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Allelopathy : อีกหนึ่งทางเลือกในการควบคุมวัชพืช 
(Allelopathy : an alternative in weed control) 

สุชาดา   สานุสันต์ 
1. บทน า 
 การจัดการวัชพืชโดยใช้สารเคมีนับเป็นวิธีท่ีนิยมปฏิบัติกันมากในปัจจุบันเนื่องจากมีความ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพสามารถเลือกท าลายวัชพืชได้อีก ท้ังยังใช้ได้ดีกับพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งมี
รายงานว่า ในแต่ละปีมีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชสูงถึง 3 ล้านตันในระบบการเกษตร (Stephenson, 
2000) แต่หากการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชติดต่อกันนานๆนั้น นอกจากจะเป็นอันตรายโดยตรงต่อผู้ใช้
ยังมีผลท าให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันการพยายามใช้สารท่ีได้จากพืชหรือวัชพืชมา
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชข้างเคียงเป็นวิธีการท่ีน่าสนใจ  

ปัจจุบันมีรายงานค่อนข้างมากท่ียืนยันว่าพืชและวัชพืชหลายชนิดมีสารอยู่ในตัวเองและ
สามารถขับหรือปลดปล่อยสารนั้นออกมาแล้วไปมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชข้างเคียงหรือส่ิงมีชีวิต
อื่นๆ ได้ เรียกกระบวนการนี้ว่า allelopathy และเรียกสารท่ีมีในต้นพืชนั้นว่าสาร allelopathic ซึ่ง
ถูกค้นพบโดย Molisch ในปี 1937 ซึ่งคุณสมบัตินี้มีผลได้ท้ังทางบวกหรือทางลบคืออาจจะกระตุ้น
หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของอีกพืชหนึ่ง 
 ดังนั้นการน าความรู้ความเข้าใจด้านนี้มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมและวางแผนการจัดการ
วัชพืชให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของพืชปลูกในระดับเศรษฐกิจ จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาใช้ในการจัดการและควบคุมวัชพืชได้เพื่อเป็นการลดการใช้
สารเคมีในการก าจัดวัชพืช อีกท้ังยังเป็นการลดปริมาณสารเคมีตกค้างในส่ิงแวดล้อมและในสินค้า
เกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย 
2. Allelopathy คืออะไร 
 2.1 ความหมายของ allelopathy  
  International Allelopathy Society (IAS) (1996) ไ ด้ ให้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง 
allelopathy ไว้ว่าทุกกระบวนการท่ีมีการปลดปล่อยสารทุติยภูมิ  (secondary metabolites 
produced) ไม่ว่าจะเป็นพืชจุลินทรีย์ ไวรัส และเช้ือราท่ีสารนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตและการ
พัฒนาการของส่ิงมีชีวิตในระบบการเกษตร และระบบชีววิทยารวมถึงสัตว์ด้วย ซึ่งอาจจะมีผลต่อท้ัง
ทางบวกและทางลบ  
 จากค าจ ากัดความของ allelopathy ท่ีกล่าวมานั้น allelopathy เป็นปรากฏการณ์ทาง
ชีวเคมีระหว่างพืชรวมท้ังจุลินทรีย์และสัตว์ ท่ีมีการปลดปล่อยสารทุติยภูมิออกมาสู่สภาพแวดล้อมใน
สภาพท่ีพืชอยู่ในสภาวะเครียดจะมีการปลดปล่อยสารทุติยภูมิออกมา ซึ่งสารเหล่านี้มีผลต่อส่ิงมีชีวิต
ข้างเคียงท้ังยับยั้งหรือกระตุ้นการเจริญเติบโตและปฏิกิริยาทางชีวเคมีของส่ิงมีชีวิตในสภาพแวดล้อม
นั้นๆ สารท่ีปลดปล่อยออกมาจะได้จากพืชท่ีมีชีวิตอยู่โดยการระเหย การชะล้างออกมาจากส่วนต่างๆ
ของพืชไม่ว่าจะเป็น ราก ใบ ดอก ผล การสกัดได้จากพืช รวมถึงการย่อยสลายของซากด้วย 
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2.2 ประเภทของสาร allelopathic 
  สารทุติยภูมิท่ีถูกสร้างขึ้นในต้นพืชนั้นไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการพื้นฐาน
ต่างๆในต้นพืช เช่น กระบวนการหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งสารทุติยภูมินี้มีบทบาทไม่เด่นชัด
อาจเรียกว่าเป็น allelopathy จะท าให้พืชเกิดความต้านทานโรค ป้องกันและต้านทานแมลงและ
ควบคุมการเจริญเติบโตเนื่องจากพืชมีชีวิตอยู่รอดนั้นเป็นผลจากการสร้างสารทุติยภูมิเหล่านี้  

2.2.1 สาร allelopathic ท่ีผลิตขึ้นโดยพืช 
 สาร allelopathic ท่ีพบโดยท่ัวไปของพืชเป็นพวกผลิตภัณฑ์ (secondary products) บาง
ชนิดมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น Alkaloid และ Terpene เป็นต้น บางชนิดช่วยป้องกันการท าลาย
ของโรคและแมลง ส่วนมากท่ีมีผลในการยับย้ังการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ phenolic acids ท่ีอยู่ใน
กลุ่มของ benzonic acids และ cinnamic acids  
 Putnam (1985) กล่าวว่ากลุ่มสารท่ีผลิตขึ้นในพืชและสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช
อื่น มักจะมีอยู่  5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ พวก Alkaloids, Steroids, Terpenoids, Acetogenins และ 
Phenylpropanes ซึ่งสารทุติยภูมิหลายชนิดท่ีพืชผลิตได้เป็นสาร aromatic ซึ่งรวมถึง flavonoids, 
tannins, alkaloids, coumarins และกรด aromatic อื่นๆ อีกหลายชนิด สารเหล่านี้เกิดขึ้นจาก 
shilimate pathway และเก็บรักษาไว้ใน vacuole โดยท่ัวไปพืชจะสังเคราะห์สารพวก phenolic 
เป็นจ านวนมากเป็นอันดับสองรองจากคาร์โบไฮเดรต อย่างไรก็ตามในการสร้างสารเคมีท่ีมีในพืชนั้น
ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพดิน ฤดูกาล อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ระยะเวลาท่ีได้รับ
สาร หรือการเปล่ียนแปลงสารตามอายุ 
 2.2.2 สาร allelopathic ท่ีผลิตขึ้นโดยจุลินทรีย์ 

สารหลายชนิดท่ีถูกผลิตขึ้นโดยจุลินทรีย์ ได้ถูกน ามาศึกษาลักษณะทางเคมีพบว่าสารเหล่านี้มี
การเลือกท าลายสูงแต่สาร allelopathic จากจุลินทรีย์ท่ีมีการเลือกท าลายพืชปลูกนั้นพบว่ามีช่วงของ
การเลือกท าลายท่ีแคบมาก เช่น จุลินทรีย์ Helminthosporium carbonum race I ผลิตสาร HC ท่ี
เป็นพิษต่อข้าวโพด และสาร viridiol ท่ีผลิตได้จาก mycelium ของเช้ือราท่ีเป็นพิษต่อผักโขม 
(Duke,1986) Heisey et al.,(1985) พบว่า cycloheximide เป็นสารท่ีสร้างขึ้นโดยจุลินทรีย์หลาย
ชนิดท่ีแยกได้จากดิน เพราะว่า เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตพวก eukaryotic มากกว่าในการท าลายพืช  
ตารางที่ 1 ตัวอย่างสารทุติยภูมิท่ีผลิตขึ้นจากจุลินทรีย์ 
สารทุติยภูมิ ชนิดของจุลินทรีย์ ที่มา 
Anisomysin 
Patulin 
Bialaphos 
Secalonic acid F (SAF) 
Tentoxin(Cyclic tetrapeptide) 
Rhizobitoxine 

Strepthmyces 
Penicillium fungus on wheat straw 
Streptomyces hygroscopic 
Aspergillus japonicus 
Alternaria alternat 
Rhizobium japonicum 

Duke (1986) 
Putnam(1985) 
Putnam(1985) 
Zeng et al.,(2001) 
Duke(1986) 
Duke(1986) 
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2.2.3 สาร allelopathic ท่ีผลิตขึ้นโดยสัตว์ 
 สัตว์โดยเฉพาะแมลงผลิตสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารทุติยภูมิ ตัวอย่างของสารดังกล่าวท่ี
ผลิตจากสัตว์นั้น คือ cantharidin เป็นสาร velicant จาก Spanish fly,Lytta vesicatoria L. และ
มีผู้พบว่าสาร cantharidin เข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ ยับยั้งการเจริญเติบโตของ coleoptite ของข้าว
สาลีและท่ีความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดถึง 35 เปอร์เซ็นต์ 
(รังสิต, 2533) แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้น้อยมากท่ีจะผลิตสารก าจัดวัชพืชจากสัตว์อย่างไรก็ตาม 
สารเคมีจากสัตว์อาจจะใช้เป็นแนวทางท่ีช้ีให้เห็นสารก าจัดวัชพืชกลุ่มใหม่ได้ 

