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5. บทคัดย่อ   :   

บทคัดย่อ 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากแมงลักป่าในการควบคุมวัชพืช พบว่า น  ามันหอมระเหยที่สกัด

จากใบสดแมงลักป่ามีประสิทธิภาพในการยับยั งการงอกและการเจริญดีที่สุด เมื่อน าไปทดสอบกับเมล็ดวัชพืช 

จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv   ผักโขมหนาม (Amaranthus 

spinosus L.)   ถั่วผี (Phaseolus lathyroides L.)  และไมยราบเลื อย (Mimosa diplotricha C. Wright ex 

Sauvallen) พบว่า น  ามันหอมระเหยเทียบเท่าสกัดจากแมงลักป่าอัตรา 100 กรัม สามารถยับยั งการงอก การ

เจริญของรากและล าต้นได้ดีที่สุด ในหญ้าข้าวนก ถั่วผี และไมยราบเลื อย โดยสามารถยับยั งการงอก การเจริญของ

รากและล าต้นในหญ้าข้าวนกได้ 94.96, 98.19 และ 95.89 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ยับยั งในถั่วผีได้ 95.24, 75.50 



และ 81.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และยับยั งในไมยราบเลื อยได้ 30.92, 90.24 และ 86.85 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

ในขณะที่ทุกอัตราของแมงลักป่าสามารถยับยั งการงอก การเจริญของรากและล าต้นในผักโขมหนามได้ 100 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนสารสกัดหยาบ พบว่า สารสกัดหยาบจากใบสด สามารถยับยั งการงอก การเจริญของรากและล า

ต้นไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) ได้ดีที่สุดเช่นกัน เมื่อน าน  ามันหอมระเหยไปทดสอบในกระถางกับวัชพืช 

จ านวน  5 ชนิ ด  ได้ แก่  หญ้ าข้ าวนก (E. crus-galli (L.) P. Beauv   หญ้ าปากควาย (Dactyloctenium 

aegyptium (L.) Willd)   ผักโขมหนาม (A. spinosus L.)   ถั่วผี (P. lathyroides L.)  และไมยราบเลื อย (M. 

diplotricha C. Wright ex Sauvallen) พบว่า หลังพ่น 7, 15 และ 30 วัน กรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 300 กรัม มี

ประสิทธิภาพในการควบคุม หญ้าข้าวนก หญ้าปากควาย ผักโขมหนาม ถั่วผี และไมยราบเลื อย ได้ดีที่สุด โดยมีผล

ให้ ถั่วผี และไมยราบเลื อย มีความสูง จ านวนใบ และน  าหนักแห้ง ลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อ

เทียบกับกรรมวิธีพ่นสารจับใบ และน  า โดยใบของวัชพืชทั ง 5 ชนิด เมื่อถูกน  ามันหอมระเหย จะเกิดอาการฉ่ าน  า 

ใบและล าต้นเปลี่ยนเป็นสีขาว หรือน  าตาล และแห้งตายในที่สุด  

 

Abstract 

Study on efficiency of extract from Hyptis suaveolens (L.) Poit. on Weed Control. The 

result showed that the essential oil from fresh leaves gave the highest inhibitory effect on seed 

germination and seedling growth. The Using four weed species; Echinochloa crus-galli (L.) P. 

Beauv, Amaranthus spinosus L., Phaseolus lathyroides L. and Mimosa diplotricha C. Wright ex 

Sauvallen were tested. The result showed that the essential oil at 300 g gave the highest 

inhibitory effect on seed germination, root and stem growth; E. crus-galli (L.) P. Beauv at 94.96, 

98.19 and 95.89% respectively, P. lathyroides L. at 95.24, 75.50 and 81.08% respectively and M. 

diplotricha C. Wright ex Sauvallen at 30.92,  90.24 and 86.85% respectively. All level the 

essential oil was inhibited for A. spinosus L. at 100%. It was shown that the crude extract from 

fresh leaves gave the highest inhibitory on Mimosa pigra L. The essential oil was tested for five 

weed species in the pot, include E. crus-galli (L.) P. Beauv, Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd, 

A. spinosus L., P. lathyroides L. and M. diplotricha C. Wright ex Sauvallen. The essential oil at 

300 g gave the highest control weeds at 7, 15 and 30 days after foliar applied. P. lathyroides L. 

and M. diplotricha C. Wright ex Sauvallen had lowered the height, number of leaves and dry 

weight, different statistical significant. In addition, leaves and stem of weeds turn white or brown 

and death when touch the essential oil. 



 

6. ค าน า 

วัชพืชจัดเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญของการเพาะปลูกพืชทั่วไป ซึ่งท าให้พืชปลูกได้รับความเสียหายทั งทางตรง

และทางอ้อมมากมาย เนื่องจากวัชพืชเป็นตัวแก่งแย่งแข่งขันปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับพืชปลูก ได้แก่ แร่ธาตุอาหาร 

และแสงแดด นอกจากท าความเสียหายต่อพืชปลูกแล้วยังท าให้เกิดความเสียหายต่อการชลประทาน การประมง 

ป่าไม้ การเลี ยงสัตว์ การคมนาคม ฯลฯ (พรชัย, 2540) นอกจากวัชพืชจะท าความเสียหายแล้ว วัชพืชยังมี

ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ป้องกันการพังทลายของดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน (พรชัย, 

2540) นอกจากนี ยังมีการสกัดสารจากวัชพืชชนิดต่างๆ เพ่ือใช้ควบคุมวัชพืช เป็นต้น 

ปัจจุบันการก าจัดวัชพืช เกษตรกรใช้สารก าจัดวัชพืชเป็นส่วนใหญ่ และพบว่ามีแนวโน้มใช้เพิ่มมากขึ น โดย

ในปี 2555 มีการน าเข้าสารก าจัดศัตรูพืชปริมาณ 134,480 ตัน คิดเป็นมูลค่า 19,379 ล้านบาท ซึ่งมีปริมาณสาร

ก าจัดวัชพืชสูงถึง 106,860 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11,293 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)  และในปี 

2555 มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจากการท างานและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 1,509 

ราย อัตราป่วย 2.35 ต่อประชากรแสนคน (แสงโฉม และ สุชาดา, 2555) นอกจากนี การใช้สารก าจัดวัชพืชชนิดใด

ชนิดหนึ่งเป็นเวลานาน ส่งผลให้วัชพืชหลายชนิดเปลี่ยนแปลง หรือต้านทานต่อสารก าจัดวัชพืช ซึ่งจากการสังเกต

ของนักวิชาการ และเกษตรกร พบว่าสารก าจัดวัชพืช atrazine เริ่มไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชบางชนิด 

