
โครงการวิจัยที่ 2: โครงการพัฒนาการจัดการศัตรูผลิตผลเกษตรเพ่ือรักษาคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 2: การพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์และการน าไปใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร 
ชื่อการทดลอง: การทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยลูกจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยข่าลิงในการ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูถั่วเขียว 
(Effects of Myristica fragrans and Alpinia conchigera oils against insect pests in mung bean)   
หัวหน้าการทดลอง: ดวงสมร  สุทธิสุทธิ ์    สังกัด   กวป. 
 ผู้ร่วมงาน: รังสิมา เก่งการพานิช    สังกัด   กวป.  

ภาวินี หนูชนะภัย    สังกัด   กวป. 
พณัญญา พบสุข     สังกัด   กวป. 
ปิยรัตน์ รุจิณรงค์     สังกัด   สคว. 

Abstract 
 Efficacy of Myristica fragrans and Alpinia conchigera oils were evaluated against 

Callosobruchus maculatus, Callosobruchus chinensis at Postharvest Technology on Field 
Crops Research and Development Group, Postharvest and Processing Research and 
Development Division during October 2011 to September 2015. Seed of M. fragrans and 
rhizomes of A. conchigera were extracted the essential oils. It was identified the chemical 
composition by GC-MS which 10 and 12 constitutes were found on M. fragrans and A. 
conchigera oils. The major component of M. fragrans and A. conchigera oils were sabinene 
and 1,8-cineole, respectively. Contact toxicity assay on filter paper of both essential oils and 
the LC50 value of C. maculatus and C. chinensis adults when treated with M. fragrans oil at 
72 h were 4.6 and 1.2 µL/cm2 while 1.7 and 2.5 µL/cm2 for A. conchigera oil. Therefore, the 
C. chinensis adult was more susceptible to M. fragrans oil than C. maculatus adult which 
was more susceptible to A. conchigera oil than C. chinensis. For fumigation experiment, the 
LC50 values of C. maculatus and C. chinensis adult at 24 h were 57.7 and 222.6 µL/L, for M. 
fragrans oil and 124.7 and 74.1 µL/L, for A. conchigera oil, respectively. Then, C. maculatus 
adult was more susceptible to M. fragrans oil than C. chinensis and the C. chinensis adult 
was more susceptible to A. conchigera oil than C. maculatus adult by fumigation toxicity. 
Furthermore, the number of laid egg and adult progeny production of C. maculatus and C. 
chinensis were inhibited by treated with M. fragrans and A. conchigera oils at 10 and 8% 
under laboratory condition. In additions, the efficacies of both essential oils were conducted 
for 6 months at warehouse of Lopburi Agricultural Research and Development Center. The 
results showed that insect pests and natural enemies were more found in the mung bean 
treated with M. fragrans oil than A. conchigera oil and C. maculatus was the major pest.  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยข่าลิงในการป้องกัน

ก าจัดด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลือง ได้ท าการศึกษาที่ห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวพืชไร่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกีย่วและแปรรปูผลิตผลเกษตร ระหว่างตุลาคม 2554 
ถึงกันยายน 2558 โดยน าเมลด็จันทน์เทศและเหง้าของข่าลิงมาสกัดน  ามันหอมระเหยเพ่ือใช้ในการทดสอบ และ
น  ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิดได้ถูกวิเคราะห์สารส าคัญโดยใชเ้ครื่อง GC-MS จากการวิเคราะห์สารส าคัญในน  ามัน
หอมระเหยจากเมล็ดของจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยจากเหง้าข่าลิง พบสารส าคัญในน  ามันหอมระเหย
จันทน์เทศมี 10 ชนิด โดยม ีsabinene เป็นสารส าคัญ และสารส าคัญในน  ามันหอมระเหยข่าลิงมี 12 ชนดิ และมี 
1,8-cineole เป็นสารส าคัญ ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศในการเป็นสาร
สัมผัสต่อตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลือง พบค่า LC50 ที่ 72 ชั่วโมง เท่ากับ 4.6 และ 1.2 มคล./ตร.
ซม. และการทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยข่าลิงในการเป็นสารสัมผสัต่อตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียว
และด้วงถั่วเหลือง พบค่า LC50 ที่ 72 ชัว่โมง เท่ากับ 1.7 และ 2.5 มคล./ตร.ซม. ดังนั นตัวเต็มวัยของด้วงถั่ว
เหลืองมีความอ่อนแอต่อน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศมากกว่าตัวเต็มวัยด้วงถั่วเขียว และด้วงถั่วเขียวมีความ
อ่อนแอต่อน  ามันหอมระเหยข่าลิงมากกว่าด้วงถั่วเหลือง เมื่อทดสอบการเป็นสารรมของน  ามันหอมระเหยทั ง 2 
ชนิด พบว่าการใช้น  ามันหอมระเหยจันทน์เทศในการเป็นสารรมต่อตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลืองมี
ค่า LC50 ที่ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.7 และ 222.6 มคล./ล. และ ค่า LC50 ที่ 24 ชั่วโมง ของน  ามันหอมระเหยข่า
ลิงในการเป็นสารรมต่อตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลือง เท่ากับ 124.7 และ 74.1 มคล./ล. 
ตามล าดับ ดังนั นเมื่อทดสอบการเป็นสารรมของน  ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิด พบว่าด้วงถั่วเขียวมีความอ่อนแอ
ต่อน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศมากกว่าด้วงถั่วเหลืองและด้วงถั่วเหลืองมีความอ่อนแอต่อน  ามันหอมระเหยข่า
ลิงมากกว่าด้วงถั่วเขียว และเมื่อทดสอบน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยข่าลิงต่อการวางไข่
และการเกิดเป็นตัวเต็มวัยรุ่นลูกของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลืองพบว่า น  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและ
น  ามันหอมระเหยข่าลิงที่ความเข้มข้น 10 และ 8 เปอร์เซ็นต์ สามารถป้องกันการวางไข่และการเกิดเป็นตัวเต็ม
วัยรุ่นลูกของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลืองได้เป็นอย่างดีในสภาพห้องปฏิบัติการ ส าหรับการทดสอบ
ประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิดในสภาพโรงเก็บ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร จังหวัดลพบุรี พบว่ามีแมลงศัตรูถั่วเขียวและแมลงศัตรูธรรมชาติในเมล็ดถั่วเขียวที่คลุกด้วย
น  ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิด โดยด้วงถั่วเขียวเป็นแมลงที่พบได้มากที่สุด และพบว่าด้วงถั่วเขียวเข้าท าลายใน
เมล็ดถั่วเขียวที่คลุกด้วยน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศมากกว่าเมล็ดถั่วเขียวที่คลุกด้วยน  ามันหอมระเหยข่าลิง  
 