2.3  การเข้าสู่สภาพแวดล้อมของสาร allelopathy Rice (1984) ได้แบ่งออกเป็นวิธีการ
ต่างๆ ดังนี้ 
 2.3.1 การระเหย (volatilization) allelopathic  ท่ีมีการระเหยได้ง่ายในสภาพธรรมชาติ
ท่ัวไป เมื่อสารดังกล่าวมีการระเหยขึ้นมาแล้วจะอยู่ในบรรยากาศรอบข้างและถูกชะล้างจากใบลงสู่
พื้นดินแล้วสามารถถูกดูดยึดได้โดยอนุภาคของดินแล้วมีผลต่อพืชปลูกต่อไป 
 2.3.2 การปลดปล่อยออกทางราก (root exudation) สาร allelopathic จะอยู่ใน
สารละลายดินโดยตรง 
 2.3.3 การชะล้างโดยฝน)leaching by rain)  ฝนท่ีตกลงมาอาจจะมีการชะล้างสารประกอบ
ท่ีเป็นสาร allelopathic  บริเวณใบและล าต้นและส่วนอื่นๆ ออกมาด้วย 
 2.3.4 การย่อยสลายของซาก (decomposition of residue) สาร allelopathic ท่ีอยู่ใน
ส่วนต่างๆ ของพืชเมื่อเกิดการย่อยสลายโดยจุลิทรย์ท่ีจะถูกปลดปล่อยออกมาสู่ดิน 
 สารประกอบ allelopathic ท่ีมีการปลดปล่อยและลงไปสู่ดินได้ตลอดเวลา สามารถ
เคล่ือนย้ายได้ หรือถูก immobilized โดยจุลินทรีย์หรือถูกดูดยึดไว้โดยอนุภาคของดิน และถูกย่อย
สลายได้โดยจุลินทรีย์ ดิน  (Cheng,1995) เป็นการยากท่ีจะประเมินอัตราการปลดปล่อยสาร 
allelopathic ในพืชท่ีมีชีวิตอยู่ ซึ่งสารประกอบ allelopathic ท่ีปลดปล่อยออกมาจากส่วนต่างๆ 
ของพืชสามารถปลดปล่อยออกมาได้อย่างต่อเนื่องโดยถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายในของพืชเอง หรือถูก
กระตุ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น ฝน (Zackrisson and Nilsson,1992) ตัวอย่างเช่น ต้นอ่อนของ
บาร์เลย์จะปลดปล่อย allelopathic ออกมาจากรากและใบเมื่อได้รับน้ าอย่างต่อเนื่อง (Lui and 
Lovell,1993) 
 ส่วนความเข้มข้นของสาร allelopathic ท่ีปลดปล่อยออกมาจากพืชนั้นพอจะอ้างอิงได้จาก
ระยะเวลาความยาวนานในอัตราการปลดปล่อยสาร allelopathic จากพืชนั้น ซึ่งในความเป็นจริงนั้น
ในสภาพแวด ล้อ ม ความ เข้มข้น ของสาร allelopathic จะมี อยู่ ต่ ามาก  (Blum,1996 and 
Weidenhamer,1996) Weidenhamer(1996) ช้ีให้เห็นว่าระดับความเป็นพิษของสาร allelopathic 
นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึง ปริมาณของสารและระยะเวลาท่ีสารนั้นคงอยู่ในสภาพเวดล้อมนั้นๆ 
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2.4 ผลของสาร allelopathic ต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 สาร allelopathic ท่ีปลดปล่อยจากพืชหรือจากการย่อยสลายซากอาจจะไปมีผลยับยั้งการ
เจริญเติบโตของพืชปลูกโดยไปรบกวนกระบวนการต่างๆ ท้ังกระบวนการทางสรีระวิทยาและชีวเคมี
ของพืช ผลกระทบขั้นปฐมภูมิ (primary effect) ของ allelopathy ท่ีมีต่อพืชปลูกจะเป็นผลมาจาก
เศษซากพืช (plant litter) ท่ีมีอยู่ในดิน หรือสารสกัดท่ีได้จากพืชเนื่องจากพบว่ามีสารเคมีหลายๆ 
ชนิดในพืช ดังนั้นเมื่อมีเศษเหลือ (residue) ท่ีตกค้าง หลังจากการเก็บเกี่ยวที่ถูกท้ิงไว้บนดิน หรือถูก
ไถกลบคลุกเคล้าไปกับดิน ต่อมาสารเคมีเหล่านี้ถูกปลดปล่อยออกมาเนื่องจากได้รับฝนหรือการย่อย
สลายโดยจุลินทรีย์ในดิน  Rice (1984) ได้อธิบายถึงการเกิดสารพิษ (phytotoxic substance) ท่ี
เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายเศษของซากพืชท่ีตกค้างอยู่บนดิน ในกรณีซากพืช แม้ว่าบางครั้งมี
ผลกระทบท าให้พืชถึงตายหรือเพียงไปยับยั้งการเจริญเติบโตไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท่ีพืช
อีกชนิดหนึ่งปลดปล่อยสารพิษอินทรีย์ แต่จะไปมีผลทางอ้อมต่อส่ิงแวดล้อมได้แก่ ท าให้ระดับ pH ใน
ดินเปล่ียนแปลง หรือลักษณะอื่นๆ ท่ีเป็นผลจากการย่อยสลายเศษของซากพืชในดิน ล้วนเป็นผลจาก
สารพิษท้ังส้ิน นอกจากนี้ยังรวมถึงผลผลิตท่ีจุลินทรีย์สร้างระหว่างการย่อยสลายซากพืช (phtotoxic 
microbial product) ท่ีไปมีผลต่อพืชข้างเคียงด้วย 
 ผลกระทบขั้นทุติยภูมิ (secondary products) ท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสาร allelopathic 
ท่ีพืชสร้างและปลดปล่อยสารพิษออกมา ซึ่งมีผลไปยับยั้งการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช
ข้างเคียงอย่างไรก็ตาม allelopathy ในระดับนี้ยังไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผลผลิตมากเท่ากับสารท่ี
ถูกปลดปล่ยออกมาจากการย่อยสลายซากพืช แต่ก็มีข้อยกเว้นส าหรับพืชบางชนิด ได้แก่ สารjuglone 
ซึ่งเป็นสารท่ีถูกปลดปล่อยมาจากต้น black walnut (Juglans nigra) และสารเคมีบางชนิดท่ีถูก
ปลดปล่อยจากต้นเบญจมาศ (Chrysanthemum morifolium)  ซึ่งหลักฐานท่ีรากพืชปลดปล่อยสาร
ท่ีมีผลไปยับยั้งการเจริญเติบโตต่อพืชข้างเคียง นั้นยังไม่ชัดเจนพอและมีข้อจ ากัดมากมาย อย่างไรก็
ตาม เราสามารถพบปรากฏการณ์ท่ีเมื่อให้สารก าจัดวัชพืชอินทรีย์กับพืชหนึ่งแต่กลังไปมีผลกระทบ
หรือไปยับยั้งการเจริญเติบโตของอีกพืชชนิดหนึ่งท่ีไม่ได้รับสารพิษนี้โดยตรงและพืชนี้ก็ไม่มีระบบรากท่ี
สัมผัสกับรากพืชท่ีได้รับสารเลย ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจะเป็นผลจาก allelopathy ได้เช่นกัน 
 2.4.1 ผลของสาร allelopathic ต่อการแบ่งเซลล์ (cell division) และการขยายตัว
ของเซลล์ (cell elongation)   
 สาร allelopathic มีบทบาทส าคัญในการเจริญเติบโตของเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัว
ของเซลล์ และการแบ่งเซลล์ (Ortega et al .,1988)  Wink และ Latz (1995) รายงานว่าท้ัง 
salts,amino acids,sugars,phenolic compounds,organic acids,terpenoids และ alkaloids มี
อิทธิพลต่อการยืดยาวของ hypocotyls และการเจริญ เติบโตของรากของ Garden cress 
(Lepidium sativum) ส่ วน  Aliotta และคณ ะ  (1993) พ บ ว่ าสาร  phenylpropanoids และ 
coumarins สามารถขัดขวางการยืดขยายตัวของเซลล์ราก radish และพบว่ายอดปลายขนรากจะมี
ลักษณะเป็นกลุ่มหยิกฟูซึ่งแตกต่างจากกลุ่มท่ีไม่ได้รับสารเหล่านี้ ส่วน Li และคณะ (1993) พบว่า 
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juglone ท่ีความเข้มข้น 10-4 และ 10-3 โมล่าห์ จะขัดขวางการยืดขยายตัวของเซลล์ epicotyl ของ
ต้นกล้าถั่ว  Etiolated (P.sativum) อีก ท้ังวัชพื ชจ าพวก Cenchrus arvensis,Chenopodoum 
album และ Crisum arvense จะมีสาร allelopathic compound ท่ีสามารถขัดขวางกระบวนการ
แบ่งเซลล์แบบ mitosis ในรากของข้าวสาลี 
 สาร allelopathic ท่ีปลดปล่อยออกจากใบของวัชพืชจ าพวก Salvia leucophylla จะ
สามารถยับยั้งการแบ่งเซลล์ ในรากของต้นกล้าพืชตระกูลกะหล่ า เช่นเดียวกับสาร coumarin  
สามารถยับยั้งการบ่างเซลล์แบบ mitosis ในรากของหัวหอม (Allium cepa L.) ได้อย่างสมบูรณ์
ภายใน 2-3 ช่ัวโมงหลักจากท่ีรากได้รับสารดังกล่าว (Putnam,1985) และวัชพืช Juglans nigra จะมี
สารพิษท่ีสามารถท าลายหรือมีพิษต่อมะเขือเทศ (Rice,1984) 
 นอกจากนี้จากการศึกษาของ Chon และคณะ (2002) ถึงผลของสารสกัดจากใบ alfalfa ซึ่ง
สารสกัดท่ีได้จะเป็นสารประกอบ phenolic ส่วนใหญ่เป็นสาร coumarin ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของราก alfalfa ซึ่งพบว่า coumarin จะขัดขวางการยืดตัวและการแบ่งเซลล์ของรากช้ีให้เห็นว่า
บริเวณ seminal root จะมีลักษณะพองฟูผิดปกติ 