เช่น ผักโขม (Amaranthus gracilis L.) และหญ้ ายาง (Euphorbia heterophylla L.) (Suwannagul and 

Suwanaketnikom, 2001) และ Heap (1997) รายงานว่าพบวัชพืชที่มีความต้านทานต่อสารก าจัดวัชพืช 

atrazine ทั่วโลก แบ่งเป็นวัชพืชใบเลี ยงคู่ 19 ชนิดและวัชพืชใบเลี ยงคู่ 41 ชนิด 

แมงลักป่า หรือกะเพราผี (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีแนวโน้มว่ามีศักยภาพ

ในการควบคุมวัชพืช โดย ชอุ่ม และ ศิริพร (2550) รายงานว่าการสกัดสารจากแมงลักป่าด้วยน  ามีประสิทธิภาพใน

การยับยั งการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกได้ และการพ่นสารสกัดแมงลักป่าก่อนวัชพืชงอก 7 วัน ท าให้ผักโขม

หนามมีความสูงลดลง 10% และที่ 4 สัปดาห์หลังพ่นสารฯ ผักเบี ยหินมีน  าหนักแห้งลดลง 15% (ชอุ่ม และ ศิริพร, 

2551) นอกจากนี  ศิริกันยา (2544) พบว่าสารสกัดกระเพราผีเทียบเท่าน  าหนักแห้ง 10.00 กรัม มีประสิทธิภาพใน

การควบคุมแห้วหมูก่อนงอกและแห้วหมูที่งอกแล้วใกล้เคียงกับ อิมาเซทาไพร์ 90% จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า

แมงลักป่ามีศักยภาพในการควบคุมวัชพืชได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลการสกัดน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่าเพ่ือใช้

ควบคุมวัชพืช ดังนั นจึงควรศึกษาประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่าในการควบคุมวัชพืช เพ่ือน าไป

พัฒนาใช้ในการควบคุมวัชพืชต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ 



- อุปกรณ์ 

- เมล็ดวัชพืชจ านวน 6 ชนิด ได้แก่ หญ้าข้าวนก หญ้าปากควาย ผักโขมหนาม ถั่วผี ไมยราบเลื อย 

และไมยราบยักษ์ 

- แมงลักป่า 

- จานทดลอง 

- ตาชั่ง 

- กระถางพลาสติก 

- วัสดุปลูก 

- เมทานอล 

 

- วิธีการ 

  1) การเตรียมเมล็ดวัชพืช 

   วัชพืชที่ ใช้ ในการทดสอบมี  6 ชนิด ได้แก่  หญ้ าข้าวนก (Echinochloa crus-galli (L.) P. 

Beauv.)   หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd)   ผักโขมหนาม (Amaranthus spinosus 

L.)   ถั่วผี  (Phaseolus lathyroides L.)   ไมยราบเลื อย (Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvallen)  

และไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) โดยท าการเก็บเมล็ดน ามาท าความสะอาด ผึ่งในร่มจนแห้งสนิท เก็บไว้ใน

ตู้เย็นอุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส เตรียมส าหรับน าไปใช้ในการทดลอง 

 

  2) การสกัดสารส าคัญจากแมงลักป่า 

   2.1) การสกัดน  ามันหอมระเหย เก็บตัวอย่างแมงลักป่า ท าการสกัดน  ามันหอมระเหยจากส่วนต่างๆ 

ของแมงลักป่า ได้แก่ 1) ใบสด 2) ใบแห้ง 3) กิ่งและล าต้นสด และ 4) กิ่งและล าต้นแห้ง ด้วยวิธีการกลั่น แบบ 

Hydro-stream Distillation  

   2.2) การสกัดสารสกัดหยาบ เก็บตัวอย่างแมงลักป่า ท าการสกัดสารสกัดหยาบจากส่วนต่างๆ ของ

แมงลักป่า ได้แก่ 1) ใบสด 2) ใบแห้ง 3) กิ่งและล าต้นสด และ 4) กิ่งและล าต้นแห้ง โดยใช้เมทานอลเป็นตัวท าละลาย 

โดยใส่ตัวอย่างแมงลักป่าต่อเมทานอล อัตราส่วน 1:10 

  

  3) ศึกษาประสิทธิภาพของสารที่สกัดได้จากข้อ 2) ต่อการงอกและการเจริญเติบโตในห้องปฏิบัติการ 

   3.1) ศึกษาประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหย  



   ขั้นตอนที่ 1 น าเมล็ดไมยราบยักษ์แช่ในน  าร้อน และปล่อยให้เย็นทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 12 ชั่วโมง 

เลือกเมล็ดพองเต่ง ไม่มีร่องรอยแมลงกัดกิน จ านวน 50 เมล็ด ใส่ในจานแก้วที่ใส่น  ามันหอมระเหยเทียบเท่าสกัด

จากใบแมงลักป่าสด 0.01, 0.10, 1, 10 และ 100 กรัม ใส่ในในสารละลายวุ้น 3% (สารละลายวุ้นใส่จานละ 3 

มิลลิลิตร) ชุดควบคุมใส่สารละลายวุ้น 3 มิลลิลิตร (ท า 4 ซ  า) เติมน  ากลั่น 3 มิลลิลิตร จากนั นปิดฝา วางไว้ที่

อุณหภูมิห้อง บันทึกจ านวนเมล็ดงอก สุ่มวัดความยาวรากและต้น จ านวนซ  าละ 10 ต้น หลังเริ่มทดลอง 7 วัน น า

ผลที่ได้ไปค านวณหาค่าเฉลี่ย และน าค่าเฉลี่ยไปค านวณประสิทธิภาพการยับยั งการงอกและการเจริญ ดังนี  

  - การยับยั งการงอก (%) = [(A-B)/A] x 100 

A = ค่าเฉลี่ย (จาก 4 ซ  า) จ านวนเมล็ดงอกในชุดควบคุม  

B = ค่าเฉลี่ย (จาก 4 ซ  า) จ านวนเมล็ดงอกในชุดที่ได้รับสาร 

 

- การยับยั งการเจริญ (%) = [(A-B)/A] x 100 

A = ค่าเฉลี่ย (จาก 4 ซ  า) ความยาวราก/ต้นวัชพืชในชุดควบคุม  

B = ค่าเฉลี่ย (จาก 4 ซ  า) ความยาวราก/ต้นวัชพืชในชุดที่ได้รับสาร 

 

