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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด 
 
 

1. ชุดโครงการวิจัย : - 
2. โครงการวิจัย  : วิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติจากพืช 
 กิจกรรมที่ 2    : วิจัยผลิตภัณฑ์สารก าจัดวัชพืชจากแมงลักป่า ระยะเวลาด าเนินงาน (2559- 2561)           
    (3ปี) 
3. ชื่อการทดลอง : การทดลองที่ 2.2 วิจัยหากลุ่มสารส าคัญในสารสกัดจากแมงลักป่าในการควบคุมวัชพืช  

ระยะเวลาด าเนินการ (2559) (1 ปี)  
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง : นางสาวศิริพร สอนท่าโก   สังกัด กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
ผู้ร่วมงาน  : นางนางพรรณีกา  อัตตนนท์ สังกัด กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

: นางนางธนิตา  ค่ าอ านวย สังกัด กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
: นางอัณศยา พรมมา  สังกัด ส านักวิจัยการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ : 
การวิจัยหากลุ่มสารส าคัญในสารสกัดจากแมงลักป่าในการควบคุมวัชพืช ท าการศึกษาเก็บตัวอย่างแมงลัก

ป่าจากจังหวัดกาญจนบุรี ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558– ธันวาคม 2559 น ามาแยกส่วนแบ่งตัวอย่างพืชเป็นแบบ
พืชสด แบบพืชตากแห้ง และพืชแบบต้นแห้ง การสกัดแมงลักป่าโดยใช้ต้นแห้งให้ปริมาณน  ามันหอมระเหยมาก
ที่สุด คือ 3.76 กรัมต่อกิโลกรัมพืช   พบกลุ่มเทอร์พีนอยด์เป็นกลุ่มสารส าคัญในน  ามันหอมระเหยที่ได้จากการสกัด
จากส่วนต่างๆของแมงลักป่า สารที่พบมากและเป็นองค์หลักในน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละพื นที่ที่ได้จากโครมาโทแกรม ได้แก่ Sabinene (1.58-18.32 เปอร์เซ็นต์), β-pinene (0.76-5.83 เปอร์เซ็นต์) 
1,8-cineole (4.63-24.44 เปอร์เซ็นต์), trans-caryophyllene (8.45-30.64 เปอร์เซ็นต์), caryophyllene 
oxide (0-8.37 เปอร์เซ็นต์), abietatriene (2.15-9.83 เปอร์เซ็นต์) เป็นต้น เมื่อน าสาร Sabinene, 1,8-cineol, 
trans-caryophyllene ที่พบมาศึกษาการยับยั งการงอกของวัชพืชเบื องต้น พบว่าสาร 1,8-cineol สามารถยับยั ง
การงอก ยับยั งเจริญของราก และยับยั งการเจริญของล าต้นของเมล็ดไมยราบยักษ์ ได้มากที่สุด เมื่อศึกษาผลของ
มันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดใบดอกแมงลักป่าที่มีต่อการยับยั งการงอก การเจริญของราก และล าต้นไมยราบ
ยักษ์ ในเบื องต้น ควบคู่กับการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของสาร Sabinene, 1,8-cineol, trans-
caryophyllene พบว่าปริมาณความเข้มข้น Sabinene และ 1,8-cineol มีผลต่อการยับยั งการงอก การเจริญของ
ราก และล าต้นไมยราบยักษ์ อย่างไรก็ตามอาจมีสารส าคัญตัวอ่ืนๆที่อยู่ในน  ามันหอมระเหยที่มีส่วนช่วยท าให้
สามารถยับยั งการงอกของวัชพืชได้เช่นกัน 

The research of the ingredient group extracted essential oil from Hyptis suaveolens(L.) 
Poit. on weed control.  The sample collected from Kanchanaburi province on November 2015 - 
December 2 0 1 6 .  The each part of plant were divided fresh, to dried and dry plant.  The 
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maximum yield of essential oil extract from dry leaves and flower of H. suaveolens was 3 .7 6 
gram per kilogram.  The mainly ingredient of essential oil from H. suaveolens was terpenoids 
group.  The major component and high ratio percent area in chromatogram of essential oil from 
H. suaveolens were Sabinene(1.58-18.32%), β-pinene(0.76-5.83%), 1,8-cineole(4.63-24.44%), 
trans-caryophyllene(8.45-30.64%), caryophyllene oxide(0-8.37%) and abietatriene(2.15-9.83%).  
Screening test efficiency of Sabinene, 1 ,8 -cineol, and trans-caryophyllene inhibited seed 
germination and seedling growth of  Mimosa pigra shown 1,8-cineol inhibited high efficacy.  The 
study on screening test effect concentration of Sabinene, 1 ,8 -cineol and trans-caryophyllene 
affected inhibitory seed germination and seedling growth of M. pigra.  However, the other 
ingredient in essential oil from H. suaveolens possible ability help and supported weed control. 