2.4.2 ผลของสาร allelopathic ที่มีต่อการงอกของเมล็ดพืช 
 จากการศึกษาของ Martin (1990) ถึงอิทธิพลของสารสกัดจากข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวโอ๊ต
และหญ้าท่ีมีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของข้าวโพดพบวาสารสกัดจากถั่วเหลืองและข้าวโอ๊ต มี
ผลในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตเพียงเล็กน้อย ในขณะท่ีสารสกัดของข้าวโพดและหญ้ามี
ผลในการยับย้ังการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของข้าวโพดอย่างรุนแรง และพบว่าระดับความ
รุนแรงมีความสัมพันธ์กับอายุและความเข้มข้นของไนโตรเจนจากซากพืช จากสารสกัดจากใบสดและ
แห้งของแคฝรั่ง( Gliricidia maculate H.B.K.) ด้วยน้ า พบว่าสารละลายนี้สามารถยับยั้งการงอกและ
การเจริญเติบโตของพริกหยวก (Capsicum annum L.) (Chandrasena et al.,1989) สารสกัดจาก
รากค่ึนฉ่ายแห้ง (Apium gravelens L.) สามารถยับยั้งการงอกของผักกาดหัว (Raphanus sativus 
L.) ผักกาดหอม แครอท และค่ึนฉ่าย จากมากไปน้อย ตามล าดับ (Bewick et al .,1994)  

2.4.3 ผลของสาร allelopathic ที่มีต่อการดูดยึดธาตุอาหารของพืช 
 สารประกอบพวก phenolic ท่ีเพิ่มขึ้นจะท าให้ K-ในรากพืชไหลออกสู่ภายนอกมากขึ้นท้ังนี้
เพราะสารดังกล่าวอาจท าให้การท างานของ membrane บริเวณดังกล่าวเปล่ียนแปลง อีกท้ัง กรด 
salicylic และกรด phenolic จะขัดขวางการดูดซึมธาตุ K ในพืช (Putnam,1985) ส่วน Yu และ 
Matsui (1997) ได้ศึกษาอิทธิพลของสาร cinnamic acid ซึ่งเป็นสาร allelopathic ท่ีพบเป็นส่วน
ใหญ่ท่ีปล่อยออกจากรากของ Cucumber ท่ีมีต่อการขัดขวางการดูดธาตุอาหารจ าพวก NO-

3,H2PO-

4,SO4
2-,K+,Ca2+,Mg2+ และ Fe2+ ของต้นกล้าแตงกวาพบว่าสาร cinnamic acid จะขัดขวางการดูด

ธาตุอาหารท้ังหมดท่ีกล่าวมายกเว้น H2PO4
- แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารและ pH ของดินด้วย 

เมื่อ pH ลดลงการขัดขวางการดูดธาตุอาหารจะเพิ่มขึ้นด้วย เช่นเดียวกับ Booker และคณะ (1992) 
ไ ด้ พ บ ว่ า อิ ท ธิ พ ลข อ ง  ferulic acid มี ผ ล ต่ อ ก ารขั ด ข ว า ง  ก าร ดู ด ธ า ตุ อ าห ารจ าพ ว ก 
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phosphate,nitrate และ sulfate  Lyu และคณะ (1990) รายงานว่า ferulic,P-coumaric และ 
vanilic acids ขัดขวางการดูดธาตุฟอสฟอรัสของต้นกล้า Cucumber นอกจากนั้น Baziramakenga 
และคณะ (1997)  พบว่า benzoic,vanillic,cinnamic และ fuferulis acids จะขัดขวางการดูด32P 
ของต้นกล้าถั่วเหลืองอย่างไรก็ตาม P-hydroxybenzoic และ P-coumaric acids ท่ีเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยจะท าให้มีการดูดซับ 32P ของต้นกล้าถั่วเหลืองเกิดขึ้น  ส่วนวัชพืชพวก Amaranthus 
retroflexus และ Setaria invidis จะมีสาร allelopathic compound ท่ีขัดขวางกระบวนการดูด
ซึมธาตุอาหารฟอสฟอรัสของพืชตระกูลถั่ว Agropyron repens เมื่อขึ้นแก่งแย่งแข่งขันกับข้าวโพดจะ
ปลดปล่อยท่ีท าใหข้้าวโพดมีการดูดซึมธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลดลง  

2.4.4 ผลของสาร allelopathic ที่มีต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมของโปรตีน นิวคลีอิก 
แอซิค และผลของสาร allelopathic ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ในพืช 
 สารประกอบ allelopathic จ านวนมากท่ีมีรายงานว่ามีผลต่อการสังเคราะห์ protein และ
กระบวนการ metabolism ของ RNA และ DNA (Einhelling,1995) อีกท้ังยังมีผลต่อ metabolism 
ของเอนไซม์และกรดอะมิโน ซึ่งสาร ferolic และ coumarin มีผลยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์
โปรตีน (protein synthesis) ในเมล็ดและใน embryo ของพืช (Puntnam,1985) และมีรายงานว่า
สาร chlorogenic acid,caffeic acid และ catchol จะสามารถยับยั้ งการท างานของเอนไซม์ 
phosporylase ในมันฝรั่งๆได้ (Putnam,1985) และจากการศึกษา Zeng และคณะ (2001) ได้
ศึกษาอิทธิพลของสาร Secalonic acids F (SAF) ซึ่งเป็นสาร allelopathic ท่ีได้มาจาก Aspergillus 
japonicas ท่ีมีต่อกระบวนการชีวเคมีและสรีรวิทยาของพืชพบว่ามีอิทธิพลต่อกิจกรรมของเอนไซม์ 
โดย เฉพาะ superoxide dismutase (SOD) และ peroxidase (POD) ซึ่ งพบว่ ากิจกรรมของ 
superoxide dismutase (SOD) และ peroxidase (POD)ของข้าวฟ่าง ข้าว และ Rape ลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญเมื่อได้รับ ความเข้มข้น 0.3 mM ซึ่งการลดลงของเอนไซม์ท้ังสองนี้ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุท่ี
เกิดการสะสมออกซิเจนอิสระในใบของพืช ท าให้ membrane lipid เกิด peroxidation ส่งผลให้
ระบบเนื้อเยื่อพืชได้รับความเสียหาย ส่วนปริมาณของ soluble protein ใน Rape จะมีปริมาณลดลง
เมื่อได้รับสาร Sacalonic acids F (SAF) 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างความเป็นพิษและผลของสาร allelopathic ท่ีมีต่อกระบวนการสรีรวิทยาของพืช 
allelopathic ผลการยับย้ัง ที่มา 
Phenolic acids 
 

เพิ่มกิจกรรมของ polyamine oxidase ในต้นกล้าของ cucumber Politycka (1999) 
 

Ferulic,p-coumaric acids 
 

มีผลต่อ lipid และองค์ประกอบของ fatty acid ในระหว่างการงอกของ 
Brassica napus  

Baleroni et al.,(2000) 

Alkaloid 12-epi-hapalindole E, จาก 
Cyanobacterium fischerlla   

ยับย้ังการสร้าง RNA , protein ,DNA replication  
 
 

Doan et al.,(2000) 
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Phenols  
 

ยับย้ังการท างานของเอนไซม์ oxidative pentose phosphate ใน
ระหว่างการงอก Pinus laricio 
มีผลต่อ DNA polymerase I,protein synthesis 

Muscolo et al.,(2001)  

Alkaloids(aconitine,beeberine, 
caffeine,cinachonine ) 

 ,membrane stability  Wink and Latz-B 
running (1995) 
 

2.4.5  ผลของสาร allelopathic ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของพืชในด้านอื่นๆ 
 นอกจากสาร allelopathic จะมีผลในด้านอื่นๆท่ีกล่าวมายังมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
ในด้านอื่น ๆอีกไม่ว่าจะเป็น ผลของสาร allelopathic ต่อกระบวนการหายใจ กระบวนการ
สังเคราะห์แสงของพืช ผลต่อฮอร์โมนพืช โครงสร้างของเซลล์ และยังมีผลต่อ membrane 
permeability  ก ล่ าว คือ  สาร  scopoletin ซึ่ ง เป็ น สารประกอบ พ วก coumarin จะท า ให้
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชพวก ทานตะวัน ยาสูบและผักขมลดลง และสารประกอบพวก กรด 
phenolic บางชนิดสามารถท าให้ถั่วเหลืองมีปริมาณคลอโรฟิลล์และอัตราการสังเคราะห์แสงต่ าลง 
(Putnum,1985)  นอกจากนี้ Zeng และคณะ (2001) ได้ศึกษาอิทธิพลของสาร Secalonic acids F 
(SAF) ซึ่งเป็นสาร allelopathic ท่ีได้มาจาก Aspergillus japonicas มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์
แสงโดยไปมีผลต่อปริมาณ chlorophyll ของพืช โดยพบว่าท่ีความเข้มข้นของ Secalonic acids F 
0.038 mM ท าให้ปริมาณ chlorophyll เพิ่มขึ้นแต่เมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.075 mM ท าให้
ปริมาณ  chlorophyll ลดลงอย่างมีนัยส าคัญและพบว่าท่ีความเข้มข้น  0.15 mM ปริมาณ 
chlorophyll a และ chlorophyll b เท่ากับ 49.6 และ 36.8 เปอร์เซ็นต์ ของ ชุดควบคุมและท่ี
ความเข้มข้นนี้ท าให้ใบข้าวฟ่างมีสีเหลือง และพืชทดสอบท่ีประกอบด้วย ข้าว ข้าวฟ่าง cucumber 
และ rape มีอัตราการสังเคราะห์แสงลดลงเมื่อความเข้มข้นของ Secalonic acids F เพิ่มขึ้นและ
พบว่าท่ีความเข้มข้น 0.038 mM อัตราการสังเคราะห์แสงของพืชใบเล้ียงคู่ลดลงมากกว่าพืชใบเล้ียง
เด่ียว 
 สาร allelopathic หลายชนิด เช่น juglone,phenolic acid ,aldehydes,flavonoid 
,cuomarin มีผลต่อกระบวนการ oxidative phophorylation ท าให้การสร้าง ATP ในพืชลดลง 
(Putnam,1985) สาร allelopathic สามารถขัดขวางกระบวนการหายใจท่ีแตกต่างกันเช่น O2 