 
ค ำส ำคัญ: ด้วงถั่วเขียว ด้วงถั่วเหลือง จันทน์เทศ ข่าลิง น  ามันหอมระเหย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 
ถั่วเขียวเป็นธัญพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญในอาหารมังสวิรัติ 

ในเขตเอเชียและแอฟริกา (Staton และคณะ 1966) โดยถั่วเขียวสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทั งคุณภาพและ
ปริมาณระหว่างการเก็บรักษาจากการเข้าท าลายของแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว โดยความเสียหายที่เกิดจาก 
แมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวประมาณ 5-10% ในเขตอบอุ่นและ 20-30 % ในเขตร้อน (Nakakita, 1998) 
Caswell (1981) ไดก้ล่าวว่า ถัว่เขียวที่เก็บเป็นเวลา 3 ถึง 4 เดือน จะมีความสูญเสียประมาณ 50% โดยเกิด
จากการท าลายของ  ด้วงถั่วเขียว Callosobruchus maculatus (F.)  และด้วงถั่วเหลือง Callosobruchus 
chinensis (L.) ซ่ึงเป็นแมลงชนิดแรกที่ท าลายเมล็ดถั่วที่เก็บรักษาและสามารถพบแมลงทั ง 2 ชนิดนี 
แพร่กระจายทั่วไปในประเทศไทย (พรทิพย์และคณะ, 2547) การควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรโดยทั่วไป
นิยมใช้สารรม โดยปัจจุบันสารมที่ใช้มี 2 ชนิด คือสารรมเมทิลโบรไมด์ (Methyl bromide) และ ฟอสพีน 
(Phosphine) แต่จากการรายงานพบว่า แมลงเริ่มสร้างความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนและสารเมทิลโบรไมด์ 
มีผลไปท าลายโอโซน (ozone) จึงมีผลบังคับให้มีการยกเลิกการใช้สารชนิดนี ในปี 2005 ส าหรับประเทศที่มี
การพัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนามีการยกเลิกใช้ ปี 2015 (TEAP, 2000) นอกจากนี พบว่าแมลงศัตรู
ผลิตผลเกษตรหลายชนิดสร้างความต้านทานสารรมฟอสฟีนจนกลายเป็นปัญหาทีส่ามารถพบได้ทั่วไป (Bell 
และ Wilson, 1995) ซึ่งสิ่งเหล่านี เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งที่จะไม่สามารถใช้สารรมทั ง 2 ชนิดนี ในการป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวได้ ดังนั นการใช้น  ามันหอมระเหยจากพืชจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
น ามาป้องกันก าจัดแมลงได้ ซึ่งน  ามันหอมระเหยสามารถสกัดได้จากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ เมล็ด ผล และ
เปลือก เป็นต้น (Bakkali และคณะ, 2008)  โดยน  ามันหอมระเหยนั นเป็นสารทุติยภูมิที่พืชผลิตขึ นมา อุดมไป
ด้วยสารกลุ่มโมโนเทอร์พีน (monoterpenes) ทีม่ีความเป็นพิษต่อสัตว์เลือดอุ่นต่ า ระเหยเร็วและมีความเป็น
พิษต่อแมลง นอกจากนี น  ามันหอมระเหยบางชนิดสามารถออกฤทธิ์ยับยั งแบคทีเรีย ยั บยังเชื อรา ยับยั งไวรัสได้ 
โดยทีน่  ามันหอมระเหยจากพืชแต่ละชนิดจะมีสารส าคัญที่แตกต่างกันไปโดยชนิดและปริมาณของสารส าคัญที่
พบจะขึ นอยู่กับแหล่งที่ปลูก ฤดูกาล สภาพแวดล้อม วิธีการการสกัด เวลาที่ใช้ในการสกัด และส่วนของพืชที่ใช้
สกัด สิ่งเหล่านี ท าให้ได้สารส าคัญที่แตกต่างกัน (Lee และคณะ, 2001) 



น  ามันหอมระเหยมีบทบาทส าคัญต่อแมลงเพราะเป็นแหล่งที่ส าคัญขององค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพ (bioactivity chemical) น  ามันหอมระเหยสามารถท าให้แมลงตายได้โดยไปยับยั งสารสื่อประสาท 
(acetylcholinesterase) ในระบบประสาทของแมลง (Houghton และคณะ, 2006) โดยน  ามันหอมระเหย
สามารถน ามาใช้ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวได้หลายรูปแบบ เช่น สารฆ่าแมลง (insecticide), สาร
ไล่แมลง (repellant), สารล่อแมลง (attractant), สารยับยั งการกิน (antifeedant) และสารรม (fumigant) 
(Shaaya และคณะ, 1997)  

จันทน์เทศ (Nutmeg;  Myristica fragrans Houtt.,  Myristicaceae) มีสารส าคัญคือ Sabinene, 

α-Pinene, Bicyclo(3.1.1) heptanes-beta-Mycrene เป็นพืชที่สามารถพบได้ในเขตภาคใต้ของประเทศ
ไทย โดย Huang และคณะ, 1997 พบว่าน  ามันหอมระเหยที่ได้จากลูกจันทน์เทศสามารถน ามาใช้ป้องกันเมล็ด
พันธุ์โดยมีฤทธิ์ในการสัมผัส, สารรม, สารยับยั งการกิน ต่อด้วงงวงข้าวโพด และมอดแป้ง  

