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6. บทคัดย่อ    

การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติให้ได้มาตรฐาน โดยตรวจสอบคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติที่วางจ าหน่ายตามท้องตลาดของประเทศไทย  ตั้งแต่ ตุลาคม 2553 – กันยายน 
2557 โดยส ารวจและสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติที่มีจ าหน่ายในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้  ซึ่งเป็นตัวอย่างจากภาคเหนือ 85 
ตัวอย่าง ภาคกลาง 229 ตัวอย่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 169 ตัวอย่าง ภาคตะวันออก 75 ตัวอย่าง 
ภาคตะวันตก 73 ตัวอย่าง และภาคใต้ 67 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 698 ตัวอย่าง พบว่าเป็นสารสกัดจากพืช
ชนิดเดียว 336 ตัวอย่าง (คิดเป็น 48.14 % ของตัวอย่างทั้งหมด) ได้แก่ สะเดา 216 ตัวอย่าง สาบเสือ 42 
ตัวอย่าง ขมิ้นชัน 40 ตัวอย่าง หนอนตายหยาก 28 ตัวอย่าง ยาสูบ 4 ตัวอย่าง หางไหล 3 ตัวอย่าง และ
ตะไคร้หอม 3 ตัวอย่าง  เป็นตัวอย่างพืชสมุนไพรหลายชนิดผสมกันในหนึ่งผลิตภัณฑ์ 362 ตัวอย่าง (คิด
เป็น 51.86 % ของตัวอย่างทั้งหมด)  
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ตรวจสอบสารส าคัญ azadirachtin ในผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสะเดา  ตรวจพบ
สาร  azadirachtin จ านวน 33 ตัวอย่าง (คิดเป็น 4.73 % ของตัวอย่างทั้งหมด) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จ านวน 10 ตัวอย่าง (คิดเป็น 1.43 % ของตัวอย่างทั้งหมด)   ในผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติที่มีส่วนผสมของ 

 

รหัสการทดลอง   03-06-54-05-01-01-02-54 
 ตะไคร้หอมตรวจพบสาร citronellal 3,411.73 ppm, citronellol 3,734.84 ppm, geraniol  
 3,093.48 ppm และ limonene 8,471.46 ppm จ านวน 1 ตัวอย่าง (คิดเป็น 0.14 % ของตัวอย่าง
 ทั้งหมด)  

 
Abstract 
This monitoring of quality control of the Natural Pesticide Products was studied with 
commercial products in Thailand. The sample was served from the part of Thailand 
involve ;  The Northern region, The Central region, The Northeastern region, The Eastern 
region, The Western region and The Southern region. The samples were sampling of 
Natural Pesticide Products gain 85 samples from Northern, 85 samples from Central, 169 
samples from Northeastern, 75 samples from Easter, 73 samples from Western and  67 
samples from the Southern of Thailand. The total samples were 698. After that, Natural 
Pesticide was extracted from the plant that it gain 336 samples from one plant (48.14 % 
of 6 9 8  samples). Moreover, this research was extracted from Azadirachta indica var. 
siamensis Valeton for 216 samples, Chromalaena odoratum L. for 42 samples, Curcuma 
longa L. for 40 samples, Stemona collinsae Craib. for 28 samples, Nicotiana tabacum L. 
for 4  samples, Derris elliptica Benth. for 3  samples and Cymbopogon nardus R. for 3 
samples. Furthermore, the research was extracted with Natural Pesticide from many 
plants for 3 6 2  samples (5 1 .8 6  %  of 6 9 8  samples). The sample includes Natural 
Pesticides from Azadirachta indica var. siamensis Valeton extraction and Natural 
Pesticide extraction from several plants. The test result was detected azadirachtin from 
33 samples (4.73 % of 698 samples)  and passed the benchmark criteria, 10 samples, 
(1.43 % of 698 samples). Natural Pesticide from Cymbopogon nardus R. extraction and 
Natural Pesticide extraction from several plants can detect citronellal was 3,411.73 ppm, 
citronellol was 3,734.84 ppm, geraniol was 3,093.48 ppm and limonene was 8,471 ppm 
for 1 sample (0.14 % of 698 samples), respectively. 
 