   ขั้นตอนที่ 2 จากผลการทดลองในขั นตอนที่ 1 พบว่า น  ามันหอมระเหยเทียบเท่าสกัดจากใบ

แมงลักป่าสด 100 กรัม สามารถยับยั งการงอกและการเจริญได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั นจึงแบ่งน  ามันหอมระเหย

เทียบเท่าสกัดจากใบแมงลักป่าสดออกเป็น 25, 50, 75 และ 100 กรัม แล้วน าไปทดสอบกับเมล็ดไมยราบยักษ์อีก

ครั ง โดยท าการทดลองเหมือนกับขั นตอนที่ 1 

   ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ผลการทดลองจากขั นตอนที่ 2 จึงน าน  ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากส่วนของ

ใบสด และใบแห้ง (เนื่องจากส่วนของ กิ่งและล าต้นสด และ กิ่งและล าต้นแห้ง มีปริมาณน  ามันหอมระเหยเพียง

เล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการทดลอง จึงเลือกเฉพาะส่วนใบสด และใบแห้ง ท าการทดลองต่อในขั นตอนนี ) น าไป

ทดสอบกับเมล็ดไมยราบยักษ์อีกครั ง โดยใช้น  ามันหอมระเหยเทียบเท่าสกัดจากใบแมงลักป่า 25, 50, 75 และ 100 

กรัม และท าการทดลองเหมือนกับขั นตอนที่ 1 

   ขั้นตอนที่ 4 จากผลการทดลองขั นตอนที่ 3 พบว่า น  ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากส่วนของใบสด

มีประสิทธิภาพในการยับยั งการงอกและการเจริญของไมยราบยักษ์ดีกว่าส่วนของใบแห้ง ดังนั นจึงเลือกน  ามันหอม

ระเหยที่สกัดจากใบสดน าไปทดลองกับเมล็ดวัชพืช จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าข้าวนก ถั่วผี ผักโขมหนาม และ

ไมยราบเลื อย โดยใช้น  ามันหอมระเหยเทียบเท่าสกัดจากใบแมงลักป่า 25, 50, 75 และ 100 กรัม และท าการ

ทดลองเหมือนกับขั นตอนที่ 1 

 



  3.2) ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ 

  น าสารสกัดหยาบที่สกัดจากส่วนต่างๆ ของแมงลักป่า ได้แก่ ใบสด ใบแห้ง กิ่งและล าต้นสด และ 

กิ่งและล าต้นแห้ง น าไปทดสอบกับเมล็ดไมยราบยักษ์ โดยใช้สารสกัดหยาบเทียบเท่าสกัดจากแมงลักป่า 0.1, 0.5 

และ 1.0 กรัม ซึ่งใช้วิธีการค านวณ ดังนี  

  น าสารละลายที่เตรียมไว้มากลั่นระเหยแห้งให้มีปริมาตร 30 มิลลิลิตร ตวง 6 มิลลิลิตร (เทียบเท่า

สกัดจากแมงลักป่า 2 กรัม) แบ่งออก 3 มิลลิลิตร (เทียบเท่าสกัดจากแมงลักป่า 1 กรัม) ใส่ในจานแก้วที่บรรจุ

กระดาษกรอง (Whatman no.4) 1 แผ่น เติมสารละลายที่เหลือด้วยเมทานอล 3 มิลลิลิตร ตวง 3 มิลลิลิตร 

(เทียบเท่าสกัดจากพืช 0.5 กรัม) ใส่ในจานแก้วบรรจุกระดาษกรอง 1 แผ่น เติมสารละลายที่เหลือด้วยเมทานอล 

12 มิลลิลิตร ตวง 3 มิลลิลิตร (เทียบเท่าสกัดจากพืช 0.1 กรัม) ใส่ในจานแก้วบรรจุกระดาษกรอง 1แผ่น จนได้สาร

สกัดเทียบเท่าสกัดจากพืช 1.0, 0.5 และ 0.1 กรัม ตามล าดับ ทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 24 ชั่วโมง เพ่ือให้เมทานอล

ระเหยแห้ง ส าหรับชุดควบคุมให้ตวงเมทานอล 3 มิลลิลิตร ใส่ในจานแก้วบรรจุกระดาษกรอง และทิ งไว้ให้แห้ง

เช่นเดียวกัน ท า 4 ซ  า  

  น าเมล็ดไมยราบยักษ์แช่ในน  าร้อน และปล่อยให้เย็นทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 12 ชั่วโมง  เลือกเมล็ด

พองเต่ง ไม่มีร่องรอยแมลงกัดกิน จ านวน 50 เมล็ด ใส่ในจานแก้วที่ใส่สารสกัดจากส่วนต่างๆ ของแมงลักป่าที่

เตรียมไว้ เติมน  ากลั่น 5 มิลลิลิตร ปิดฝา วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง บันทึกจ านวนเมล็ดงอก สุ่มวัดความยาวรากและต้น 

จ านวนซ  าละ 10 ต้น หลังเริ่มทดลอง 7 วัน น าผลที่ได้ไปค านวณหาค่าเฉลี่ย และน าค่าเฉลี่ยไปค านวณ

ประสิทธิภาพการยับยั งการงอกและการเจริญ เหมือนขั นตอนที่ 1 

 

 

 

 4) ประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่าในการควบคุมวัชพืชในกระถาง 

   จากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ พบว่า น  ามันหอมระเหยจากใบสด ที่เทียบเท่าสกัดจาก

แมงลักป่า 100 กรัม มีประสิทธิภาพในการยับยั งการงอกและการเจริญของวัชพืชดีที่สุด ดังนั นจึงเลือกน าไป

ทดลองในกระถาง โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4 ซ  าๆ ละ 4 กรรมวิธี ได้แก่  

กรรมวิธีที่ 1 แมงลักป่าอัตรา 200 กรัม 

กรรมวิธีที่ 2 แมงลักป่าอัตรา 300 กรัม 

กรรมวิธีที่ 3 สารจับใบ 

กรรมวิธีที่ 4 น  า 

 



เตรียมกระถางขนาด 6.5 นิ ว ใส่ดินร่วนเป็นวัสดุปลูก จากนั นหว่านเมล็ดวัชพืช 100 เมล็ดต่อกระถาง เมื่อ

วัชพืชงอก ท าการถอนต้นที่ไม่ต้องการออก และเลือกเฉพาะต้นวัชพืชที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีขนาดและความสูง

ใกล้เคียงกัน 20 ต้นต่อกระถาง เมื่อต้นวัชพืชมีใบจ านวน 2-3 ใบ ท าการพ่นน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่า ตาม

กรรมวิธีที่ก าหนด (โดยกรรมวิธีที่ 1, 2 และ 3 ผสมสารจับใบ 1-2 หยด) และบันทึกข้อมูล ที่ระยะ 7, 15 และ 30 