uptake,oxidative ของ NADH การผลิต ATP,electron transport และ dark CO2 production  
นอกจากนี้จากงานทดลองของ Zeng และคณะ (2001) ได้ศึกษาอิทธิพลของสาร Secalonic acids F 
(SAF) ซึ่งเป็นสาร allelopathic ท่ีได้มาจาก Aspergillus japonicas มีผลต่อกระบวนการหายใจ
ของพืชโดยท าให้อัตราการหายใจของ ข้าว ข้าวฟ่าง cucumber และ rape เพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้น
ของ Secalonic acids F (SAF) เพิ่มขึ้นและพบว่าอัตราการหายใจของพืชใบเล้ียงคู่เพิ่มขึ้นมากกว่าใน
เล้ียงเด่ียว 
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 สาร monohydroxybenzoic acid จะกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ IAA oxidase มากขึ้น
จะส่งผลท าให้ปริมาณฮอร์โมน IAA มีกิจกรรมลดลง และ Zeng และคณะ (2001) ได้ศึกษาอิทธิพล
ของสาร Secalonic acids F (SAF) ซึ่งเป็นสาร allelopathic ท่ีได้มาจาก Aspergillus japonicas 
ท่ีมีต่อปริมาณของabscisic acid (ABA) ท่ีมีความส าคัญต่อการเปิด ปิดปากใบ จาการท่ีต้นกล้าข้าว 
ได้รับสาร Secalonic acids F (SAF) เป็นเวลา 5 วันแล้ววิเคราะห์ปริมาณ abscisic acid (ABA) โดย
ใช้เทคนิค enzyme-linked immunsorbent assay (ELISA) พบว่าปริมาณ abscisic acid (ABA) 
เพิ่มข้ึน 158 เปอร์เซนต์เมื่อพืชได้รับ Secalonic acids F (SAF)  เป็นเวลา 10 วัน ปริมาณ abscisic 
acid (ABA)เพิ่มข้ึน 230.5 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าปริมาณ abscisic acid (ABA)จะเพิ่มขึ้นเมื่อพืช
ได้รับ Secalonic acids F (SAF)  เป็นเวลานาน การท่ีปริมาณ abscisic acid (ABA)เพิ่มขึ้นนี้จะ
ส่งผลต่อการเปิด ปิดปากใบโดยท าให้ปากใบปิดท าให้พืชขาดน้ า 
 สารประกอบพวก phenolic ท่ีเพิ่มขึ้นท าให้ K- ในรากพืชไหลออกสู่ภายนอกมากขึ้นท้ังนี้
เพราะสารดังกล่าวอาจท าให้การท างานของ membrane บริเวณดังกล่าวเปล่ียนแปลงไป และจาก
การศึกษาของ Zeng และคณะ (2001) ได้ศึกษาอิทธิพลของสาร Secalonic acids F (SAF) ซึ่งเป็น
สาร allelopathic ท่ีได้มาจาก Aspergillus japonicas ส่งผลท าให้ chloroplast พองตัวและมีการ
กระจายตัวไม่เป็นระเบียบนอกจากนี้ยังท าให้เนื้อเยื่อของ chloroplast  สูญเสียโครงสร้างมองเห็นได้
ไม่ชัดเจนอีกท้ังยังมีอิทธิพลต่อ  membrane permeability ซึ่งพบว่าค่า EC ของข้าวและ rape ท้ัง
ก่อนและหลังต้มเพิ่มขึ้น โดยค่า EC ของ rape จะเพิ่มขึ้น 59.6 เปอร์เซ็นต์ หลังจากต้มเมื่อ
เปรียบเทียบกับ control และค่า EC ของแตงกวาและข้าวฟ่างก่อนต้มเพิ่มขึ้น 169.2 และ 80.9 
เปอร์เซ็นต์ แต่การเปล่ียนแปลงหลังต้มมีเพียงเล็กน้อย EC ของพืชทดสอบท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่า control 
แสดงให้เห็นว่ามีสารท่ีรั่วไหลออกมาจากเซลล์ของพืชทดสอบ เนื่องจากเนื้อเยื่อของพืชเกิดการ
เสียหายจากสาร Secalonic acids F (SAF) ท่ีได้รับ  
 นอกจากนั้นสาร allelopathic ยังมีผลต่อความสูง น้ าหนักสด ตลอดจนผลผลิตของพืชได้ซึ่ง
การท่ีสาร allelopathic มีผลต่อผลผลิตพืชได้นั้นอาจเกิดจากสารบางประเภทท่ีพืชบางชนิดขับ
ออกมาจากรากสารเหล่านี้จะสะสมอยู่ในดิน จากซากท่ีอยู่ในดิน หรือจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์
และเป็นสารพิษต่อพืชท่ีปลูกตามหลังได้ ดังเช่น Iron และ Burnside (1982) รายงานว่าสารท่ี
ปลดปล่อยออกมาจากรากของทานตะวันท าให้น้ าหนักสดของข้าวฟ่าง ถั่วเหลืองและทานตะวันลดลง
ได้  นอกจากสาร allelopathic จะมีผลยับย้ังการเจริญเติบโตของพืชแล้ว พบว่าสาร allelopathic ท่ี
ความเข้มข้นต่ าๆ สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้  

อย่างไรก็ตามไม่มีการศึกษาในห้องปฎิบัติการท่ีสามารถท านายความเป็นไปได้ของการเกิด
ปรากฏการณ์ allelopathy จากสาร allelopathic ในสภาพธรรมชาติได้ เพราะอาจจะเกิดจากกลไก
การแทรกแซงจากปัจจัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น เกิดจากการแข่งขัน การเกิด immobilization ของธาตุ
อาหาร ไมคอไรซา และจุลินทรีย์ดิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้
เช่นกัน  
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2.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของสาร allelopathic  
 2.5.1 ปัจจัยทางพืช 
 -ชนิดพันธุ์พืชและปริมาณของซาก   จากการศึกษาของ Ebana และคณะ (2001) การ
แสดงออกของสาร allelopathic ของข้าว 10 สายพันธุ์พบว่าสามารถจ าแนกสาร allelopathic จาก
ข้าวท่ีจ าเพาะกับพืชท่ีได้รับคือ ducksalad และพันธุ์ข้าวท่ีไม่มีการแสดงออกของสาร allelopathic 
ต่ อ  ducksalad ซึ่ ง พั น ธุ์ ข้ า ว ท่ี มี ส า ร  allelopathic ท่ี จ า เพ า ะ กั บ  ducksalad คื อ  พั น ธุ์ 
PI312777,TN1 แ ล ะ  Masrai ส่ ว น พั น ธุ์ ท่ี ไ ม่ แ ส ด ง อ อ ก คื อ  Rexmont,Taichung 
65,Koshihikari,Dura,Muha และ North Rose จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นพืชชนิดเดียวกันแต่ต่างพันธุ์
กันอาจจะแสดงออกถึงความเป็นพิษของสาร allelopathic ได้แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า หาก
พืชได้รับสาร allelopathic ในระดับต่ าอาจจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชแต่ถ้าหากได้รับในระดับ
ท่ีสูงอาจะยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชท่ีได้รับ Chistine และคณะ (1990) รายงานว่าหากเพิ่ม
ปริมาณตอซังทานตะวันพันธุ์ Dekalb 600 และพันธุ์ Hysun 31 เป็นสามเท่า มีผลท าให้เพิ่มความ
เป็นพิษของสาร allelopathic เป็น 118 และ 82 เปอร์เซ็นต์ 
 -อายุพืชและส่วนต่างๆของพืช   แต่ละส่วนของพืชไม่ว่าจะเป็นใบ ล าต้น ราก หรือช่วงอายุท่ี
น ามาสกัดหาสารพิษนั้นจะมีความแตกต่างกันท้ังชนิดและปริมาณของสาร allelopathic ท่ีพบ จาก
การใช้น้ าเป็นน้ ายาสกัดข้าวในระยะการเจริญต่างกัน คือระยะต้นกล้า และระยะเจริญเติบโต และสกัด
จากเนื้อเยื่อต่างกันคือ ใบ ต้น และราก ท่ีมีต่อพืชทดสอบ คือ ducksalad และ lettuce พบว่าสาร
สกัดจากใบข้าวในระยะ 6 ใบ ยับยั้งการเจริญเติบโตของรากมากกว่าสารสกัดจากเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆ 
และพบว่าสารสกัดข้าวในระยะเติมเมล็ดมีอิทธิพลต่อพืชทดสอบน้อยมาก 
 2.5.2 ปัจจัยทางชนิดดินและคุณสมบัติของดิน 
 สาร allelopathic เมื่อเข้าสู่ดินแล้วอาจจะถูก toxify หรือ detoxify โดยจุลินทรีย์หรือ
อาจจะถูก ดูดยึดอยู่ กับอนุภาคของอินทรียวัตถุซึ่ งจะท าให้ความเป็นพิษ ต่อพื ชอื่นลดลง 
(Inderjit,2001) Christine และคณะ (1990) ท าการศึกษาอิทธิพลของดินท่ีมีต่อการแสดงออกของ
สาร allelopathic ต่อการงอกของข้าวสาลี โดยการปลูกข้าวสาลีในดินต่างกันพบว่าดินต่างชนิดกันมี
ผลต่อการงอกของข้าวสาลีแตกต่างกัน นอกจากนี้ยับพบว่าดินท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงจะท าให้สาร 
allelopathic ไม่ท างาน เนื่องจากเป็นการเพิ่มพื้นท่ีผิวในการดูดยึดสารและท าให้กิจกรรมจุลินทรีย์
เป็นไปได้ดี  Inderjit (2001)  รายงานว่าปริมาณของ phenolic ท่ีสกัดได้จากใบของ P.lanceolata 
โดยท าการสกัดท่ีปลูกในเนื้อดินท่ีแตกต่างกัน คือ clay,sandy loam,sand และ silty loam พบว่า
ดินทรายจะมีการปลดปล่อยของสาร phenolic มากท่ีสุดรองลงมาได้แก่ sandy loam,clay และ 
silty loam ตามล าดับ 