7. ค าน า                                  
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เนื่องจากความจ าเป็นในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  ท าให้มีการน าเข้าสารเคมีที่ใช้ป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืชเป็นจ านวนมาก และต่อมาได้พบว่า สารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อย่าง

มาก เช่น  การตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร  การปนเปื้อนในอากาศและแหล่งน้ า  ปัจจุบันมีการใช้

สารสกัดจากพืช   เพ่ือใช้ควบคุมศัตรูพืชทดแทนสารเคมี  (Jacobson, 1989) เพ่ิมขึ้น และผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  เนื่องจากสารสกัดธรรมชาติที่ใช้ด้านก าจัดศัตรูพืชไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค 

ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและศัตรูธรรมชาติซึ่งเป็นการเกษตรยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จาก

ข้อมูลการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรของส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีการน าเข้าสารชีวินทรีย์ก าจัดศัตรูพืช (Bio-pesticides) 61.6 ตัน ลดลง

จากปี พ.ศ. 2550 (142.5 ตัน) จึงเห็นได้ว่าแนวโน้มการน าเข้าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ

ลดลงอาจเนื่องมาจากเกษตรกรผลิตสารสกัดธรรมชาติใช้เอง  จากการส ารวจผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืช 

(สะเดา) ที่มีจ าหน่ายในประเทศ ตรวจพบความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ต่ ามาก ไม่ตรงตามฉลาก  ท าให้

ประสิทธิภาพในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร (Promsattha, 2003)      ซึ่งเป็น

สาเหตุให้เกษตรกรขาดความเชื่อมั่นว่า สารสกัดจากธรรมชาติมีฤทธิ์สามารถใช้ในการป้องกันและก าจัด

ศัตรูพืชได้ดี  สารส าคัญหรือสารออกฤทธิ์ในพืชสะเดาคือ azadirachtin (Klaus,1995) หางไหลคือ 

rotenone (Trease and Evan, 1985) ในตะไคร้หอมได้แก่ citronellal, citronellol, geraniol และ

อ่ืนๆ (อารมย์และคณะ,2537)   มีสารสกัดจากพืชหลายชนิดจ าหน่ายในท้องตลาดและไม่ขึ้นทะเบียนหรือ

แจ้งปริมาณ  สารออกฤทธิ์ ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจรวบรวมข้อมูลชนิดของพืชที่น ามาผลิตเป็นสารสกัด

ในผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดและตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นข้อมูล

แสดงแนวโน้มการใช้สารสกัดจากพืชทดแทน/ลดการใช้สารเคมี เป็นแนวทางในการก าหนดค่าความ

เข้มข้นมาตรฐานของสารที่สกัด ได้จากธรรมชาติและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ใช้ให้มีความเชื่อมั่นใน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์   

 

8. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์  

1. เครื่อง HPLC (High performance liquid chromatography) 

          2. เครื่อง GC-MS (Gas chromatography-mass spectrometry) 

  3. เครื่อง Densitometer 

  4. เครื่องหยดสารอัตโนมัติบนแผ่น TLC (Thin layer chromatography Autospot) 

  5. เครื่องกวนตัวอย่าง, ชุด reflux 
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  6. สารมาตรฐาน ได้แก่ azadirachtin,  rotenone, saponin, citronellal, citronellol,  geraniol, 

phenol, 2,3-dimethoxyphenol,  2,6-dimethoxyphenol,  2,6-di-tert buthyl-4-

methylphenol,  3-ethyl phenol,  3,4-dimethoxyphenol, 3,5-dimethoxyphenol,  4-ethyl 

phenol, camphor, terpinolene, boneol, eugenol และ terpinyl acetate 

  7. ตัวท าละลาย HPLC grade ได้แก่ น้ า, methanol, acetonitrile   ตัวท าละลาย AR grade ได้แก่ 

ethanol, methanol, dichloromethane และ sodium sulfate anhydrous   

  8. เครื่องแก้วและวัสดุส าหรับการทดลอง เช่น beaker, กรวยกรอง, กระดาษกรอง  เป็นต้น 

  

- วิธีการ 

   ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 1. ส ารวจและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติจากร้านค้าสารเคมีเกษตรเป็นตัวอย่างจากภาคต่างๆ ของ

ประเทศไทย โดย 
 1.1 ส ารวจและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติจากร้านค้าสารเคมี เกษตรเป็นตัวอย่างจาก

ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 71 ตัวอย่าง ล าปาง 8 ตัวอย่าง อุตรดิตถ์ 4 ตัวอย่างและจังหวัดแพร่ 2 ตัวอย่าง 
รวมทั้งสิ้น 85  ตัวอย่าง 