วัน หลังพ่นน  ามันหอมระเหยแมงลักป่า โดยบันทึกข้อมูลดังนี  

 - การบันทึกข้อมูล 

   1. บันทึกความสูง และจ านวนใบของวัชพืช  

   2. บันทึกจ านวนต้นที่มีชีวิตรอด (ต้นวัชพืชที่ยังมีสีเขียว) น าไปค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สามารถ

ควบคุมได้ และลักษณะอาการท่ีปรากฏบนต้นวัชพืช 

   3. บันทึกน  าหนักแห้งของวัชพืช โดยดึงต้นวัชพืชออกจากกระถาง ล้างท าความสะอาดราก 

จากนั นน าไปอบที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน หรือจนกว่าต้นวัชพืชแห้ง และน ามาชั่งน  าหนัก

แห้ง 

- เวลาและสถานที่ 

  ระยะเวลาเริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ นสุด กันยายน 2559 (ระยะเวลา 1 ปี) 

  - ห้องปฏิบัติการ ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

- ห้องปฏิบัติการ และเรือนทดลอง กลุ่มวิจัยวัชพืช ส านักพัฒนาการอารักขาพืช 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลของน้ ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบแมงลักป่าต่อการงอกและการเจริญเติบโตในห้องปฏิบัติการ 

 ท าการเก็บตัวอย่างแมงลักป่าจากจังหวัดกาญจนบุรี น ามาแยกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ 1) ใบสด 2) ใบแห้ง 

3) กิ่งและล าต้นสด และ 4) กิ่งและล าต้นแห้ง น าไปสกัดน  ามันหอมระเหย พบว่าส่วนของแมงลักป่าที่มีน  ามันหอม

ระเหยมากที่สุด คือ ใบ ส่วนของกิ่งและล าต้น มีปริมาณน  ามันหอมระเหยเพียงเล็กน้อย ดังนั นจึงเลือกสกัดน  ามัน

หอมระเหยเฉพาะส่วนของใบส าหรับน าไปใช้ทดลอง ได้ผลการทดลองดังนี  

1) ศึกษาประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหย 

การหาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ 

 น าน  ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากส่วนของใบสดไปทดสอบกับเมล็ดไมยราบยักษ์ โดยใช้น  ามันหอมระเหย

เทียบเท่าสกัดจากแมงลักป่าอัตรา 0.01, 0.1, 1, 10 และ 100 กรัม พบว่าทีอั่ตรา 1, 10 และ 100 กรัม มีผลยับยั ง

การงอก การเจริญเติบโตของราก และล าต้นของไมยราบยักษ์ โดยที่อัตรา 100 กรัม มีผลยับยั งการงอก การ

เจริญเติบโตของราก และล าต้นของไมยราบยักษไ์ด้ 100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 



จากผลการทดลองดังกล่าว จึงท าการแบ่งอัตราแมงลักป่าระหว่าง 10-100 กรัม ออกเป็น 25, 50, 75 

และ 100 กรัม น าไปทดสอบกับเมล็ดไมยราบยักษ์อีกครั ง พบว่า ที่อัตรา 25-100 กรัม มีผลยับยั งการงอก การ

เจริญเติบโตของราก และล าต้นของไมยราบยักษ์ โดยที่อัตรา 75 กรัม มีผลยับยั งการงอก การเจริญเติบโตของราก 

และล าต้นของไมยราบยักษ์ ได้ 71.27, 96.62 และ 95.49 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในขณะที่ อัตรา 100 กรัม 

สามารถยับยั งการงอก การเจริญเติบโตของราก และล าต้นของไมยราบยักษ์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (ตางรางที่ 2 และ

ภาพที ่1) 

 

ตารางที่ 1 ผลของน  ามันหอมระเหยต่อการยับยั งการงอก การเจริญเของรากและล าต้น ของไมยราบยักษ ์

แมงลักป่า 
การยับยั งการงอก 

(%) 

การยับยั งการเจริญ 

ของราก (%) 

การยับยั งการเจริญ 

ของล าต้น (%) 

0.01 กรัม -6.20 9.35 -0.67 

0.10 กรัม -6.80 1.84 -3.46 

1 กรัม 14.80 16.37 5.88 

10 กรัม 12.40 19.89 21.95 

100 กรัม 100.00 100.00 100.00 

 

ตารางที่ 2 ผลของน  ามันหอมระเหยต่อการยับยั งการงอก การเจริญของรากและล าต้น ของไมยราบยักษ ์ 

แมงลักป่า 
การยับยั งการงอก 

(%) 

การยับยั งการเจริญ 

ของราก (%) 

การยับยั งการเจริญ 

ของล าต้น (%) 

25 กรัม 29.28 57.18 76.00 

50 กรัม 22.65 58.53 75.86 

75 กรัม 71.27 96.62 95.49 

100 กรัม 100.00 100.00 100.00 

 



 

ภาพที่ 1 การงอก การเจริญเติบโตของรากและล าต้น ของไมยราบยักษ์ ในน  ามันหอมระเหยที่สกัดจากแมงลักป่า 

  อัตราต่างๆ 

 

การเลือกส่วนของแมงลักป่าที่มีประสิทธิภาพในการยับยั งการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ 

จากผลการทดสอบไมยราบยักษ์กับน  ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากส่วนใบสด และใบแห้ง พบว่าส่วนของ

ใบสดมีประสิทธิภาพในการยับยั งการงอก การเจริญของราก และล าต้นไมยราบยักษ์ดีกว่าใบแห้ง โดยที่ อัตรา 100 

กรัม สามารถยับยั งการงอก การเจริญของราก และล าต้นได้ 47.57, 94.22 และ 95.28 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

ดังนั นจึงเลือกน  ามันหอมระเหยจากส่วนของใบสดส าหรับน าไปทดสอบกับเมล็ดวัชพืช (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3 ผลของน  ามันหอมระเหยส่วนใบสด และใบแห้ง ของแมงลักป่าต่อการยับยั งการงอก การเจริญของราก 

    และล าต้นของไมยราบยักษ์ 

ส่วนของพืช 
แมงลักป่า 

(กรัม) 

การยับยั ง 

การงอก 

(%) 

การยับยั งการเจริญ 

ของราก 

(%) 

การยับยั งการเจริญ 

ของล าต้น 

(%) 

ใบสด 25 5.43 7.58 41.35 

 

50 4.49 22.90 62.97 

 

75 26.03 63.08 80.66 

 

100 47.57 94.22 95.28 

ใบแห้ง 25 8.24 21.02 50.43 



 