 
6. ค าน า : 

โครงการวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติในพืช เป็นโครงการที่ขานรับนโยบายของรัฐบาล เรื่อง
วางกรอบแนวทางการปฏิรูปภาคเกษตร 7 ส่วน ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทาง
การเกษตรเพ่ือให้ชาวนามีชีวิตที่ดีขึ น โดยการลดการใช้สารเคมี ซึ่งโครงการนี สนับสนุนการลดการใช้สารเคมีในการ
ผลิตพืชอาหารปลอดภัย เป็นโครงการวิจัยเพ่ือหาสารธรรมชาติเพ่ือลดหรือทดแทนสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
อีกทั งเป็นแนวทางที่รวมถึงการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมคือ การผลิตสาร
ธรรมชาติ โดยการใช้สารสกัดจากพืชเพ่ือทดแทนสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นทางเลือกในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช ซึ่งจะท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อมและเป็นการสนับสนุน
ให้เกษตรกรใช้เป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน ในหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพ
และความสามารถเพ่ือพัฒนาทางเศรษฐกิจ กลยุทธการวิจัยที่ 1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันและพ่ึงพาตนเองของสินค้าเกษตร แผนงานวิจัยที่ 1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหาร
ปลอดภัยในประเด็นการบริหารสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน และการเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ นอกจากนั นจากผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่  
13-15 ธ.ค.2556 ได้มีถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน -ญี่ปุ่น มีประเด็นที่เป็นหุ้นส่วน
เพ่ือความมั่งค่ังส่งเสริมความร่วมมือในด้านความปลอดภัยทางอาหาร  

ปัญหาจากการเร่งผลผลิตทางการเกษตรโดยการขยายพื นที่การเกษตร และการใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง
และเกินความจ าเป็นของเกษตรกร ท าให้มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในปริมาณมากขึ น ดังจะเห็นได้จากปริมาณ
การน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่สูงขึ น ในปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณการน าเข้า109,969 ตันและในปี 2555 มีการ
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น าเข้าสารก าจัดศัตรูพืชปริมาณ 134,480 ตัน คิดเป็นมูลค่า 19,379 ล้านบาท ซึ่งมีปริมาณสารก าจัดวัชพืชสูงถึง 
106,860 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11,293 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2557) และในปี 2555 มีรายงาน
ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจากการท างานและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1,509 ราย อัตราป่วย 
2.35 ต่อประชากรแสนคน นอกจากนี ภาครัฐได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาท าเกษตรอินทรีย์หลังจากที่กลุ่มประเทศ
ผู้น าเข้าสินค้าเกษตรของไทยเริ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวด เนื่องจากพบว่ามีสารเคมีปนเปื้อนซึ่งสร้าง
ความเสียหายให้กับภาคเกษตรเป็นอย่างมาก เมื่อเร็วๆนี  สหภาพยุโรปได้มีการแจ้งระเบียบการคณะกรรมการ 
(EU) ตามหมายเลข 212/2010 ของวันที่ 12 มีนาคม 2553 ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในระเบียบการ (EC) หมายเลข 
882/2004 มีการเพ่ิมมาตรฐานความเข้มงวดในการควบคุมสินค้าน าเข้าประเภทอาหารและอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ท า
จากเนื อสัตว์ (พืช) รวมไปถึงการแจ้งเตือนในระบบการแจ้งเตือนเร่งด่วน (Rapid Alert System) ส าหรับอาหาร
และอาหารสัตว์พบว่า ประเทศไทยยังคงมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
สารพิษตกค้างในผัก อาทิ ถั่วฝักยาว มะเขือยาว ผักในตระกูลกะหล่ า เช่น ผักกาดขาว ที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก
นั นได้เพ่ิมระดับการควบคุมอย่างเข้มงวดอีก 50% ทั งการตรวจสอบลักษณะ ( identity check) และทางกายภาพ 
(physical check).  

จากสภาพปัญหาของการใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคและการตกค้างของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกมากขึ นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่
เกิดขึ นมาแล้วในอดีต ก าลังเกิดอยู่ในขณะนี  และคาดว่าจะเกิดต่อไปในอนาคต จึงเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่มีความ
จ าเป็นต้องวิจัยหาสารธรรมชาติจากพืชเพ่ือทดแทนหรือลดการใช้สารเคมี เพราะถ้าไม่ท าวิจัยปัญหานี ก็จะขยายตัว
และเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ น ซึ่งการไม่ได้แก้ไขให้เป็นระบบอย่างจริงจัง ท าให้ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณ
ทางสาธารณสุข สถิติการเจ็บป่วยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช มีการประเมินว่าอาจมีจ านวนผู้ป่วยที่แท้จริงมากถึง 
200,000-400,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ นสอดคล้องกับปริมาณการน าเข้าสารเคมีในประเทศ นอกจากนี 
ยังกระทบต่อเศรษฐกิจด้านการลงทุนและส่งออก ซึ่งปัญหานี สามารถแก้ไขได้โดยการใช้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชในประเทศ  

ประเทศไทยมีพืชหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช เช่น สะเดา หางไหล 
หรือ โล่ติ๊น หนอนตายหยาก สาบเสือ ซึ่งนักวิจัยสาขาเกษตร และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ท าการทดลองค้นคว้า
หาสารทดแทนสารเคมีการเกษตร พบว่า สามารถน าเอาส่วนที่ส าคัญต่างๆ เช่น ต้น ราก ใบ ดอก และผล มาสกัด
เพ่ือให้ได้สารส าคัญจากพืชนั นๆ มาใช้ควบคุมศัตรูพืชแทนสารเคมีได้ดี โดยไม่มีพิษตกค้าง เนื่องจากสารธรรมชาติ
ส่วนใหญ่จะสลายตัวได้เร็ว นอกจากนี สารสกัดจากพืชยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบอยู่มากมาย ซึ่งแมลงจะต้องใช้
เวลานานมากในการสร้างความต้านทานต่อองค์ประกอบต่างๆในสารสกัดเหล่านั น นอกจากพืชต่างๆเหล่านี แล้ว ยัง
มีพืชและสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืชได้ แมงลักป่าหรือแมงลักคา
หรือกะเพราผี (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) (กลุ่มวิจัยวัชพืช, 2555) เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีแนวโน้มว่ามี
ศักยภาพในการควบคุมวัชพืช โดยชอุ่มและศิริพร(2550) รายงานว่าการสกัดสารจากแมงลักป่าด้วยน ้ามี
ประสิทธิภาพในการยับยั งการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกได้ และการพ่นสารสกัดแมงลักป่าก่อนวัชพืชงอก 7 วัน 
ท้าให้ผักโขมหนามมีความสูงลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ และท่ี 4 สัปดาห์หลังพ่นสารฯ ผักเบี ยหินมีน ้าหนักแห้งลดลง 15 
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เปอร์เซ็นต์ (ชอุ่มและศิริพร, 2551) นอกจากนี  ศิริกันยา (2544) พบว่าสารสกัดกระเพราผีเทียบเท่าน ้าหนักแห้ง 
10.00 กรัม มีประสิทธิภาพในการควบคุมแห้วหมูก่อนงอกและแห้วหมูที่งอกแล้วใกล้เคียงกับอิมาเซทาไพร์ 90 
เปอร์เซ็นต์  แมงลักคา เป็นพืชสมุนไพร ใช้รักษาอาการติดเชื อในทางเดินอาหาร เกร็งปวด และ อาการผิวหนังติด
เชื อ  แมงลักคามีฤทธิ์แรงต่อเชื อราในโรงเก็บอาหาร (Mishra and Dubey, 1994) มีฤทธิ์ต้าน bacteria ทั ง 
gram-negative และ gram-positive (Asekun et al.,1999; Nantitanon et al., 2007) ควบคุม เพลี ย Aphis 
gossypil Glov. และ Orthaga sp. (กนก  อุ ไรสกุ ล , 2540 ) ค วบคุ ม  American ballworms (Heliothis 
armigera Hubn.) (รัชดาภรณ์ พิทักษ์ธรรม, 2544) แมลงในโรงเก็บผลิตผล (Palsson and Jaeson, 1999) สาร
สกัดจากแมงลักคาด้วยไอน ้าและปิโตรเลียมอีเธอร์มีคุณสมบัติเป็นสารฆ่าแมลงชนิดเพลี ยอ่อนของพริกและหนอน
ห่อใบมะม่วง (ทวีศักดิ์และคณะ, 2540) ประชาชนพื นเมืองในหลายพื นที่ของโลกใช้ใบแมงลักคารมไฟให้เกิดควันไล่
แมลง (Aycard et al., 1993) ใน essential oil สกัดจากแมงลักคามีสารประกอบหลักคือ 1,8-cineole, β-pinene, 
sabinene, β- caryophyllene, α-pinene, 4 -terpinenol, α-berganmotene, limonene, biclyclogermacrene, β- 
phellandrene and, α-copaene, β-elemene, and eugenol จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ พบว่าพืช
มีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ควบคุมและก าจัดแมลงต่างๆได้ อีกทั งแมงลักป่ายังมีคุณสมบัติในการยับยั งการ
เจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิดได้  

โครงการวิจัยนี จึงเป็นโครงการวิจัยที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดการใช้ สารเคมีการเกษตร 
และส่งเสริมให้มีการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั งยังส่งเสริมการใช้พืชท้องถิ่นของ
ไทยซึ่งมีจ านวนมากและหลากหลายมาท าให้เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับพืชท้องถิ่น
ของไทย และสามารถแข่งขันทางด้านพัฒนาวิจัยสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับประเทศใน
อาเซียนส าหรับการเข้าสู่เออีซี(ASEAN Economic Community : AEC) 

7. วิธีด าเนินการ : 
- อุปกรณ์ สารเคมี เครื่องแก้ว และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

1. เครื่องแก้ว ได้แก่ Volumetric flask, Pipette, Flat bottom flask, Glass cylinder และ Beak 
2. ส าร เคมี  ได้ แ ก่  Methanol(LC grade), Hexane(AR grade), Ethanol(AR grade), Anhydrous 

sodium sulfate(AR grade) 
3. สารมาตรฐาน ได้แก่ 1,8-cineol, trans-caryophyllene, Sabinene 
4. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่อง Ultrasonic bath, เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 และ 2 ต าแหน่ง, 

เครื่องลดปริมาตร Rotary Evaporator และเครื่อง Gas chromatography-mass spectrometry 
(GC-MS)  
สิ่งทดลอง 

