
รายงานผลงานเรื่องเต็มผลการทดลองที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2555 
 

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

1. ชุดโครงการวิจัย  : การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

2. โครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พืชสมุนไพรเพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

กิจกรรม   : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้และการผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพร 

  เพ่ือป้องกันก าจัด ศัตรูพืช 

กิจกรรมย่อยที่ 2     : การทดลองที่ 2. วิจัยการใช้ว่านน  าท าสูตรผสมกับพืชอื่นเพ่ือเพ่ิม   
   ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
  ระยะเวลาเริ่มต้นปี 2555 สิ นสุด ปี 2558 (ระยะเวลา 4 ปี) 

 

3. ชื่อการทดลอง          : 2.1 ศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมรวมพืช ว่านน  า สะเดา และหางไหล  

ในการป้องก าจัดศัตรูพืช 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : -  

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง : นางพรรณีกา  อัตตนนท์    กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  สปผ.  
ผู้ร่วมงาน   : นางธนิตา  ค่ าอ านวย    กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  สปผ. 

: นางสาวธิติยาภรณ์  ประยูรมหิศร   กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  สปผ. 

   
5. บทคัดย่อ 

ศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมรวมพืช ว่านน  า สะเดา และหางไหล ในการป้องก าจัดศัตรูพืชสกัดและ
วิเคราะห์ปริมาณสารส าค ญในสารสกัดพืช เหง้าว่านน  าจากจังหวัดราชบุรี เมล็ดสะเดาแห้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี 
และรากหางไหล จากจังหวัดชลบุรี  ได้ค่าเฉลี่ยสารส าคัญเบต้า-อาซาโรน 57.87%ในสารสกัดน  ามันว่านน  า สารอา
ซาไดแรคติน 1.47% ในสารสกัดสะเดา และสารโรติโนนในสารสกัดหางไหล 10.02%  ท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของ สารสกัดหยาบ ของส่วนผสมรวมพืช 3ชนิด ในการป้องกันก าจัดหนอนใยผัก เพ่ือ ให้ได้ 
อัตราส่วนของ แต่ละคู่ท่ีดีที่สุด แล้วน ามาทดสอบเปรียบเทียบคู่ท่ีดีที่สุดเพ่ือให้ได้อัตราส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันก าจัดหนอนใยผัก  โดยท าการทดสอบใน ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิ จัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสาร
ธรรมชาติ  ผลการทดสอบพบว่าส่วนผสมพืชหางไหล/ว่านน  า อัตรา80/20, 60/40 ,40/60 และหางไหล/สะเดาที่
อัตรา 80/20 ท าให้หนอนใยผักวัยที่2 ตายสูงไม่ต่างกันที่ 82.5,90.0,92.5% และ90.0%ตามล าดับ และเมื่อ



ทดสอบกับหนอนวัยที่3 พบว่าหางไหล/ว่านน  าที่อัตรา 80/20,60/40 และหางไหล/สะเดาอัตรา80/20 ท าให้
หนอนวัยที่3 ตายสูงไม่ต่างกันที่72.5,82.5%และ67.50%ตามล าดับ  
 สรุปได้ว่า ส่วนผสมระหว่าง หางไหล/ว่านน  า ที่อัตรา 80/20, 60/40 และ40/60   และ ส่วนผสมระหว่าง 
หางไหล/สะเดาที่อัตรา 80/20 รวม 4อัตราส่วน มีแนวโน้มในการควบคุม หนอนใยผักทั งวัยที่2 และวัยที่3 ได้ดี 
เหมาะส าหรับน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผสมเพ่ือการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

6. ค าน า 
การใช้สารสกัดจากพืชเพ่ือทดแทนสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นทางเลือกในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ซึ่ง

