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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
  

------------------------ 
 

1. ชุดโครงการวิจัย :  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
 

2. โครงการวิจัย :  โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้พืชพืชสมุนไพรเพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
กิจกรรมที่ 1 :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้และการผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพ่ือป้องกัน 

   ก าจัด  ศัตรูพืช 
      กิจกรรมย่อย  :  - 

 
3. ชื่อการทดลอง :  วิจัยสูตรผลิตภัณฑ์สารสกัดจากว่านน  า 

ชื่อการทดลอง  :    Research on Botanical Pesticide Formulations from Sweet flag  
   (Acorus calamus L.)  

 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง :  รัตนาภรณ์  พรหมศรัทธา     กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 
ผู้ร่วมงาน :   อิสริยะ  สืบพันธุ์ดี    กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 

ธิติยาภรณ์ ประยูรมหิศร    กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 
     ปิยวดี   พิศาลรัตนคุณ  กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 

  
5. บทคัดย่อ 

   ว่านน  า (Acorus calamus L.) เป็นพืชที่มีศักยภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช น  ามันหอมระเหยในเหง้า
ว่านน  าประกอบด้วยสารเบต้า-อาซาโรน (beta-Asarone) เป็นสารประกอบหลัก สารประกอบอ่ืนๆได้แก่ อัลฟา-
อาซาโรน (alpha-Asrone), เมทิลไอโซยูจินอล  (methyl isoeugenol) และ ฟาร์นีซีน ( farnesene) เป็นต้น 
สกัดน  ามันหอมระเหยด้วยวิธี hydrodistillation  จากเหง้าว่านน  า สด อายุ  6, 9 และ 12 เดือน พบว่ามีปริมาณ
น  ามันหอมระเหย เฉลี่ย 0.35, 0.35 และ 0.61 %  เหง้าว่านน  าอบแห้งให้น  ามัน 1.59, 1.65 และ 1.92 %  ใบว่าน
น  าสดมีปริมาณน  ามันหอมระเหย 0.04, 0.04 และ 0.06 %   ตามล าดับ เหง้าแห้งสกัดด้วยเมทานอลและเอทา
นอลได้สารสกัดหยาบ 21.15 % และ 12.62  % ( 12 เดือน) 17.18 และ 7.05 % ( 9 เดือน) 18.33 และ 7.88 % 
( 6 เดือน) น  ามันว่านน  า มีสารส าคัญ เบต้า-อาซาโรน 74.30 %  อัลฟา-อาซาโรน 14.75 % สารสกัดหยาบเมทา
นอลและเอทานอลจากเหง้าว่านน  า มี เบต้า-อาซาโรน 8.43 % และ 22.86 %   ในใบมี เบต้า-อาซาโรน 1.52 % 
และ 4.68 %  ตามล าดับ น  ามันว่านน  า 1.0 % และสารสกัดหยาบจากเอทานอล 2.5 % ท าให้หนอนใยผักวัยสอง
ตาย 100 %  ใน 48 ชั่วโมง  เตรียมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากน  ามันว่านน  าและสารสกัดหยาบ ได้แก่น  ามันว่านน  าใน 
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mineral oil  และเอทานอล , น  ามันว่านน  าผสมสารสกัดหยาบ  และสารสกัดหยาบผสมเอทานอลและโปรไพลีนก
ลัยคอล (propylene glycol) ทดสอบความคงสภาพผลิตภัณฑ์ที่  54 + 2oC  และน าผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ
ประสิทธิภาพกับหนอนใยผักวัยสอง พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีน  ามันว่านน  าเป็นส่วนประกอบมีเปอร์เซ็นต์การตายของ
หนอนใยผักวัยสองสูงกว่าสูตรที่มี propylene glycol เป็นส่วนประกอบ 