1.2 ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 28 ตัวอย่าง สมุทรสงคราม 25 ตัวอย่าง นครปฐม 21 ตัวอย่าง 
สุพรรณบุรี 20 ตัวอย่าง กรุงเทพฯ 19 ตัวอย่าง ลพบุรี 17 ตัวอย่าง ปทุมธานี 17 พระนครศรีอยุธยา 17 ตัวอย่าง 
สมุทรสาคร 16 ตัวอย่าง นครสวรรค์ 12 ตัวอย่าง พิจิตร 11 ตัวอย่าง นนทบุรี 11 ตัวอย่าง ก าแพงเพชร 8 ตัวอย่าง 
เพชรบูรณ์ 3 ตัวอย่าง ชัยนาท 3 ตัวอย่าง และจังหวัดนครนายก 1 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น  229 ตัวอย่าง 

1.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 28 ตัวอย่าง อุบลราชธานี 25 ตัวอย่าง 
นครราชสีมา 20  ตัวอย่าง สุรินทร์ 19 ตัวอย่าง บุรีรัมย์ 11 ตัวอย่าง หนองคาย 11 ตัวอย่าง สกลนคร 10ตัวอย่าง 
เลย 9 ตัวอย่าง ขอนแก่น 8 ตัวอย่าง นครพนม 6 ตัวอย่าง มุกดาหาร 5 ตัวอย่าง ร้อยเอ็ด 5 ตัวอย่าง ศรีสะเกษ 4 
ตัวอย่าง อ านาจเจริญ 4 ตัวอย่าง กาฬสินธุ์ 3 ตัวอย่าง และจังหวัดยโสธร 1 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น  169 ตัวอย่าง 

1.4 ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทรบุรี 17 ตัวอย่าง ฉะเชิงเทรา 13 ตัวอย่าง ระยอง 13  ตัวอย่าง 
สระแก้ว 13 ตัวอย่าง ชลบุรี 10 ตัวอย่าง ตราด 7 ตัวอย่าง และจังหวัดปราจีนบุรี 2 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 75 ตัวอย่าง 

1.5 ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 ตัวอย่างราชบุรี 22 ตัวอย่าง กาญจนบุรี 16   
ตัวอย่าง และจังหวัดเพชรบุรี 8 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 73 ตัวอย่าง 

1.6 ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราฎ์ธานี 23 ตัวอย่าง ชุมพร 14 ตัวอย่าง นครศรีธรรมราช 13  ตัวอย่าง 
สงขลา 12 ตัวอย่าง ปัตตานี 4 ตัวอย่าง และจังหวัดพัทลุง 1 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 67 ตัวอย่าง 
  2. รวบรวมข้อมูลตัวอย่างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติว่าสกัดมาจากพืชชนิดใดและข้อมูลอื่นๆ เช่น ฉลากเลขทะเบียนผลิต  
วันที่ผลิต  วันหมดอายุ การใช้ 
   3. วิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ตามชนิดพืชที่ระบุในผลิตภัณฑ์   
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      3.1 ตรวจวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ azadiractin ในผลิตภัณฑ์สะเดาด้วยวิธี reversed phase HPLC, 
mobile phase   acetronitrile : น้ า  (40:60)  มี detector ช นิ ด  DAD ที่ ค ว า ม ย า วค ลื่ น  (wavelength)             
213 nm  
   3.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโรติโนนในผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี reversed phase HPLC, mobile phase    
methanol: น้ า (75:25)  มีdetector ชนิด DAD ที่ความยาวคลื่น (wavelength) 290 nm  
   3.3 ตรวจวิเคราะห์ซาโปนินในกากชาโดย สกัดซาโปนินจากกากชา   โดยการ Reflux ด้วย 50 %  i-
propanol เป็นเวลา 10 นาที  แล้วน าไปแยกสารด้วยวิธี TLC  โดยหยด (spot) สารละลายมาตรฐานและ
สารละลายตัวอย่าง ลงบนแผ่น TLC ลงในแผ่นเดียวกันด้วยเครื่องหยดตัวอย่างอัตโนมัติ (Auto TLC spot)             
ใช้ Butanol: EtOH: H2O: HOAc อัตราส่วน 108 :36:27:2   เป็น developing solvent และน าไปวิเคราะห์
ปริมาณด้วย Densitometer ที่ความยาวคลื่น 535 nm  

3.4 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ citronellal, citronellol  และ geraniol ในผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอม โดย
สกัดด้วย dichloromethane แล้วน าสารสกัดที่ได้ไปแยกและวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง GC-MS  