2.5.3 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 
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 แสง อุณหภูมิ ธาตุอาหาร ความช้ืน สภาวะความเครียดของพืชล้วนเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ปลดปล่อยสาร allelopathic จากพืช นอกจากนี้กิจกรรมของจุลินทรีย์ก็มีผลต่อความเป็นพิษของสาร 
allelopathic เช่นกัน  
ตารางที่ 3 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการปลดปล่อยสาร allelopathic 
G,germination;RE,root elongation;SG,seeding growth. 
Stress Bioassay Species Allelopathic Reference 
High temperature 
High temperature 
Low nutrients 
Low N or P 
 
Low N or K 
Moisture stress 

SG 
Plantlets 
RE 
RE 
 
SG 
G,SG 

Soybean;grain sorghum 
barley 
barley 
barley 
 
Schizachyrium 
scoparium 
Grain sorghum 

Ferulic acid 
Gramine 
Phenolic acids 
p-coumaric 
acid;vanilic acid 
hydrocinnamic acid 
ferulic acid 

Einhelling and Eckrich (1984) 
Hanson et al.,(1983) 
Glass (1976) 
Stowe and Osborn(1980) 
 
Williamson et al.,(1992) 
Einhellig (1989) 

 
 3.แนวทางการใช้ประโยชน์ของ allelopathy ในการควบคุมวัชพืช 

3.1 การใช้ซากพืชและพืชคลุมดิน (crop residues and cover crops) 
 การวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะน าพืชคลุมดินหรือซากพืช มาใช้ควบคุม
วัชพืชในการปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนดิน พืชเหล่านั้นได้แก่ rye, subterranean clover,crimson 
clover และ hairy vetch (Yenish et al.,1996) พืชคลุมดินท่ีใช้ปลูกในการควบคุมวัชพืช เช่น 
จ าพวกธัญพืช ข้าวฟ่างชนิดต่างๆ ข้าวไรน์ เป็นต้น พืชวงศ์ถั่ว ได้แก่ ถั่วพุ่ม โสน อัลฟาฟา เป็นต้น พืช
วงศ์หญ้า ได้แก่ หญ้าในสกุลข้าวสาลี หญ้าซูดาน และพืชวงศ์อื่นๆ ได้แก่ ทานตะวัน แต่ต้องระวังไม่ให้
พืชคลุมดินเหล่านี้กลายเป็นวัชพืชต่อไปในอนาคต โดยการก าจัดพืชเหล่านี้ก่อนท่ีจะผลิตเมล็ด 

จากการศึกษาซากรากค่ึนฉ่ายท่ีคลุกกับดินปลูกท่ีมีต่อพืชปลูกและวัชพืชชนิดต่างๆ ท่ีปลูก
ทดสอบในเรือนทดลอง พบว่าระดับความเข้มข้นท่ีใช้คิดจากเปอร์เซนต์ส่วนรากของค่ึนฉ่าย ท าให้การ
เจริญเติบโตของผักโขมหนามลดลง 50% (Thomas et al.,1994) Przepiorkowski และGorski 
(1994) ได้ประเมินอิทธิพลของซากของราก Rye ท่ีมีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช 3 
ชนิด คือ Barnyardgrass, Willowherb (Epilobium cilatum Rafin) และ Horseweed ( Conyza 
canadensis (L.) Cronq.) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เมื่อน าซากราก rye  โดยท าการคลุกเคล้าไปในดิน 
พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของวัชพืชลดลงโดยเฉพาะวัชพืชจ าพวก Barnyardgrass มีอัตราการ
เจริญเติบโตลดลงมากท่ีสุด ส่วน Barnes และ Putnam (1983) รายงานไว้ว่า การใช้ซากของ rye 
คลุมดิน สามารถลดน้ าหนักแห้งของวัชพืชได้ 63 %  ซึ่งเค้าพบว่าสาร allelopathic ในซาก rye ท่ี
หายไปมีความสัมพันธ์กับวัชพืชมากกว่าการหายไปของซาก นอกจากนั้น Einhellig และ Leather 
(1988) แนะน าว่า ซาก sorghum สามารถควบคุมวัชพืชใบกว้างได้ดีแต่ไม่ค่อยมีผลกับวัชพืชใบแคบ  
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 Fujii และคณะ  (1992)  พบว่ าเมื่ อน าซากของพื ช Velvet bean (Mucuna pruiens 
var.utilis) มาคลุมดินจะช่วยท าให้ผลผลิตของ graminaceous crops เพิ่มขึ้นอีกท้ังยังสามารถ
ควบคุมวัชพืชจ าพวก purple mutsedge และ cogon grass ได้อีกด้วย ซึ่งเค้าพบว่า Velvet bean 
จะมีสารจ าพวก L-DopA(L-3,4-dihydroxyphenylalanine ) ซึ่ งเป็นสาร allelopathic  อีก ท้ัง 
Worsham and Blum (1992) รายงานว่า เมื่อใช้ rye และ subter ranean clover เป็นพืชคลุมดิน 
ท าให้การเจริญเติบโตของวัชพืชลดลงโดยเฉพาะวัชพื ช จ าพวก amaranth (A.retroflexus,A. 
spinosus, แ ล ะ  A. hybridus) แ ล ะ  common lamb’squarter Einhellig (1999) ศึ ก ษ า 
Buckwheat และข้าวโอ๊ต  เป็นพืชคลุมดินท าให้น้ าหนักแห้งและพื้นท่ีใบของวัชพืช lambsquarters 
(Chenopodium album L.) ลดลง   ซึ่ง Weston (1996) กล่าวว่าการใช้พืชหรือซากพืชคลุมดินจะ
สามารถควบคุมวัชพืชได้บางชนิดเท่านั้นขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุและพืชคลุมดินนั้นๆ   เช่นเดียวกับ 
Inderjit และ Keating (1999) กล่าวว่า การใช้พืชหรือซากพืชคลุมดินไม่สามารถท่ีจะควบคุมวัชพืชได้
อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์  เพียงแต่การใช้พืชหรือซากพืชท่ีปลดปล่อยสาร allelopathic นั้นเป็นการ
บรรเทาหรือช่วยลดจ านวนของวัชพืชท่ีขึ้นมาซึ่งจะเป็นผลดีต่อพืชปลูกตามมา วิธีการใช้ allelopathy 
ของพืชคลุมดินหรือการใช้เศษซากพืชคลุมดินอาจจะช่วยลดการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชและมี
ประโยชน์มากในการลดวัชพืชในแปลงปลูกได้วิธีหนึ่ง ซึ่งประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชนั้นต้อง
พิจารณาช่วงระยะเวลาของการเก็บซากพืชไว้ในดินด้วย  
 3.2 การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotations) 
 การปลูกพืชหมุนเวียนสามารถลดปัญหาวัชพืชได้วิธีการหนึ่ง ท้ังนี้ก็เนื่องจากอาศัยหลักการ
ท่ีว่าพืชปลูกแต่ละชนิดท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเกษตรกรจ าเป็นต้องมีการปลูกและบ ารุงรักษาท่ีไม่
เหมือนกัน การปลูกพืชหมุนเวียนท าให้สภาพแวดล้อมแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงท าให้ลดปัญหาการ
ขึ้นแข่งขันของวัชพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงได้อิทธิพลของพืชท่ีปลูกก่อนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของพืชท่ีปลูกตามหลังนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ต้ังสมมุติฐานว่า อาจเกิดจากสารบางประเภทท่ีพืชบาง
ชนิดขับออกมาจากรากสารเหล่านี้อาจจะสะสมอยู่ในดินและเป็นสารท่ีเป็นพิษต่อพืชท่ีปลูกตามหลัง 
ได้ 
 Tongma และคณะ (1998) พบว่าเมื่อน าดินท่ีเคยปลูก Tithonia diversifolia  มาก่อน 
สามารถลดอัตราการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า radish, rice ,sorghum และวัชพืชจ าพวก 
southerm crabgrass,rice flatsedge และ slender amaranth ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าใน 
Tithonia diversifolia จะมีสาร allelopathic จ าพวก lactones, tagitinin A, tagitinin C และ 
flavonoid ในปริมาณมาก และอาจจะท าให้ลดอัตราการงอกและการเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูกตาม
ได้ บางชนิด แต่ก็พบว่ายังสามารถควบคุมวัชพืชบางชนิดท่ีกล่าวไปแล้วได้อีกด้วย  Inderjit and 
Dakshini (1996)การศึกษาสาร allelopathic ของ Pluchea lanceolata ท่ี มี ในสภาพแปลง
เพาะปลูกพบว่าในดินช้ันบนจะมีสาร phenolic อยู่มาก เมื่อน าดินท่ีเคยปลูก P. lanceolata  มา
ปลูกพืชทดสอบพบว่าการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ คือ ผักกาดหัว แครอท ข้าวโพด mustard 
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มะเขือเทศ turnip chick pea และข้าวสาลีถูกยับยั้งเมื่อปลูกในดินท่ีเก็บมาจากแปลงท่ีเคยปลูก P. 
lanceolata  เป็นเวลา 2 ปี และดินท่ีเก็บมาจากแปลงท่ีเคยปลูก P. lanceolata  เป็นเวลา 1 ปี 
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสาร phenolic ท้ังหมดท่ีมีในดินส่วนบนท่ี P. lanceolata  ท่ีเก็บ
มาจากท้ัง 2 สภาพแปลงปลูก ส่งผลต่อการตอบสนองการเจริญเติบโตของพืชท่ีทดสอบ เมื่อเราทราบ
ถึงผลกระทบดังกล่าวจึงควรหาแนวทางในการหลีกเล่ียงปลูกพืชท่ีได้รับผลกระทบต่อไปเพื่อลดความ
เสียหายอันอาจจะเกิดจากสาร allelopathic  
 พืชปลูกหลายชนิดเป็นพืชท่ีมีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอื่นๆ ได้เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
ทานตะวัน และงา เป็นต้น (Rasmussen et al.,1992)และการปลูกพืชในพื้นท่ีท่ีมีการปลูกพืชท่ีมีสาร
ยับยั้งการเจริญเติบโตมาก่อนบางครั้งการเจริญเติบโตของพืชปลูกตามนั้นจะได้รับผลกระทบจากผล
ตกค้างของพื ช ท่ีปลูกก่ อน ได้ (Hedge and Miller,1990)และการปลูกพื ชท่ีมีสารยับยั้ งการ
เจริญเติบโตของพืชสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชได้ 