  
6. ค าน า 

ศัตรูพืชเป็นปัญหาส าคัญในการท าเกษตรกรรม  การจัดการศัตรูพืชของเกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้สารเคมี 
อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีสังเคราะห์เพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การปนเปื้อนสารเคมีในแหล่งน  า  สารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 
ผู้บริโภค และสัตว์เลี ยงทั่วไป รวมทั งสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์  การลดการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดย
การใช้สารสกัดจากพืชเป็นทางเลือกหนึ่งของการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง
ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อการบริโภคและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เป็นทางเลือกที่ดีแ ละ
ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้าสารเคมีสังเคราะห์จากต่างประเทศและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ
ให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันได้มีการน าสารสกัดจากพืช (botanical pesticides) มาใช้ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
ทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ (Jacobson, 1989) เพ่ิมขึ น  น  ามันหอมระเหยจากพืชนอกจากใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องหอมและอาหารแล้ว ยังมีการใช้เป็นสารไล่แมลง สารก าจัดแมลง และสารป้องกันก าจัดโรคพืช ตลอดจนมี
การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชชนิดที่มีน  ามันเป็นพื น (essential oil-based pesticides) (Isman,  2000)  
ซ่ึงว่านน  าเป็นพืชสมนุไพรชนิดหนึ่งที่มมีันหอมระเหยที่มศีักยภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
  ว่านน  าเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Araceae มีถ่ินก าเนิดเดิมอยู่ในเขตอบอุ่นของทวีปเอเชีย  เป็นพืชที่ขึ นอยู่กับ
โคลน  เลน  หรือริมบ่อ  หนอง  บึง  ว่านน  าเป็นไม้ล้มลุกเนื ออ่อน มีเหง้าอยู่ใต้ดิน  มีการน าว่านน  ามาใช้เป็นสาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชตั งแต่ต้น ค.ศ. 1600 ในประเทศแถบทวีปยุโรป น ามาใช้เป็นสารไล่แมลง  ซึ่งมีการใช้มา
ก่อนที่จะใช้หางไหล (Thacker, 2009)   มงคล แก้วเทพ (2547) ได้รายงานวิจัยที่ระบุถึงฤทธิ์ในการก าจัดแมลง
ของว่านน  าว่ามีผลต่อระบบสืบพันธุ์ การวางไข่และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลง   สารสกัดเมทานอลของว่าน
น  าท าให้ด้วงข้าว  Sitophilus oryzae (L.)  และด้วงถั่วเหลือง  Callosobruchus chinensis  ที่โตเต็มวัยตาย

มากกว่า  90%  หลังจากการสัมผัสสารสกัดโดยตรง  3 – 4 วัน  น  ามันหอมระเหยจากเหง้าว่านน  าพบสาร  -
asarone (2,4,5-trimethoxypropenylbenzenes),  acorangermacrone  และ  asarylaldehyde  ซึ่งเปน็
สารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อแมลงวันผลไม้  3  ชนิด  คือ  Ceratitis capitata,  Dacus cucurbita  และ  D. dorsalis  
เมื่อน าว่านน  า  สะเดา  และโล่ติ๊นมาผสมในอัตราส่วน  1:1:1  พบว่ามีผลยับยั งการเจริญเติบโตและการกินอาหาร
ของตัวอ่อนผีเสื อกลางคืน  Earias vittella (Fab)  นอกจากนี ว่านน  ายังสามารถใช้ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในโรง
เก็บได้ (Kim et al., 2003) เมื่อน าข้าวสาลีไปคลุกกับน  ามันว่านน  าที่ความเข้มข้น  100,  500  และ  1,000 ppm  
สามารถป้องกันมอดแป้ง  Tribolium castaneum ได้  และเมื่อมอดแป้งถูกสารสกัดที่มีความเข้มข้น  200 ppm  
พบว่าท าให้การเจริญเติบโตของตัวอ่อนและตัวโตเต็มวัยลดลง   และสาร asarones  ซึ่งสกัดแยกมาจากน  ามันหอม
ระเหยจากรากว่านน  ามีผลยับยั งการเจริญเติบโตและการกินอาหารของผีเสื อกลางคืนชนิด Peridramasaucia     
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Nawamaki and  Kuroyanagi (1996)  ได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากว่านน  าในการยับยั งการงอกของ
เมล็ดผักกาดหอม ประเทศอินเดียมีการน าว่านน  ามาใช้เป็นยารักษาโรคในปลาที่เกิดจากเชื อแบคทีเรีย 
(Aeromonas   hydrophila)  (Bhuvaneswari and Balasundaram,2009.) ประเทศจีนมีการน าว่านน  ามา

