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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาประสิทธิภาพกลุ่มสาระส าคัญของสาบเสือ (Chromolaena odorata L.) ในการ
ก าจัดวัชพืช โดยการเก็บตัวอย่างสาบเสือมาสกัดน  ามันหอมระเหยด้วยวิธี Hydro-steam Distillation 
พบว่าการสกัดน  ามันหอมระเหยจากดอกสาบเสือจะได้ปริมาณน  ามันหอมระเหยมากที่สุด คือ 1.59 มล./

ก.ก (ตัวอย่างพืช) และกลุ่มสารส าคัญท่ีพบในน  ามันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดสาบเสือ ได้แก่ α-

pinene, β-pinene, germacrene D, germacrene B, β-copaen, geijerene/pregeijerene, 
trans-caryophyllene, delta-cadinene ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดน  ามันหอม
ระเหยที่ได้จากดอกและใบสาบเสือ เมื่อน ามาทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นต่อการงอกของเมล็ดไมยราบ
ยักษ์ พบว่า อัตราการงอกและความยาวรากที่ความเข้มข้น 15, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ มีความ
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมโดยให้อัตราการงอก ความยาวราก และความยาวยอดที่ลดลง เมื่อสารสกัดมี
ความเข้มข้นเพ่ิมขึ น ส่วนสารสกัดหยาบสาบเสือที่ความเข้มข้น 15, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
ยับยั งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ได้ 100 % ในระดับห้องปฏิบัติการ 
 



ค าส าคัญ : สาบเสือ น  ามันหอมระเหย สารสกัดหยาบ วัชพืช ไมยราบยักษ์ 
 
 

Abstract 
 

The volatile oil from the dried leaves of Chromolaena odorata (L.) was obtained 
by hydrodistillation and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). 

The major components were α-pinene, β-pinene, germacrene D, germacrene B, β-
copaen, geijerene/pregeijerene, trans-caryophyllene, delta-cadinene. For testing the 
effectiveness of volatile oils extracted from flowers and leaves Siam weed. When tested 
for the seed germination of giant mimosa, both of volatile oils extracted could inhibit of 
seed germination at concentrations of 15, 25, 50 and 75 percent by reduced root and 
shoot length when the extract concentration increased. As well as Siam weed extract at 
concentrations of 15, 25, 50 and 75 percent, the percent inhibition of seed giant mimosa 
at 100% in laboratory scale. 
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ค าน า 
 
การเกษตรกรรมมักประสบปัญหาเกี่ยวกับวัชพืช ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชปลูก 

ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ปัจจุบัน พบว่ามีวัชพืชจ านวนมากที่สามารถเข้าท าลายพืชปลูก สร้าง
ความเสียหายให้กับพืชปลูก สง่ผลให้ผลผลิตลดลง ท าให้ในทุกปีเกษตรกรต้องใช้สารเคมี ซ่ึงเป็นสารก าจัด
ศัตรูพืชมากถึง 70 % ของสารเคมีท่ีมีจ าหน่ายทั งหมด และมีการใช้ต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานหลายสิบ
ปี ส่งผลให้เกิดการตกค้างในดิน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จากปัญหาดังกล่าว
ท าให้ในปัจจุบันเกษตรกรหันมาใช้การทาเกษตรอินทรีย์ โดยใช้สารประกอบอินทรีย์เพื่อป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชมากขึ น 
             สาบเสือ (Chromolaena odorata L. หรือ  (Eupatorium  odoratum L.)  เป็นทั งวัชพืช
และพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มาก มีการศึกษาวิจัยทางเพ่ือใช้เป็นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชหลายประเภท 
เช่นแมลง โรคพืช และ สารก าจัดวัชพืช สารสกัดจากใบสาบเสือ  ส่วนที่เป็นน  า (aqueus)  ประกอบด้วย  
tannin,  phenols และ  saponin  (Inya-Agna, et al.; 1987) ในน  ามันหอมระเหยจากใบพบสาร  



