


การปลูกพืชพลังงานทดแทนเพื่อควบคุมการแพรระบาดของวัชพืช 

โดย  นางสาวนิศานาถ  ละอองพันธ  นักวิทยาศาสตร 7 ว. 

กลุมงานวัชพืช  สวนวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร  สํานักวิจัยและพัฒนา  กรมชลประทาน 

 

  

 พืชพลังงานทดแทนเปนพืชที่ใชทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิง  เนื่องจากบานเราไมมีบอน้ํามันขนาดใหญ   

จึงตองนําเขาน้ํามันในแตละปหลายแสนลานบาท  และราคาการซ้ือขายน้ํามันโลกมีราคาแพงขึ้น  การ

แกปญหาวิธีหนึ่งคือการรณรงคใหคนไทยประหยัดและหาแหลงพลังงานทดแทนซ่ึงมีหลายแหลง  เชน  

แสงแดด  ลม  น้ํา  และพืช  พืชที่มีศักยภาพสามารถนํามาเปนพลังงานทดแทนมี  2  กลุมคือพืชที่ใหแปงและ

น้ําตาล  ไดแก ออยและมันสําปะหลัง สามารถนํามาผลิตแอลกอฮอล  แลวนําไปผสมกับน้ํามันเบนซิน หรือที่

เรียก  กาซโซฮอล  อีกกลุมคือพืชน้ํามันไดแก  ปาลม ถั่วเหลือง และสบูดํา สามารถสกัดน้ํามันจากเมล็ดมาใช

กับเคร่ืองยนตดีเซล  หรือที่เรียกวา  ไบโอดีเซล  ในกลุมพืชน้ํามัน  สบูดําเปนพืชที่นาจับตาพืชหนึ่งของ

ประเทศไทย สบูดําปลูกอยางไร ใหผลผลิตเปนอยางไร และกระบวนการนําไปใชกับเคร่ืองยนตเปนอยางไร  

รวมทั้งการใชประโยชนจากสบูดําในดานอื่นๆ  นอกเหนือจากทดแทนน้ํามันดีเซล  เชน  ปองกันการ

พังทลายของหนาดิน   การควบคุมวัชพืช   เปนปุยอินทรีย   ใชเปนยาพ้ืนบานรักษาโรคตางๆ  เปนตน  การ

ปลูกสบูดําในประเทศไทยเร่ิมมีกระแสแรงมาก  ในชวงที่รัฐบาลมีนโยบายจะใชพลังงานทดแทน  ซ่ึงเปน

น้ํามันไบโอดีเซล  ถือเปนพืชทางเลือกใหม  พ.ศ. 2547  กรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ดําเนินการนํารองสงเสริมการใชน้ํามันสบูดําในไรนา  ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  พระชนมพรรษา  72  พรรษา  

เพ่ือกระตุนและเปนตัวอยางใหเกษตรกรทั่วไปเห็นความสําคัญของพลังงานทดแทนที่ประเทศไทยสามารถ

ผลิตไดเอง เพ่ือทดแทนการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศตอไป สบูดําเปนพืชทนแลง ตองการน้ํา

นอย  โตเร็วและใหผลผลิตเร็วภายใน  1 – 2  ปหลังปลูก  ระบบรากแผกวางรอบลําตน  รัศมีการแผกระจาย

ของรากรอบลําตนประมาณ  50  ซม.  การตัดแตงกิ่ง  ( pruning )  ทําใหมีการแตกกิ่งกานสาขาทางดานขาง  

ชวยเพ่ิมขนาดทรงพุม  และมีผลใหตนเจริญเติบโตทางดานขางมากกวาความสูง  ทําใหตนเต้ียปกคลุมผิวหนา

ดิน  ทําใหวัชพืชมีปริมาณลดลง  และเนื่องจากเปนพืชที่เจริญเติบโตเร็ว  มีความสามารถในการแขงขันสูง

เมื่อเทียบกับการเจริญของวัชพืช  นอกจากนี้เปนพืชที่มีสารพิษหลายชนิด  เชน  น้ํายาง  ( latex )  จากใบและ

ผล  น้ํามันจากเมล็ด  ( curcas oil )  เปนตน  ซ่ึงมีผลตอวัชพืชและศัตรูพืช  เชน  Phorbol  estors  จากน้ํามันที่