3.5 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ phenol, 2,3-dimethoxyphenol,  2,6-dimethoxyphenol,  2,6-
di-tert buthyl-4-methylphenol,  3 -ethyl phenol,  3,4-dimethoxyphenol, 3 , 5 -
dimethoxyphenol,  4-ethyl phenol, camphor, terpinolene, boneol, eugenol แ ล ะ  terpinyl 
acetate โดยสกัดด้วย dichloromethane แล้วน าสารสกัดที่ได้ไปแยกและวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง GC-MS 
  

- เวลาและสถานที่      

ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2553 – สิ้นสดุ กันยายน 2557 
สถานที่ด าเนินการ      กลุ่มวจิัยวัตถุมีพิษการเกษตร   กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
9. ผลการทดลองและวิจารณ์   

การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติให้ได้มาตรฐาน โดยตรวจสอบคุณภาพ  ผลิตภัณฑ์สาร
ธรรมชาติที่วางจ าหน่ายตามท้องตลาดของประเทศไทย  ตั้งแต่ ตุลาคม 2553 – กันยายน 2557 โดยส ารวจและสุ่ม
เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติที่มีจ าหน่ายในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้  ซึ่งเป็นตัวอย่างจากภาคเหนือ 85 ตัวอย่าง ภาคกลาง 229 ตัวอย่าง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 169 ตัวอย่าง ภาคตะวันออก 75 ตัวอย่าง ภาคตะวันตก 73 ตัวอย่าง และภาคใต้ 67 ตัวอย่าง 
รวมทั้งสิ้น 698 ตัวอย่าง พบว่าเป็นสารสกัดจากพืชชนิดเดียว 336 ตัวอย่าง (คิดเป็น 48.14 % ของตัวอย่างทั้งหมด) 
ได้แก่ สะเดา 216 ตัวอย่าง สาบเสือ 42 ตัวอย่าง ขมิ้นชัน 40 ตัวอย่าง หนอนตายหยาก 28 ตัวอย่าง  ยาสูบ 4 
ตัวอย่าง หางไหล 3 ตัวอย่าง และตะไคร้หอม 3 ตัวอย่าง  เป็นตัวอย่างพืชสมุนไพรหลายชนิดผสมกันในหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 362 ตัวอย่าง (คิดเป็น 51.86 % ของตัวอย่างทั้งหมด)  

ตรวจสอบสารส าคัญ azadirachtin ในผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสะเดาตรวจพบสาร  
azadirachtin จ านวน 33 ตัวอย่าง (คิดเป็น 4.73 % ของตัวอย่างทั้งหมด) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 10 ตัวอย่าง 
(คิดเป็น 1.43 % ของตัวอย่างทั้งหมด) ในผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติที่มีส่วนผสมของตะไคร้หอมตรวจพบสาร 
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citronellal 3,411.73 ppm แ ล ะ  citronellol 3,734.84 ppm geraniol 3,093.48 ppm แ ล ะ  limonene 
8,471.46 ppm จ านวน 1 ตัวอย่าง (คิดเป็น 0.14 % ของตัวอย่างทั้งหมด) ดังตาราง 1 และตารางที่ 2 ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณ azadirachtin ที่พบในแต่ละจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณสารส าคัญที่พบในตัวอย่าง ลีโอ-ฟราย  
ชื่อสารส าคัญ ปริมาณที่พบ (ppm) จังหวัด ชื่อการค้า 
citronellal 3,411.73 พิษณุโลก ลีโอ-ฟราย 
citronellol 3,734.84   
geraniol 3,093.48   
limonene 8,471.46   

 

