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บทคัดยอ 

ความเปนพิษของสารสกัดจากสบูดํา (Jatropha curcas Linn.) ในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโต
ของตนกลาพืชใบแคบ โดยการสกัดสารจากสวนตางๆ ของตนสบูดําดวยน้ํากลั่นและเมทานอลและทดสอบกับตน
กลาขาว จากผลการทดสอบพบวาสารสกัดจากเปลือกของผลสบูดํามีผลในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโต
ของยอดและรากของตนกลาขาวมากที่สุด โดยสามารถยับยั้งการเจริญของยอดและรากของตนกลาขาวไดทั้งกอน
งอกและหลังงอกโดยที่ยอดยับยั้งได 80 และ 92 เปอรเซ็นต และในสวนของรากยับยั้งได 98 และ 100 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม  รองลงมาไดแก สารสกัดจากสวนของใบ กากของเมล็ดและลําตน 
สําหรับการเปรียบเทียบตัวทําละลาย พบวา การใชเมทานอลที ่5 เปอรเซ็นตมีประสิทธิภาพในการสกัดสูงกวาการใช
น้ํากลั่น จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาสารสกัดจากสบูดํามีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของตนกลาขาวซึ่งเปนพืช
ตระกูลหญา จึงมีแนวโนมในการพัฒนาสารสกัดจากสบูดําเพื่อเปนสารควบคุมวัชพืชจากธรรมชาต ิ
 
คําสําคัญ :  สบูดํา  สารสกัดหยาบ  ขาว  พืชตระกูลหญา 

 
Abstract 

Toxicity test of physic nut (Jatropha curcas Linn.) extract was conducted for suppression to the 
emergence and growth of  some grasses. The water and methanol were used to extract the substance 
from parts of physic nut. The rice seedling was chosen to be the plant model for this study. The result 
showed that the extract from exocarp and mesocarp of physic nut fruit at 8 g./ 100 ml. could highly 
suppress the emergence and growth of rice seedling. The extract could suppress the growth of rice 
seedling in pre- and post- emergence stage at 80 and 92 % (shoot), 98 and 100 % (root), respectively. 
Others parts of physic nut that the extract could suppress the growth of seedling such as leaf , crude of 
seed, stem. Moreover, the 5 % methanol was high  
efficiency than water for extraction the substance from physic nut. The results indicated that the physic 
nut extract was effective to suppress the growth of rice seedling which is a Gramneae.  Thus, the physic 
nut extract could be applied for controlling the weed. 
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คํานํา 

 สบูดําเปนพืชที่นํามาใชประโยชนในดานพลังงานและมีการศึกษากันอยางกวางขวางในการผลิตไบโอดีเซล 
มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Jatropha curcas Linn. เปนพืชที่อยูในวงศไมยางพารา Euphorbiaceae ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร เปนไมพุมยืนตนขนาดกลาง สูงประมาณ 2-7 เมตร ลําตนมีลักษณะเกลี้ยงเกลา ใบเรียบมี 4 แฉก 
คลายใบละหุง แตมีหยักตื้นกวาใบที่เจริญเติบโตเต็มที่ มีขนาดเทาฝามือ ลําตน ใบ ผล และเมล็ด มีสาร 
hydrocyanic สังเกตไดเมื่อหักลําตน สวนยอดหรือสวนกานใบจะมียางสีขาวขุนคลายน้ํานมไหลออกมา การศึกษา
เพื่อใชประโยชนจากสวนตางๆ ของตนสบูดําโดยเฉพาะใบและกิ่งกานยังมีการศึกษาไมมากนัก โดย เฉพาะทางดาน
การควบคุมวัชพืชของสารสกัดจากสบูดํานั้นยังไมมีการศึกษา จึงควรศึกษาและเห็นวาขอมูลที่ไดจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาสารกําจัดวัชพืชจากธรรมชาติในประเทศไทยตอไป 

 การศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งสารกําจัดวัชพืชจากธรรมชาติมีความสําคัญตอระบบนิเวศ และระบบการเกษตร
ของประเทศไทยโดยเฉพาะระบบเกษตรอินทรียเปนอยางยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยนําเขาสารกําจัดวัชพืชจาก
ตางประเทศซึ่งในแตละปนําเขาและใชในระบบเกษตรกรรมเปนจํานวนหลายหมื่นตัน อีกทั้งยังสูญเสียเงินตราออก
นอกประเทศเปนจํานวนหลายพันลานบาท โดยเฉพาะในป 2550/2551 มีการนําเขาสารกําจัดวัชพืชเปนมูลคาสูงถึง
กวา 6,000 ลานบาทและมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นในปตอๆ ไป การใชสารกําจัดวัชพืชสังเคราะหเหลานี้อยางกวางขวาง
ในพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศมาเปนเวลานาน ทําใหเกิดการสะสมของสารกําจัดวัชพืชเหลานี้ในผลผลิตทาง
การเกษตร ดิน แหลงน้ําบนดินและใตดิน รวมทั้งสิ่งแวดลอม ทั้งยังยากตอการตรวจวัดและกําจัดอีกดวย การใชสาร
กําจัดวัชพืชที่ไดจากธรรมชาตินอกจากจะทําใหลดปริมาณสารพิษสะสมในสิ่งแวดลอมเนื่องจากสารจากธรรมชาติ
ยอยสลายไดเร็วกวาแลว ยังเกิดความปลอดภัยตอผลผลิตทางการเกษตร และยังปองกันการตานทานสารกําจัด
วัชพืชในวัชพืช (herbicide resistance weeds) ไดอีกดวย 