สกัดจากเมล็ดใชควบคุมแมลงศัตรูพืช  (  pest )  ไดหลายชนิด,  ลาเท็กซ  ( latex )  มีคุณสมบัติเปนสาร  

antibiotic  ใชฆาเช้ือ  Streptococcus  pyogens ,  Escherichia  coli ,  Streptococcus  aureus ,  Klebsiella  

pneumoniae ,  Candida  albicans  เปนตน  นอกจากนี้เปนพืชที่ปรับตัวงาย  ปลูกไดทุกที่แมกระทั่งในดินเค็ม  

เพ่ิมปุยใหกับดิน  ไมตองจัดการดูแลมาก  ขยายพันธุงาย  สามารถใหผลผลิตไดจนถึงอายุประมาณ  35  ป  

สําหรับการปลูกเพ่ือลดการระบาดของวัชพืชในพ้ืนที่ชลประทาน  มีรายงานวาไดมีการปลูกบริเวณขอบ



คลองชลประทานใน  Burkina  Faso  ในประเทศแอฟริกา  นอกจากจะชวยลดการแพรระบาดของวัชพืชแลว  

ยังชวยอนุรักษดิน  เชน  ลดการพังทลายของหนาดิน  (  erosion )  และปรับปรุงดิน  เปนตน  ผลพลอยไดจาก

การควบคุมวัชพืช  สามารถนําเมล็ดมาหีบน้ํามันใชเปนน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองยนตดีเซล  ทดแทนการ

ใชน้ํามันดีเซล 

 

สบูดํา 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 เปนพืชวงศ  Euphorbiaceae  มีช่ือวิทยาศาสตรวา  Jatropha  curcas  Linn.  เปนไมพุมยืนตนขนาดเล็ก

ถึงขนาดกลาง  มีอายุไมนอยกวา  20  ป  ลําตน  สวนที่มีอายุนอยอยูมีสีเขียว  ผิวเรียบ  อวบน้ํา  เปราะหักได

เพราะเปนไมเนื้อออน  ไมมีแกน  เมื่อสบูดํามีอายุมากขึ้น  โคนตนมีสีน้ําตาลอมเทา  และเร่ิมแตกทรงพุมเมื่อ

ลําตนมีความสูงจากระดับพ้ืนดินประมาณ  12  เซ็นติเมตร  โดยมีกิ่งแขนงเจริญออกทางดานขาง  ใหผลผลิต

เต็มที่เมื่อตนมีอายุประมาณ  3  ป  ลักษณะ ใบ  เปนใบเดี่ยว  เรียงสลับ  ขอบใบเปนแฉก  ยอดและใบออนมีสี

มวงแกมเขียว  ดอก  ออกเปนชอ  ที่ขอสวนปลายของยอดหรือปลายกิ่ง  โดยออกตามบริเวณซอกใบ  เปน

ดอกแยกเพศ  ในชอดอกพบทั้งดอกตัวผูและดอกตัวเมีย  โดยมีจํานวนดอกตัวผูมากกวาดอกตัวเมียใน

อัตราสวน  7 : 1  กลีบดอกตัวผูมีสีเขียวออน  ภายในมีอับละอองเรณู  10  อัน  ดอกตัวเมียมีกลีบดอกสีเหลือง

ออนและมีขนาดดอกใหญกวาดอกตัวผู      พบดอกตัวเมียอยูตรงกลางของชอยอย    ภายในรังไขมี   3   หอง  

( locules )  ปริมาณดอกยอยประมาณ  70–100  ดอกตอ  1  ชอดอก  แตจะติดผล 7 –15  ผลเทานั้น  ภายในชอ

ดอกอาจพบดอกสมบูรณเพศบางซ่ึงสามารถผสมภายในดอกเดียวกันได  ระยะเร่ิมออกดอกจนกระทั่งพัฒนา

เปนผลแกใชเวลาประมาณ  2–3  เดือน   ผล  คอนขางปอมหรือรูปกระสวย   มีเปลือกแข็ง   (  Nut )   มี  3  พู  

( Lobes )  ผลออนสีเขียว  ผลสุกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง  และเมื่อแกจัดจะเปลี่ยนเปนสีดํา  ผลแตกเมื่อแก  