pinene,  cadiene,  camphor,  limonene, β-caryophyllene  และ  cadinol       ปริมาณน  ามัน
หอมระเหยจะมากหรือน้อยขึ นอยู่กับความสดและความแห้งของใบ   
 การสกัดใบสาบเสือด้วยวิธีสกัดด้วยน  าและเมทานอล พบว่าสารประกอบอัลคาลอยด์จะพบใน
สารสกัดใบสาบเสือที่สกัดด้วยเมทานอลเท่านั น ส่วนสารประกอบพวก tannins, steroids, terpenoids, 
flavonoids และ cardiac glycosides พบได้ทั งสารสกัดจากเมทานอลและน  า (Afolabi et  al.; 2007) 
 การศึกษาของ Moses และคณะ (2010) พบว่าน  ามันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดใบแห้งของ

สาบเสือโดยวิธี hydrodistrillation และน ามาทดสอบด้วย GC-MS มีองค์ประกอบหลัก คือ α-pinene 

(42.2%), β-pinene (10.6%), germacrene D (9.7%), β-copaen-4α-ol (9.4%), (E)-
caryophyllene (5.4%), และ geijerene/pregeijerene (7.5%) และน  ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ยับยั งเชื อ 
Bacillus cereus และยับยั งเชื อรา Aspergillus niger ได้ และจากการศึกษาของ Pisutthanan และ
คณะ (2006) โดยการสกัดน  ามันหอมระเหยจาก aerial parts ของสาบเสือที่ ได้จากพิษณุโลกและ
วิเคราะห์องค์ประกอบด้วย GC-(FID) และ GC-MS พบว่าองค์ประกอบหลักคือ pregeijerene (17.6%), 

germacrene D (11.1%), α-pinene (8.4%), β -caryophyllene (7.3%), vestitenone (6.5%), β-
pinene (5.6%), delta-cadinene (4.9%), geijerene (3.1%), bulnesol (2.9%) แ ล ะ  trans-
ocimene (2.2%) 
 การศึกษาสารสกัดสาบเสือที่สกัดด้วยน  าเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดวัชพืช พบว่า
การพ่นสารสกัดสาบเสือแบบก่อนพืชและวัชพืชงอกในอัตรา 1:5 พืชและวัชพืชมีการเจริญเติบโตดีกว่าเมื่อ
ไม่ได้รับสารสกัดสาบเสือ แต่ที่สารสกัดอัตรา 1 :3 พืชและวัชพืชมีความสูงลดลงเล็กน้อยแต่การ
เจริญเติบโตของวัชพืชลดลงมากขึ นเมื่ออายุมากขึ นที่ 6 สัปดาห์หลังพ่นสารสกัดสาบเสือ (ชอุ่มและศิริพร, 
2550) 
 หทัยชนก นันทพานิช (2544) ศึกษาการใช้สารสกัดจากใบสาบเสือที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0, 
10, 20, 30 และ 40 (โดยน  าหนักต่อปริมาตร) มาทดสอบการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพืช
ปลูกและวัชพืชจ านวน 10 ชนดิ แต่ผลการทดสอบพบว่าสารที่สกัดระดับความเข้มข้นร้อยละ 40 สามารถ
ยับยั งการงอกของเมล็ดพืชที่น ามาทดสอบทุกชนิด ในขณะที่สารสกัดที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 30 
สามารถยับยั งการงอกของเมล็ดพืชได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นเมล็ดข้าวโพดและถั่วฝักยาว ส าหรับสารสกัด
ใบสาบเสือที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10 และ 20 สามารถลดความเร็วในการงอกของเมล็ดพืชที่น ามา
ทดสอบได้บางชนิด 
 จุฑามาศ ศุภพันธ์ และ วีระเกียรติ ทรัพย์มี (2557) ศึกษาผลของสารสกัดจากใบวัชพืช 5 ชนิด 
ได้แก่ สาบเสือ ต้อยติ่ง หญ้าคา แมงลักคา และขี ไก่ย่านด้วยเมทานอลต่อการงอกและการแบ่งเซลล์ของ
ข้าววัชพืช พบว่า สารสกัดจากใบ วัชพืชทุกชนิดมีผลต่อการงอกและการแบ่งเซลล์ของข้าววัชพืช โดยสาร
สกัดจากสาบเสือ ต้อยติ่ง หญ้าคา แมงลักคา และขี ไก่ย่านยับยั งการงอกท่ี 40, 100, 20, 100 และ 80 



เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ส่วนผลการแบ่งเซลล์พบว่าสารสกัดจากสาบเสือ ต้อยติ่ง หญ้าคา แมงลักคา และขี 
ไก่ย่านยับยั งที่ 20, 10, 10, 20 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

 
วิธีด าเนินการ 

 

อุปกรณ์และสารเคมี 
1. เครื่องชั่งละเอียด 4 ต าแหน่ง ที่ผ่านการสอบเทียบ 
2. Volumetric flask และ pipette ที่ผ่านการสอบเทียบ 
3. เครื่องกลั่น Hydro-Distillation  
4. เครื่อง Gas chromatograph/Mass spectrometry (GC-MS) 
5. เครื่องระเหยแบบลดความดัน(Rotary evaporator) 
6. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ เช่น ผ้าขาวบาง กระดาษกรอง 

จานเพาะ (peshtri dish) 
7. ตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น เมทานอล เป็นต้น 

 
วิธีการ 
ศึกษาการสกัดน  ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบจากสาบเสือ 
 การสกัดน  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ น าส่วนต่างๆ ได้แก่ ใบสด ใบแห้ง ก้านสด ก้านแห้ง และ
ดอกสด มาสกัดน  ามันหอมระเหย โดยวิธีกลั่นแบบ Hydro-stream Distillation แล้วน ามาท าให้บริสุทธิ์ 
โดยการละลายด้วย petroleum ether กรองผ่าน Anhydrous Sodium sulfate ล้างด้วย petroleum 
ether จากนั นน าไปลดปริมาตรด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดัน (Rotary evaporator) บันทึกข้อมูล
ปริมาณน  ามันหอมระเหยที่ได้ 
 การสกัดสารสกัดหยาบจากสาบเสือ โดยใช้ใบสาบเสือแห้ง สกัดด้วยสารละลายอินทรีย์ กวน
ตัวอย่างใบสาบเสือ 100 กรัม ในเมทานอล 500 มล  หลังจากนั นกรองเอาส่วนของสารสกัดด้วยผ้าขาว
บาง และกระดาษกรอง ตามล าดับ ระเหยตัวท าละลายด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดัน (rotary 
evaporator) จนหมด เก็บสารสกัดท่ีได้ไว้ในขวดแก้วสีชา ปิดฝาให้สนิทน าไปแช่เย็นเพื่อใช้ในการทดลอง
ต่อไป 
ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์กลุ่มสารส าคัญในน  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ ด้วยวิธี Gas 
chromatography /Mass spectrometry (GC-MS) 

น าน  ามันหอมระเหยที่ได้จากส่วนต่างๆของต้นสาบเสือมาเจือจางด้วยเมทานอล กรองตัวอย่าง
ผ่านแผ่นกรองไนลอน ขนาด 0.22 ไมครอน ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และท าการ
วิเคราะห์หากลุ่มสารส าคัญด้วยเครื่อง Gas chromatograph/Mass spectrometry  (GC-MS) 



 
 
ทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบของสาบเสือในต่อการงอกของ
วัชพืช ระดับห้องปฏิบัติการ 

ทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของน  ามันหอมระเหยจากดอกสาบเสือต่อการงอกของเมล็ด
ไมยราบยักษ์ วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า มี 6 กรรมวิธี ดังนี   