ดังนั้นการปลูกพืชตามในระบบการปลูกพืชนั้น เพื่อให้พืชท่ีปลูกก่อนในระบบการปลูกพืช
ปลอดภัยต่อพืชท่ีปลูกตามหรือปลูกร่วม และอาจจะช่วยควบคุมวัชพืชได้อีกด้วยจึงควรทราบว่าพืช
แรกมีผลกระทบต่อพืชและวัชพืชอย่างไร และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและวัชพืชอะไรได้บ้าง 
เพื่อจะได้น าข้อมูลในการน าสารท่ีมีในพืชแรกหรือท าการวางแผนการปลูกพืชตาม มาพัฒนาในการ
ควบคุมวัชพืช ต่อไป 

3.3 การใช้สารสกัดจากพืช (crop water extracts) 
 Putnam (1984) ได้กล่าวไว้ว่า สาร allelochemicals เป็นสารธรรมชาติท่ีสามารถเป็นสาร
ก าจัดวัชพืชได้อีกท้ังสารท่ีได้จากธรรมชาติจะไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม (Duke et al.,2002) สารท่ี
ผลิตจากธรรมชาติบางชนิดสามารถเป็นสารก าจัดวัชพืชทางการค้าได้อีกด้วย เช่น trietone, 
cinmethylin, bialaphos, glufosinate และ dicamba  สารท่ีสกัดจากผักปอดนา มีอิทธิพลยับยั้ง
การเจริญเติบโตของวัชพืชท่ีน ามาทดสอบโดยท าให้ความยาวของรากวัชพืชลดลง ท่ีระดับความเข้มข้น 
อัตรา 0.1 กรัมของน้ าหนักสด และความยาวรากของวัชพืชถูกยับยั้งมากขึ้นเมื่ออัตราของสารสกัดผัก
ปอดนาเพิ่มขึ้น  
 ดังนั้นจึงความมีการศึกษาวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าสารดังกล่าวเป็นสารชนิดใดเพื่อจะได้เป็น
ข้อมูลในการท่ีจะน าสารจากผักปอดนานี้มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมวัชพืชต่อไปได้  Macias (1995) 
ได้สรุปไว้ว่าสาร allelopathic ท่ีมีประสิทธิภาพในการเป็นสารก าจัดวัชพืชได้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็น
พ ว ก  terpenoids, monoterpenes, sesquiterpenes, sesquiterpene lactones , 
triterpenenes  โดยเฉพาะสาร allelopathic จ าพวก terpenoids และ fatty acids ซึ่งได้มีการ
พัฒนาเพื่อเป็นสารก าจัดวัชพืชในอนาคต 
 

3.4 เทคนิคการคัดเลือกพันธุ์พืชที่มีสาร allelopathic (germplasm selection) 
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 การพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อให้มีสารออกฤทธิ์เพิ่มข้ึนโดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเนื่องจากปริ
มารสารออกฤทธิ์ในพืชหลายชนิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมและลักษณะทางพันธุกรรม 
งานทดลองของ จรรยาและรังสิต (2543) ได้คัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ จ านวน 569 สายพันธุ์ จาก
ธนาคารเช้ือพันธุ์ข้าว กรมวิชาการเกษตร เพื่อทดสอบศักยภาพในการลดการเจริญเติบโตของวัชพืช
เมื่อปลูกร่วมกันน าสายพันธุ์ท่ีมีศักยภาพในการลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในระดับต่างกัน มา
ท ด ส อ บ กั บ วั ช พื ช  Echinochloa colona, Echinchloa crusgalli, Euphorbia geniculata, 
Mimosa podica, Mimosa invisa และ Lactuca sativaและพบว่าสายพันธุ์ข้าวไร่ 23 สายพันธุ์ มี
ศักยภาพในการลดการเจริญเติบโตของพืชทดสอบได้ และสายพันธุ์ ท่ีคัดเลือก  และสายพันธุ์ ท่ี
คัดเลือกไว้  2 สายพันธุ์ (BWSD 16 และ BWSD 19) สามารถลดการเจริญเติบโตของวัชพืชใบแคบ
และใบกว้างได้ในสภาพเรือนทดลอง ขั้นต่อไป จะน าสายพันธุ์ข้าวไร่ท่ีมีศักยภาพในการลดการ
เจริญ เติบโตของวัชพืชไปทดสอบในสภาพไร่ ซึ่ งมีความหลากหลายของชนิดวัชพืช และมี
สภาพแวดล้อมต่างจากสภาพเรือนทดลองหากพบว่าสายพันธุ์ดังกล่าวยังคงมีศักยภาพในการลดการ
แข่งขันของวัชพืชในสภาพไร่ได้ จะได้น าสายพันธุ์นั้นไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อน าไปสู่
เป้าหมายลดการใช้สารก าจัดวัชพืชในการปลูกข้าวไร่ต่อไปในอนาคต 