หนึ่งผลมี 2–3 เมล็ด  แตสวนมากพบ  3  เมล็ด  เมล็ด  รูปรางปอมยาว  (  Oblong )  เปลือกเมล็ดมีสีดํา  เนื้อ

เมล็ดมีสีขาว  เปนที่เก็บสะสมน้ํามัน   ( oil )  และสารเคอรซิน  (  curcin )  ซ่ึงเปนสารพิษ  ทําใหทองเดิน

เหมือนสลอด  คนอีสานจึงเรียกสบูดําวา  สีสลอด  ใน  1  เมล็ดหนักประมาณ  0.6-0.7  กรัม  และมีปริมาณ

น้ํามันประมาณ  34-35% 

    

    



นิเวศวิทยาและการแพรกระจาย 

 สบูดํามีรายงานพบคร้ังแรกเมื่อ  400  กวาปมาแลว  มีแหลงกําเนิดในแมกซิโกและอเมริกาใต  เร่ิมมี

การแพรกระจาย  โดยชาวโปรตุเกส  จากบริเวณแถบทะเลแคริบเบียนไปยัง  Cape  Verd  Island  และ

ประเทศตางๆในแอฟริกาและเอเชีย  ปจจุบันแพรกระจายทั่วประเทศเขตรอน  สําหรับประเทศไทย  สบูดําถูก

นําเขามาโดยชาวโปรตุเกส  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  จุดประสงคเพ่ือนําเมล็ดมาบีบน้ํามันสําหรับทําสบู  สบูดํา

เปนพืชที่ปรับตัวไดดีเมื่อปลูกในสภาพแวดลอมที่แหงแลง  ทนแลงไดดีและเจริญเติบโตไดภายใตสภาพ

ภูมิอากาศและภูมิประเทศที่กวาง  เชน  แอลติจูลต้ังแต  0 – 500  เมตร ,  อุณหภูมิ  20 – 28 °C ,  ปริมาณ

น้ําฝนเฉลี่ย/ป  300 – 1000  มิลลิเมตร  และเจริญเติบโตไดทั้งในดินเส่ือมโทรมและขาดความอุดมสมบูรณ , 

ดินเค็ม  แตในดินแข็ง  ( heay  soil )  รากจะพัฒนาไมดีและการเจริญของรากลดลง 

 

การขยายพันธุ  มีแมลงชวยถายละอองเกสร  หลังปฎิสนธิรังไขก็จะคอยๆ พัฒนาเปนผล  เปลือกเมล็ดยังคง

ออนอยู  จนกระทั่งเมล็ดพัฒนาเต็มที่  เปลือกเมล็ดจะแข็ง  บานเราดอกจะออก  2  คร้ัง  คือในเดือน พ.ย. และ 

พ.ค.  ในพ้ืนที่ที่มีความช้ืนเพียงพอสามารถออกดอกไดตลอดป  การขยายพันธุสามารถทําได  3  แบบคือ 

 1.  เพาะเมล็ด  เมล็ดพันธุที่ใชควรมีความงอกไมตํ่ากวา  70  เปอรเซ็นต  และเปนเมล็ดพันธุที่เก็บใน

สภาพอุณหภูมิหองไมเกิน  2  เดือน  เนื่องจากเมล็ดมีน้ํามันจึงไมควรเก็บไวนาน  หลังจากตนกลามีอายุ

ประมาณ  2  เดือนจึงยายปลูก  ตนที่ไดจากการเพาะเมล็ดจะใหผลผลิตเมื่อตนมีอายุประมาณ 8-10 เดือนหลัง

ปลูก  เมล็ดควรเก็บเมื่อผลแตก  เมล็ดที่เก็บมาใหมจะงอกไดดี  และงอกภายใน  10  วันในดินที่มีความช้ืน 

 2.  ปกชําโดยใชทอนพันธุ  เลือกทอนพันธุที่มีสีเขียวปนน้ําตาลเล็กนอย  (ไมออนหรือแกเกินไป)  มี

ความยาว  45 – 50  เซ็นติเมตร  การปกชําจะแตกรากงายและติดดอกเร็วกวาปลูกดวยเมล็ด  ใหผลผลิตเมื่อตน

มีอายุ 6-8  เดือนหลังปลูก  การปกชําในถุงจะยายปลูกเมื่อมีอายุประมาณ  2  เดือน 

 3.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ  ใชสูตรอาหาร  MS  เหมือนการเพาะเลี้ยงพืชทั่วไป  โดยนําสวนของ