50 12.92 43.37 65.10 

 

75 0.75 47.39 69.87 

 

100 21.35 59.82 79.57 

  

ผลของน  ามันหอมระเหยแมงลักป่าต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชจ านวน 4 ชนิด 

ผลการทดสอบน  ามันหอมระเหยแมงลักป่าที่สกัดจากใบสดกับเมล็ดวัชพืช จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ หญ้า

ข้าวนก ผักโขมหนาม ถั่วผี และไมยราบเลื อย พบว่า ที่อัตรา 100 กรัม สามารถยับยั งการงอก การเจริญของราก

และล าต้นได้ดีที่สุด ในหญ้าข้าวนก ถั่วผี และไมยราบเลื อย โดยสามารถยับยั งการงอก การเจริญของรากและล าต้น

ในหญ้าข้าวนกได้ 94.96, 98.19 และ 95.89 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ยับยั งในถั่วผีได้ 95.24, 75.50 และ 81.08 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และยับยั งในไมยราบเลื อยได ้30.92, 90.24 และ 86.85 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในขณะทีทุ่ก

อัตราของแมงลักป่าสามารถยับยั งการงอก การเจริญของรากและล าต้นในผักโขมหนามได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (ตาราง

ที่ 4 และ ภาพที่ 2) 

 

ตารางที่ 4 ผลของน  ามันหอมระเหยส่วนใบสดของแมงลักป่า ต่อการยับยั งการงอก การยับยั งการเจริญของราก 

    และล าต้น ของเมล็ดวัชพืช จ านวน 4 ชนิด 

ชนิดวัชพืช 
แมงลักป่า 

(กรัม) 

การยับยั ง 

การงอก (%) 

การยับยั งการเจริญ 

ของราก (%) 

การยับยั งการเจริญ 

ของล าต้น (%) 

หญ้าข้าวนก 25 1.68 -4.71 84.52 

50 3.57 25.18 88.80 

75 44.54 72.74 90.41 

100 94.96 98.19 95.89 

ผักโขมหนาม 25 100.00 100.00 100.00 

50 100.00 100.00 100.00 

75 100.00 100.00 100.00 

100 100.00 100.00 100.00 

ถั่วผี 25 2.38 -37.48 41.34 

50 28.57 47.30 71.78 

75 33.33 5.08 61.31 



100 95.24 75.50 81.08 

ไมยราบเลื อย 25 1.32 14.73 32.19 

50 3.95 25.73 60.78 

75 26.32 66.19 72.91 

100 30.92 90.24 86.85 

 

 
ภาพที่ 2 การงอก การเจริญของรากและล าต้น ของไมยราบยักษ ์ในน  ามันหอมระเหยที่สกัดจากแมงลักป่า 

  อัตราต่างๆ ก) หญ้าข้าวนก ข) ผักโขมหนาม ค) ถั่วผี และ ง) ไมยราบเลื อย 

 

 2) ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ 

น าส่วนต่างๆ ของแมงลักป่า ได้แก่ ใบสด ใบแห้ง กิ่งและล าต้นสด และ กิ่งและล าต้นแห้ง ไปสกัดด้วยเม

ทานอล น าไปทดสอบกับเมล็ดไมยราบยักษ์ โดยใช้อัตรา 0.1, 0.5 และ 1.0 กรัม พบว่า ใบสด สามารถยับยั งการ

งอก การเจริญของรากและล าต้นไมยราบยักษ์ได้ดีที่สุด โดยที่อัตรา 1.0 กรัม สามารถยับยั งการงอกได้ 18.92 และ 



23.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ยับยั งการเจริญของรากได้ 56.85 และ 57.62 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และยับยั งการ

เจริญของล าต้นได้ 73.06 และ 73.99 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 

 จากผลการทดลอง พบว่า น  ามันหอมระเหย และสารสกัดหยาบ ที่สกัดได้จากแมงลักป่าในอัตราที่ต่ าจะ

ส่งเสริมการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ ในขณะที่สามารถยับยั งการงอก และการเจริญได้เพ่ิมขึ น 

เมื่อมีอัตราแมงลักป่าที่เพ่ิมขึ น เนื่องจากสารสกัดที่ได้จากพืชมักมีสารควบคุมการเจริญเติบโตปนอยู่ เมื่อใช้ใน

ปริมาณที่น้อยจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต แต่หากใช้ในปริมาณมากจะมีผลยับยั งการเจริญเติบโต เช่น 2, 4-ดี 

ใช้ในการเพ่ิมจ านวนเซลล์ในการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ แต่สามารถใช้เป็นสารก าจัดวัชพืชได้หากใช้ในปริมาณที่สูง โดย

ท าให้พืชมีการเจริญเติบโตผิดปกติ โดยเฉพาะส่วนยอดที่ก าลังพัฒนา ท าให้ต้นแคระแกร็น ใบ ล าต้นบิดเป็นเกลียว

หรือแตก ไม่เจริญเติบโตหรืออาจถึงตายได้ (กลุ่มวิจัยวัชพืช, 2555) นอกจากนี ยังพบว่า อัตราแมงลักป่าที่สูง มี

เมล็ดวัชพืชบางชนิดสามารถงอกได้จ านวนมากจึงท าให้การยับยั งการงอกต่ า แต่เมื่องอกมาแล้ว ไม่สามารถ

เจริญเติบโตต่อไปได้ จึงท าให้มีเปอร์เซ็นต์การยับยั งการเจริญของรากและล าต้นสูงกว่าการงอก 

 

ตารางที่ 5 ผลของสารสกัดหยาบ ต่อการยับยั งการงอก การยับยั งการเจริญของรากและล าต้น ของเมล็ด 

   ไมยราบยักษ์ 

ส่วนของพืช 
แมงลักป่า 

(กรัม)  

การยับยั ง 

การงอก (%) 

การยับยั งการเจรญิ 

ของราก (%) 

การยับยั งการเจรญิ 

ของล าต้น (%) 

น  า เมทานอล น  า เมทานอล น  า เมทานอล 

ใบสด 0.1 31.47 34.98 24.84 26.17 27.93 30.42 

 

0.5 5.41 10.26 28.84 30.10 46.77 48.60 

  1.0 18.92 23.08 56.85 57.62 73.06 73.99 

ใบแห้ง 0.1 15.05 14.22 20.13 -3.61 18.21 13.44 

 

0.5 0.49 -0.49 1.87 -27.30 36.81 33.13 

  1.0 8.58 7.68 35.89 16.84 54.08 51.41 

กิ่งและล าต้นสด 0.1 -15.83 -9.89 -20.31 -18.18 14.82 17.75 

 