1. ตัวอย่างพืชแมงลักป่า  
 

- วิธีการ 
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1. ส ารวจ เก็บตัวอย่างพืชแมงลักป่า และการสกัดน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่า โดยวิธีการกลั่นแบบ 
Hydro-stream Distillation 
  ส ารวจตัวอย่างแมงลักป่าที่จังหวัดกาญจนบุรี และเก็บตัวอย่างพืชเพ่ือใช้ส าหรับสกัดน  ามันหอม
ระเหย โดยท าการเก็บตัวอย่างทั งต้น น าตัวอย่างมาท าการแยกแต่ละส่วนของพืชโดยแบ่งเป็น 1) ใบและ
ดอก 2) ใบ 3) กิ่งและล าต้น และแบ่งตัวอย่างพืชเป็นแบบพืชสด แบบพืชตากแห้ง และพืชแบบต้นแห้ง เพ่ือ
ศึกษาปริมาณน  ามันแต่ละส่วน ท าการสับตัวอย่างพอละเอียด ชั่งตัวอย่างและบันทึกน  าหนัก น ามากลั่นแบบ 
Hydro-stream Distillation เป็นเวลา 3 ชั่วโมง บันทึกปริมาณน  ามันหอมระเหยที่สกัดได้ แล้วน าน  ามัน
หอมระเหยมากรอง ท้าให้บริสุทธิ์ กรองผ่าน Anhydrous Sodium sulfate เก็บข้อมูลปริมาณน ้ามันหอม
ระเหยที่ได้ 
2. ศึกษาสารส าคัญในสารสกัดจากแมงลักป่าน าสารสกัดจากแมงลักป่ามาศึกษาหากลุ่มสารส าคัญและ
วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญด้วยเครื่อง GC-MS  
   เตรียมสารมาตรฐาน Sabinene,1,8-cineol, trans-caryophyllene, ที่มีระดับความเข้มข้น 50, 
100, 250, 500 และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เจือจางด้วยเมทานอล และ เตรียมตัวอย่างน  ามันหอม
ระเหยจากแมงลักป่า ให้อยู่ในช่วงความเข้มข้นของสารมาตรฐาน แล้วเจือจางด้วยตัวท าลายเมทานอล 
กรองด้วย filter membrance ขนาด 0.22 ไมครอน น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS ตามสภาวะที่
เหมาะสมที่ใช้ส าหรับศึกษาหาสารกลุ่มสารส าคัญ 
3. ศึกษาสาร Sabinene, 1,8-cineol, trans-caryophyllene, ที่พบในน  ามันหอมระเหย ที่มตี่อการยับยั ง
การงอกเมล็ดวัชพืช 

3.1 เตรียมตัวอย่างน  ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากใบดอก แบบสด ตากแห้ง และต้นแห้ง ให้มี
ปริมาณน  ามันเทียบเท่าสารสกัด 25, 50, 75 และ 100 กรัม  

3.2 เตรียมสารส าคัญ ได้แก่ 1,8-cineol, trans-caryophyllene, Sabinene ให้มีปริมาณน  ามัน
สารละ 25, 50, 75 และ 100 กรัม  

3.3 เตรียมเมล็ดไมยราบยักษ์ น าเมล็ดแช่ในน  าร้อน และปล่อยให้เย็นทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 12 
ชั่วโมง เลือกเมล็ดพองเต่ง ไม่มีร่องรอยแมลงกัดกิน จ านวน 50 เมล็ด ใส่ในจานแก้วที่ใส่สาร
สกัดจากส่วนต่างๆ  จากข้อ 3.1 และ 3.2 ของแมงลักป่าที่เตรียมไว้ เติมน  ากลั่น 5 มิลลิลิตร 
ปิดฝา วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง บันทึกจ านวนเมล็ดงอก สุ่มวัดความยาวรากและต้น จ านวนซ  า
ละ 10 ต้น หลังเริ่มทดลอง 7 วัน น าผลที่ได้ไปค านวณหาค่าเฉลี่ย และน าค่าเฉลี่ยไปค านวณ
ประสิทธิภาพการยับยั งการงอกและการเจริญ  

- เวลา  ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559  
- สถานที ่ - ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ  

กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
- ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยวัชพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : 
8.1. ส ารวจ เก็บตัวอย่างพืชแมงลักป่า และการสกัดน้ ามันหอมระเหยจากแมงลักป่า โดยวิธีการกลั่นแบบ
Hydro-stream Distillation 

ส ารวจตัวอย่างและเก็บตัวอย่างแมงลักป่าที่จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2258- สิงหาคม 
2559 น ามาแยกแต่ละส่วนของพืชโดยแบ่งเป็น 1) ใบและดอก 2) ใบ 3) กิ่งและล าต้น และแบ่งตัวอย่างพืชเป็น
แบบพืชสด แบบพืชตากแห้ง และพืชแบบต้นแห้ง น าตัวอย่างมาสับ แล้วท าการสกัดน  ามันหอมระเหยด้วย
วิธีการกลั่นแบบ Hydro-stream Distillation จากตารางที่ 1 พบว่าปริมาณน  ามันหอมระเหยจากส่วนของใบ
และดอก ให้ปริมาณมากที่สุดคือแบบพืชสด 1.60 กรัมต่อกิโลกรัม แบบพืชตากแห้ง 1.32 กรัมต่อกิโลกรัม และ
แบบพืชต้นแห้ง 3.76 กรัมต่อกิโลกรัม และส่วนของพืชจากกิ่งและล าต้น มีปริมาณน  ามันหอมระเหยน้อยที่สุด 
และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน  ามันหอมระเหยเฉพาะส่วนของใบและดอก วิธีการสกัดพืชโดยใช้แบบพืชต้นแห้ง
ให้ปริมาณน  ามันหอมระเหยเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.76 กรัมต่อกิโลกรัม เห็นได้ว่าการสกัดน  ามันหอมระเหยแต่ละ
ส่วนให้ปริมาณที่แตกต่างกัน รวมทั งขั นตอนการสกัดแบบสดและแห้งมีผลต่อปริมาณน  ามันที่ได้เช่นกัน 

8.2. ศึกษาสารส าคัญในสารสกัดจากแมงลักป่าน าสารสกัดจากแมงลักป่ามาศึกษาหากลุ่มสารส าคัญและ
วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญด้วยเครื่อง GC-MS  