เอ็มบริโอมาเพาะเลี้ยง  ( embryo  culture )   

 

พันธุปลูก  พันธุที่ใหผลผลิตสูง  ไดแก  พันธุสตูล,  พันธุมุกดาหาร,  พันธุกาฬสินธ  เปนตน 

 

ระยะปลูก  ไดแก  2 x2 เมตร,  2 x2.5 เมตร,  2.5 x2.5 เมตร,  3 x3 เมตร,  4 x4 เมตร  อาจใชระยะปลูกระหวาง

ตนกวางและใชวิธีการตัดแตงกิ่ง  ( pruning )  เพ่ือใหมีการแตกกิ่งกานสาขามากๆ  เพ่ือใหไดตนเต้ียงายตอ

การเก็บเกี่ยวผลผลิต  พบวาที่ระยะปลูก 2x2.5 เมตร  และมีการตัดแตงกิ่งรวมดวย  จะใหผลผลิตตอไรสูง 

 

พื้นที่ปลูก  พ้ืนที่ดอน  น้ําไมทวมขัง  กลางแจง  แสงแดดจัด  เชน  คันนา  ริมร้ัวบาน  เนินเขาหรือบนเขา 

 

ฤดูปลูก  ที่เหมาะสมชวงเดือนเม.ย.– พ.ย.  ควรปลูกในชวง  1-2  เดือนกอนเขาหนาฝน 



ผลผลิต  ผลผลิตที่ไดโดยทั่วไปประมาณ  240  กิโลกรัม/ไร  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพันธุ  อายุ  สภาพแวดลอม  การ

จัดการและวิธีการปลูก  ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหผลผลิตเฉลี่ย  800  กิโลกรัม/ไร  ใหผลผลิต  2  ชวง

คือ  มิ.ย.-ก.ค.  และ  ต.ค.-ธ.ค.  ตนจะทิ้งใบในฤดูรอน  เมื่อเขาสูฤดูฝนจะแตกใบออนและออกดอก  บางพันธุ

ที่เปนพันธุตนเต้ียจะทยอยใหผลผลิตตลอดป  ในอินเดียใหผลผลิตเมล็ด  800-1,500  กิโลกรัม/ไร/ป  เมื่อ

นํามาสกัดน้ํามันใชทดแทนน้ํามันดีเซลไดถึง  400  ลิตร 

 

การสกัดน้ํามันจากเมล็ดสบูดํา 

 เก็บผลแก  มากะเทาะเปลือกออก  นําเมล็ดไปผ่ึงลม  จากนั้นทุบหรือบุบใหแตก  นําไปตากแดด

ประมาณ  30  นาที  แลวนํามาหีบหรือสกัดน้ํามัน  การหีบใชวิธีการอัดดวยแรงอัด  น้ํามันที่ไดมีสีขาวขุน  นํา

น้ํามันไปกรองแยกเศษผง  น้ํามันมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลแตมีความหนืดมากกวา  การเผาไหมให

กาซคารบอนไดออกไซดตํ่า  ซ่ึงไดมาตรฐานสากล  สามารถใชกับเคร่ืองยนตดีเซล  เชน  เคร่ืองยนตคูโบตา  

7  แรงมา  เคร่ืองยนตดีเซล  94  แรงมา  และไมพบยางเหนียวจับช้ินสวนเคร่ืองยนต  ในการสกัดน้ํามันพบวา  

เมล็ด  4  กิโลกรัม  สามารถสกัดน้ํามันได  1  ลิตร  ไดกากที่เหลือจากการหีบน้ํามันออกแลว  3  กิโลกรัม  

 

การใชประโยชนจากสบูดํา 

1.  ปลูกเพ่ือควบคุมวัชพืชบริเวณขอบคลองชลประทาน  ใน  Burkina  Faso  ประเทศแอฟริกา 

2. ใชปลูกในพ้ืนที่ดินเส่ือมโทรมหรือมีธาตุอาหารนอยและในเขตพ้ืนที่แหงแลง  และปลูกเพ่ือปองกันและ