จะท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อมและเป็นการสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้เป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัย อย่างไรก็ตามสารสกัดพืช ส่วนมากจะน ามาใช้ในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชทางการเกษตรโดยมุ่งเน้นการใช้สารสกัดจากพืชชนิดเดียว ซึ่งบางครั งใช้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเพราะสารสกัด
พืชส่วนใหญ่เป็น Soft insecticide มีทั งจุดเด่นจุดด้อยและที่ส าคัญคือไม่สามารถป้องกันและก าจัดแมลงได้ดี
เหมือนกันทุกชนิด โดยบางชนิดออกฤทธิ์ไล่แมลง บางชนิดยับยั งการกินอาหารของแมลง เช่นสะเดาใช้ป้องกัน
ก าจัดแมลง บางชนิดได้ผลดีปานกลาง และน้อยหรือไม่ได้ผล สารสกัดธรรมชาติจากพืชส่วนใหญ่ไม่มีฤทธิ์ Knock 
down ที่จะท าให้แมลงตายทันที จึงไม่สามารถลดความเสียหายได้ ในช่วงที่แมลงเกิดการระบาดมาก นอกจาก
ปัญหาเรื่องการออกฤทธิ์ดังที่กล่าวมาแล้วนั น วัตถุดิบก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง โดยมากจะขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ที่
ปัจจุบันมีความแปรปรวนมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนท าให้ได้วัตถุดิบในแต่ละปีไม่แน่นอน เช่นสะเดาซึ่ง
เป็นพืชที่มีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขึ นทะเบียนแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องราคาที่สูง ผลสะเดาซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ออกผล
ปีละครั งเท่านั น มีผลท าให้การผลิตไม่แน่นอนในแต่ละปี ต้นทุนสูงควบคุมยาก และมีปัญหาเรื่องปริมาณสารส าคัญ
อาซาไดแรคติน ที่มีปริมาณโดยเฉลี่ยคือ 2.4-4.6 มก./กรัม เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อินเดียที่มีสารสูงสุด คือ เฉลี่ย 
7.7 มก./กรัม นอกจากนี สะเดาไทยจะให้ผลเพียงปีละ 1 ครั งเท่านั น  และเป็นสะเดาที่เกิดเองตามธรรมชาติหรือ
เป็นสะเดาปลูกตามถนนหลวงบางส่วนของประเทศ  ซึ่งไม่เพียงพออย่างแน่นอนทั งทางด้านคุณภาพและปริมาณ
ส าหรับการน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้า รากหางไหลก็เช่นกันอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตเป็นสาร
ฆ่าแมลงคือประมาณ2ปี(สมสุขและคณะ,2531; Moore.1943; White.1954) การเก็บเกี่ยวรากต้องใช้แรงงานมาก
ท าให้รากหางไหลมีราคาแพง  ส าหรับว่านน  านั นเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายสามารถขุดเหง้าน ามาใช้ได้ตลอดปีไม่มีปัญหา
เรื่องวัตถุดิบ  และเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพในการไล่ผีเสื อและหมัด มีพิษต่อแมลงวัน(Anonymous,1975) และ
ปลูกง่ายสามารถน าเหง้ามาใช้ได้ตลอดทั งปีจึงเป็นพืชที่เหมาะสมในการน ามาใช้ผสมเพ่ิมประสิทธิภาพพืชสมุนไพร
ของไทยอ่ืนๆที่มีศักยภาพเป็นสารก าจัดศัตรูพืช เช่น สะเดา หางไหล ซึ่งนักวิจัยสาขาเกษตร และสาขาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ท าการทดลองค้นคว้าหาสารทดแทนสารเคมีการเกษตรและพบว่าสะเดา(ขวัญชัย,2542 ; 
Isman,1997;Klaus,1995) โล่ติ๊น หรือ หางไหล(วินัย,2540 ; Trease and evan,1985) สามารถน าเอาส่วนที่
ส าคัญต่างๆ เช่น ต้น ราก ใบ ดอก และผล มาสกัดเพ่ือให้ได้สารส าคัญจากพืชนั น ๆ มาใช้ควบคุมศัตรูพืชแทน 
สารเคมีได้ดี โดยไม่มีพิษตกค้าง เนื่องจากสารธรรมชาติส่วนใหญ่จะสลายตัวได้เร็ว  

การน าจุดเด่นและจุดด้อยของพืชแต่ละชนิดมาผสมรวมกันให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมมีการผสมปรุงแต่ง
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช อาจท าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ น และ/หรือลดข้อด้อยของการใช้พืชชนิดเดี่ยว