0.5 16.34 20.63 32.63 33.82 46.30 48.15 

  1.0 -44.14 -36.75 2.12 3.85 41.43 43.45 

กิ่งและล าต้นแห้ง 0.1 -10.04 -4.40 -4.80 -2.95 20.26 23.01 

 

0.5 0.58 5.68 20.59 21.99 60.21 61.58 

  1.0 1.54 6.59 53.10 53.93 68.10 69.20 

 



ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากแมงลักป่าในการควบคุมวัชพืชในกระถาง 

น าน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่าไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ 

หญ้าข้าวนก หญ้าปากควาย ผักโขมหนาม ถั่วผี และไมยราบเลื อย ได้ผลการทดลองดังนี  

หญ้าข้าวนก ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมหญ้าข้าวนก พบว่า  หลังพ่น 7 และ 15 วัน 

กรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 300 กรัม สามารถควบคุมวัชพืชได้สูงสุดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี

ประสิทธิภาพในการควบคุม 45.00 และ 52.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในขณะที่หลังพ่น 30 วัน กรรมวิธีแมงลักป่า

อัตรา 200 และ 300 กรัม สามารถควบคุมวัชพืชได้สูงสุดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีประสิทธิภาพใน

การควบคุม 26.25 และ 53.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 6 และภาพที่ 3) โดยหลังพ่นน  ามันหอมระเหยใน

กรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 200 และ 300 กรัม ประมาณ 2 ชั่วโมง พบอาการฉ่ าน  าเป็นจุดๆ บริเวณใบด้านบนของ

หญ้าข้าวนก หลังพ่น 1 วัน บริเวณใบ และล าต้น มีสีซีดลง เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน  าตาล และแห้งตายหลังพ่น 7 

วัน บางต้นที่ถูกน  ามันหอมระเหยเล็กน้อย ใบจะแห้งตายบางส่วน และสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ (ภาพที่ 3) 

ส่วนความสูง จ านวนใบ และน  าหนักแห้ง ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงอยู่

ระหว่าง 26.25-32.13 เซนติเมตร/ต้น มีจ านวนใบอยู่ระหว่าง 3.03-3.40 ใบ/ต้น และมีน  าหนักแห้งอยู่ระหว่าง 

0.89-1.14 กรัม/กระถาง (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางที่ 6 ผลของน  ามันหอมระเหยแมงลักป่าต่อประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช ความสูง จ านวนใบ  

  และน  าหนักแห้ง ของหญ้าข้าวนก 

กรรมวิธ ี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช (%) ความสูง  

(ซม./ต้น) 

จ านวนใบ  

(ใบ/ต้น) 

น  าหนักแห้ง  

(กรัม/กระถาง)  หลังพ่น 7 วัน หลังพ่น 15 วัน หลังพ่น 30 วัน 

แมงลักป่าอัตรา 200 กรัม 20.00 b1/ 21.25 b 26.25 ab 29.65 a 3.03 a 1.14 a 

แมงลักป่าอัตรา 300 กรัม 45.00 a 52.50 a 53.75 a 32.13 a 3.40 a 0.89 a 

สารจับใบ 0.00 b 0.00 b 0.00 b 26.25 a 3.20 a 1.13 a 

น  า 0.00 b 0.00 b 0.00 b 31.63 a 3.15 a 0.91 a 

C.V. (%) 89.71 90.54 95.06 18.03 7.97 49.10 
1/ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี LSD 

 



 
ภาพที่ 3 ลักษณะต้นหญ้าข้าวนกหลังพ่น ก) หลังพ่น 1 วัน ข) ลักษณะใบและล าต้นที่ถูกท าลาย และ ค) หลังพ่น 

30 วัน 

 

หญ้าปากควาย ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมหญ้าปากควาย พบว่า หลังพ่นน  ามันหอม

ระเหย 7, 15 และ 30 วัน กรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 300 กรัม สามารถควบคุมวัชพืชได้สูงสุดแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีประสิทธิภาพในการควบคุม 88.75, 90.00 และ 90.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 7 

และภาพที่ 4) โดยหลังพ่นน  ามันหอมระเหยในกรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 200 และ 300 กรัม ประมาณ 2 ชั่วโมง 

พบอาการฉ่ าน  าเป็นจุดๆ บริเวณใบด้านบนของหญ้าปากควาย หลังพ่น 1 วัน บริเวณใบ และล าต้น มีสีซีดลง 

เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาว และแห้งตายหลังพ่น 7 วัน บางต้นที่ถูกน  ามันหอมระเหยเล็กน้อย ใบจะแห้งตาย

บางส่วน และสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ (ภาพที่ 4) 

ส่วนความสูง จ านวนใบ และน  าหนักแห้ง ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยมีความสูงอยู่ระหว่าง 

14.38-16.08 เซนติเมตร/ต้น มีจ านวนใบอยู่ระหว่าง 5.38-11.75 ใบ/ต้น และมีน  าหนักแห้งอยู่ระหว่าง 0.92-1.73 

กรัม/กระถาง (ตารางท่ี 7) 

 



ตารางที่ 7 ผลของน  ามันหอมระเหยแมงลักป่าต่อประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช ความสูง จ านวนใบ  

  และน  าหนักแห้ง ของหญ้าปากควาย 

กรรมวิธ ี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช (%) ความสูง  

(ซม./ต้น) 

จ านวนใบ  

(ใบ/ต้น) 

น  าหนักแห้ง  

(กรัม/กระถาง)  หลังพ่น 7 วัน หลังพ่น 15 วัน หลังพ่น 30 วัน 

แมงลักป่าอัตรา 200 กรัม 56.25 b1/ 56.25 b 57.50 b 14.38 a 6.80 a 1.28 a 

แมงลักป่าอัตรา 300 กรัม 88.75 a 90.00 a 90.00 a 16.08 a 11.75 a 0.92 a 

สารจับใบ 0.00 c 0.00 c 0.00 c 15.68 a 5.55 a 1.70 a 

น  า 0.00 c 0.00 c 0.00 c 15.13 a 5.38 a 1.73 a 

C.V. (%) 18.46 17.09 20.34 43.98 78.15 52.03 
1/ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี LSD 

 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะต้นหญ้าปากควายหลังพ่น ก) หลังพ่น 1 วัน ข) ลักษณะใบและล าต้นที่ถูกท าลาย และ 

 ค) หลังพ่น 30 วัน 

 

ผักโขมหนาม ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมผักโขมหนาม พบว่า หลังพ่นน  ามันหอมระเหย 7, 