จังหวัด ปริมาณ azadirachtin ที่พบ (% w/v) ชื่อการค้า 
เชียงใหม่ 0.0188 และ 0.1255 สะเดาไทย 111 
พิษณุโลก 0.0063  แอ็กซาติน 
ก าแพงเพชร 0.0084  สะเดา+หางไหล 
สุพรรณบุร ี 0.0526, 0.0960, 0.0924, 0.0948, 0.0923 สะเดาไทย 111 
 0.0950, 0.0967, 0.0931, 0.0934 และ 0.0954  
นครปฐม 0.0200 สะเดาไทย 111 
กรุงเทพฯ 0.0100 สะเดาไทย 111 
จันทรบุรี 0.0100 สะเดาไทย 111 
สระแก้ว 0.0100 และ 0.0100 สะเดาไทย 111 และ น็อคดาวน์ 
สุรินทร์ 0.0100 และ 0.0060 มาร์โก้ซี้ด และพลังน็อค 
ศรีษะเกษ 0.0070 สะเดาไทย 111 
อุบลราชธานี 0.0080 สะเดาไทย 111 
ขอนแก่น 0.0200 และ 0.0143 สะเดาไทย 111 และสะเดาไทย555 
อุดรธานี 0.0650 และ 0.0190 สะเดาไทย 111 
อ านาจเจริญ 0.0063 ยอดเกษตร 
มุกดาหาร 0.0010 ยอดเกษตร 
สกลนคร 0.0002 สะเดาไทย 111 
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10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติให้ได้มาตรฐาน โดยตรวจสอบคุณภาพ  ผลิตภัณฑ์สาร
ธรรมชาติที่วางจ าหน่ายตามท้องตลาดของประเทศไทย  ตั้งแต่ ตุลาคม 2553 – กันยายน 2557 รวมทั้งสิ้น 698 
ตัวอย่าง พบว่าเป็นสารสกัดจากพืชชนิดเดียว 336 ตัวอย่าง (คิดเป็น 48.14 % ของตัวอย่างทั้งหมด) ได้แก่ สะเดา 
216 ตัวอย่าง สาบเสือ 42 ตัวอย่าง ขมิ้นชัน 40 ตัวอย่าง หนอนตายหยาก 28 ตัวอย่าง ยาสูบ 4 ตัวอย่าง หางไหล 3 
ตัวอย่าง และตะไคร้หอม 3 ตัวอย่าง  เป็นตัวอย่างพืชสมุนไพรหลายชนิดผสมกันในหนึ่งผลิตภัณฑ์ 362 ตัวอย่าง (คิด
เป็น 51.86 % ของตัวอย่างทั้งหมด) 

ตรวจสอบสารส าคัญ azadirachtin ในผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสะเดาตรวจพบสาร  
azadirachtin จ านวน 33 ตัวอย่าง (คิดเป็น 4.73 % ของตัวอย่างทั้งหมด) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 10 ตัวอย่าง 
(คิดเป็น 1.43 % ของตัวอย่างทั้งหมด) ในผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติที่มีส่วนผสมของตะไคร้หอมตรวจพบสาร ทั้งหมด)  
ผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติส่วนใหญ่ไม่ระบุปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ฉลาก  ผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติที่ระบุปริมาณสารออก
ฤทธิ์ส่วนใหญ่ตรวจไม่พบปริมาณตามที่ระบุ และยังพบว่าผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดบาง
ตัวอย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว แต่ยังคงมีวางจ าหน่ายอยู่ทั่วไป  ซึ่งผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติมีคุณสมบัติใน
การสลายตัวค่อนข้างเร็วเมื่อเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง  ถูกแสงและอากาศ ดังนั้น ควรเก็บผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติที่
สกัดจากพืชในที่ เย็น ไม่ให้ถูกความร้อนและแสง ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกินวันหมดอายุ หรือผลิตไว้เกิน 1 ปี
citronellal 3,411.73 ppm และ citronellol 3,734.84 ppm จ านวน 1 ตัวอย่าง (คิดเป็น 0.14 % ของตัวอย่าง
ทั้งหมด) 

 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

11.1  เป็นข้อมูลให้กับส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรน าไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาการข้ึนทะเบียนสาร
สกัดจากพืชที่ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช การควบคุมคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2551 และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการเฝ้าระวังการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่มีจ าหน่ายตามแหล่งจ าหน่ายในประเทศที่ข้ึนทะเบียนแล้ว 
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14. ภาคผนวก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 

 
ภาพผนวกที่ 1 เครื่อง HPLC 
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ภาพผนวกที่ 2  เครื่อง GC-MS 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืช 
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ตัวอย่างโครมาโทรแกรมของสารส าคัญท่ีวิเคราะห์ 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 4 โครมาโทรแกรมสารมาตรฐาน azadirachtin 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 5  โครมาโทรแกรมตัวอย่างสารสกัดจากพืชที่มีส่วนผสมของสะเดา (ตรวจไม่พบ) 
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ภาพผนวกที่ 6 โครมาโทรแกรมตัวอย่างสารสกัดจากพืชที่มีส่วนผสมของสะเดา (ตรวจพบ) 

 
 

ภาพผนวกที่ 7 โครมาโทรแกรมสารมาตรฐาน citronellal 
 
 



12 
 

 
 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 8  โครมาโทรแกรมสารมาตรฐาน citronellol 
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ภาพผนวกที่ 9  โครมาโทรแกรมสารมาตรฐาน geraniol 
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ภาพผนวกที่ 10  โครมาโทรแกรมสารมาตรฐาน limonene 