ข่าลิง (Lesser alpinia; Alpinia concigera Griff.,  Zingiberaceae) ข่าลิงเป็นพืชล้มลุก และมีเหง้า 
สามารถพบได้ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย โดยเหง้าของข่าลิงมีประโยชน์ทางยาหลากหลายด้านทั งแก้ปวด 
และเป็นยารักษาแผล สารส าคัญที่สามารถพบได้ในน  ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากเหง้าข่าลิง คือ 1,8- Cineole 

และ β-Pinene โดยน  ามันหอมระเหยข่าลิงที่ได้มีผลในการเป็น สารรม สารไล่ สารสัมผัสในด้วงงวงข้าวโพด
และมอดแป้ง (Suthisut และคณะ, 2011 a, b) ดังนั นการศึกษาครั งนี ต้องการทราบถึงประสิทธิภาพของ
น  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยข่าลิงต่อการป้องกันก าจัดด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลือง 
 

วิธีด ำเนินกำร 
อุปกรณ์  1. เมล็ดถั่วเขียวพันธุ์ก าแพงแสน 2 
  2. น  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยข่าลิง 
  3. อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องแก้ว กระดาษกรอง ฯลฯ 
  4. กระสอบปอ 
  5. เครื่องวัดอุณหภูมิ (thermometer) 
 
1. การเลี ยงขยายพันธุ์แมลงศัตรูถั่วเขียวและการสกัดน  ามันหอมระเหย 

 
ท าการเลี ยงขยายพันธุ์ตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลือง โดยใช้เมล็ดถั่วเขียวเป็นแหล่ง

อาหาร น าเมล็ดถั่วเขียวมาล้างด้วยน  าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มียาฆ่าแมลงหลงเหลืออยู่ ผึ่งให้แห้งและน าไปอบที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชัว่โมง เพ่ือฆ่าแมลงที่มีการปนเปื้อนภายในเมล็ดถั่วเขียว  ท าการเก็บ
เมล็ดถั่วเขียวไว้ที่อุณหภูมิห้อง จนกระท่ังเมื่อต้องการท าการทดลองจะน าออกมาใช้   

เก็บผลของจันทน์เทศจาก ต. ถ  าน  าปุด อ. เมือง จ. พังงาและเหง้าข่าลิงจาก อ. ท่าศาลา จ. 
นครศรีธรรมราช  โดยน าผลจันทน์เทศมากะเทาะเมล็ดเพ่ือน าเอาเมล็ดด้านใน (Figure 1 a) และเหง้าข่าลิงจะ
ถูกน ามาล้างให้สะอาดและหั่นเป็นชิ นเล็กๆ เพ่ือน ามาสกัดน  ามันหอมระเหย (Figure 1 b)  โดยน าชิ นส่วนพืช



ดังกล่าวจ านวน 1 กิโลกรัม และเติมน  าบริสุทธิ์ จ านวน 3000 มิลลิลิตร ลงในเครื่องสกัดน  ามัน Clevenger-
type apparatus ท าการสกัดน  ามันหอมระเหยเป็นเวลา 8 ชั่วโมง หลังจากนั นท าการเติม anhydrous 
sodium sulphate ลงในน  ามันหอมระเหยที่ได้เพ่ือใช้ดึงน  าออกจากน  ามันหอมระเหย น  ามันหอมระเหยจะถูก
เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 8-10 oC เพ่ือใช้ในการทดลอง ส าหรับตัวอย่างพรรณไม้ (voucher specimens) ทั ง 2 
ชนิด คือ จันทน์เทศ (อ้างอิงงานวิจัย BK 066102) และ ข่าลิง (อ้างอิงงานวิจัย BK 64163) ถูกเก็บรักษาไว้ที่
พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร  

        

       
 
Figure 1. a) seed of Myristica fragrans  b) rhizome of Alpinia conchigera 

 
ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือสารส าคัญในน  ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิดด้วยเครื่อง GC-MS 

(Agilent model 6890N (GC) and 5973 (MS)) ของห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด โดยใช้
คอลัมน์เคปิลลารี (column capillary) ชนิด DB-5MS เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.25 เมตร ยาว 30 เมตร 
และความหนาของฟิล์ม 0.25 ไมโครเมตร อุณหภูมิเริ่มต้นตั งไว้ที่ 75 องศาเซลเซียส และเพ่ิมทุก 2 องศา
เซลเซียส/นาที จนกระท่ังได้ 100 องศาเซลเซียส หลังจากนั นเพิ่มทุก 3 องศาเซลเซียส/นาทีจนได้ 120 องศา
เซลเซียส และคงอยู่ที่อุณหภูมินี เป็นเวลา 10 นาที และเพ่ิม 2 องศาเซลเซียส/นาทีจนได้ 134 องศาเซลเซียส 
และเพ่ิม 5 องศาเซลเซียส/นาที จนได้อุณหภูมิสุดท้ายคือ 240 องศาเซลเซียส และคงท่ีอุณหภูมินี  15 นาที 

ส่วนตัวฉีดสารตัวอย่าง (injector) และตัวตรวจวัด (detector) ตั งอุณหภูมิไว้ที่ 280 องศาเซลเซียส
และใช้ก๊าซฮีเลียมเป็นตัวพา (carrier gas) อัตราการไหล 1 มิลลิลิตร/นาที ในระบบ spit less ชนิดของสาร
ระเหยจะถูกเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน MS (mass spectrum) 
 
2. การทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยจากเมล็ดของผลจันทน์เทศและเหง้าข่าลิงในห้องปฏิบัติการ 
 

 2.1 ทดสอบฤทธิ์ของน  ามันหอมระเหยน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและข่าลิงในการเป็นการสัมผัสบน 
กระดาษกรอง (contact toxicity on filter paper)  