15 และ 30 วัน กรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 300 กรัม สามารถควบคุมวัชพืชได้สูงสุดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง



สถิติ โดยมีประสิทธิภาพในการควบคุม 98.75, 98.75 และ 100.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 8 และภาพที่ 

5) 

ส่วนความสูง และจ านวนใบ กรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 300 กรัม มีความสูง และจ านวนใบน้อยที่สุด

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความสูง 0.00 เซนติเมตร/ต้น และมีจ านวนใบ 0.00 ใบ/ต้น ในขณะที่

น  าหนักแห้งทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีน  าหนักแห้งอยู่ระหว่าง 0.00-0.96 กรัม/กระถาง (ตารางที่ 8) 

โดยหลังพ่นน  ามันหอมระเหยในกรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 200 และ 300 กรัม ประมาณ 2 ชั่วโมง พบอาการฉ่ าน  า

เป็นจุดๆ บริเวณใบด้านบนของผักโขมหนาม หลังพ่น 1 วัน บริเวณใบ และล าต้น มีสีซีดลง เปลี่ยนจากสีเขียว-แดง 

เป็นสีขาว และตายหลังพ่น 7 วัน บางต้นที่ถูกน  ามันหอมระเหยเล็กน้อยบริเวณใบ ใบจะแห้งตาย แต่สามารถ

เจริญเติบโตต่อไปได้ ในขณะที่หากน  ามันหอมระเหยพ่นถูกบริเวณยอดซึ่งเป็นจุดเจริญ ต้นจะชะงักการเจริญเติบโต 

แคระแกร็น และตายในท่ีสุด (ภาพท่ี 5) 

 

 

 

ตารางที่ 8 ผลของน  ามันหอมระเหยแมงลักป่าต่อประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช ความสูง จ านวนใบ  

  และน  าหนักแห้ง ของผักโขมหนาม 

กรรมวิธ ี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช (%) ความสูง  

(ซม./ต้น) 

จ านวนใบ  

(ใบ/ต้น) 

น  าหนักแห้ง  

(กรัม/กระถาง)  หลังพ่น 7 วัน หลังพ่น 15 วัน หลังพ่น 30 วัน 

แมงลักป่าอัตรา 200 กรัม 68.75 b1/ 70.00 b 72.50 b 5.73 b 8.65 c 0.64 a 

แมงลักป่าอัตรา 300 กรัม 98.75 a 98.75 a 100.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 

สารจับใบ 0.00 c 0.00 c 0.00 c 4.80 b 6.55 b 0.96 a 

น  า 0.00 c 0.00 c 0.00 c 4.85 b 6.95 b 0.81 a 

C.V. (%) 26.14 24.37 20.36 20.15 12.28 47.97 
1/ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี LSD 

 



 
ภาพที่ 5 ลักษณะต้นผักโขมหนามหลังพ่น ก) หลังพ่น 2 ชั่วโมง ข) ใบและล าต้นที่ถูกท าลาย และ 

 ค) หลังพ่น 30 วัน 

 

ถั่วผี ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมถั่วผี พบว่า หลังพ่นน  ามันหอมระเหย 7, 15 และ 30 วัน 

กรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 300 กรัม สามารถควบคุมวัชพืชได้สูงสุดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี

ประสิทธิภาพในการควบคุม 51.25, 62.50 และ 70.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 9 และภาพที่ 6) โดยหลัง

พ่นน  ามันหอมระเหยในกรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 200 และ 300 กรัม ประมาณ 2 ชั่วโมง พบอาการฉ่ าน  าเป็นจุดๆ 

บริเวณใบด้านบนของถั่วผี ใบจะเริ่มแห้งและตายหลังพ่น 7 วัน บางต้นที่ถูกน  ามันหอมระเหยเล็กน้อยบริเวณใบ ใบ

จะแห้งตาย แต่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ในขณะที่หากน  ามันหอมระเหยพ่นถูกบริเวณยอดซึ่ งเป็นจุดเจริญ ต้น

จะชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น และตายในท่ีสุด (ภาพท่ี 6) 

ส่วนความสูง จ านวนใบ และน  าหนักแห้ง กรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 300 กรัม มีความสูง จ านวนใบ และ

น  าหนักแห้งน้อยที่สุดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความสูง 6.58 เซนติเมตร/ต้น มีจ านวนใบ 3.75 ใบ/

ต้น และมีน  าหนักแห้ง 0.14 กรัม/กระถาง (ตารางท่ี 9) 

 

ตารางที่ 9 ผลของน  ามันหอมระเหยแมงลักป่าต่อประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช ความสูง จ านวนใบ  

  และน  าหนักแห้ง ของถั่วผี 



กรรมวิธ ี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช (%) ความสูง  

(ซม./ต้น) 

จ านวนใบ  

(ใบ/ต้น) 

น  าหนักแห้ง  

(กรัม/กระถาง)  หลังพ่น 7 วัน หลังพ่น 15 วัน หลังพ่น 30 วัน 

แมงลักป่าอัตรา 200 กรัม 13.75 b1/ 35.00 b 36.25 b 9.58 b 5.43 b 0.79 b 

แมงลักป่าอัตรา 300 กรัม 51.25 a 62.50 a 70.00 a 6.58 a 3.75 a 0.14 a 

สารจับใบ 0.00 b 0.00 b 0.00 b 16.43 c 6.40 c 1.64 c 

น  า 0.00 b 0.00 b 0.00 b 17.43 c 6.95 c 1.88 c 

C.V. (%) 83.09 57.72 54.54 11.54 10.57 35.02 
1/ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี LSD 

 

 
ภาพที่ 6 ลักษณะต้นถั่วผีหลังพ่น ก) ใบและล าต้นที่ถูกท าลาย ข) ยอดที่เจริญขึ นมาใหม่ และ ค) หลังพ่น 30 วัน 

 

ไมยราบเลื อย ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมถั่วผี พบว่า หลังพ่นน  ามันหอมระเหย 7, 15 

และ 30 วัน กรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 200 และ 300 กรัม สามารถควบคุมวัชพืชได้สูงสุดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ โดยมีประสิทธิภาพในการควบคุม 98.75 และ 100.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ทั งหลังพ่น 7, 15 และ 30 

วัน (ตารางที่ 10 และภาพที่ 7) โดยหลังพ่นน  ามันหอมระเหยในกรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 200 และ 300 กรัม 



ประมาณ 2 ชั่วโมง พบอาการฉ่ าน  าเป็นจุดๆ บริเวณใบด้านบนของไมยราบเลื อย ใบจะเริ่มแห้งและตายหลังพ่น 7 