Hassan และคณะ (1998) ในประเทศอียิปต์ ได้คัดเลือกสายพันธุ์ข้าว 1000 สายพันธุ์ท่ีมีสาร 
allelopathic ท่ีมีผลต่อ Barnyardgrass และ Cyberus difformis L. และพบว่ามากกว่า 30 สาย
พันธุ์ข้าว  เช่น RP 2269-424, LD 183-3 สามารถควบคุม  Brnyargrass ได้มากถึง 90 % ในสภาพ
ไร่ และ 10 สายพันธุ์ที่สามารถควบคุม Cyberus difformis L.ได้ 50-75 %  
 Kim และคณะ (2000)ในประเทศเกาหลี ได้พบว่า 7 สายพันธุ์ของข้าวพันธุ์ AC 
1423,TangGan,Kouketsumuchi,Musashikogane,Takanenishiki,PSDRC-10 และ Dandura ท่ี
สามารถควบคุมวัชพืชจ าพวก Barnyardgrass และจะน าสายพันธุ์ข้าวที่ได้ไปพัฒนาต่อไป 
 Marambe (2000) ในประเทศศรีลังกา ได้รวบรวมพันธุ์ข้าว 4 สาย พั น ธุ์  คื อ  BG1165-
2,Bg34-11,Ld 183-3 และ LD 183-7 ท่ีสามารถควบคุมวัชพืชจ าพวก Echinochloa crus –galli 
(L.) Beauv Dilday และคณะ (1998)  ได้คัดเลือกสายพันธุ์ข้าว 12,000 สายพันธุ์ท่ีสามารถควบคุม
การเจริญเติบโตของ ducksalad และ 5000 สายพันธุ์ที่ควบคุม redstem พบว่า 412  สายพันธุ์ข้าว
ท่ีมีสาร allelopathic ต่อ ducksalad และ145 สายพันธุ์ข้าวท่ีมีสาร allelopathic ต่อ redstem 
และสามารถปรับปรุงพันธุ์ได้สายพันธุ์ใหม่คือ 94L42-130 เมื่อน ามาปลูกในสภาพไร่พบว่าการ
เจริญเติบโตของ ducksalad มีจ านวนน้อยลง  
 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้สายพันธุ์พืชปลูกมีสาร allolopathic ท่ีสูงนั้น ถือเป็นวิธีการหนึ่งใน
การควบคุมวัชพืชในพื้นท่ีปลูกโดยชีววิธี (allelopathy) สามารถกระท าได้โดยใช้สายพันธุ์ที่มีศักยภาพ 
ในการลดการเจริญเติบโตของวัชพืช แต่จ าเป็นต้องมีการศึกษาต่อไปในสภาพไร่ต่อไป ซึ่งมีปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย Baghestani และคณะ (1999) ได้ประเมินอิทธิพลของสาร 
allelopathic ท่ี ปลดปล่อยออกมาจากรากระหว่างสายพันธุ์  highly competitive (HC) และ less 
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competitive (LC) ของสายพันธุ์ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต และข้าวบาร์เลย์ท่ีมีผลต่อการงอก และต้นกล้า
ขอ ง wild mustard ผล ท่ี ไ ด้พ บ ว่ าสายพั น ธุ์highly competitive (HC) จะป ลดป ล่อ ยสาร 
allelopathic ออกมาได้มากกว่าสายพันธุ์ LC สารท่ีปลดปล่อยออกจากรากนี้จะเป็นพวก vanillic 
,o-coumaric acids, scopoletin ซึ่งจะได้น ามาพิจารณาในการพัฒนาสายพันธุ์  ส าหรับเป็นพืช 
allelopathic crop cultivars  
 4.ผลกระทบของ allelopathy ต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 
 สารเคมีท่ีมีอยู่ในพืชอาจมีผลดีและผลเสียต่อพืชและส่ิงมีชีวิตอื่นๆ รวมท้ังมนุษย์ด้วยซึ่งสาร
จากพืชบางชนิดอาจมีผลต่อการสืบพันธุ์ของสัตว์ เช่น พืชอวบน้ าและไม่ล้มลุกหลายชนิด จะมีสารท่ีมี
ผลกระตุ้นหรือระงับการตกไข่ การต้ังท้องและการหล่ังน้ านมของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม เช่น ในพืช
จ าพวกถั่ว (Trifolium subterraneum) ท่ีมีสารท่ีท าให้แกะเปล่ียนเพศได้ เป็นต้น (สันติ ,2541) 
อย่างไรก็ตามในการสร้างสารเคมีท่ีมีในพืชนั้น ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพดิน ฤดูกาล 
อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ระยะเวลาท่ีได้รับแสงหรือการเปล่ียนแปลงปริมารของสารตามอายุพืชและ
ช่วงเวลาท่ีท าการเก็บพืชท่ีน ามาใช้ 