ท าการทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยของจันทน์เทศ และ ข่าลิงที่มีฤทธิ์ในการเป็นสาร
สัมผัสต่อตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลือง ท าการละลายน  ามันหอมระเหยในเอทานอล ที่ระดับ
ความเข้มข้น 2, 4, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต ์(เท่ากับ 1.27, 2.54, 5.08 และ 6.36 มคล./ตร.ซม.หรือไมโครลิตร
ต่อตารางเซนติเมตร) น าน  ามันหอมระเหยที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ จ านวน 500 ไมโครลิตร หยดลงบน
กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ส าหรับกรรมวิธีควบคุม (control) 
หยดเอทานอล 500 ไมโครลิตรเพียงอย่างเดียวปล่อยให้กระดาษแห้งประมาณ 2 นาที แล้วน ากระดาษกรองแต่
ละแผ่นวางลงในด้านล่างของจานแก้ว จากนั นปล่อยตัวเต็มวัยที่มีอายุ 0-24 ชั่วโมง   ลงบนกระดาษกรองใน
จานแก้วแล้วปิดฝา (กรรมวิธีละ 5 ซ  า/ ซ  าละ 20 ตัว) หลงัจากนั นท าการบันทึกจ านวนแมลงที่ตายและแมลงที่
มีชีวิตหลังจากการทดสอบที่ 24 และ 72 ชั่วโมง 
 

2.2 ทดสอบฤทธิ์ของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและข่าลิงในการเป็นสารรม (fumigation toxicity) 
น าน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและข่าลิงในปริมาณท่ีต่างกันคือ 0, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 และ 10 มคล. 

(เท่ากับ 0, 15, 30, 60, 121, 181, 242 และ 303 มคล./ล.หรือไมโครลิตรต่อลิตร) มาทดสอบกับตัวเต็มวัย
ของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลือง โดยท าการนับตัวเต็มวัยแต่ละชนิด (กรรมวิธีละ 5 ซ  า ซ  าละ 20 ตัว) ใส่ลง
ในขวดแก้วแต่ละใบและหยดน  ามันหอมระเหยแต่ละชนิดบนกระดาษกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 
เซนติเมตรตามปริมาณที่ก าหนด และทิ งไว้ 5 นาที หลังจากนั นใส่กระดาษกรองที่ฝาขวดด้านในแล้วปิดฝาขวด
ให้สนิทพร้อมกับปิดผนึกด้วยพาราฟิล์ม ท าการบันทึกจ านวนแมลงที่ตายและแมลงที่มีชีวิตหลังจากการทดสอบ 
24 และ 48 ชั่วโมง 
 

2.3 ทดสอบฤทธิ์ของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและข่าลิงต่อการวางไขแ่ละการเกิดของแมลงศัตรู 
ถั่วเขียว 

 ท าการละลายน  ามันหอมระเหยในเอทานอลที่ระดับความเข้มข้น 2, 4, 6, 8 และ10 เปอร์เซ็นต์ 
จ านวน 200 ไมโครลิตร  น าน  ามันหอมระเหยแต่ละชนิดมาผสมกับเมล็ดถั่วเขียว 150 เมล็ด (10 กรัม) ใส่
เมล็ดถั่วเขียวลงในขวดพลาสติกและเขย่าขวดพลาสติกเพ่ือให้น  ามันหอมระเหยมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
ปล่อยให้เอทานอลระเหยเป็นเวลา 15 นาท ี  Control มี 2 ชุดที่ใช้คือ เอทานอล 200 ไมโครลิตร (Solvent 
control) และ Control ที่ใส่เฉพาะเมล็ดถั่วเขียว น าตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลืองที่มีอายุ 0-24 
ชั่วโมง ที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์ (เพศผู้ : เพศเมีย อย่างละ 5 ตัว) ใส่ลงไปในขวดที่มีเมล็ดถั่ว เพ่ือให้ตัวเต็มวัยผสม
พันธุ์ และวางไข่ หลังจากนั น 48 ชั่วโมง น าตัวเต็มวัยออก ท าการจดบันทึกจ านวนการตายของแมลงแต่ละ
ชนิด และท าการจดบันทึกจ านวนไข่ของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลืองที่พบบนเมล็ด หลังจากท าการทดลอง 
72 ชั่วโมง หลังจากการทดลอง 1 เดือนท าการนับจ านวนตัวเต็มวัยรุ่นลูกท่ีเกิดใหม่ 
 

3. ทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยข่าลิงต่อ 
แมลงศัตรูถ่ัวเขียวในสภาพโรงเก็บ 



 ท าการทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยข่าลิงต่อการ
ป้องกันการการเข้าท าลายของแมลงในสภาพโรงเก็บโดยได้ท าการทดสอบที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
จังหวัดลพบุรี ท าการวางแผนแบบ RCB มี 5 กรรมวิธี 4 ซ  า โดยท าการคลุกน  ามันหอมระเหยแต่ละชนิดใน
เมล็ดถั่วเขียว จ านวน 2500 กรัม ที่ระดับความเข้มข้น 15% 30% และ 45% โดยมีกรรมวิธีควบคุม 2 
กรรมวิธีคือ เมล็ดถั่วเขียวที่ไม่ได้คลุกสาร และ เมล็ดถั่วเขียวที่ท าการคลุกด้วยเอทานอล ท าการแบ่งถั่วเขียวที่
คลุกน  ามันหอมระเหยแล้ว จ านวน 150 กรัม และบรรจุลงในกระสอบปอ ขนาด 20x15 เซนติเมตร และน า
กระสอบดังกล่าวไปวางในโรงเก็บ ท าการสุ่มทุกๆ 2 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และท าการเช็คชนิดและ
จ านวนแมลงที่เข้าท าลายถั่วเขียวในแต่ละกรรมวิธี  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการทดลองหากมีอัตราการตายในกรรมวิธีควบคุม มากกว่า 5-10 เปอร์เซ็นต์จะต้องน าข้อมูลชุดนั น
มาหาเปอร์เซ็นต์การตายปรับเทียบโดยใช้ Abbott’s formula (Abbott, 1925) ก่อนที่ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) ค่าเฉลี่ยของแต่ละกรรมวิธี จะถูกเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple range 
test ที่ระดับ p < 0.05 ส าหรับค่า LC50และ LC90 จะถูกค านวณโดยใช้โปรแกรม POLO-PLUS เวอร์ชั่น 2.0 
(LeOra Software, Petaluma, CA, USA) 

 
เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2554-กันยายน 2558 ที่กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  กองวิจัยและ
พัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร และท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี กรม
วิชาการเกษตร 

 
ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ 

 
1. สารส าคัญของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยข่าลิง 

สารส าคัญที่พบในน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศ ที่ท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS พบสารส าคัญ