ใช้ป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยและแมลง  โดยพบว่าในว่านน  ามีสาร Phenylpropanoids  α และ β-asarone 
เป็นสารออกฤทธิ์ (Perrett and Whitfield, 2006) ในประเทศไทยใช้ว่านน  าในการป้องกันก าจัดลูกน  า
ยุงก้นปล่อง (Aedes   aegypti) มีค่า LC50 16.0-48.2 mg/l น  ามันจากว่านน  า (Calamus oils ) ท าให้
ผิวหนัง และตาเกิดการระคายเคืองเมื่อสัมผัสโดยตรง เมื่อหายใจเข้าไปเกิดระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 
สามารถตกค้างอยู่ได้ในผิวดินและผิวน  าในระบบนิเวศน์หลังการใช้   ควรหลีกเลี่ยงการบรรจุในภาชนะที่มีสารที่
เป็นกรด ด่าง หรือ oxidizing agents     Calamus oils มีค่า LD50 (oral, rat) 777 mg/kg ค่า LD50 
(dermal, rabbit) >5,000 mg/kg มีความเป็นพิษต่อสัตว์น  า (aquatic organisms) มีความเป็นพิษถ้ากลืนกิน
เข้าไป (Lluch, 2009) 

ดังนั นจึงท าการวิจัยการสกัด แยกและหาปริมาณสารออกฤทธิ์เบต้า-อาซาโรนในเหง้าว่านน  า เพ่ือน ามา
เป็นตัวชี วัด (marker) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป รวมทั งศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากเหง้า
ว่านน  า เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืช   

 
7. วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 

อุปกรณ์      1. ถังสเตนเลสขนาด 20 ลิตรส าหรับแช่/หมักเหง้าว่านน  า 
  2. เครื่องชั่งหยาบ (2 ต าแหน่ง) และละเอียด (4 ต าแหน่ง) 
  3. เครื่องบดตัวอย่าง ตู้อบตัวอย่าง เครื่องกวนตัวอย่าง 
  4. เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน (Rotary evaporator) 
  5. ขวดก้นกลมขนาดต่างๆ  กรวยกรอง  กรวยแยก  บีกเกอร์   
  6. เอทานอล 95 % และ  absolute, เมทานอล,  mineral oil, propylene glycol  
  7. เครื่องแก้วและสารเคมีอ่ืนๆที่ใช้ในการทดลอง  
  8. เครื่อง Gas chromatography-Mass spectrometer (GC-MS) 
  9. ชุดกลั่นน  ามันหอมระเหย 
  10. กล่องพลาสติกและอุปกรณ์ส าหรับเลี ยงหนอนใยผัก, หนอนใยผัก   
  11. ว่านน  าจากจังหวัดราชบุรี 
วิธีการ  เตรียมตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างว่านน  าจากจังหวัดราชบุรีมาล้างด้วยน  าจนสะอาด แยกเหง้าและใบ  เป็นตัวอย่างทดสอบสด
และแห้ง  ส่วนที่ทดสอบแบบใช้ตัวอย่างแห้ง ให้น าเหง้าว่านน  ามาสับเป็นชิ นเล็กๆ น าไปอบในตู้อบที่ 50 oC จน
แห้ง บดด้วยเครื่องบด เก็บตัวอย่างในถุงพลาสติก ปิดไม่ให้อากาศเข้า 