ของพืชแต่ละชนิด หรือท าให้สามารถลดต้นทุนเมื่อมีการผสมรวมกัน ได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่หลากหลายมากชนิด 
ท าให้ง่ายแก่การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งควบคุมไม่ได้ให้ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  จะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์สาร
ธรรมชาติป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความหลากหลายมากชนิดขึ นพร้อมทั งสามารถควบคุมคุณภาพได้ เพ่ือให้เป็น
ทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชปลอดสารเคมี หรือเกษตรอินทรีย์ และเป็นการช่วยแก้ป้ญหาและเป็นทางเลือก
ให้แก่ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจการเกษตรธรรมชาติ อัญชลี สงวนพงษ์ และคณะ (2539)ศึกษาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพน  ามันสะเดาอัดเม็ดในการออกฤทธิ์ป้องกันและก าจัดด้วงงวงข้าวสาร พบว่าการใช้น  ามันสะเดาผสม 
น  ามันอบเชย น  ามันตระไคร้หอม และเมนทอลสามมารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของน  ามันสะเดาที่มีต่อ
ด้วงงวงข้าวสารโดยมีผลท าให้แมลงท าลายพืชอาหารได้น้อยลง จรรยา จริยานุสรณ์ (2545) ได้พัฒนาสูตรผสมสาร
สกัด ข่า ว่านน  าและทองพันชั่ง เพ่ือควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว พบว่าสารสกัดว่านน  า
และข่ามีฤทธิ์ควบคุมเชื อราได้ดี เสริม สีมา และคณะ (2547) ศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์หางไหลแลยาฆ่าแมลง
ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูถั่วฝักยาว พบว่าหางไหลเข้มข้น .005%-.001%สามารถใช้ป้องกันหนอนเจาะฝักถั่ว
เขียว  (2548) วิจัยการใช้หางไหลและน  ามันปิโตรเลียมในการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟในพริก พบว่าหางไหล ความ
เข้มข้น 0.019% โรติโนน มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจดเพลี ยไฟ 50.45%  เล็กน้อย มัณฑนา มิลน์ และคณะ 
(2548) ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหางไหลในการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟในกล้วยไมม้ีพบว่าการเติมน  ามันสะเดา
ลงไปในสารสกัดหยาบหางไหลมีประสิทธิภาพในการควบคุมตัวอ่อนเพลี ยไฟดีขึ น ดังนั นการศึกษาวิจัยสูตรผสมรวม
พืชระหว่างว่านน  า และพืชอ่ืนที่มีศักยภาพในการการป้องกันก าจัดศัตรูพืชจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและควรได้รับ
การสนันสนุนอย่างเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

การศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมรวมพืช ว่านน  า สะเดา และหางไหล ในการป้องก าจัดศัตรูพืช มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชของว่านน  าและพืชอ่ืนเช่น สะเดา หาง
ไหล ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นสูตรผสมรวมพืชระหว่างว่านน  า และพืชอ่ืนที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือ 

 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์   ประกอบด้วยต่อไปนี  
สารเคมีเครื่องแก้ว และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
1. เครื่องแก้วชนิดต่างๆ เช่น volumetric flask,  pipette, flat bottom flask , glass cylinder เป็นต้น 
2. สารเคมีชนิดต่างๆ เช่น sodium  sulfate(anhydrous granular) sodium chloride  (AR grade) 

gxHO9ho 
3. สารท าละลายชนิดต่างๆ เช่น acetonitrile(LC grade), methanol(LC grade), dichloromethane 

(AR grade), 
 hexane(AR grade และ PR.grade)  

4. สารมาตรฐาน ได้แก่ azadirachtin , rotenone, β-asarone 



5. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น Homogenizer ,เครื่องปั่นย่อยขนาดตัวอย่าง food processor, column 
พร้อม container และ tube ขนาด 15มล. ส าหรับการ Cleanup เป็นต้น  

6. เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม4.5 ต าแหน่ง และ2 ต าแหน่ง 
7. เครื่องลดปริมาตร Rotary Evaporator 
8. เครื่อง HPLC-DAD (High performance liquid chromatography with diode array detector ) 
9. เครื่อง GC-MS (Gas chromatography – mass spectrometry) 