วัน (ภาพท่ี 7) 

ส่วนความสูง จ านวนใบ และน  าหนักแห้ง กรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 200 และ 300 กรัม มีความสูง จ านวน

ใบ และน  าหนักแห้งน้อยที่สุดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความสูง 2.50 และ 0.00 เซนติเมตร/ต้น 

ตามล าดับ มีจ านวนใบ 2.00 และ 0.00 ใบ/ต้น ตามล าดับ และมีน  าหนักแห้ง 0.04 และ 0.00 กรัม/กระถาง 

ตามล าดับ (ตารางท่ี 10) 

จากผลการทดลอง พบว่า น  ามันหอมระเหยแมงลักป่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชแต่ละชนิด

แตกต่างกัน โดยหลังพ่นท าให้ใบวัชพืชฉ่ าน  า ใบและล าต้นเปลี่ยนเป็นสีขาว หรือน  าตาล และแห้งตาย สอดคล้อง

กับ จรัญญา และคมสัน (2553) ที่รายงานว่า การพ่นสารสกัดแมงลักป่าทุกอัตราบน ผักเสี ยนผี หญ้ายาง หญ้าตีน

ติด และหญ้าปากควาย แสดงอาการเป็นพิษ ใบหงิกและเหี่ยว และหลังจากนั นใบจะมีสีน  าตาลหรือใบแห้ง แต่หาก

วัชพืชถูกน  ามันหอมระเหยเพียงบางส่วน บางต้นยังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ เนื่องจากยังมีจุดเจริญที่ไม่ถูก

ท าลาย และเนื่องจากมีจ านวนต้นต่อกระถางน้อยลง มีการแข่งขันกันน้อย จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่า กรรมวิธี

พ่นสารจับใบ และน  า ท าให้ หญ้าข้าวนก หญ้าปากควาย และผักโขมหนาม มีน  าหนักแห้งไม่แตกต่างจากกรรมวิธี

พ่นสารจับใบ และน  า ซึ่งสอดคล้องกับ ชอุ่ม และศิริพร (2551) ที่พบว่าสารสกัดแมงลักป่าที่พ่นแบบหลังวัชพืชงอก

มีผลต่อความสูงของพืชและวัชพืชแต่ละชนิดแตกต่างกัน และผลกระทบที่มีต่อพืชบางชนิดนานถึง 4 สัปดาห์ แต่

พืชบางชนิดได้รับผลกระทบในระยะ 1-2 สัปดาห์หลังพ่นสารฯ หลังจากนั นการเจริญเติบโตจะดีขึ น  

 

ตารางที่ 10 ผลของน  ามันหอมระเหยแมงลักป่าต่อประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช ความสูง จ านวนใบ  

  และน  าหนักแห้ง ของไมยราบเลื อย 

กรรมวิธ ี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช (%) ความสูง  

(ซม./ต้น) 

จ านวนใบ  

(ใบ/ต้น) 

น  าหนักแห้ง  

(กรัม/กระถาง)  หลังพ่น 7 วัน หลังพ่น 15 วัน หลังพ่น 30 วัน 

แมงลักป่าอัตรา 200 กรัม 98.75 a1/ 98.75 a 98.75 a 2.50 a 2.00 a 0.04 a 

แมงลักป่าอัตรา 300 กรัม 100.00 a 100.00 a 100.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 

สารจับใบ 0.00 b 0.00 b 0.00 b 8.55 b 5.75 b 0.88 b 

น  า 0.00 b 0.00 b 0.00 b 9.03 b 5.35 b 1.07 b 

C.V. (%) 2.52 2.52 2.52 52.44 61.74 29.14 
1/ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี LSD 

 



 
ภาพที่ 7 ลักษณะต้นไมยราบเลื อยก่อนและหลังพ่น ก) ต้นไมยราบเลื อยก่อนพ่น ข) ลักษณะใบและล าต้น 

 ที่ถูกท าลาย และ ค) หลังพ่น 30 วัน 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

จากผลการทดลอง พบว่า ในห้องปฏิบัติการ น  ามันหอมระเหยแมงลักป่าทุกอัตรามีผลต่อการงอกและการ

เจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ โดยที่อัตรา 100 กรัม สามารถยับยั งการงอก การเจริญของรากและล าต้น ได้ 100 

เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนที่มีประสิทธิภาพในการยับยั งดีที่สุดคือ น  ามันหอมระเหยที่สกัดจากใบสด เมื่อน าไปทดสอบกับ

เมล็ดวัชพืช จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าข้าวนก ผักโขมหนาม ถั่วผี และไมยราบเลื อย พบว่า ที่ อัตรา 100 กรัม 

สามารถยับยั งการงอก การเจริญของรากและล าต้นได้ดีที่สุด ส่วนสารสกัดหยาบ พบว่า สารสกัดหยาบจากใบสด 

สามารถยับยั งการงอก การเจริญของรากและล าต้นไมยราบยักษ์ได้ดีที่สุดเช่นกัน  

 เมื่อน าน  ามันหอมระเหยไปทดสอบในกระถาง พบว่า หลังพ่น 7, 15 และ 30 วัน กรรมวิธีแมงลักป่าอัตรา 

300 กรัม มีประสิทธิภาพในการควบคุม หญ้าข้าวนก หญ้าปากควาย ผักโขมหนาม ถั่วผี และไมยราบเลื อย ได้ดี

ที่สุด โดยมีผลให้ ถั่วผี และไมยราบเลื อย มีความสูง จ านวนใบ และน  าหนักแห้ง ลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ เมื่อเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารจับใบ และน  า โดยใบของวัชพืชทั ง 5 ชนิด เมื่อถูกน  ามันหอมระเหย จะเกิด

อาการฉ่ าน  า ใบและล าต้นเปลี่ยนเป็นสีขาว หรือน  าตาล และแห้งตายในที่สุด แต่หากพ่นถูกเพียงบางส่วน หรือไม่



ถูกจุดเจริญของวัชพืช วัชพืชจะสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ดังนั นการพ่นน  ามันหอมระเหยควรพ่นให้ทั่วต้นวัชพืช 

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมสูงสุด 

  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

1) น าไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากแมงลักป่าเพ่ือใช้ควบคุมวัชพืช 

2) เผยแพร่ผลงานวิจัย ในเอกสารวิชาการต่างๆ เช่น รายงานผลงานวิจัยประจ าปี ของส านักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  

 ขอขอบคุณ พนักงานและจ้างเหมา ของกลุ่มวิจัยวัชพืช ที่ช่วยให้งานวิจัยนี ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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