กรรมวิธีที่ 1   น  ามันหอมระเหยจากดอกสาบเสือ 0% 
กรรมวิธีที่ 2   น  ามันหอมระเหยจากดอกสาบเสือ 15% 
กรรมวิธีที่ 3   น  ามันหอมระเหยจากดอกสาบเสือ 25% 
กรรมวิธีที่ 4   น  ามันหอมระเหยจากดอกสาบเสือ 50% 
กรรมวิธีที่ 5   น  ามันหอมระเหยจากดอกสาบเสือ 75%     
กรรมวิธีที่ 6   น  า (กรรมวิธีควบคุม)  
ทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของน  ามันหอมระเหยจากใบสาบเสือต่อการงอกของเมล็ดไมยราบ

ยักษ์ วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า มี 6 กรรมวิธี ดังนี   

กรรมวิธีที่ 1   น  ามันหอมระเหยจากใบสาบเสือ 0% 
กรรมวิธีที่ 2   น  ามันหอมระเหยจากใบสาบเสือ 15% 
กรรมวิธีที่ 3   น  ามันหอมระเหยจากใบสาบเสือ 25% 
กรรมวิธีที่ 4   น  ามันหอมระเหยจากใบสาบเสือ 50% 
กรรมวิธีที่ 5   น  ามันหอมระเหยจากใบสาบเสือ 75%     
กรรมวิธีที่ 6   น  า (กรรมวิธีควบคุม)      
ทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของสารสกัดหยาบต่อการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ วางแผนการ

ทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า มี 6 กรรมวิธี  ดังนี  
กรรมวิธีที่ 1   สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 0% 
กรรมวิธีที่ 2   สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 15% 
กรรมวิธีที่ 3   สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 25% 
กรรมวิธีที่ 4   สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 50% 
กรรมวิธีที่ 5   สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 75%     
กรรมวิธีที่ 6   น  า (กรรมวิธีควบคุม) 
 
หยดสารสกัดจ านวน 5 มิลลิลิตร ลงบนกระดาษเพาะเมล็ดในจานแก้ว (Petri dish) ขนาด 9 

เซนติเมตร ทิ งข้ามคืนให้ตัวท าละลายระเหยออกไปจนหมดที่อุณหภูมิห้องในที่มืด ใส่น  ากลั่นจานละ 5 
มิลลิลิตร วางเมล็ดพืชทดสอบที่ผ่านการแช่น  าเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง ลงบนกระดาษเพาะ จ านวน 25 



เมล็ดต่อจาน เก็บท่ีอุณหภูมิห้องในที่มืดนาน 5 วัน จากนั นนับจานวนเมล็ดงอก วัดความยาวยอดและ
ความยาวรากของต้นกล้าไมยราบยักษ์ ค านวณเปอร์เซ็นต์การยับยั งโดยสูตรค านวณดังนี  (ดัดแปลงจาก 
Bakar et al., 2013)  

%การยับยั ง = (Pc – Pt) x 100  
      Pc  

เมื่อ Pc คือ จ านวนเมล็ดงอก ความยาวยอด ความยาวรากในชุดควบคุม  
     Pt คือ จ านวนเมล็ดงอก ความยาวยอด ความยาวรากที่ได้รับสารสกัดแต่ละความเข้มข้น  
ระยะเวลา  ตุลาคม 2555-กันยายน 2557 
สถานที่ด าเนนิงาน  ห้องปฏิบัติการเคมี ส านักวิจัยพฒันาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการ 

เกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ศึกษาการสกัดน  ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบจากสาบเสือ 

การศึกษาประสิทธิภาพกลุ่มสาระส าคัญของสาบเสือในการก าจัดวัชพืช โดยการเก็บ 
ตัวอย่างสาบเสือมาสกัดน  ามันหอมระเหยด้วยวิธี Hydro-steam Distillation พบว่าการสกัดน  ามันหอม
ระเหยจากดอกสาบเสือจะได้ปริมาณน  ามันหอมระเหยมากที่สุด รองลงมาคือ ใบสด ใบแห้ง ก้านสด และ
ก้านแห้ง ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์กลุ่มสารส าคัญในน  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ ด้วยวิธี Gas 
chromatography /Mass spectrometry (GC-MS) 