 
สิ่งทดลอง 

1. หนอนใยผัก จากแหล่ง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกาญจนบุรี 
2. ว่านน  าจาก จังหวัดราชบุรี 
3. สะเดา จาก สุพรรณบุรี 
4. หางไหล จาก ชลบุรี 

วิธีการ 
มีวิธีด าเนินการดังนี  
1. การเก็บและเตรียมสารสกัดพืช ว่านน้ า สะเดา และหางไหล 
1.1) การเตรียมน  ามันว่านน  า  

น าตัวอย่าง เหง้าว่านน  า อายุ 7 เดือน จาก จังหวัดราชบุรี แบ่งเป็น 2ส่วน  ส่วนแรก 
น าไปกลั่นสด ส่วนที่สองน าไปตากแห้งโดยการผึ่งลมเพ่ือลดความชื น น าเหง้าสด และเหง้าแห้ง ไปกลั่น ด้วยวิธี 
hydro distillation วัดความชื นก่อนกลั่น ชั่งจ านวน500กรัม  ใส่ลงในขวดกลั่นขนาด 6ลิตร  กลั่นเป็นเวลา 5
ชั่วโมง ท าน  ามันที่กลั่นได้ให้บริสุทธิ์ โดยการละลายด้วย petroleum ether และกรองผ่าน Anhydrous Sodium 
sulfate ล้างด้วย petroleum ether ให้หมดจด แล้วน าไปลดปริมาตรด้วยเครื่องระเหยสาร (evaporator)  จะได้
น  ามันว่านน  า  

1.2) การเตรียมสารสกัดหยาบสะเดา 
น าตัวอย่างเนื อในเมล็ดสะเดาแห้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี มาบดละเอียด สกัดด้วยเฮกเซน ใน

อัตราส่วน 1:8 โดยการแช่เป็นเวลา 5ชั่วโมง กวนเป็นระยะๆทุก 1ชั่วโมง กวน1-2ครั ง  กรองเก็บส่วนกากและ ผึ่ง
ให้แห้ง น ามาสกัดด้วยสารละลายเมทธานอล จ านวน 3ครั ง รวมสารสกัดที่ได้ ไปลดปริมาตร ด้วยเครื่อง 
evaporator  จนแห้ง จะได้สารสกัดหยาบสะเดา 

1.3) การเตรียมสารสกัดหยาบหางไหล 
น าตัวอย่างรากหางไหลสด(หลังเก็บเกี่ยว เกษตรกรรักษาความชื นโดยเก็บในที่เย็นและพรมน  าทุก

วัน)  จาก อ.เกาะกิ่งจันทร์ จ.ชลบุรี มาสับ และบดละเอียด จ านวน 500 กรัม  แล้วน าไปตากแห้ง และอบที่ 55๐ C  
เป็นระยะเวลา 30นาที เพ่ือให้ความชื นต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10%( พรรณีกา,2549)จากนั นน าผงบดแห้งรากหางไหล
ไปสกัดด้วย เมทธานอล จ านวน 3ครั ง  รวมสารสกัดที่ได้ ไปลดปริมาตร ด้วยเครื่อง evaporator  จนแห้ง จะได้
สารสกัดหยาบหางไหล  



 2. วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในสารสกัดพืช ว่านน้ า สะเดา และหางไหล 

 2.1) วิเคราะห์ปริมาณ สาร เบต้า-อาซาโรน (β-asarone)ในน  ามันว่านน  า โดยการเตรียมตัวอย่าง น  ามัน
ว่านน  าที่ได้จากข้อ 1.1) จ านวน 0.02 กรัมใน volumetricflask ขนาด 5 mlปรับปริมาตรด้วยhexane(PR. 
Grade) เป็น 5มล. ปรับความเข้มข้นให้เหมาะสม  ตรวจวิเคราะห์สารส าคัญเบต้า-อาซาโรน ด้วยเครื่อง GC-MS  

2.2) วิเคราะห์ปริมาณ สารอาซาไดแรคติน (Azadirachtin A) ในสารสกัดหยาบสะเดาที่ได้จากข้อ 2.2) 
น  า โดยการเตรียมตัวอย่างสารสกัดหยาบที่ได้จากข้อ 1.2) จ านวน 1 กรัมใน volumetricflask ขนาด 10 mlปรับ
ปริมาตรด้วยเมทธานอล (LC grade) เป็น 10 มล. ปรับความเข้มข้นให้เหมาะสม  ตรวจวเิคราะห์สารอาซาไดแร
คติน ด้วยเครื่อง HPLC-DADความยาวคลื่น 214 นาโนเมตร  