จากการศึกษาสภาวะส าหรับการหาสารส าคัญในน  ามันหอมระเหย โดยการเก็บตัวอย่างพืชแมงลักป่ามาจาก
แหล่งที่เดียวกัน คือบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี มาศึกษาปริมาณสารส าคัญในน  ามันหอมระเหย โดยแยกเป็นส่วน
ของดอกใบ(เนื่องจากดอกไม่สามารถแยกจากใบได้) และส่วนใบ(ซึ่งเป็นระยะที่พืชยังไม่ออกดอก)ของพืช
แมงลักป่า น าพืชทั งแบบสด ตากแห้ง และต้นแห้ง มาศึกษาชนิดและปริมาณสารประกอบในน  ามันหอมระเหย 
ท าให้ได้สภาวะเหมาะสมที่ใช้ในการหาสารส าคัญในน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่าโดยใช้เครื่องGC-MS ได้
สภาวะที่เหมาะสมในการศึกษา คือ  

 
Column : Optima-5MS-0.25 um, 30 m x 0.25 mm ID 

 Carrier gas : Helium (1.0 ml/min) 
 Injector temperature : 280oC 
 Detector temperature : 280oC 
 Programming : 50oC – 250oC ที่ 5oC/min, hold 15 min 
จากสภาวะดังกล่าวเมื่อน าตัวอย่างน  ามันหอมระเหยมาวิเคราะห์ท าให้ไดโ้ครมาโทแกรมตามรูปที่ 1-5 และ

จากตารางที่ 2 ได้ศึกษาการสกัดน  ามันส่วนดอกใบแบบสด แบบแห้ง แบบต้นแห้ง และส่วนของใบแบบสด 
แบบแห้ง พบกลุ่มสารประกอบในน  ามันหอมระเหยของแมงลักป่ามากกว่า 30 ชนิด เป็นสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์ 
ได้แก่ เทอร์พีนอยด์ชนิด monoterpenes, sesquitterpenes, diterpenes และกลุ่มอ่ืนๆ เป็นองค์ประกอบ
ในน  ามันหอมระเหยของแมงลักป่า กลุ่มสารเทอร์พีนอยด์ (terpenoids) หรือ terpenes เป็นสารที่พบมาก
ที่สุดในธรรมชาติ พบได้ทั งในพืชและสัตว์ เทอร์พีนอยด์ ประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุด เรียกว่า isoprene 
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unit ซึ่งเป็น branch chain ของคาร์บอน 5 อะตอม และมีพันธะคู่ 2 ต าแหน่ง ชนิดของเทอร์พีนอยด์แบ่ง
ตาม isoprene unit ที่มาประกอบเป็นเทอร์พีนอยด์ (นพมาศ, 2544) ส าหรับชนิดของเทอร์พีนอยด์ที่พบมาก
และเป็นองค์ประกอบหลักมีปริมาณสูงในน  ามันหอมระเหยแมงลักป่าคือ เทอร์พีนอยด์ชนิด monoterpenes, 
sesquitterpenes และditerpenes ซึ่งสารที่พบปริมาณมากจากส่วนต่างของแมงลักป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละพื นที่ที่ได้จากโครมาโทแกรม จัดเป็นกลุ่ม monoterpenes ได้แก่ Sabinene(1.58-18.32 เปอร์เซ็นต์), β-
pinene(0.76-5.83 เปอร์เซ็นต์) และ 1,8-cineole(4.63-24.44 เปอร์เซ็นต์) เป็นต้น กลุ่ม sesquitterpenes 
ได้แก่ trans-caryophyllene(8.45-30.64 เปอร์เซ็นต์), caryophyllene oxide(0-8.37 เปอร์เซ็นต์) เป็นต้น 
และกลุ่ม diterpenes ได้แก่ abietatriene (2.15-9.83 เปอร์เซ็นต)์ เป็นต้น 

8.3. ศึกษาสาร Sabinene,1,8-cineol, trans-caryophyllene, ที่พบในน้ ามันหอมระเหย ที่มีต่อการ
ยับยั้งการงอกเมล็ดวัชพืช 

เมื่อน าสาร Sabinene,1,8-cineol, trans-caryophyllene ที่พบในน  ามันหอมระเหยซ่ึงเป็นองค์ประกอบ 
และคาดว่าจะมีผลต่อการยับยั งการงอกของวัชพืช มาทดสอบเบื องต้นกับเมล็ดไมยราบยักษ์ ได้แก่สาร 
sabinene, 1,8-cinole และ trans-caryophyllene จากตารางที่ 3 เห็นได้ว่าสารทั ง 3 ชนิดมีผลต่อการ
ยับยั งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ แต่ให้ผลการยับยั งมากน้อยที่ต่างกัน ซึ่งสารที่สามารถยับยั งการงอกมาก
ที่สุดคือ 1,8-cineole ร้อยละ 80.81 ที่ปริมาณน  ามัน 100 กรัม สารที่สามารถยับยั งการเจริญของรากที่สุด 
คือ 1,8-cineole ร้อยละ 69.19 ที่ปริมาณน  ามัน 100 กรัม และสารที่สามารถยับยั งการเจริญของล าต้นมาก
ที่สุด คือ 1,8-cineole ร้อยละ 73.25 ทีป่ริมาณน  ามัน 100 กรัม  

จากตารางที่ 4 ทดสอบน  ามันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดใบดอก โดยใช้พืชสด ตากแห้ง และต้นแห้ง ของ
แมงลักป่า ที่มีผลต่อการยับยั งการงอก การเจริญของราก และล าต้นไมยราบยักษ์ในเบื องต้น ซึ่งใบดอกแบบ
ต้นแห้งสามารถยับยั งการงอกมากที่สุดคือ ร้อยละ 96.25 ที่ปริมาณน  ามันเทียบเท่าสารสกัด 100 กรัม ใบดอก
แบบต้นแห้งสามารถยับยั งการเจริญของรากมากที่สุดคือ ร้อยละ 100.00 ที่ปริมาณน  ามันเทียบเท่าสารสกัด 
100 กรัม ใบดอกแบบต้นแห้งสามารถยับยั งการเจริญของล าต้นมากที่สุดคือ ร้อยละ 100.00 ที่ปริมาณน  ามัน
เทียบเท่าสารสกัด 100 กรัม  