ทั งหมด 10 ชนิด โดยสาร  sabinene, α-pinene และ Bicyclo (3.1.10heptane, 6,6-dimethyl-1-
2methylene เป็นสารส าคัญท่ีพบมากท่ีสุด คือมี 38.74, 12.84 และ 10.21 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 1) 
ในขณะที่ Muchtaridi และคณะ (2010) ได้ท าการศึกษาสารส าคัญของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศที่ปลูกใน
ประเทศอินโดนีเชีย พบสารส าคัญในน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศทั งหมด 32 ชนิด โดยมี sabinene (21.38), 
4-terpineol (13.92) และ myristicin (13.57) เป็นสารส าคัญ ส าหรับสารส าคัญที่พบในน  ามันหอมระเหยข่า

ลิงมี 12 ชนิดโดยชนิดที่พบมากท่ีสุดคือ 1,8-cineole, β-pinene และ β-sesquiphellandrene (34.84, 
14.77 และ 10.46 เปอร์เซ็นต์) ตามล าดับ (Table 2) โดย Suthisut และคณะ (2011) ได้ท าการสกัดน  ามัน
หอมระเหยข่าลิงจากแหล่งเดียวกันกับการทดลองครั งนี  พบมีสารส าคัญท่ีพบ 15 ชนิด โดยมี 1,8-cineole 
เป็นสารส าคัญท่ีพบมากท่ีสุดเช่นกัน  



 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยจากเมล็ดของผลจันทน์เทศและเหง้าข่าลิงในห้องปฏิบัติการ 
 

 2.1 ทดสอบฤทธิ์ของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและข่าลิงในการเป็นการสัมผัสบนกระดาษกรอง 
(contact toxicity on filter paper)  

จากการทดลองการเป็นสารสัมผัสของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศต่อด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลือง
พบว่าน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศที่ความเข้มข้น 2, 4, 8 และ 10  เปอร์เซ็นต์ ด้วงถั่วเขียวมีเปอร์เซ็นต์การ
ตายเท่ากับ 0, 2, 64.3 และ 77.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ด้วงถั่วเหลืองมีเปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 75.5, 95.7, 
97.9 และ 100 เปอร์เซ็นต์หลังการทดลอง 72 ชั่วโมง โดยค่า LC50 ที่ค านวณได้พบว่า ค่า LC50 ของด้วงถั่ว
เขียวมีค่าเท่ากับ 4.6 มคล./ตร.ซม. และด้วงถั่วเหลืองมีค่าเท่ากับ 1.2 มคล./ตร.ซม. (Table 3) จากค่า LC50 ที่
ค านวณได้ท าให้ทราบว่าน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศมีประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงถั่วเหลืองได้ดีกว่าด้วงถั่ว
เขียว การทดลองนี มีความสอดคล้องกับการทดลองของ Adedire (2001) ทีไ่ด้น าเอาเมล็ดของจันทน์เทศมาบด
เป็นผงและน าเอาเมล็ดของจันทน์เทศมาสกัดน  ามันหอมระเหย เพ่ือน ามาทดสอบกับด้วงถั่วเขียว จากการ
ทดสอบพบว่า ที่ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ผงของเมล็ดจันทน์เทศ ไม่มีประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงถั่วเขียว 
ขณะที่น  ามันหอมระเหยจันทน์เทศท าให้ด้วงถั่วเขียวตาย 60 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการทดลอง 72 ชั่วโมง 

ในขณะที่น  ามันหอมระเหยข่าลิงต่อด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลืองพบว่าน  ามันหอมระเหยข่าลิงที่ความ
เข้มข้น 2, 4, 8 และ 10  เปอรเ์ซ็นต์ ด้วงถั่วเขียวมีเปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 20.2, 91.5, 100 และ 100 
เปอร์เซ็นต ์ ส าหรับด้วงถั่วเหลืองมีเปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 0, 4.9.3, 96.5 และ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังการ
ทดลอง 72 ชั่วโมง เมื่อพิจารณาจากค่า LC50 ที่ค านวณได้พบว่า ค่า LC50 ของด้วงถั่วเขียวมีค่าเท่ากับ 1.7 
มคล./ตร.ซม. และด้วงถั่วเหลืองมีค่าเท่ากับ 2.5 มคล./ตร.ซม. (Table 3) จากค่า LC50 ที่ค านวณได้ท าให้
ทราบว่าน  ามันหอมระเหยข่าลิงมีประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงถั่วเขียวได้ดีกว่าด้วงถั่วเหลือง 

Suthisut และคณะ (2011b) ได้ทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยข่าลิงในการเป็นสาร
สัมผัสโดยใช้เครื่อง micro applicator หยดน  ามันหอมระเหยข่าลิงลงบนหลังของด้วงงวงข้าวโพดและมอด
แป้งหลังจากการทดลอง 7 วันพบว่ามีค่า LD50 เท่ากับ 24 และ 45 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัม ตามล าดับ 

 
2.2 ทดสอบฤทธิ์ของน  ามันหอมระเหยข่าลิงและจันทน์เทศในการเป็นสารรม (fumigation toxicity) 
จากการทดลองการเป็นสารรมของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศต่อด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลืองพบว่า

น  ามันหอมระเหยจันทน์เทศที่ปริมาณ 0, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 และ 10 มคล. ด้วงถั่วเขียวมีเปอร์เซ็นต์การตาย
เท่ากับ 0, 10, 10, 38.9, 85.6, 100, 100 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ด้วงถั่วเหลืองมีเปอร์เซ็นต์การตาย
เท่ากับ 0, 0, 0.4, 0, 0, 55.7, 85.9 และ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังการทดลอง 48 ชั่วโมง เมื่อพิจารณาจากค่า 
LC50 ที่ค านวณได้พบว่า ค่า LC50 ของด้วงถั่วเขียวมีค่าเท่ากับ 57.7 มคล./ล. และด้วงถั่วเหลืองมีค่าเท่ากับ 
222.6 มคล./ล. (Table 4) จากค่า LC50 ที่ค านวณได้ท าให้ทราบว่าน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศมีประสิทธิภาพ
ในการก าจัดด้วงถั่วเขียวได้ดีกว่าด้วงถั่วเหลือง 