ลดการพังทลาย  ( erosion )  ของหนาดิน  เชน  ในอินเดีย,  Cape  Verde 

3. ปลูกเปนร้ัวปองกันสัตวเลี้ยง  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  เขาไปทําลายพืชผลในฟลิปปนส  เปนร้ัว

ปองกันลมรอนในหนาแลง  เพ่ือลดการระเหยของน้ําในแปลงผักของชาวอินเดีย  หรือปลูกปองกันแนวลม  

เปนร้ัวเพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนที่ 

4.  ปลูกเปนสวนปา  ชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม  ปองกันน้ํากัดเซาะดิน  ลดปญหาฝนแลงและน้ําทวม 

5.  ปลูกเปนเสาคางของตนวานิลลาซ่ึงเปนไมเถาว  ในประเทศมาดากัสการของทวีปแอฟริกา 

6.  ปลูกพืชชนิดอื่นแซมในแปลงสบูดํา  สารจากตนสบูดําที่ปลดปลอยออกมาชวยขับไลแมลงศัตรูพืช 

7.  แขนงกิ่งกานของตนสบูดํา  นําไปใช 

    -เปนปุยพืชสด  

   - เปนฟนสําหรับใหความรอนหรือหุงตม  

  -ทําเปนแปรงสีฟน    และรักษาผูปวยโรคฟน   โดยเฉพาะที่เหงือกเปนแผล    สวนเถาที่ไดจากการ  

         เผาไหม  กิ่งกานหรือลําตน   ใชเปนผงยาสีฟน   ในอินเดียใชเถาของสบูดําทา  เพ่ือรักษาโรค  

         ริดสีดวงทวาร  หรือผสมกับน้ํามันมาสตาดแลวทาเพ่ือรักษาโรคผิวหนังในคน  และโค  กระบือ   

         หรือใชทาบรรเทาอาการโรคปวดตามขอและตามกลามเนื้อ  ( rheumatism )   

   -กานที่สกัดดวยน้ํามีฤทธ์ิยับย้ังการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเซลล  ( cytopathic  effect )  ของ 



                เช้ือ  HIV  ไดโดยมีพิษตํ่า 

8.  เปลือกของตนสบูดํา  ใหสารแทนนินประมาณ  37 %  ใชเปนยาถาย  ยาขับหนอนพยาธิ  แกปวดทอง  น้ํา

สกัดจากเปลือก  สามารถยับย้ังการเจริญของเสนใยเช้ือราบางชนิด  มีคุณสมบัติเหมือนสารเคมีที่มีฤทธ์ิใน

การทําลายเช้ือรา  และเปนวัตถุดิบในการผลิตสีธรรมชาติไดโดยใหสีน้ําเงินเขม  

9. ใบออนหรือยอดออน  นําไปนึ่งดวยไอน้ํารอน  เพ่ือทําลายกรดไฮโดรไซยานิกซ่ึงเปนสารพิษแลวนํามา

รับประทานได นอกจากนี้ยังใชเปนยาถอนพิษแกตัวรอน  แกพิษตานซาง  แกลิ้นเปนฝา  แกปากและลิ้นเปอย  

พุพอง  ใชเปนสียอมหรือเคลือบเคร่ืองหนังใหเปนสีน้ําตาล  แทนการฉายดวยรังสี  ultraviolet  น้ําสกัดจาก

ใบสามารถใชควบคุมโรคพืชของแหนแดง  ( Azolla )  ที่มีสาเหตุจากเช้ือรา  Sclerotium  sp.  และใบยังมี

ฤทธ์ิเปนยาฆาเช้ือ ( disinfectant ) สามารถยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียกลุม Staphylococcus sp., Bacillus sp.  

และ  Micrococcus sp.  ได  และมีฤทธ์ิคงอยูไดเกือบ  6  ช่ัวโมง 

10. ราก  ใชเปนยารักษาโรคของมนุษยชาติ  ( ethnomedicine )  และเปนวัตถุดิบในการผลิตสีธรรมชาติได  

โดยใหสีเหลือง 

11. เมล็ดของสบูดํา 

   -เมื่อนําเมล็ดมาบีบจะใหน้ํามัน  ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนเช้ือเพลิง  ใชในการหุงตมหรือเปนเช้ือเพลิง  

   ขับเคลื่อนเคร่ืองยนตแทนน้ํามันดีเซล   เชน   รถไถนา   ระหัดวิดน้ํา   รถอีแตน   สามารถนํามาผลิต  