เมื่อน าน  ามันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดดอกใบ(พืชสด ตากแห้ง และต้นแห้ง) มาวิเคราะห์หาปริมาณที่
แน่นอนของสาร จากการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของสารในตารางที่ 5 พบ sabinene, 1,8-cineole 
และ trans-caryophyllene  ส่วนใบดอกของแมงลักป่า (สด) ได้ปริมาณความเข้มข้นร้อยละ 10.35, 15.20, 
9.19 ตามล าดับ ใบดอก(ตากแห้ง) ร้อยละ 2.27, 5.40, 22.80 ตามล าดับ และใบดอก(ต้นแห้ง) ร้อยละ 
21.03, 25.21, 3.22 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตารางที่ 4 พร้อมกับผลที่ได้จากตารางที่ 5 น  ามันหอมระเหยที่ได้
จากการสกัดใบดอก โดยใช้พืชสด ตากแห้ง และต้นแห้ง ของแมงลักป่า ที่มีผลต่อการยับยั งการงอก การเจริญ
ของราก และล าต้นไมยราบยักษ์ในเบื องต้นกับผลการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของ sabinene, 1,8-
cineole และ trans-caryophyllene จะเห็นได้ว่าเมื่อมีปริมาณความเข้มข้นของ sabinene และ 1,8-
cineole ในน  ามันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดส่วนใบดอกมีปริมาณที่สู ง จะมีผลต่อการยับยั งการงอก การ
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เจริญของราก และล าต้นไมยราบยักษ์เพ่ิมขึ น ส่วนปริมาณความเข้มข้นของ trans-caryophyllene ให้ผลการ
ยับยั งการงอก การเจริญของราก และล าต้นของไมยราบยักษ์ในลักษณะตรงข้ามกัน เมื่อความเข้มข้นของ 
trans-caryophyllene สูง ให้ผลการยับยั งการงอกต่ า แสดงว่า sabinene และ 1,8-cineole ที่อยู่ในกลุ่ม
เทอร์พีนอยด์ขนิด monoterpenes มีผลต่อการยับยั งการงอก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kordali et al. 
(2007) ที่พบว่ากลุ่ม monoterpenes มีต่อผลการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้า  และ
สอดคล้องกับงานวิจัย Qui et al. (2010) รายงานว่าอัตราการงอกของเมล็ดลดลงเมื่อความเข้มข้นของ 1,8-
cineole เพ่ิมขึ น นอกจากนี ในน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่ายังมีสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์หลายชนิด ซึ่งสาร
เหล่านั นอาจส่งต่อการยับยั งการงอกของวัชพืช 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 
การวิจัยหากลุ่มสารส าคัญในสารสกัดจากแมงลักป่าในการควบคุมวัชพืช โดยเก็บตัวอย่างแมงลักป่าน ามา

แยกส่วนแบ่งตัวอย่างพืชเป็นแบบพืชสด แบบพืชตากแห้ง และพืชแบบต้นแห้ง สกัดน  ามันหอมระเหยด้วยวิธีการ
กลั่นแบบ Hydro-stream Distillation การเก็บตัวอย่างแมงลักป่าแบบต้นแห้งจะให้ปริมาณน  ามันหอมระเหยมาก
ที่สุด เมื่อน าน  ามันหอมระเหยของส่วนต่างๆของแมงลักป่ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS พบสารส าคัญในกลุ่ม
ของเทอร์พีนอยด์ มากกว่า 30 ชนิด ซึ่งสารที่พบมากและเป็นองค์หลักในน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่า คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละพื นที่ที่ได้จากโครมาโทแกรม ได้แก่ Sabinene (1.58-18.32 เปอร์เซ็นต์), β-pinene (0.76-5.83 
เปอร์ เซ็นต์ ), 1 ,8 -cineole (4.63-24.44 เปอร์เซ็นต์ ), trans-caryophyllene (8.45-30.64 เปอร์ เซ็นต์ ), 
caryophyllene oxide (0-8.37 เปอร์เซ็นต์ ), abietatriene (2.15-9.83 เปอร์เซ็นต์ ) เป็นต้น เมื่อน าสาร 
Sabinene, 1,8-cineol, trans-caryophyllene ที่คาดว่ามีผลต่อการยับยั งการงอกของวัชพืชมาทดสอบใน
เบื องต้น พบว่าสาร 1,8-cineol สามารถยับยั งการงอก ยับยั งเจริญของราก และยับยั งการเจริญของล าต้นไมยราบ
ยักษ์ ได้มากที่สุด เมื่อน าน  ามันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดใบดอก มาศึกษาผลต่อการยับยั งการงอก การเจริญของ
ราก และล าต้นไมยราบยักษ์ในเบื องต้นเช่นกัน และวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของสาร Sabinene, 1,8-
cineol, trans-caryophyllene ผลการยับยั งการงอก การเจริญของราก และล าต้นไมยราบยักษ์สูง เมื่อมีปริมาณ
ความเข้มข้น Sabinene และ 1,8-cineol มาก ผลการยับยั งการงอกของวัชพืชนี  อาจมีสารเทอร์พีนอยด์ชนิดอ่ืนๆ
ในน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่าที่มีส่วนช่วยในการยับยั งการงอกของวัชพืช ซ่ึงอาจต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 
จากการศึกษานี ท าให้ทราบข้อมูลกลุ่มสารส าคัญในน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่าที่มีฤทธิ์ในในการ

ควบคุมวัชพืช ซึ่งใช้เป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ต่อยอดงานวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเพ่ิมมูลค่าให้แก่
วัชพืชหรือพืชท้องถิ่นของไทย และเกษตรกรได้เข้าใจการใช้สารสกัดจากแมงลักป่าอย่างถูกต้องและได้ประโยชน์
สูงสุด เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการก าจัดวัชพืชแมงลักป่า ท าให้ไม่เป็นปัญหาต่อการผลิตทางการเกษตรต่อไป และ
เป็นฐานข้อมูลให้กับนักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจต่อไป 

11. ค าขอบคุณ : - 
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สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ISBN 974-533-027-2. 