จากการศึกษาพบว่าสารเคมีท่ีพืชปลดปล่อยลงสู่บรรยากาศหรือดินอาจก าจัดพืชอื่นท่ีอยู่
ใกล้เคียงได้ โดยท่ีจุลินทรีย์ในดินจะท าการเมตาโบไลต์สารเคมีท่ีพืชปล่อยออกมา สารเคมีเหล่านี้อาจ
เป็นสารระเหย ละลายในน้ า อาจลงสู่ดินโดยตรง หรืออาจจะสะสมในส่วนต่างๆ ของพืชท่ีร่วงหล่นลง
มา เมื่อพืชอื่นรับเอาสารเหล่านี้เข้าไปจะไปยับยั้งหรือกระตุ้นการเจริญเติบโตและยังท าลายจุลินทรีย์
ต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่ในดิน สารเหล่านี้อาจสกัดออกมาใช้เป็นสารก าจัดวัชพืช หรืออาจมีผลต่อส่ิงมีชีวิตท่ี
อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ได้ 
 สาร allelopathic จะเป็นพิษต่อมนุษย์ต่อเมื่อถูกต้องทางผิวหนังหรือว่าการรับประทานเข้า
ไปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสารพิษในธรรมชาติมีมากมายหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น สาร ประกอบพวก 
alkaloid เช่น glycoalkaloids มีฤทธิ์ยับยั้ง acetylcholine esterase มีผลต่อระบบประสาทและ
ต่อระบบทางเดินอาหาร อีกท้ังมีผลต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์ หากมีการรับประทานเข้าไป 
และสารประกอบพวก rains เป็นสารประกอบของพืช บางชนิดมีพิษท าให้เกิดการระคายเคือง และ
ผ่ืนแดงต่อผิวหนัง เช่น rasin จากต้นสองระดู พญาไร้ใบ และสลัดได เป็นต้น สารท่ีพบในพืชอาจอยู่ท่ี
ส่วนของใบ ล าต้น ราก ดอก หรือผล มีฤทธิ์กระตุ้นหรือยับยั้งอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์
โดยตรง (gonadotropic effect) เย่ือบุมดลูก และต่อมน้ านม  
 ต้นไม้จ าพวกถั่วและหญ้าอัลฟาฟ่า มีสารท่ีช่ือว่าcoumestrol พบต้ังแต่ต้นกล้าเริ่มงอกเมื่อ
แกะกินเข้าไปอย่างต่อเนื่อง มีผลกระตุ้นอย่างช้าๆท าให้เยื่อบุมดลูกหนาตัว และเมื่อแกะกินต่อไป
เรื่อยๆเป็นเวลา 3 ปี ท าให้แกะมีอัตราการตกไข่สูงกว่าปกติ และสารนี้ชักน าให้มีการผลิตและหล่ัง
น้ านมในแกะเพศเมียหรือแกะเพศผู้ท่ีตัดอวัยวะเพศออกได้ส่วนสารสกัดจากพืชท่ีมีผลยับยั้งระบบ
สืบพันธุ์ พบในพืชหลายชนิดในจ าพวก Lithospernum  เช่น เมื่อฉีดสารสกัดท่ีละลายน้ าได้จากราก
ของต้น Lithospernum ruderal ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นพวก polyphenol acid salt ให้กับ
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ลูกไก่เพศผู้ท่ีเพิ่งฟักออกจากไข่ได้ 1 วัน  สามารถยับยั้งการหล่ังฮอร์โมนท่ีกระตุ้นอวัยวะสืบพันธุ์ 
และฮอร์โมนท่ีกระตุ้นต่อมไทรอยด์ จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าได้ (Sanders et al.1982) 
 5. ปัญหาและอุปสรรคในการใชป้ระโยชน์ของ allelopathy ในการควบคุมวัชพืช 
 ขาดบุคลากรผู้เช่ียวชาญด้าน allelopathy ความเข้าใจและการน าวิธีการด้าน allelopathy 
นี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการควบคุมวัชพืชยังไม่เป็นท่ีเข้าใจและยอมรับของเกษตรกรวิธีการควบคุม
วัชพืชโดยวิธีนี้ช้ากว่าการใช้สารเคมีท าให้เกษตรกรไม่นิยม 
 -ซึ่งการท่ีจะสกัดสารจากพืชเพื่อใช้เป็นสารก าจัดวัชพืชท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสารเคมี
นั้นนัน้จะมีต้นทุนในการผลิตสูง (Duke et al. 2000) 
 -สารท่ีผลิตได้จากธรรมชาติโดยท่ัวไป จะสลายตัวเร็ว 
 -ต้องใช้สาร allelopathic ในอัตราสูงเพื่อควบคุมวัชพืชให้ได้ผล (Duke and Lydon, 1987) 
 -สาร allelopathic ท่ีผลิตได้จากพืชนั้นไม่ค่อยจะเลือกท าลายวัชพืชและอาจจะเป็นพิษต่อ
พืชท่ีผลิตสารนั้น  สาร alpha-terthienyl ท่ีสกัดได้จากรากของ common marigold (Tagetes 
erecta L.) ซึ่ งได้จดสิทธิบัตรเป็นสารก าจัดวัชพืชแล้ว ( Inderjit and Bhowmik,2002) แต่สาร 
alpha-terthienyl  นี้จะเป็นสารท่ีไม่เลือกท าลายวัชพืชซึ่งท าให้เป็นข้อจ ากัดท่ีส าคัญในการใช้สาร 
allelopathic เป็นสารก าจัดวัชพืช  
 -หากต้องการใช้สาร allelopathic ท่ีผลิตได้จากพืชต้องทราบต าแหน่งในการผลิตสาร 
allelopathic ของพืชนั้นว่ามีการผลิตท่ีอวัยวะส่วนใดของพืชมากท่ีสุด ปริมาณและชนิดของ 
allelopathic ขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืช  environmental stresses 
มีผลกระทบ (ในทางเพิ่ม)ต่อปริมาณการสร้าง allelopathic แต่โดยท่ัวไปสารประกอบพวก 
phenolic  acids  (เช่นp-hydroxybenzoic,trans-p-coumaric,cis-p-
coumaric,syringic,vanillic,trans- and cis-ferulic acids and 2,4-dihydroxy-7-methoxy-1,4-
benzoxazin-3-one) ซึ่งเป็นสารท่ีคัดแยกได้จากต้นกล้าข้าวสาลี (Wu et al.2000) และมีรายงานว่า
สารประกอบเหล่านี้เป็นสารธรรมชาติท่ีมีความสามารถท่ีจะเป็นสารควบคุมวัชพืชได้ (Wu etal.1998) 
6. แนวโน้มการใช้ประโยชน์จาก allelopathy ในอนาคต 
 เพราะมีพืชบางชนิดท่ีก็จะมีการพัฒนาสามารถสร้างสารในการป้องกันตัวเองจากการรบกวน 
หรือท าลายจากแมลงได้ ดังนั้นจึงท าให้มนุษย์เล็งเห็นถึงการท่ีจะน าสารจากพืชเหล่านี้มาสกัดเพื่อ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการก าจัดแมลงในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังใช้ประโยชน์อื่นท้ังทางด้านการเกษตร
และการแพทย์ สารในพืชบางชนิดมีแนวโน้มท่ีน ามาใช้ในการสกัดแมลงศัตรูพืชได้ซึ่งในปัจจุบันได้มี
การน าสารจากพืชเหล่านี้มาใช้เป็นจ านวนมาก  ทิศทางการวิจัยท่ีจะแก้ปัญหาวัชพืชได้ในอนาคตนั้น 
ควรจะเน้นการพัฒนาการจัดการวัชพืชในระยะยาว โดยยึดหลักการผสมผสานความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการปลูกพืชมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะส้ันท่ีมักจะขึ้นอยู่กับการใช้สารก าจัดวัชพืช
เท่านั้น  การท่ีจะช่วยให้การวิ จัยมีประสิทธิภาพสูงสุดควรจะมีการร่วมมือกัน ต้ังแต่ ผู้วิ จัยใน
มหาวิทยาลัย หน่วยการของรัฐบาลและเอกชน รวมท้ังเกษตรกรผู้จัดการฟาร์มด้วย 
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 ในการท าการเกษตรนั้นต้องการสารก าจัดวัชพืชท่ีมีประสิทธิภาพและมีราคาถูก การลด
ต้นทุนการผลิตทุกๆทางรวมท้ังการปลูกพืชโดยไม่ต้องไถดิน ซึ่งจะต้องใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาของวัชพืชให้ต้านทานสารก าจัดวัชพืชท าให้มีความต้องการสารก าจัดวัชพืชชนิดใหม่
ท่ีมีต าแหน่งใหม่ส าหรับการเกิดปฏิกิริยาการท าลายในต้นพืช การเพิ่มจ านวนชนิดของวัชพืชท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงกับพืชปลูกเนื่องจากมีการใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทเลือกท าลายเป็นจ านวนมากนั้น
จึงมีความต้องการสารก าจัดวัชพืชชนิดใหม่ๆ ท่ีมีการเลือกท าลายสูงเพื่อควบคุมวัชพืช 
 เมื่อความต้องการสารก าจัดวัชพืชชนิดใหม่เพิ่มข้ึน วิธีค้นหาสารชนิดใหม่ท่ีใช้ด้ังเดิมท าให้สาร
ท่ีได้มีราคาแพง ดังนั้นวิธีการแสวงหาสารเคมีชนิดใหม่ท่ีใช้กันมาก แต่เดิมนั้นไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป 
ดังนั้นการค้นพบสารก าจัดวัชพืชชนิดใหม่ๆ จึงเป็นส่ิงท่ีต้องการและสารท่ีผลิตจากส่ิงท่ีมีชีวิตหรือสาร
ท่ีผลิตได้โดยธรรมชาติอาจจะน ามาใช้เป็นสารก าจัดวัชพืชได้ ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตสารก าจัดวัชพืชหัน
มาสนใจสารท่ีผลิตขึ้นโดยธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งเช่ือว่าจะต้องมีการค้นพบสารก าจัดวัชพืชท่ีผลิตโดย
ธรรมชาติอย่างแน่นอน ประมาณกันว่า 5 ถึง15% ของจ านวนพืชช้ันสูงได้ถูกน ามาศึกษาเพื่อแสวงหา
สารก าจัดวัชพืชชนิดใหม่ จุลินทรีย์หลายชนิดได้ถูกน ามาศึกษาเพื่อแสวงหาสารท่ีเป็นพิษต่อพืช 
การศึกษาสารท่ีผลิตโดยธรรมชาตินี้อาจน าไปสู่การพัฒนาสารก าจัดวัชพืชชนิดใหม่ มีสารท่ีผลิตโดย
ธรรมชาติเพียง 2-3 ชนิดสามารถใช้เป็นสารก าจัดวัชพืช การใช้สารท่ีผลิตในธรรมชาติมาเป็นสาร
ก าจัดวัชพืชได้นั้นต้องประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้  
 -ต้องทราบต าแหน่งท่ีส่ิงมีชีวิตนั้นผลิตสารได้และน าสารนั้นมาคัดเลือก 
 -ราคาของการผลิตสารบางครั้งมีราคาแพงและเป็นสารท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน 
 -การเลือกท าลายและประสิทธิภาพในการท าลายวัชพืชในสภาพไร่มีมากน้อยเพียงใด 
 -ความส าเร็จในการจดทะเบียนสิทธิบัตรมีมากน้อยเพียงใด เพราะสารท่ีผลิตโดยธรรมชาติ
หลายชนิดได้มีการศึกษาพฤติกรรมและรายงานผลไว้แล้ว 
 -เนื่องจากท่ีกล่าวมานี้เป็นการวิจัยในแนวทางท่ีใหม่  การผลิตสารเหล่านี้  จะต้องมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ เช่น สารไบอลาฟอสท่ีผลิตโดยธรรมชาติได้นั้นจะถูกท าให้สลายตัวในต้นพืช
กลายเป็น กลูฟอสิเนท ซึ่งเป็นสารเคมีท่ีสังเคราะห์ขึ้นและมีราคาไม่แพงมาก ปัจจุบันความก้าวหน้า
ทางไบโอเทคโนโลยีมีการผลิตสารโดยจุลินทรีย์และเซลล์ของพืช อาจจะผลิตโดยตรงหรือโดยการ
ถ่ายทอดยีน ซึ่งการวิจัยเกี่ยวกับสารท่ีผลิตโดยธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีน่าจะท าได้ 
 -การพัฒนาการเล้ียงเซลล์พืช ความรู้ด้าน molecular วิธีการทาง biotechnological 
(Olofsdotter,2001)และเทคนิคทางพันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้สร้างสาร allelopathic 
ท่ีสามารถควบคุมวัชพืชได้ด้วยตัวเอง เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีสาร allelopathic ซึ่งวิธีการ
เหล่านี้ เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาวิธีการควบคุมวัชพืชของ allelopathy (Fischer et 
al.1997) อาจท าให้การผลิตสารเคมีท่ีเกิดตามธรรมชาตินั้นมีราคาถูกลง และน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้ 
อีกท้ังยังเป็นการลดการใช้สารเคมีต่อไปได้ในอนาคต (Duke et al,2000) 
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 แนวโน้มในการท่ีจะผลิตสาร allelopathic ท่ีผลิตจากจุลินทรีย์อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ใน
การน ามาพิจารณาคัดเลือกเพื่อผลิตเป็นสารก าจัดวัชพืชในอนาคต เพราะว่ามีอายุการเก็บไว้ได้
ยาวนานและไม่ต้องใช้พื้นท่ีมากเพื่อเก็บรักษา  การผลิตและการใช้ไม่ยุ่งยาก   ไม่มีอันตรายท่ีจะเกิด
จากการแพร่กระจายของเช้ือโรค  ผลการควบคุมวัชพืชไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  อัตราท่ีใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นสามารถก าหนดได้   และอาจมีราคาถูก 
 
 
 
 7.สรุป 

ก่อนท่ีจะท าการศึกษา allelopathy นั้นควรค านึงถึงส่ิงต่างๆ เหล่านี้ (Einhellinng,1985) 
-Concentration dependence คือ allelochemical ใดๆ ท่ีความเข้มข้นสูงจะเป็น inhibitor แต่
ถ้าความเข้มข้นต่ าอาจเป็น stimulator 
-allelopathic อาจปรากฏอยู่ในสภาพแวดล้อมในระยะส้ันๆ 
-allelopathic response ของพืชอาจเป็นผลมาจากการท างานของ allelopathic มากกว่า 1 ชนิด 
-พืชทุกชนิดมี allelopathic potential 
-ปริมาณและชนิดของ allelopathic ขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืช 
-environmental stresses มีผลกระทบ (ในทางเพิ่ม)ต่อปริมาณการสร้าง allelopathic 
-allelopathic  อาจเป็นสารท่ีสร้างโดยจุลินทรีย์ 

หากมีการใช้ความรู้ในเรื่อง allelopathy มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมวัชพืช ไม่ว่าจะเป็นวิธี 
การใช้ซากพืช และพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้สารสกัดจากพืช ตลอดจนการคัดเลือก
พันธุ์พืชท่ีมีสาร allelopathic ล้วนเป็นวิธีการท่ีสามารถควบคุมวัชพืชได้มีรายงานวิจัยหลายงานท่ีท า
การวิจัยรองรับ หากแต่ผู้ท่ีจะน าวิธีการดังกล่าวไปใช้จะต้องมีความรู้และความเข้าใจ ซึ่งผู้วิจัยต้องให้
ความรู้และส่งเสริมต่อไป และการใช้ alellopathy ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการควบคุมวัชพืชใน
อนาคตต่อไป  
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