 กลั่นน  ามันหอมระเหยด้วยวิธี hydrodistillation ด้วยชุดกลั่นน  ามันหอมระเหย โดยใช้เหง้า/ใบสด 500 
กรัม เหง้า/ใบ อบแห้ง  100 กรัม ต่อน  า 350 ml  กลั่นเป็นเวลา 5 ชั่วโมง เก็บน  ามันที่ได้  
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สกัดตัวอย่างอบแห้งด้วยเอทานอลและเมทานอล โดยใช้เหง้าว่านน  าบดที่เตรียมไว้ 10 กรัมต่อตัวท า
ละลาย 300 ml แช่ค้างคืน แล้วน ามากวนด้วยเครื่องกวน 1 ชั่วโมง กรอง  น า filtrate ที่ได้ไประเหยด้วยเครื่อง 
rotary evaporator จนแห้ง จดน  าหนักที่ได้ 

เตรียมสารสกัดหยาบเพ่ือใช้เตรียมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
สกัดเหง้าว่านน  าอบแห้งด้วยเอทานอล 95%  อัตราส่วน 1:3 โดยแช่สารสกัดในถังหมัก 20 ลิตรเป็นเวลา 

7 วัน แลว้น ามากวนด้วยเครื่องกวนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง กรอง เก็บ filtrate น ากากหลังกรองมาสกัดซ  าด้วยเอทา
นอล โดยกวน 4 ชั่วโมง กรอง เก็บ filtrate ที่ได้รวมกับครั งแรก แล้วน าไประเหยเอทานอลออกด้วยเครื่องระเหย
สารแบบลดความดัน จะได้สารสกัดหยาบของเหง้าว่านน  า 

ตรวจหาปริมาณเบต้าอาซาโรนโดย GC-MS 
ดูดน  ามันว่านน  ามา 2 ul ละลายใน abs. ethanol 10 ml กรองผ่าน filter Nylon 66 ใส่ขวดฉีดตัวอย่าง

ส าหรับฉีดเขา้เครื่อง GC-MS   สารสกัดหยาบจากเมทานอลและเอทานอล ท าเช่นเดียวกันโดยใช้สารสกัด 50 mg 
ละลายใน  abs. ethanol 25 ml กรองผ่าน filter Nylon 66   ฉีดตัวอย่างเข้าเครื่อง GC-MS เพ่ือแยกและวัด
ปริมาณสารเบต้า-อาซาโรนโดยใช้ operating condition  ดังนี   

Column:   RTx-5 W/Integra-Guard capillary column (Restek) 30 m x 0.25 mm, film thickness 
0.25 um 

Temperature:  Injector 200oC  Mass transfer line 280oC 
Column oven: Initial 50oC  initial time 1 min  rate 5oC/min final temp 230 oC final time 10 

min 
Solvent delay   4 min 
Energy ion source  70eV, EI mode 
Mass range   40-500 amu  
Injection volume 1 ul 
Carrier gas  Helium 1 ml/min 

การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันและสารสกัดหยาบจากเหง้าว่านน  ากับหนอนใยผัก (Plutella 

xylostella) วัยสองในระดับห้องปฎิบัติการ ด้วยวิธี Leaf Disc Feeding Test โดยแต่ละ treatment มี 4 ซ  า แต่
ละซ  าใช้หนอน 10 ตัว ตรวจสอบการตายของหนอนใยผักภายใน  72  ชั่วโมง 

เตรียมน  ามันหอมระเหยว่านน  าที่ความเข้มข้น 0.25, 0.5, 1, 2.5 %  ใน ethanol และ สารสกัดหยาบ ที่
ความเข้มข้นเดียวกันใน ethanol เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้น 

การผสมปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑส์ าเร็จรูป 
เตรียมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากน  ามันหอมระเหยว่านน  า สารสกัดหยาบและน  ามันว่านน  าผสมสารสกัด

หยาบ จ านวน 5 สูตร ดังนี  
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ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสูตรที่ 1 ความเข้มข้น 70% ของน  ามันว่านน  าใน mineral oil โดยใช้น  ามันจากเหง้า
ว่านน  าที่กลั่นโดยวิธี hydrodistillation 70 ml ผสม mineral oil 30 ml  