2.3) การวิเคราะห์ปริมาณ สารโรติโนน (Rotenone)ในสารสกัดหยาบหางไหลที่ได้จากข้อ 2.3) น  า โดย
การเตรียมตัวอย่างสารสกัดหยาบที่ได้จากข้อ 1.2) จ านวน 0.1 กรัมใน ใส่ vial สีชาขนาด 3 ml สกัดด้วย 
dioxane จ านวน 2 มล. ปรับความเข้มข้นให้เหมาะสมด้วย 70% methanol /น  า  ตรวจวิเคราะห์สารโรติโนน 
ด้วยเครื่อง HPLC-DAD ความยาวคลื่น 290 นาโนเมตร  

3. ทดสอบประสิทธิภาพส่วนผสมรวมพืช ของพืช 3 ชนิด ในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักใน 
ห้องปฎิบัติการ 
 - เตรียมสารสกัดหยาบของพืช 3ชนิด และวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ    

-ท าการทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของ สารสกัดหยาบ ของส่วนผสมรวมพืช 3ชนิด ในการ 
ป้องกันก าจัดหนอนใยผัก เพ่ือ ให้ได้ อัตราส่วนของ แต่ละคู่ที่ดีที่สุด แล้วน ามาทดสอบเปรียบเทียบคู่ที่ดีที่สุดเพ่ือให้
ได้อัตราส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนใยผัก  โดยท าการทดสอบใน ห้องปฏิบัติการ ดังนี  

3.1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพ พืชทั ง 3ชนิด ที่อัตราส่วน 1:1 ของพืชทั ง 3ชนิด 
วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ  า 7กรรมวิธี และกลุ่มควบคุม 2กรรมวิธี ดังนี   โดยมีอัตราส่วน 

ต่างๆของสารสกัด เป็นกรรมวิธีดังนี  ว่านน  า 100%, หางไหล 100%, สะเดา 100%, ว่านน  า : หางไหล (1:1), ว่าน
น  า : สะเดา (1:1), สะเดา : หางไหล (1:1),ว่านน  า : สะเดา: หางไหล (1:1:1), เมทธานอล และน  าเป็นกลุ่มควบคุม 

3.2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพ อัตราส่วนต่างๆของพืชเป็นคู่ๆ ดังนี  
3.2.1) น  ามันว่านน  าและสารสกัดหยาบหางไหล ที่อัตราส่วน ว่านน  า:หางไหล 

0%,20%,40%,60%,80% และ100% 
3.2.2) น  ามันว่านน  าและสารสกัดหยาบสะเดา ที่อัตราส่วน ว่านน  า:สะเดา  

 0%,20%,40%,60%,80% และ100% 
3.2.3)สารสกัดหยาบสะเดาและสารสกัดหยาบหางไหล ที่อัตราส่วน สะเดา:หางไหล 

 0%,20%,40%,60%,80% และ100%  
ทุกการทดลองวางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ  า 6 กรรมวิธี และกลุ่มควบคุม 2กรรมวิธี  

โดยมีอัตราส่วนต่างๆของสารสกัดเป็นกรรมวิธี เมทธานอล และน  าเป็นกลุ่มควบคุม  
3.3) ทดสอบประสิทธิภาพส่วนผสมที่ดีที่สุดในการควบคุมหนอนใยผัก ที่ได้จาก การทดสอบข้อ 3.1) และ

3.2) วางแผนการทดลอง แบบ CRD 4ซ  า 7กรรมวิธี และกลุ่มควบคุม 2กรรมวิธี ดังนี  หางไหล/ว่านน  า อัตราส่วน 



80/20,หางไหล/ว่านน  า อัตราส่วน 60/40, หางไหล/ว่านน  า อัตราส่วน 40/60, หางไหล/สะเดา อัตราส่วน 80/20, 
หางไหล/สะเดา อัตราส่วน 20/80, ว่านน  า/สะเดา อัตราส่วน 80/20 และหางไหล/ว่านน  า/สะเดา อัตราส่วน 1/1/1 
โดยมีเมทธานอล และน  าเป็นกลุ่มควบคุม 