การวิเคราะห์หากลุ่มสารส าคัญในน  ามันหอมระเหยด้วยเครื่อง GC-MS ยี่ห้อ Agilent 
Technology รุ่น 6890 N /MS 5973 มีสภาวะเครื่องดังนี  

Column  RTx-5 W/Integra-Guard capillary column (Restex)30 m x 0.25 mm, 

film thickness 0.25 μm  
Temperature  Injector 200°C Mass transfer line 280°C 
Column oven Initial 50°C initial time 1 min rate 5°C/min final temp 230°C final   

time 10 min 
Solvent delay  4 min 
Energy ion source  70 eV, El mode 
Mass range   40-500 amu 
Injection volume 1 ul 
Carrier gas  Helium 1 ml/min 
 กลุ่มสารส าคัญท่ีพบในน  ามันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดใบสาบเสือโดยวิธี Hydro-steam 

Distillation ได้แก่ α-pinene, β-pinene, germacrene D, germacrene B, β-copaen, 



geijerene/pregeijerene, trans-caryophyllene, delta-cadinene เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
Moses S. Owolabi และคณะ (2010) พบว่าองค์ประกอบหลักท่ีพบในน  ามันหอมระเหยที่สกัดจากใบ

สาบเสือ คือ α-pinene (42.2%), β-pinene (10.6%), germacrene D (9.7%), β-copaen-4α-ol 
(9.4%), (E)- caryophyllene (5.4%), and geijerene/pregeijerene (7.5%).  
ทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบของสาบเสือในต่อการงอกของ
วัชพืช ระดับห้องปฏิบัติการ 
 ผลการสกัดน  ามันหอมระเหยที่ได้จากดอกและใบสาบเสือ เมื่อน ามาทดสอบประสิทธิภาพ
เบื องต้นต่อการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ พบว่า อัตราการงอกและความยาวรากที่ความเข้มข้น 15, 25, 
50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจากกลุ่มควบคุมโดยให้อัตราการงอก
และความยาวรากท่ีลดลง ผลต่อความยาวยอดพบว่าทุกกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกับกลุ่มควบคุม โดย
ความยาวยอดลดลงเมื่อสารสกัดมีความเข้มข้นเพ่ิมขึ น (ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 ) และเม่ือเปรียบเทียบ
สารสกัดน  ามันหอมระเหยที่ได้จากดอกและใบสาบเสือ พบว่า สารสกัดน  ามันหอมระเหยที่ได้จากใบ
สาบเสือสามารถยับยั งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ได้ดีกว่า  
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือต่อการงอกของเมล็ด
ไมยราบยักษ์ พบว่า สารสกัดหยาบที่ความเข้มข้น 15, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั งการงอก
ของเมล็ดไมยราบยักษ์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากกลุ่มควบคุม 
 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบของสาบเสือใน
ต่อการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ พบว่าสารสกัดหยาบของสาบเสือให้ผลการยับยั งการงอกของวัชพืชได้ดี
ที่สุด จึงเลือกสารสกัดหยาบของสาบเสือมาทดสอบประสิทธิภาพในสภาพเรือนทดลอง พบว่าสารสกัด
หยาบสาบเสือมีแนวโน้มในการยับยั งการเจริญเติบโตของต้นไมยราบยักษ์ได้ 
 ผลของสารสกัดน  ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบของสาบเสือ มีผลต่อการงอก ความยาวราก 
และความยาวยอด เช่นเดียวกับการทดลองของ จุฑามาศ และ วีระเกียรติ (2557) พบว่า สารสกัดจาก
สาบเสือความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั งการงอกของข้าววัชพืชได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับสารสกัด
จากต้อยติ่ง หญ้าคา แมงลักคา และขี ไก่ย่าน ซึ่งให้ผลคล้ายคลึงกันกับสารสกัดจากใบสาบเสือที่ความ
เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยังการงอกของข้าวได้ดีกว่าสารสกัดที่ได้จากรากและล าต้น ( 
 Devi O.I., Dutta B.K. and Choudhury P., 2013) 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษากลุ่มสารส าคัญของน  ามันหอมระเหยที่ได้จากส่วนต่างๆของสาบเสือ พบว่ากลุ่ม
สารส าคัญที่พบในน  ามันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดสาบเสือโดยวิธี Hydro-steam Distillation ได้แก่ 