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสูตรที่ 2 ความเข้มข้น 70% ของน  ามันว่านน  าใน abs. ethanol โดยใช้น  ามันจาก
เหง้าว่านน  า 70 ml ผสม abs. ethanol 30 ml 

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสูตรที่ 3 ประกอบด้วยสารสกัดหยาบว่านน  า 120 กรัม abs. ethanol 480 ml และ 
propylene glycol 20 ml 

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสูตรที่ 4 ประกอบด้วยสารสกัดหยาบว่านน  า 120 กรัม น  ามันว่านน  า 25 ml  
propylene glycol 25 ml และ abs. ethanol 150 ml 

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสูตรที่ 5  ประกอบด้วยสารสกัดหยาบ 125 กรัม น  ามันว่านน  า 50 ml abs. 
ethanol 100 ml   

 
น าแต่ละผลิตภัณฑ์ไปหาปริมาณอาซาโรน ด้วยวิธี GC-MS  ทดสอบประสิทธิภาพกับหนอนใยผักวัยสองใน

ระดับห้องปฎิบัติการและทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 54+2 oC เป็นเวลา 14 วัน 
การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 
น าผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมา 25 ml ใส่ในขวดแก้วสีชาขนาด 50 ml ปิดฝา น าไปใส่ตู้อบควบคุมอุณหภูมิที่   

54+2oC เป็นเวลา 14 วัน แต่ละสูตรท า 5 ซ  า เมื่อครบก าหนดน าตัวอย่างออกจากตู้อบ ทิ งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง 
ตรวจสอบสภาพทางกายภาพทั่วไปของแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์ และน าไปตรวจหาปริมาณอาซาโรน ด้วย GC-MS 

  
ระยะเวลาเวลา 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 
  สถานที่ด าเนินการ 

กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ  กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
น  ามันหอมระเหยจากเหง้าว่านน  าทีส่กัดด้วยวิธี hydrodistillation  ที่อายุ 6, 9 และ 12 เดือนพบว่าเหง้า

สดมีน  ามันหอมระเหย 0.35, 0.35 และ 0.61 % เหง้าอบแห้ง 1.59, 1.65 และ 1.92 %  ตามล าดับ ใบสดมีน  ามัน
หอมระเหย 0.04, 0.04 และ 0.06 %   ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  เมื่อสกัดเหง้าอบแห้งด้วยเมทานอลได้สารสกัด
หยาบ 18.33, 17.18 และ 21.15 % ตามล าดับ สกัดด้วยเอทานอล ได้สารสกัดหยาบ 7.88, 7.05 และ 12.62 % 
ตามล าดับ ใบ (12เดอืน) อบแห้งสกัดด้วยเมทานอลและ เอทานอลพบว่าได้สารสกัดหยาบ 16.75 และ 6.03 %  
(ตารางท่ี 2) จะเห็นว่าการสกัดด้วยเมทานอลให้ปริมาณสารสกัดหยาบสูงกว่าการสกัดด้วยเอทานอลเนื่องจากเมทา
นอลมีความเป็นขั ว (polarity) สูงกว่าเอทานอลจึงสามารถสกัดเอาสารที่มีความเป็นขั วออกมาได้ดีกว่า เหง้าว่านน  า
ที่มีอายุ 12 เดือนให้ปริมาณน  ามันและสารสกัดหยาบสูงกว่าเหง้าอายุ 9และ 6 เดือน น  ามันจากเหง้าว่านน  ามี
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ปริมาณเบต้า-อาซาโรนเฉลี่ย  74.30 % และ เอลฟา-อาซาโรน   14.75  % สารสกัดหยาบจากเหง้าว่านน  าสกัด
ด้วยเมทานอลและเอทานอลมีปริมาณเบต้า-อาซาโรน  8.43 % และ 22.86 % สารสกัดหยาบจากใบมี 1.52 และ 
4.68 % ไม่พบเอลฟา-อาซาโรนในสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยเอทานอลและเมทานอล แม้ว่าปริมาณสารสกัดหยาบ
เหง้าว่านน  าสกัดด้วยเมทานอลสูงกว่า แต่ปริมาณสารส าคัญเบต้า-อาซาโรนน้อยกว่าในสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยเอ
ทานอล 

