52 a 

2.50  100.0   4.52 ab 3.86 b  100.0 4.74 b 3.42 b 

3.75  100.0   3.88 bc 1.99 c  100.0 4.70 b   2.72 bc 

5.00  100.0 3.38 c 1.36 c  100.0 3.91 c 2.23 c 

F-test  ns ** **  ns ** ** 

CV (%)  0.00 25.3 62.9  0.00 20.8 43.5 
 

1/  Germination (%) = (Treatment / Control) x 100     

2/     Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by   

DMRT. 

**     Significant at P 0.01    ns      Not significant 

 

Concentration 
(g/l) 
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สรุป 
 สารสกัดจากฟางขาวทุกพันธุท่ีทําการทดสอบไมมีผลตอการงอก แตมีผลตอการเจริญเติบโตของตนกลา 

ไมยราบยักษโดยพบวาสารสกัดจากฟางขาวพันธุชัยนาท 1 มีความสามารถในการยับยั้งความยาวยอด และ 

ความยาวรากของไมยราบยักษไดมากท่ีสุด และพบวาสารสกัดมีฤทธิ์ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของตนกลาท้ัง 

พืชใบเล้ียงคูและพืชใบเล้ียงเด่ียว และพบวาเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้น ทําใหการเจริญเติบโตของตน 

กลาพืชทดสอบลดลง 
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