ศิริกันยา ตรีประสิทธิ์ผล. 2544. สารสกัดจากใบกระเพราผีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแห้วหมู. วิทยานิพนธ์  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 89 หน้า
(http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4263). 24 มีนาคม 2557. 
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13. ภาคผนวก : 

ตารางท่ี 1 ศึกษาการสกัดน  ามันหอมระเหยจากแมงลักป่า ด้วยวิธีการกลั่นแบบ Hydro-stream ในแต่ละส่วนของ
พืช 

ส่วนของพืชที่ใช้
สกัด 

ลักษณะพืชที่ใช้
สกัด 

ความชื นเฉลี่ยของพืช
ที่ใช้สกัด (%) 

ปริมาณน  ามันเฉลี่ย  
(กรัมต่อกิโลกรัมพืชสด) (กรัมต่อกิโลกรัมพืชแห้ง) 

ใบ+ดอก 
ใบ 
กิ่ง+ล าต้น 

พืชสด 
 

54.66 
68.17 
59.56 

1.60 
0.67 
<0.1 

- 
- 
- 

ใบ+ดอก 
ใบ 
กิ่ง+ล าต้น 

พืชตากแห้ง 
 

14.30 
14.20 
18.30 

1.32 
0.22 
<0.1 

- 
- 
- 

ใบ+ดอก 
ใบ 
กิ่ง+ล าต้น 

พืชแห้ง 
 

15.43 
* 

11.54 

- 
- 
- 

3.76 
* 

<0.1 
*เนื่องจากพืชแห้ง จึงไม่สามารถแยกส่วนใบได้ 

 

 
รูปที่ 1 โครมาโทแกรมของน  ามันหอมระเหยจากส่วนใบ(สด)พืชแมงลักป่า ด้วยเครื่อง GC-MS 
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รูปที่ 2 โครมาโทแกรมของน  ามันหอมระเหยจากส่วนใบ(ตากแห้ง)พืชแมงลักป่า ด้วยเครื่อง GC-MS 

รูปที่ 3 โครมาโทแกรมของน  ามันหอมระเหยจากส่วนใบและดอก(สด)พืชแมงลักป่า ด้วยเครื่อง GC-MS 

รูปที่ 4 โครมาโทแกรมของน  ามันหอมระเหยจากส่วนใบและดอก(ตากแห้ง)พืชแมงลักป่า ด้วยเครื่อง GC-MS 

รูปที่ 5 โครมาโทแกรมของน  ามันหอมระเหยจากส่วนใบและดอก(ต้นแห้ง)พืชแมงลักป่า ด้วยเครื่อง GC-MS 
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ตารางท่ี 2 กลุ่มสารส าคัญที่พบในน  ามันหอมระเหยจากการสกัดแมงลักป่า โดยเครื่องมือ GC-MS จ าแนกตามชนิดของ
เทอร์พีนอยด์ 

ชนิดของ 
เทอร์พีนอยด์ 

RT 
(min) 

Compounds identified 

% Area 
 

ส่วนดอก+ใบ ส่วนใบ 
 

สด ตากแห้ง ต้นแห้ง สด ตากแห้ง 
 

     
 

Monoterpenes 

 
5.77 Alpha-Thujene 0.15 - 0.46 - 0.20 

 
 

5.94 alpha-pinene 1.19 0.07 2.09 0.14 1.91 
 

 
6.83 sabinene 10.61 1.58 18.32 1.58 13.51 

 
 

6.91 beta-pinene 4.16 0.76 5.43 1.71 5.83 
 

 
7.23 beta-myrcene 0.16 - 0.12 0.06 0.40 

 
 

7.59 1-phellandrene 0.21 0.06 0.03 0.05 0.92 
 

 
7.76 delta-3-carene 0.08 - 0.09 0.04 0.18 

 
 

7.90 alpha-terpinene 0.05 0.03 0.03 - 0.25 
 

 
8.06 o-cymene 1.00 0.30 2.48 0.47 0.30 

 
 

8.25 1,8-cineole 16.68 4.63 23.39 10.53 24.44 
 

 
8.99 gamma-terpinene 0.09 0.08 0.04 - 0.41 

 
 

9.19 cis-sabinenehydrate 0.39 0.07 0.21 0.09 0.75 
 

 
9.68 fenchone 0.48 0.15 1.78 0.11 0.11 

 
 

9.80 alpha-terpinolene 0.93 0.39 0.21 1.00 4.77 
 

 
10.02 gamma-terpinene 0.20 - 0.12 - 0.13 

 
 

10.46 alpha-thujone 0.21 0.31 0.21 - - 
 

 
11.18 Camphor - - 0.15 - - 

 
 

12.20 terpinen-4-ol 1.18 0.87 2.82 0.95 0.65 
 

 
12.34 p-Cymenene 0.17 0.05 0.31 0.27 0.03 

 
 