 
ตารางที่ 1  ปริมาณน  ามันจากเหง้าและใบว่านน  า อายุ 6, 9 และ 12 เดือน 
 
 

ส่วนของพืช 
ปริมาณน  ามัน (% V/W) 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เหง้า สด 0.35 0.35 0.61 
เหง้า อบแห้ง 1.59 1.65 1.92 
ใบ สด 0.04 0.04 0.06 

 
ตารางที่ 2  ปริมาณสารสกัดหยาบจากเหง้าและใบว่านน  าอายุ 6, 9 และ 12 เดือนสกัดด้วยเอทานอลและเมทา
นอล  
 
ส่วนของพืช/ตัวท า
ละลาย 

ปริมาณสารสกัดหยาบ (% W/W) 
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เหง้า / เมทานอล 18.33 17.18 21.15 
เหง้า/ เอทานอล 7.88 7.05 12.62 
ใบ/ เมทานอล * 11.33 16.75 
ใบ/ เอทานอล 2.38 9.59 6.03 
*ไม่ได้ท าการทดสอบ 

การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชเบื องต้นของน  ามันว่านน  าและสารสกัดหยาบจากเอ
ทานอลที่มีต่อหนอนใยผักวัยสองภายใน 72 ชั่วโมง พบว่า น  ามันว่านน  า 1.0 % และสารสกัดหยาบจากเอทานอล 
2.5 % มีประสิทธิภาพท าให้หนอนใยผักวัยสองตาย 100 % ใน 48 ชั่วโมง 

 
ตารางที่ 3  เปอร์เซ็นต์เบต้า-อาซาโรนและการตายของหนอนใยผักวัยสอง ของน  ามันและสารสกัดหยาบเหง้าว่าน
น  า 
 

 
ความเข้มข้น (%) 

%การตายของหนอนใยผัก % เบต้า-อาซาโรน 
น  ามันว่านน  า สารสกัดหยาบ น  ามันว่านน  า สารสกัดหยาบ 
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0.25 63.3 30 0.205 0.050 
0.50 86.7 60 0.411 0.101 
1.0 100* 86.7 0.821 0.201 
2.5 100* 100* 2.054 0.504 

 *ที่ 48 ชั่วโมง 
 

การเตรียมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปพบว่า ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสูตรที่ 1 ผสมแล้วมีสีขาวขุ่น เมื่อตั งทิ งไว้จะแยก
เป็น สองชั น เมื่อจะใช้ต้องเขย่าให้เข้ากันก่อน จากการทดสอบความคงตัวที่อุณหภูมิ 54+2 oC เป็นเวลา 14 วันไม่
พบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้แก่สีและลักษณะที่ปรากฏยกเว้นสูตรผลิตภัณฑ์ที่ 5 มีลักษณะข้นเหนียวมี
ตะกอน การทดสอบประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑ์พบว่าสูตรผลิตภัณฑ์สูตรที่ 3 และ 4 ที่มี propylene glycol 
เป็นส่วนประกอบท าให้หนอนใยผักวัยสองตาย 0 และ 45 % ใน 72 ชั่วโมง หลังจากอบที่อุณหภูมิ 54+2 oC 
พบว่าทุกผลิตภัณฑม์ีประสิทธิภาพลดลงยกเว้นผลิตภัณฑ์สูตรที่ 5 (ตารางท่ี 3)  สูตรที่มีน  ามันเป็นส่วนประกอบท า
ให้เปอร์เซนต์การตายของหนอนสูงและยังคงมีประสิทธิภาพหลังจากอบที่ 54+2 oC  เป็นเวลา 14 วัน สูตรที่ม ี
propylene glycol เป็นส่วนประกอบลดหรือไม่ท าให้หนอนตายถึงแม้ว่าในผลิตภัณฑ์ยังคงมีปริมาณเบต้า-อาซาโร
นอยู่ (ตารางท่ี 4) การตรวจสารส าคัญในสูตรผลิตภัณฑ์ที่ 0 วัน และ หลังจากเก็บไว้ 14 วัน ที่ 54+2 oC  ตรวจ
พบเบต้า-อาซาโรนในทุกสูตรลดลง ไม่พบเอฟาอาซาโรนในสูตรที่ 3   