ส าหรับน  ามันหอมระเหยข่าลิงต่อด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลืองพบว่าน  ามันหอมระเหยข่าลิงที่ปริมาณ 
0, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 และ 10 มคล. ด้วงถั่วเขียวมีเปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 0, 0, 3.9, 0.6, 37.8, 73.5, 100 
และ 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ด้วงถั่วเหลืองมีเปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 0, 2.3, 0.4, 13.4, 99.0, 100, 100 
และ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังการทดลอง 48 ชั่วโมง เมื่อพิจารณาจากค่า LC50 ที่ค านวณได้พบว่า ค่า LC50 ของ
ด้วงถั่วเขียวมีค่าเท่ากับ 124.7 มคล./ล. และด้วงถั่วเหลืองมีค่าเท่ากับ 74.1 มคล./ล.(Table 4) จากค่า LC50 

ที่ค านวณได้ท าให้ทราบว่าน  ามันหอมระเหยข่าลิงมีประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงถั่วเหลืองได้ดีกว่าด้วงถั่วเขียว 
Suthisut และคณะ (2011a) ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยข่าลิงในการเป็น

สารรมต่อด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้ง (ทั งในระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย) พบว่าตัวเต็มวัยของด้วง
งวงข้าวโพดและมอดแป้งมีค่า LC50 เท่ากับ 85 และ 73 มคล./ล. ตามล าดับและนอกจากนี พบว่าระยะไข่และ
ระยะดักแด้เป็นระยะที่ทนทานต่อน  ามันหอมระเหยข่าลิงมากท่ีสุด และในตัวเต็มวัยเพศเมียของมอดแป้งจะ
ทนทานต่อน  ามันหอมระเหยข่าลิงมากกว่าตัวเต็มวัยเพศผู้ 

 
2.3 ทดสอบฤทธิ์ของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและข่าลิงต่อการวางไข่และการเกิดของ 

แมลงศัตรูถ่ัวเขียว 
จากการทดลองโดยการคลุกเมล็ดถั่วเขียวกับน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศที่ความเข้มข้น 2, 4, 8 และ  

10  เปอร์เซ็นต์ แล้วปล่อยตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียลงไปในเมล็ดที่คลุกน  ามันหอมระเหยแล้ว จากการ
ทดลองพบว่าด้วงถั่วเขียวมีเปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 0, 0, 55.0 และ 87.5 เปอร์เซ็นต์ และจ านวนไข่ที่พบบน
เมล็ดถั่วเขียวคือ 148.5, 149.0, 31.5 และ 3.0 ฟอง โดยตัวเต็มวัยใหม่ที่เกิดใหม่เท่ากับ 115.3, 75.0, 4.0 
และ 0 ตัว ตามล าดับ (Table 5) 
 ส าหรับประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศต่อด้วงถั่วเหลือง พบว่าด้วงถั่วเหลืองมี
เปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 0, 0, 17.5 และ 97.5 เปอร์เซ็นต์ และจ านวนไข่ที่พบคือ 131.5, 128.5, 67.3 และ 
2.3 ฟอง โดยตัวเต็มวัยใหม่ที่พบเท่ากับ 45.5, 13.8, 0 และ 0 ตัว (Table 5) จากข้อมูลที่ได้พบว่าที่น  ามันหอม
ระเหยจันทน์เทศที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์จะสามารถก าจัดตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลือง
พร้อมกับควบคุมตัวเต็มวัยรุ่นลูกที่เกิดมาใหม่ได้อย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ 
 เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยข่าลิงต่อด้วงถั่วเขียวพบว่าด้วงถั่วเขียวมีเปอร์เซ็นต์การ
ตายเท่ากับ 0 ,2.5, 90.0 และ 100 เปอร์เซ็นต์ และจ านวนไข่ที่พบคือ 68.0, 24.8, 4.8 และ 5.3 ฟอง โดยตัว
เต็มวัยใหม่ที่พบเทา่กับ 50.8, 15.0, 0 และ 0 ตัว (Table 5) ในขณะทีป่ระสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยข่า
ลิงต่อด้วงถั่วเหลือง พบว่าด้วงถั่วเหลืองมีเปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 0, 30.0, 95.5 และ 100 เปอร์เซ็นต์ และ
จ านวนไข่ที่พบคือ 149.5, 59.8, 9.5 และ 10.0 ฟอง โดยตัวเต็มวัยใหม่ที่พบเท่ากับ 134.8, 29.3, 0 และ 0 
ตัว (Table 5) จากข้อมูลที่ได้พบว่าที่น  ามันหอมระเหยข่าลิงทีค่วามเข้มข้น 8 เปอร์เซ็นต์จะสามารถก าจัดตัว
เต็มวัยของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลืองพร้อมกับควบคุมตัวเต็มวัยรุ่นลูกท่ีเกิดมาใหม่ได้อย่างดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ 



 การทดลองครั งนี มีความแตกต่างจาก Adedire (2001) ที่พบว่าน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศที่ความ
เข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์สามารถยับยั งการวางไข่และจ านวนของด้วงถั่วเขียวระยะตัวเต็มวัยที่เกิดใหม่ได้ทั งหมด 
แต่ผงจันทรเทศยับยั งได้เพียง 68 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การทดลองครั งนี ต้องใช้น  ามันหอมระเหยจันทน์เทศ
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ในการป้องกันการวางไข่และควบคุมจ านวนตัวเต็มวัยที่เกิดใหม่ 
 
 

3. ทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยข่าลิงต่อ 
แมลงศัตรูถ่ัวเขียวในสภาพโรงเก็บ 