 

อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 

สารที่ใชเปนตัวทําละลาย 
1.  เมทานอล 5% 
2.  น้ํากลั่น 

อุปกรณและเครื่องมือที่ใชทดสอบ 
1  กระบอกตวงขนาด 100 ml   
2  ปากคีบโลหะ   
3  ถาดพลาสติกสี่เหลี่ยมสีขาว   
4  กระดาษทิชชูมวนใหญ   
5  ขวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) 
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6  ขวดเชิงปริมาตร   
7  จานเพาะเลี้ยง (petri  dish) 

      8  บีกเกอรขนาดตางๆ 
      9   แทงแกวคนสาร 
      10  กระดาษกรองเบอร 1  (whatman No. 1 )   
      11  ผาขาวบาง 

12  ตะกราพลาสติก  
13  กรวยแกวกานยาว  
14  อลูมิเนียมฟอยด 
15  เครือ่งชั่ง 2 ตําแหนง (Balance, ADAM AFP-2100L, Sartorius Bsic) 
 

วิธีการ 
1. การเตรียมสารหยาบสกัดจากสบูดํา 

เก็บตัวอยางพืชสบูดําโดยรวบรวมแยก กากเมล็ด, ใบ, ลําตน  และเปลือกผล  จากนั้นนําตัวอยางพืชสบูดํา
มาทําความสะอาดเบื้องตน  หั่นใหมีขนาดเล็ก  ผึ่งไวในที่รมจนแหง  แลวนําชิ้นสวนของสบูดํา (กากเมล็ด, ใบ, ลํา
ตน  และเปลือกผล) ที่น้ําหนัก 2, 4, 6 และ 8 กรัมโดยใชน้ํากลั่นและเมทานอล 5% ปริมาตร 100 มิลลิลิตรเปนตัว
สกัด  ทิ้งไว 24 ชั่วโมง  ที่  25 องศาเซลเซียส  พอครบเวลานําสารละลายที่ไดกรองดวยผาขาวบาง และกระดาษ
กรอง Whatman เบอร 1   แลวเก็บสารละลายที่ไดไวที่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส  ในตูแช 
 
2.  การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสบูดําตอการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดขาว 
 2.1  การทดสอบกอนเมล็ดขาวงอก 

  เตรียมเมล็ดขาวเปลือกพันธุปทุมธานี 1 แชน้ํากลั่นจนทวมเมล็ดเปนเวลา 24 ชั่วโมง ที่ 25 องศา
เซลเซียส  จากนั้นนําสารสกัดจากชิ้นสวนของสบูดํา (กากเมล็ด, ใบ, ลําตน, และ เปลือกผล)ที่ความเขมขน 2, 4, 6 
และ 8 กรัม ตอตัวทําละลาย 100 มิลลิลิตร  ใสลงในจานเพาะเลี้ยงซึ่งรองพื้นจานดวยกระดาษกรอง Whatman 
เบอร 1 ในปริมาตร 5 มิลลิลิตร  แลวนําเมล็ดขาวที่ผานการแชน้ํามาแลว 24 ชั่วโมง  ใสในจานเพาะเลี้ยง  จานละ 
10 เมล็ด  เพาะเลี้ยงที่อุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน  ภายในที่มืด   เมื่อครบ 5 วัน นําเมล็ดขาวมาวัด
ความยาวยอด  ความยาวราก  บันทึกผลการทดลอง 

 2.2  การทดสอบหลังเมล็ดขาวงอก 
นําเมล็ดขาวที่ผานการแชน้ํามาแลว 24 ชั่วโมง  มาเพาะเลี้ยงตอในถาดพลาสติกอีก 48 ชั่วโมง  

ภายในที่มืด  จากนั้นนําสารสกัดจากชิ้นสวนของสบูดํา (กากเมล็ด, ใบ, ลําตน, และ เปลือกผล)ที่ความเขมขน 2, 4, 
6 และ 8 กรัม ตอตัวทําละลาย 100 มิลลิลิตร  ใสลงในจานเพาะเลี้ยงซึ่งรองพื้นจานดวยกระดาษกรอง Whatman 
เบอร 1 ในปริมาตร 5 มิลลิลิตร  แลวนําเมล็ดขาวที่ผานการเพาะเลี้ยง ใสในจานเพาะเลี้ยง  จานละ 10 เมล็ด  
เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน  ภายในที่มืด   เมื่อครบ 5 วัน นําเมล็ดขาวมาวัดความยาว
ยอด  ความยาวราก  บันทึกผลการทดลอง 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสบูดําตอการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดขาว 

ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบของพืชสบูดําพบวา  สารสกัดจากเปลือกของผลสบูดํา มีผล
ในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของยอดและรากของตนกลาขาวมากที่สุด โดยที่ระดับความเขมขน 8 
กรัม/100 มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเจริญของยอดและรากของตนกลาขาวไดทั้งกอนงอกและหลังงอกโดยที่ยอด
ยับยั้งได 80 และ 92 เปอรเซ็นต และในสวนของรากยับยั้งได 98 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีควบคุม  รองลงมาไดแก สารสกัดจากสวนของใบ กากของเมล็ดและลําตน  การเพิ่มความเขมขนของ
สารสกัดมีผลใหการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของตนกลาขาวถูกยับยั้งมากขึ้น (ภาพที่1-8)   สําหรับการ
เปรียบเทียบตัวทําละลาย พบวาการใชเมทานอลที่ 5 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการสกัดสารสูงกวาการใชน้ํา
กลั่น (ภาพที่9-10)    

 

             
 

ภาพที่ 1   ผลของสารสกัดที่ใชน้ํากลั่นเปนตัวทําละลาย                          ภาพที่ 2   ผลของสารสกัดที่ใชน้ํากลั่นเปนตัวทําละลาย 
ตอความยาวยอดของตนกลาขาว  โดยทําการ                                              ตอความยาวรากของตนกลาขาว  โดยทําการ 

ทดสอบกอนงอก                                                                                         
ทดสอบกอนงอก 

          
 

ภาพที่ 3   ผลของสารสกัดที่ใช MeOH 5%  เปนตัวทํา                             ภาพที่ 4   ผลของสารสกัดที่ใช MeOH 5%  เปนตัวทํา 
ละลายตอความยาวยอดของตนกลาขาว  โดย                                             ละลายตอความยาวรากของตนกลาขาว  โดย 
ทําการทดสอบกอนงอก                                                                             ทําการทดสอบกอนงอก 

0

50

100

150

200

2 4 6 8concentration  applied (g/100ml)

sho
ot  

len
gth

 (%
  of

  co
ntr

ol)

กากเมล็ด
ใบ
ลําตน
เปลือกผล

0

50

100

150

200

2 4 6 8concentration  applied (g/100ml)

sho
ot  

len
gth

 (%
  of

  co
ntr

ol)

กากเมล็ด
ใบ
ลําตน
เปลือกผล



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1879 

            
ภาพที่ 5   ผลของสารสกัดที่ใชน้ํากลั่นเปนตัวทําละลาย                         ภาพที่ 6   ผลของสารสกัดที่ใชน้ํากลั่นเปนตัวทําละลาย          
                ตอความยาวยอดของตนกลาขาว  โดยทําการ                                           ตอความยาวรากของตนกลาขาว  โดยทําการ 
                ทดสอบหลังงอก                                                                                     ทดสอบหลังงอก 

 

        
ภาพที่ 7  ผลของสารสกัดที่ใช MeOH 5% เปนตัว                                  ภาพที่ 8  ผลของสารสกัดที่ใช MeOH 5% เปนตัว 
            ทําละลายตอความยาวยอดของตนกลาขาว                                             ทําละลายตอความยาวยอดของตนกลาขาว                                 

โดยทําการทดสอบหลังงอก                                                                   โดยทําการทดสอบหลังงอก 
 

          
ภาพที่ 9  ผลของสารสกัดจากเปลือกผลของสบูดํา                        ภาพที่ 10  ผลของสารสกัดจากเปลือกผลของสบูดํา 

ตอความยาวยอดของตนกลาขาว                           ตอความยาวรากของตนกลาขาว 
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การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1880 

สรุปผลการทดลอง 
สารสกัดจากเปลือกของผลสบูดํามีผลในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของยอดและรากของตน

กลาขาวมากที่สุด โดยที่ระดับความเขมขน 8 กรัม/100 มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเจริญของยอดและรากของตน
กลาขาวไดทั้งกอนงอกและหลังงอกโดยที่ยอดยับยั้งได 80 และ 92 เปอรเซ็นต และในสวนของรากยับยั้งได 98 และ 
100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม  รองลงมาไดแก สารสกัดจากสวนของใบ กากของ
เมล็ดและลําตน  การเพิ่มความเขมขนของสารสกัดมีผลใหการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของตนกลาขาว
ถูกยับยั้งมากขึ้น  สําหรับการเปรียบเทียบตัวทําละลาย พบวา การใชเมทานอลที ่5 เปอรเซ็นตมีประสิทธิภาพในการ
สกัดสูงกวาการใชน้ํากลั่น จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาสารสกัดจากสบูดํามีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของตน
กลาขาวซึ่งเปนพืชตระกูลหญา จึงมีแนวโนมในการพัฒนาสารสกัดจากสบูดําเพื่อเปนสารควบคุมวัชพืชจาก
ธรรมชาต ิ

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณ  อาจารย ดร.อารม  อันอาตมงาม  อาจารยผูใหคําปรึกษาแนะนําและชวยในการแกไขปญหา
ขอบกพรองตางๆ  ขอขอบคุณเจาหนาที่หองปฏิบัติการกลาง ศสวท.  ที่อนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการใช
เครื่องมือและอุปกรณในการทดลอง  ทําใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
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