α-pinene, β-pinene, germacrene D, germacrene B, β-copaen, geijerene/pregeijerene, 
trans-caryophyllene, delta-cadinene  และจากการศึกษาประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยและ



สารสกัดหยาบจากสาบเสือ พบว่าน  ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบที่ความเข้มข้น 15, 25, 50 และ 
75 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อการยับยั งการเจริญเติบโตของต้นไมยราบยักษ์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
จากกลุ่มควบคุม 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

  ใช้เป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ต่อยอดงานวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเพ่ิมมูลค่าให้แก่พืช
สมุนไพรหรือพืชท้องถิ่นของไทย และเกษตรกรได้เข้าใจการใช้สารสกัดจากพืชสาบเสืออย่างถูกต้องและได้
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการก าจัดวัชพืชสาบเสือ ท าให้ไม่เป็นปัญหาต่อการผลิตทาง
การเกษตรต่อไป และเป็นฐานข้อมูลให้กับนักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจต่อไป 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณน  ามันหอมระเหยจากส่วนต่างๆของสาบเสือ ด้วยวิธี Hydro-steam Distillation   

ส่วนของพืช ปริมาณน  ามัน 
(มล./น  าหนักตัวย่างพืช 1 ก.ก.) 

ใบสด 1.33 
ใบแห้ง * 
ดอก 1.59 

ก้านสด 0.33 
ก้านแห้ง * 

* ปริมาณน้อยมาก 

 
ตารางท่ี 2 ผลของน  ามันหอมระเหยที่ได้จากดอกสาบเสือต่อการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ 
 

ความเข้มข้น เปอร์เซ็นต์การยับยั ง ความยาวราก (cm) ความยาวยอด (cm) 
น  ามันหอมระเหยจากดอก
สาบเสือ 0% 

0.472% 1.685a 5.164a 

น  ามันหอมระเหยจากดอก
สาบเสือ 15% 

55.827% 0.748b 0.748b 

น  ามันหอมระเหยจากดอก
สาบเสือ 25% 

53.307% 0.791b 0.731b 

น  ามันหอมระเหยจากดอก
สาบเสือ 50% 

77.953% 0.373c 0.555b 

น  ามันหอมระเหยจากดอก
สาบเสือ 75% 

86.614% 0.227c 0.441b 

น  า (กรรมวิธีควบคุม) 0% 1.693a 5.425a 

%CV  11.53% 20.47 % 

 
หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ 
DMRT ที่ระความเชื่อมั่น 95% 
 
 
 



 
ตารางท่ี 3 ผลของน  ามันหอมระเหยที่ได้จากใบสาบเสือต่อการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ 
 

ความเข้มข้น เปอร์เซ็นต์การยับยั ง ความยาวราก (cm) ความยาวยอด (cm) 

น  ามันหอมระเหยจากใบ
สาบเสือ 0% 

0.472% 1.685a 5.164a 

น  ามนัหอมระเหยจากใบ
สาบเสือ 15% 

82.126% 0.303b 0.549b 

น  ามันหอมระเหยจากใบ
สาบเสือ 25% 

87.795% 0.207bc 0.404b 

น  ามันหอมระเหยจากใบ
สาบเสือ 50% 

95.354% 0.079c 0.115b 

น  ามันหอมระเหยจากใบ
สาบเสือ 75% 

97.244% 0.047c 0.041b 

น  า (กรรมวิธีควบคุม) 0% 1.693a 5.425a 

%CV  13.16% 23.18 % 

 
หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ 
DMRT ที่ระความเชื่อมั่น 95% 
 