จากผลการทดลองพบมีแมลงที่เข้าท าลายถั่วเขียวหลายชนิด และแมลงแต่ละชนิดสามารถเข้าท าลาย
ถั่วเขียวที่คลุกน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยข่าลิงไม่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี โดย
ขณะที่ถ่ัวเขียวที่คลุกน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศ จะพบศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวที่เข้าท าลายถั่วเขียว 9 ชนิด คือ 
ด้วงถั่วเขียว, ด้วงงวงข้าวโพด,  มอดหัวป้อม, มอดแป้ง, เหาหนังสือ, มอดยาสูบ, ด้วงถั่วเหลือง, ผีเสื อข้าวโพด, 
และด้วงด า โดยมีเปอร์เซ็นต์ที่พบเฉลี่ย 1777.0, 15.75, 8.25, 6.8, 6.5, 3.8, 2.8, 1.3 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์   
และพบแมลงศัตรูธรรมชาติ 3 ชนิดด้วยกันคือ มวน Xylocoris flavipes, แตนเบียนด้วง Theocolax 
elegans และแตนเบียน Proconura sp. โดยมีเปอร์เซ็นต์ที่พบเฉลี่ย 25.3, 65.5 และ 0.75 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ 

ในขณะที่ถั่วเขียวที่คลุกน  ามันหอมระเหยข่าลิง จะพบศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวที่เข้าท าลายถั่วเขียว 12 
ชนิด คือ ด้วงถั่วเขียว, เหาหนังสือ, มอดยาสูบ, ด้วงงวงข้าวโพด,  ผีเสื อข้าวโพด, มอดแป้ง, มอดหัวป้อม, มอด
ฟันเลื่อย, ด้วงด า, มอดหนวดยาว, ด้วงถั่วเหลือง และ ด้วง Latheticus oryzae  โดยมีเปอร์เซ็นต์ที่พบเฉลี่ย 
883.8, 44.3, 24.3, 9.8, 7.3, 2.8, 2.3, 1.3, 0.5, 0.5, 0.5 และ 0.25 เปอร์เซ็นต์ และพบแมลงศัตรูธรรมชาติ 
4 ชนิดด้วยกันคือ มวน Xylocoris flavipes, แตนเบียน Proconura sp., แตนเบียนมอด 
Anisopteromalus calandrae และแตนเบียนด้วง Theocolax elegans โดยมีเปอร์เซ็นต์ที่พบเฉลี่ย 46.3, 
33.5, 4.5 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

จากผลการทดลองพบว่า ด้วงถั่วเขียวเข้าท าลายเมล็ดถั่วเขียวที่คลุกน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศที่
ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ ตั งแต่ เดือนที่ 1  และท่ีความเข้มข้น 15 และ 30 เปอร์เซ็นต์ พบด้วงถั่วเขียวเข้า
ท าลายตั งแต่เดือนที่ 2 และในแต่ละเดือนจะพบจ านวนของด้วงถั่วเขียวเป็นจ านวนมาก  (Figure 2, 3) ซึ่งผล
การศึกษาแตกต่างจาก Adedire (2001) ที่พบว่า น  ามันหอมระเหยจันทน์เทศสามารถป้องกันด้วงถั่วเขียวได้
นานถึง 3 เดือน ในสภาพโรงเก็บ ขณะที่เมล็ดถั่วเขียวที่คลุกน  ามันหอมระเหยข่าลิงที่ความเข้มข้นต่างๆพบด้วง
ถั่วเขียวจ านวนไม่มากในเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 5 แต่จะพบด้วงถั่วเขียวเป็นจ านวนมากในเดือนที่ 6 หลังจาก
คลุกเมล็ดด้วยน  ามันหอมระเหยข่าลิง (Figure 3) จากการทดลองพบว่าน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามัน
หอมระเหยข่าลิงที่ความเข้มข้น 15, 30 และ 45 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพโรงเก็บไม่สามารถป้องกันก าจัดแมลงศัตรู
ถั่วเขียวได้ แต่มีแนวโน้มว่าการใช้น  ามันหอมระเหยข่าลิงจะสามารถป้องกันด้วงถั่วเขียวซึ่งเป็นศัตรูที่ส าคัญของ
ถั่วเขียวได้ดีกว่าการใช้น  ามันหอมระเหยจันทน์เทศ  



 
สรุปผลทดลองและค ำแนะน ำ 

 สารส าคัญที่พบปริมาณมากที่สุดในน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยข่าลิงคือ 
sabinene และ 1,8-cineole ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามันหอม
ระเหยข่าลิงในการเป็นสารสัมผัสพบว่าน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศมีประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงถั่วเหลือง 
(LC50=1.2 มคล./ตร.ซม.) ได้ดีกว่าด้วงถั่วเขียว (LC50=4.6 มคล./ตร.ซม.) แต่น  ามันหอมระเหยข่าลิงสามารถ
ก าจัดด้วงถั่วเขียว (LC50=1.7 มคล./ตร.ซม.) ได้ดีกว่าด้วงถั่วเหลือง (LC50=2.5 มคล./ตร.ซม.) หลังการทดสอบ 
72 ชั่วโมง ในการทดสอบการเป็นสารรมพบว่าน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศ สามารถก าจัดด้วงถั่วเขียว (LC50=
57.7 มคล./ล.) ได้ดีกว่าด้วงถั่วเหลือง (LC50=222.6 มคล./ล.) แต่น  ามันหอมระเหยข่าลิงมีประสิทธิภาพในการ
ก าจัดด้วงถั่วเหลือง (LC50=74.1 มคล./ล.) ได้ดีกว่าด้วงถั่วเขียว (LC50=124.7 มคล./ล.) หลังการทดสอบ 48 
ชั่วโมง และน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศและน  ามันหอมระเหยข่าลิงที่ความเข้มข้น 10 และ 8 เปอร์เซ็นต์ 
สามารถป้องกันการวางไข่และการเกิดเป็นตัวเต็มวัยรุ่นลูกของด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลืองได้เป็นอย่างดีใน
ห้องปฏิบัติการ ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิดในสภาพโรงเก็บ พบว่ามี
แมลงศัตรูถ่ัวเขียวเข้าท าลายเมล็ดถั่วเขียวที่คลุกด้วยน  ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิด โดยพบด้วงถั่วเขียวเข้า
ท าลายในเมล็ดถั่วเขียวที่คลุกด้วยน  ามันหอมระเหยจันทน์เทศมากกว่าเมล็ดถั่วเขียวที่คลุกด้วยน  ามันหอม
ระเหยข่าลิงและน  ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิด ไม่สามารถป้องกันก าจัดแมลงศัตรูถั่วเขียวในสภาพโรงเก็บได้ 
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Table 1 Chemical constituents of essential oils from Myristica fragrans fruits 
          collected from phang-Nga province, Thailand. 
 