 
ตารางที่ 4  เปอร์เซนตก์ารตายของหนอนใยผักวัยสอง (Plutella xylostella)   ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปว่านน  า 

 
สูตรผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

% การตายของหนอนใยผักวัยสอง 
ก่อนการทดสอบความคงตัว หลังการทดสอบความคงตัว 

สูตรที ่1 (F1) 95 90 
สูตรที่ 2 (F2) 72.5 52.5 
สูตรที่ 3 (F3) 0 0 
สูตรที่ 4 (F4) 45 22.5 
สูตรที่ 5 (F5) 95 95 

 
F1 = 70 % น  ามันว่านน  าใน mineral oil         F2 = 70 % น  ามันว่านน  าใน ethanol     
F3 = crude extract + ethanol + propylene glycol     F4 = crude extract + oil + propylene glycol 
F5 = crude extract + oil + ethanol 

 
ตารางที่ 5  ปริมาณอาซาโรนในสูตรผลิตภัณฑ์ที่ 0 วันและหลังจากเก็บไว้ 14 วัน ที่ 54+2 oC   
 

 ปริมาณอาซาโรน ที่  0 วัน(%) ปริมาณอาซาโรน ที่  14วัน 
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สูตรผลิตภัณฑ์ เบต้า-อาซาโรน เอลฟา-อาซาโรน เบต้า-อาซาโรน เอลฟา-อาซาโรน 
F1 46.18 7.75 36.86 5.50 
F2 44.39 8.73 33.24 7.16 
F3 4.55 - 3.10 - 
F4 19.64 2.34 9.89 1.62 
F5 35.42 9.30 33.78 8.22 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

  เหง้าว่านน  ามีสารส าคัญคือ เบต้า-อาซาโรน เหง้าว่านน  าอายุ 12 เดือนให้ปริมาณน  ามันและสารสกัด
หยาบมากกว่าเหง้าอายุ 9 และ 6 เดือน ปริมาณอาซาโรนในน  ามันจากเหง้าว่านน  ามีสูงกว่าในสารสกัดหยาบ   
น  ามันว่านน  ามีประสิทธิภาพในการท าให้หนอนใยผักวัยสองตายดีกว่าสารสกัดหยาบ ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากว่านน  า
ส าเร็จรูปที่มีน  ามันเป็นส่วนประกอบมีประสิทธิภาพในการก าจัดหนอนใยผักในระดับห้องปฎิบัติการและมีความคง
สภาพที่อุณหภูมิ 54 + 2 oC เป็นเวลา 14 วัน ดีกว่าสูตรที่มีเฉพาะสารสกัดหยาบเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากไม่มี
การทดสอบความคงตัวที่อุณหภูมิห้องเมื่อเก็บไว้เป็นเวลา 1 ปีเพราะเวลาการทดลองจ ากัด  ดังนั นจึงควรท าการ
ทดสอบความคงตัวที่อุณหภูมิห้องของผลิตภัณฑ์ที่มีน  ามันเป็นส่วนประกอบและน าไปทดสอบประสิทธิภาพในไร่นา
ก่อนที่จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้ให้แก่เกษตรกร 

 
 10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1.น าไปใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะในการปลูกพืชอินทรีย์ เป็นการลดการใช้สารเคมีในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช  ลดต้นทุนการผลิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ผลิตสารธรรมชาติจากพืชเพ่ือผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
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