 
เวลา และสถานที่ 
 ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2555  

กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร 
ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเตรียมสารสกัดและวิเคราะห์ปริมาณสารส าค ญในพืช ว่านน้ า สะเดา และหางไหล 
จากการเก็บและเตรียมสารสกัดพืช ว่านน  า สะเดา และหางไหล และตรวจสารส าคัญ ในสารสกัด เพื่อน า

สารสกัดไปทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสม พบว่า  
เหง้าว่านน  าที่น ามาสกัดโดยการกลั่น ส่วนสด วัดความชื นได้ 57.77%ก่อนกลั่น เหง้าว่านน  าส่วนที่ท าให้

แห้งโดยการผึ่ง และตากแห้งวัดความชื นได้ 14.21% ก่อนกลั่น  (ตารางที่1) แสดงค่าปริมาณน  ามัน และสารเบต้า-
อาซาโรน ที่กลั่นจากว่านน  าสดและแห้ง น  ามันที่กลั่นได้จากว่านน  าเหง้าแห้งจะมีปริมาณ 1.3% และที่กลั่นจาก
เหง้าสดได้ปริมาณน  ามัน 0.39% ส าหรับปริมาณสารส าคัญ เบต้า-อาซาโรนในน  ามันที่กลั่นได้จากเหง้าสดกับแห้งมี
ปริมาณสารเบต้า-อาซาโรน ระหว่าง52.55-57.79% 

สกัดและวิเคราะห์ปริมาณสารส าค ญในพืช เหง้าว่านน  าจากจังหวัดราชบุรี เมล็ดสะเดาแห้งจากจังหวัด
สุพรรณบุรี และรากหางไหล จากจังหวัดชลบุรี (ตารางที่2) ได้ค่าเฉลี่ยปริมาณสารส าคัญในสารสกัดว่านน  า สะเดา
และหางไหล คือสารส าคัญเบต้า-อาซาโรน 57.87%ในสารสกัดน  ามันว่านน  า สารอาซาไดแรคติน 1.47% ในสาร
สกัดสะเดา และสารโรติโนนในสารสกัดหางไหล 10.02%   

 
 
 

ประสิทธิภาพส่วนผสมรวมพืช ของพืช 3 ชนิด ในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักในห้องปฎิบัติการ 
1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบ พืชทั ง 3ชนิด ที่อัตราส่วน 1/1/1 ในการป้องกันก าจัดหนอน

ใยผัก(ตารางที่ 3) พบว่าการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พืชทั ง 3ชนิด ว่านน  า สะเดา และหางไหล พบว่า 
อัตราส่วนผสมของพืช3ชนิด ว่านน  า:สะเดา:หางไหล อัตรา 1:1:1 ท าให้หนอนใยผักวัย2 ตายสูงสุดคือ90%  

2. การทดสอบประสิทธิภาพของพืชแต่ละคู ่คือ ว่านน  า/หางไหล, ว่านน  า/ สะเดา และ สะเดา/หางไหล 
ในอัตราส่วนต่างๆ(ตารางท่ี4) พบว่า ว่านน  า/:หางไหล อัตรา20/80, ว่านน  า/ สะเดา อัตรา 80/20 และ สะเดา/
หางไหล อัตรา 20/80 ท าให้หนอนใยผักตายสูงสุด 95%, 35% และ87.50% ตามล าดับ  



3. ทดสอบประสิทธิภาพส่วนผสมที่ดีที่สุดจากผลข้อที่1,2ได้ส่วนผสมชนิดพืชที่มีประสิทธิภาพน ามา
เปรียบเทียบกันจ านวน 7 ส่วนผสมในการควบคุมหนอนใย วัยที่2 และวัยที่3 

3.1) ผลวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ ในสารที่สกัดได้จากทั งพืช3ชนิด ที่น าไป 
ทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า สารสกัดหยาบหางไหลมี ปริมาณโรติโนน 17.79% (วิธี HPLC) สารสกัดหยาบสะเดา
มี ปริมาณ อาซาไดแรคติน 1.26% (วิธี HPLC) น  ามันว่านน  ามี ปริมาณ เบต้า-อาซาโรน  63.84% (วิธี GC-MS)) 