Compound      Retention time (min)  Composition (%) 

Sabinene     7.62    38.74 

α-pinene     6.27    12.84 
Bicyclo (3.1.10heptane, 6,6-dimethyl-  7.79    10.21 
1-2methylene  
3-cyclohexane-1-ol,4-methyl-1  17.89    6.32 
(1-methlethyl)         

γ-terpinene     11.21    6.15 



dl-Limonene     9.86    4.44 

α-terpinene     9.31    4.33 

β-Thujene     9.94    3.34 

α-Terpinolene     12.54    2.49 

β-Mycrene     8.15    2.30 
 
Table 2 Chemical constituents of essential oils from Alpinia conchigera rhizomes collected  
           from Nakhon Si Thammarat province, Thailand.  
 

Compound Retention time (min) Composition (%) 

1,8-cineole 6.73 34.84 

β-pinene 5.27 14.77 

β-sesquiphellandrene  33.59 10.46 

α-pinene 4.31 5.82 

β-bisabolene 32.26 4.33 

α-terpineol 13.17 4.10 

Phenol,4(2-propenyl)-
,acetate 

20.04 3.98 

β-caryophyllene  24.55 3.89 

3-cyclohexen-1-ol 12.48 3.26 
Benzene,1methyl-4-(1-
methylethyl) 

6.43 3.03 

Limonene 6.58 2.15 

β-Panasinsene  40.02 1.59 



Table 3 Contact toxicity of extracted essential oil from Myristica fragrans and Alpinia  
conchigera against adults of Callosobruchus maculatus and C. chinensis  

          for different exposure periods (24 and 72 h after exposure) 
 
Contact assay Insect Duration 

time (h) 
LC50 95 % 

confidence 
interval 

LC90 95 % 
confidence 
interval 

M. fragrans C. maculatus 24 >6.4 - - - 

 
 72 4.6 3.6-5.6 7.9 6.2-13.9 

 
C. chinensis 24 3.3 2.6-4.1 6.5 5.0-10.7 

 
  72 1.2 0.8-1.4 2.4 1.9-3.3 

A. conchigera C. maculatus 24 2.1 1.8-2.4 3.2 2.7-4.1 

  
72 1.7 1.5-1.7 2.5 2.2-2.8 

 C. chinensis 24 3.7 3.1-4.3 6.8 5.7-9.1 
  72 2.5 2.3-2.7 4.1 3.6-4.8 

 
 
 
Table 4 Fumigation toxicity of extracted essential oil from Myristica fragrans and Alpinia  
          conchigera against adults of Callosobruchus maculatus and C. chinensis for different  
         exposure periods (24 and 48 h after exposure) 
 
 
Fumigation 
assay 

Insect Duration 
time (h) 

LC50 95 % 
confidence 
interval 

LC90 95 % 
confidence 
interval 

M. fragrans C. maculatus 24 79.2 57.7-103.8 154.3 116.2-255.2 
  48 57.7 49.3-67.0 136.4 113.5-173.1 
 C. chinensis 24 222.6 210.7-234.5 272.3 255.6-301.1 
  48 183.5 173.7-192.6 238.3 224.8-258.0 
A. conchigera C. maculatus 24 167.2 132.5-207.8 341.5 261.8-590.2 
  48 124.7 97.8-152.2 224.5 173.9-373.7 

 
C. chinensis 24 85.1 74.6-96.1 139.2 121.1-168.8 



 
 48 74.1 65.8-84.2 108.1 93.6-136.1 



Table 5 Percentage of mortality of adults, the number of eggs laid and adult progeny production of Callosobruchus maculatus and 
Callosobruchus chinensis were found on mung bean that mixed with Myristica fragrans and Alpinia conchigera oil at difference concentration.  
 

 
Concentration 
 (%) 

Myristica fragrans oil Alpinia conchigera oil 

Callosobruchus maculatus Callosobruchus chinensis Callosobruchus maculatus Callosobruchus chinensis 

Mortality 
of adult 
(%) 

Eggs 
number 
(%) 

adult 
progeny 
production 
(%) 

Mortality 
of adult 
(%) 

Eggs 
number 
(%) 

adult 
progeny 
production 
(%) 

Mortality 
of adult 
(%) 

Eggs 
number 
(%) 

adult 
progeny 
production 
(%) 

Mortality 
of adult 
(%) 

Eggs 
number 
(%) 

adult 
progeny 
production 
(%) 

Control 0 C 148.5 A 130.8 A 0 C 143.5 A 68.0 A 0 D 133.5 A 98.8 A 0 B 140.0 A 122.3 A 

Control 
Ethanol 

0 C 150.5 A 116.3 B 0 C 140.3 A 55.0 B 0 D 142.3 A 92.0 A 0 B 158.8 A 107.3 A 

2 0 C 148.5 A 115.3 B 0 C 131.5 A 45.5 B 0 D 68.0 B 50.8 AB 0 B 149.5 A 134.8 A 

4 0 C 149.0 A 75.0 C 0 C 128.5 A 13.8 C 25.0 C 24.8 BC 15.0 B 30.0 A 59.8 B 29.3 B 

8 55.0 B 31.5 B 4.0 D 17.5 B 67.3 B 0 D 90.0 B 4.8 C 0 B 95.5 A 9.5 C 0 C 

10 87.5 A 3.0 C 0 D 97.5 A 2.3 C 0 D 100 A 5.3 C 0 B 100 A 10.0 C 0 C 

CV (%) 36.8 15.06 12.84 20.4 12.8 24.7 14.7 64.9 62.3 34.6 87.9 38.0 

 



 
 



Figure 2 The number of Callosobruchus maculatus adults were found on mung bean that  
mixed with Myristica fragrans oils, different concentrations at warehouse of Lopburi 
Agricultural Research and Development Center. 

 

 
 
Figure 3 The number of Callosobruchus maculatus adults were found on mung bean that 

  mixed with Alpinia conchigera oils, different concentrations at warehouse of     
   Lopburi Agricultural Research and Development Center. 
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