   เปนไบโอดีเซลได  และไมพบซัลเฟอรไดออกไซดในการเผาไหม  เชน  ในอินเดีย  ฟลิปปนส   

   อินโดนีเซีย  และโปรตุเกส  เปนตน  

   -นําเมล็ดมาตําใหละเอียด  หรือนําเมล็ดมาเสียบดวยโลหะ  สามารถจุดใหแสงสวางแทนเทียนไข  

   -นําไปทําเปนน้ํามันหลอลื่น ทําสบู  ( hard  soap )  ทําเทียนไขและกลีเซอลีนดิบ  เชน  บางประเทศ 

     ในทวีปยุโรป  และในอินเดีย  

   -เปนยาสมุนไพรพ้ืนบาน  ใชรักษาทั้งโรคภายในและภายนอก  เชน  ใชเปนยาระบายหรือยาถาย  

     อยางแรง  หรือใชทารักษาโรคผิวหนังหรือปวดตามขอ  

   -กากสบูดําที่เหลือจากการบีบน้ํามัน ใชทําเปนปุยอินทรีย เนื่องจากมีธาตุไนโตรเจนสูงถึง 3.2-3.8 %   

     เชนเดียวกับ  กากน้ํามันละหุงและมูลไก  

   -ใชกากสบูดํารวมกับเปลือกผลสบูดํา  นําไปหมักในสภาพไรอากาศจะไดกาซมีเทน  70 %  

   -นํากากไปผลิตเปนอาหารสัตว  หลังผานกระบวนการกําจัดสารพิษดวยความรอน  รวมกับการสกัด  

     ดวยสารเคมี  

   -บางพ้ืนที่ของประเทศเม็กซิโก  นําเมล็ดมาคั่ว  หรือตมเพ่ือสลายสารพิษ  สามารถนําไปรับประทาน  

    ได  

   -ใชเปนสารปองกันกําจัดโรคที่เกิดจากเช้ือราหลายชนิด  เปนสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช  เปน  

     สารปองกันกําจัดหอยที่เปนพาหะของหนอนพยาธิในตับและกระแสเลือดของสัตวและคน  



12. น้ํายาง  ( latex )  ของสบูดํา  มีคุณสมบัติคลายชะแลค  ( shellac )  ใชเคลือบเงา  ทําน้ํามันทาสี  ใชทําหมึก

พิมพ  ใชเปนยารักษาโรค  น้ํายางที่มีความเขมขน  100%  และ  50%  สามารถฆาไขหนอนพยาธิไสเดือนและ

ของพยาธิปากขอที่อุณหภูมิหอง  และยังสามารถยับย้ังการเจริญของลูกน้ํายุง  ลาเท็กซ  ( latex )  มีคุณสมบัติ

เปนสาร  antibiotic  ใชกับเช้ือ  Streptococcus  pyogens ,  Escherichia  coli ,  Streptococcus  aureus ,  

Klebsiella  pneumoniae ,  Candida  albicans   

    มีรายงานสารพิษที่มีอยูมากมาย  ไดแก  hydrocyanic  acid  ที่พบจากยางของกิ่งกาน  และผลสด  สวน

ที่พบในน้ํามันที่บีบออกมาจากเมล็ดไดแก  curcin,  phorbol esters,  saponin,  protease inhibitor  และ  

phytater  สวนที่ทําใหเกิดความระคายเคือง  เปนสารที่เพ่ิมฤทธ์ิของสารกอมะเร็ง  ( cocarcinogen )  DHPB  

เปนตัวสําคัญที่ทําใหเกิดพิษจากน้ํามันของเมล็ดสบูดํา น้ํามันและฟอรโบลเอสเธอรดิบของเมล็ด เปนพิษตอ

ตัวออนของแมลง Manduca sexta ขนาดที่ไดผล (ED50) ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของตัวออนแมลง  อยูที่

สารสกัดฟอรโบลเอสเธอร  0.125  มล.ตออาหารที่ทําขึ้นใชเลี้ยง  1  กรัม  (ชํานาญ  และคณะ, 2549)  พบวา  

Phorbol  estors  จากน้ํามันที่สกัดจากเมล็ดใชควบคุมแมลงศัตรูพืช  ( pest )  ไดหลายชนิด 
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