3.2) ผลทดสอบประสิทธิภาพส่วนผสมที่ดีที่สุด(ตารางที่5) พบว่า  
- ส่วนผสมระหว่าง หางไหล/ว่านน  า ทั ง 3อัตรา คือ 80/20, 60/40 และ40/60 ท าให้หนอน 

ใยผักวัยที่2 ตายสูงสุด 82.5-92.5%ไม่แตกต่างกัน ส าหรับการทดสอบกับหนอนวัยที่3 พบว่า หางไหล/ว่านน  า 2 
อัตราคือ 80/20 และ60/40 ท าให้หนอนวัยที่3 ตายสูงสุด72.5-82.5%ไม่ต่างกัน 

- ส่วนผสมระหว่าง หางไหล/สะเดาที่อัตรา 80/20 พบว่าท าให้หนอนใยผักวัยที่2 ตาย 
 90.0%ไม่ต่างกันกับ ส่วนผสมพืชหางไหล/ว่านน  า ทั ง 3อัตรา คือ 80/20, 60/40 และ40/60 ส าหรับการทดสอบ
กับหนอนวัยที่3 พบว่า หางไหล/สะเดาที่อัตรา 80/20 ท าให้หนอนวัยที่3 ตาย 67.5% ไม่ต่างกันกับหางไหล/ว่าน
น  า 2อัตราคือ 80/20 และ60/40 ท าให้หนอนวัยที่3ตาย72.5-82.5% 

- ส่วนผสม ว่านน  า/สะเดา ที่อัตรา80/20ท าให้หนอนวัยที่2 ตาย 62.5% และวัยที่3ตาย 
45.0% มีประสิทธิภาพรองจาก หางไหล/ว่านน  า และ หางไหล/สะเดา  

- ส่วนผสม 3พืช ว่านน  า:สะเดา:หางไหล อัตรา 1:1:1  พบว่ามีผลท าให้หนอนใยผักวัยที่2 
 และวัยที่3 ตาย ต่ าสุดคือ 47.5 และ42.5% ตามล าดับ   

จากผลการทดสอบดังกล่าวท าให้สรุปได้ว่า ส่วนผสมระหว่าง หางไหล/ว่านน  า ท าให้ 
หนอนใยผัก วัยที่2 ตายสูงสุด92.5% วัยที่3ตาย82.5%  ส าหรับส่วนผสมระหว่าง หางไหล/สะเดาท าให้หนอนใย
ผัก วัยที่2 ตายสูงสุด90.0% วัยที่3 ตาย67.5% 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมรวมพืช ว่านน  า สะเดา และหางไหล ในการป้องก าจัดศัตรูพืช พบว่า

ส่วนผสมระหว่าง หางไหล/ว่านน  า ที่อัตรา 80/20, 60/40 และ40/60   และ ส่วนผสมระหว่าง หางไหล/สะเดาที่
อัตรา 80/20 รวม 4อัตราส่วนมีแนวโน้มในการควบคุม หนอนใยผักทั งวัยที่2 และวัยที่3 ได้ดี  
 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การศึกษานี ท าให้ทราบ อัตราส่วนที่เหมาะสม ของพืช  ว่านน  า สะเดาและหางไหล ในการป้องกันก าจัด

ศัตรูพืช เช่นหนอนใยผักทั ง วัยที่2 และวัยที่3 ได้   และสามารถน ามาพัฒนาผสมปรุงแต่งต่อเป็นผลิตภัณฑ์พืชผสมที่
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชต่อไป 
 

10. เอกสารอ้างอิง 
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ตารางที่1  เปรียบเทียบ%น  ามัน จากการกลั่นว่านน  าสด (ความชื นเฉลี่ย 57.77%)  
และว่านน  าแห้ง (ความชื นเฉลี่ย 14.21%) โดยวิธี Hydro distillation เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 
 น  ามัน g % น  ามันใน

ว่านน  า 
% β-asarone  

(เบต้า-อาซาโรน)  
ในน  ามัน 

% β-asarone  
(เบต้า-อาซาโรน)  