12.54 cyclofenchene 0.03 - 0.11 0.03 - 
 

Sesquiterpenes 
       

 
16.61 Bicycloelemene 0.07 0.13 - 0.22 - 

 
 

16.95 alpha-cubebene 0.19 0.16 0.17 0.19 0.26 
 

 
17.65 alpha-copaene 1.62 1.58 1.47 1.70 2.04 

 
 

17.87 beta-bourbonene - 0.44 0.65 0.54 0.32 
 

 
18.02 beta-elemene 1.34 1.32 0.63 1.81 1.47 

 
 

18.77 trans-caryophyllene 19.95 25.10 8.45 30.64 19.07 
 

 
19.13 alpha-bergamotene 3.33 3.48 2.60 2.26 1.29 

 
 

19.58 alpha-humulene 1.61 1.74 0.76 2.11 1.15 
 

 
19.76 Neoalloocimene 0.27 0.39 0.16 - 0.40 
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20.24 germacrene-D 0.85 0.81 0.11 0.85 2.42 

 
 

20.37 beta-selinene 0.95 1.29 0.64 1.43 0.77 
 

 
20.60 alpha-selinene 

 
- - - 0.74 

 
 

20.61 germacrene-B 1.78 2.60 0.42 3.53 - 
 

 
21.04 alpha-copaene 0.44 0.43 0.29 0.41 0.55 

 
 

21.22 delta-cadinene 0.13 0.22 0.09 0.18 0.19 
 

ตารางท่ี 2 (ต่อ)  

ชนิดของ 
เทอร์พีนอยด์ 

RT 
(min) 

Compounds identified 

% Area  
ส่วนดอก+ใบ ส่วนใบ  

สด ตากแห้ง ต้นแห้ง สด ตากแห้ง  
      

 
22.48 (+) spathulenol 3.90 5.90 3.96 7.52 - 

 

 
22.54 

cyclohexane,1,5-diethenyl-3-
me 

0.38 - - 0.41 0.07 
 

 
22.61 caryophyllene oxide 4.62 8.37 7.36 6.98 - 

 
 

22.84 Alloaromadendrene 0.07 0.13 0.03 0.24 - 
 

 
23.30 Junipene 0.25 0.44 0.17 0.43 0.17 

 
 

23.90 gamma-cadinene 0.26 0.43 0.15 0.39 0.20 
 

 
24.20 Eudesma-4(14),11-diene 1.17 1.54 0.97 1.35 0.63 

 
 

25.03 z-alpha-trans-beramotol 2.42 4.16 1.92 2.17 0.95 
 

Diterpenes 
        

 
31.61 Rimuen 3.55 6.77 0.45 2.81 4.87 

 
 

32.30 Abietatriene 6.86 9.83 6.38 6.13 2.15 
 

 
36.41 Abieta-8,11,13-trien-7-one - 0.09 - - 

 
 

37.53 4-Epidehydroabietol 2.41 4.07 1.25 4.20 0.50 
 

other 
  

3.61 9.32 2.42 4.47 4.99 
 

 
ตารางท่ี 3 ผลของสาร sabinene, 1,8-cinole และ trans-caryophyllene ที่มตี่อการยับยั งการงอก การ
เจริญเติบโตของรากและล าต้นของไมยราบยักษ์เบื องต้น 
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สารที่พบในน  ามันหอมระเหย
ของแมงลักป่า 

ปริมาณน  ามัน 
(g) 

การยับยั งการงอก
(%) 

การยับยั งการเจรญิ
ของราก(%) 

การยับยั งการเจรญิ
ของล าต้น(%) 

Sabinene 25 63.37 50.57 31.64 
 50 -32.56 16.98 14.32 
 75 11.05 43.30 47.32 
 100 38.95 50.10 56.36 
1,8-Cineole 25 42.44 27.28 20.42 

50 61.63 32.08 24.59 
75 35.47 32.27 27.02 
100 80.81 69.19 73.25 

trans-caryophyllene 25 67.44 33.37 18.80 
50 27.91 31.05 38.74 
75 27.91 19.36 42.96 
100 30.23 54.78 67.49 
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ตารางท่ี 4 ทดสอบน  ามันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดใบดอก โดยใช้พืชสด ตากแห้ง และต้นแห้ง ของแมงลักป่า ที่

มีผลต่อการยับยั งการงอก การเจริญของราก และล าต้นไมยราบยักษ์ในเบื องต้น 

ส่วนของต้นแมงลักป่า 
ปริมาณน  ามัน

เทียบเท่าสารสกดั 
(g) 

การยับยั ง 
การงอก(%) 

การยับยั งการ
เจริญของราก(%) 

การยับยั งการเจรญิ
ของล าต้น(%) 

ใบ+ดอก (สด) 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 

ใบ+ดอก (ตากแห้ง) 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 

ใบ+ดอก (ต้นแห้ง) 25 21.35 26.42 49.03 

 
50 14.79 41.11 69.87 

 
75 79.40 91.21 94.04 

 
100 96.25 100.00 100.00 

 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะหห์าปริมาณ Sabinene, 1,8-cineole และ trans-caryophyllene ในน  ามันหอมระเหย
จากส่วนต่างๆของแมงลักป่า ด้วยเครื่อง GC-MS 

ส่วนของต้นแมงลักป่า 
ปริมาณความเขม้ข้น % (w/w) 

Sabinene 1,8-cineole trans-caryophyllene 
ใบ+ดอก (สด) 10.35 15.20 9.19 
ใบ+ดอก (ตากแห้ง) 2.27 5.40 22.80 
ใบ+ดอก (ต้นแห้ง) 21.03 25.21 3.22 

 