ใน ว่านน  า 
 สด แห้ง สด แห้ง สด แห้ง สด แห้ง 
ค่าเฉลี่ย 1.94 6.51 0.39 1.30 52.55 57.79 0.21 0.75 
SD 0.24 0.29 0.05 0.06 3.83 8.16 0.02 0.07 
CV(%) 12.26 4.42 12.82 4.62 7.29 14.12 9.52 9.33 
 
 
 
ตารางที่2 ค่าเฉลี่ยปริมาณสารส าคัญใน สะเดา และหางไหล 

 % β-asarone  
ในน  ามันว่านน  า 

% azadirachtin  
ในสารสกัดหยาบสะเดา 

% rotenone 
ในสารสกัดหยาบหางไหล 

ค่าเฉลี่ย 51.87 1.47 10.02 
SD 5.39 0.09 0.51 
CV(%) 10.39 6.26 5.09 
 
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนใยผัก วัยที่2 ต่อสารผสมพืช 3ชนิดที่อัตราส่วนต่างๆ 

ว่านน  า หางไหล และสะเดา 

อัตราส่วน % Mortality 
ว่านน  า 100% 
หางไหล 100% 
สะเดา 100% 
ว่านน  า : หางไหล (1:1) 
ว่านน  า : สะเดา (1:1) 

17.51 b 
65.00 a 
25.00 b 
80.00 a 
65.00 a 



สะเดา : หางไหล (1:1) 
ว่านน  า : สะเดา: หางไหล (1:1:1) 
เมทธานอล 
น  า 

85.00 a 
90.00 a 
15.00 b 
10.00 b 

CV =37.1% 

ตัวเลขที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมนไ์ม่แตกต่างกันทางสถิติใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%               

 
ตารางที่4 เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนใยผัก วัยที่2 ต่อพืชผสมแต่ละคู่ท่ีอัตราต่างๆ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวเลขที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมนไ์ม่แตกต่างกันทางสถิติใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%               

ตารางที่5 เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนใยผัก วัยที่2และวัยที่3 ต่อสารผสมระหว่างพืช 3ชนิดที่อัตราส่วนต่างๆ 
กรรมวิธี ค่าเฉลี่ย %การตายของหนอนใยผัก 

ชนิดพืช อัตราส่วน วัยที่2 วัยที่3 

ว่านน  า : หางไหล ว่านน  า : สะเดา สะเดา : หางไหล 

อัตราส่วน % Mortality อัตราส่วน % Mortality อัตราส่วน % Mortality 
0:100 
20:80 
40:60 
60:40 
80:20 
100:0 
เมทธานอล 
น  า 

97.50 a 
95.00 ab 
82.50 abc 
77.50 bc 
75.00 c 
52.50 d 
0.00 e 
2.51 e 

0:100 
20:80 
40:60 
60:40 
80:20 
100:0 
เมทธานอล 
น  า 

10.00 ab 
12.50 ab 
15.01 ab 
25.00 ab 
35.00 a 
30.00 a 
0.00 b 
0.00 b 

0:100 
20:80 
40:60 
60:40 
80:20 
100:0 
เมทธานอล 
น  า 

95.00 a 
87.50 ab 
62.50 ab 
60.00 b 
65.00 ab 
57.50 b 
12.50 c 
5.01 c 

CV(%) 19.1 % CV 97.2 % CV 38.5 



หางไหล/ว่านน  า 
หางไหล/ว่านน  า 
หางไหล/ว่านน  า 
หางไหล/สะเดา 
หางไหล/สะเดา 
ว่านน  า/สะเดา 
หางไหล/ว่านน  า/สะเดา 
เมทธานอล 
น  า 

80/20 
60/40 
40/60 
80/20 
20/80 
80/20 
1/1/1 

- 
                - 

82.50 ab 
90.00 ab 
92.50 a 
90.00 ab 
72.50 bc 
62.50 bc 
47.50 d 
5.00 e 
12.50 e 

72.50ab 
82.50a 
52.50bc 
67.50abc 
42.50c 
45.00bc 
42.50c 
10.00d 

0d 

CV(%)  19.1 6.18 

ตัวเลขที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมนไ์ม่แตกต่างกันทางสถิติใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%               

 
 

 
 


