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คณะผู้ด าเนินงาน 
 

หัวหน้าการทดลอง  นางสาวภัควรินทร์ ศานติธีรโรจน์  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ผู้ร่วมงาน                    นางสาวณัฐพร ฉันทศักดา  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
   นางสาวศิริพร สอนท่าโก  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชว่านน  า สะเดา และหางไหลในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช เป็นการน าสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืช 3 สูตร ได้แก่ หางไหล/ว่านน  า (60/40) สะเดา/ว่านน  า 
(80/20) และสะเดา/หางไหล (20/80) มาศึกษาคุณภาพ โดยวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญด้วยเครื่อง HPLC และ 
GC-MS จากการเก็บตัวอย่างพืช 5 รุ่น พบ azadirachtin ในสารสกัดหยาบสะเดา 1.434-1.580%, rotenone ใน
สารสกัดหยาบหางไหล 9.876-14.670% และ -asarone ในน  ามันว่านน  า 37.275-57.161% เมื่อน าสารสกัดแต่
ละรุ่นเตรียมเป็นสูตรหางไหล/ว่านน  า (60/40) พบ rotenone 0.578-0.834% และ -asarone 4.825-7.362%  
สูตรสะเดา/ว่านน  า (80/20) พบ azadirachtin 0.092-0.110% และ -asarone 1.433-3.031% และสูตร
สะเดา/หางไหล (20/80) พบ azadirachtin 0.021-0.030% และ rotenone 0.396-0.506% ส าหรับการศึกษา
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชทั ง 3 สูตรต่อหนอนใยผักในห้องปฏิบัติการ โดยวิธี leaf dipping 
method แต่ละสูตรวางแผนการทดลองแบบ CRD 3 ซ  า โดยมี 5 รุ่นการผลิตเป็นกรรมวิธี ผลการทดสอบทั ง 3 
สูตรผลิตภัณฑ์พบว่า รุ่นการผลิตให้ผลท าให้หนอนใยผักวัย 2 ตายไม่แตกต่างกัน โดยสูตรผลิตภัณฑ์หางไหล/ว่าน
น  า (60/40), สูตรผลิตภัณฑ์สะเดา/หางไหล (20/80) และสูตรผลิตภัณฑ์สะเดา/ว่านน  า (80/20) ท าให้หนอนใยผัก
วัย 2 ตายเฉลี่ย 100.0%, 99.34% และ 60.1% ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : สารสกัดพืช ผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช หนอนใยผัก ว่านน  า สะเดา หางไหล 
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 Research on Quality and Efficacy of mixed plant formulations from Sweet flag, Neem 
and Derris elliptica for plant protection was studied, The mixing of three formulations, including 
Derris elliptica/Sweet flag (60/40), Neem/ Sweet flag (80/20) and Neem/Derris elliptica (20 /80). 
Samples were divided into 5 groups with different batch of production and quantitative analysis 
by HPLC and GC-MS. Azadirachtin 1.434-1.580% was found in neem extracts. Rotenone 9.876 -
14.670% was found in Derris elliptica extracts. -asarone 37.275-57.161% was found in Sweet 
flag oil. The plant extracts are prepared for each formula product, Derris elliptica/Sweet flag 
(60/40) found rotenone 0 .578-0.834% and -asarone 4.825-7 .362%. Neem/Sweet flag (80/20) 
found azadirachtin 0.092-0.110% and -asarone 1.433-3.031% and Neem/Derris elliptica (20/80) 
found azadirachtin 0.021-0.030% and rotenone 0.396-0 .506%. For the efficacy of formulations, 
Plutella xylostella L. at 2nd instar larvae were killed in the laboratory by leaf dipping method. 
Experimental design of each formula (3 formulas) was CRD with 3 replications over 5 treatments 
(different batch of production). The results of the efficacy test of the 3 formulations showed 
that batch of productions was not significantly different on the mortality of Plutella xylostella 
L. for each formulation. The Derris elliptica/Sweet flag (60/40), Neem/Derris elliptica (20/80) and 
Neem/Sweet flag (80/20) showed the average mortality of 1 0 0 .0 %, 9 9 .3 4 % and 6 0 .1 % 
respectively. 

Keyword : plant extract, mixed plant formulation, Plutella xylostella L., Neem, Sweet flag, 
Derris elliptica    

ค าน า 

การใช้สารสกัดจากพืชเพ่ือทดแทนสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นทางเลือกในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ซึ่งจะท 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 และมีปัญหาเรื่องปริมาณ
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สารส าคัญอะซาดิแรคติน ที่มีปริมาณโดยเฉลี่ยคือ 2.4-4.6 มก./กรัม เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อินเดียที่มีสารสูงสุด คือ 
เฉลี่ย 7.7 มก./กรัม นอกจากนี สะเดาไทยจะให้ผลเพียงปีละ 1 ครั งเท่านั น  และเป็นสะเดาที่เกิดเองตามธรรมชาติ
หรือเป็นสะเดาปลูกตามถนนหลวงบางส่วนของประเทศ  ซึ่งไม่เพียงพออย่างแน่นอนทั งทางด้านคุณภาพและ
ปริมาณส าหรับการน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้า รากหางไหลก็เช่นกันอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิต
เป็นสารฆ่าแมลงคือประมาณ 2 ปี (สมสุขและคณะ, 2531; Moore.1943; White.1954) การเก็บเกี่ยวรากต้องใช้
แรงงานมากท าให้รากหางไหลมีราคาแพง  ส าหรับว่านน  านั นเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายสามารถขุดเหง้าน ามาใช้ได้ตลอด
ปีไม่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบ และเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพในการไล่ผีเสื อและหมัด มีพิษต่อแมลงวัน(Anonymous, 
1975) มีพิษต่อเพลี ยอ่อนสูง ต่อหนอนกระทู้ปานกลาง (อ านวย, 2535) และปลูกง่ายสามารถน าเหง้ามาใช้ได้
ตลอดทั งปีจึงเป็นพืชที่เหมาะสมในการน ามาใช้ผสมเพ่ิมประสิทธิภาพพืชสมุนไพรของไทยอื่นๆที่มีศักยภาพเป็นสาร
ก าจัดศัตรูพืช เช่น สะเดา หางไหล ซึ่งนักวิจัยสาขาเกษตร และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ท าการทดลองค้นคว้าหา
สารทดแทนสารเคมีการเกษตรและพบว่าสะเดา(ขวัญชัย, 2542; Isman,1997; Klaus, 1995) โล่ติ๊น หรือ หางไหล 
(วินัย,2540; Trease and evan, 1985), หนอนตายหยาก (วีรพลและคณะ, 2536; Areekul et al.2531 และ
เทพ, 2520) สาบเสือ(มารศรี, 1986) สามารถน าเอาส่วนที่ส าคัญต่างๆ เช่น ต้น ราก ใบ ดอก และผล มาสกัด
เพ่ือให้ได้สารส าคัญจากพืชนั นๆ มาใช้ควบคุมศัตรูพืชแทน สารเคมีได้ดี โดยไม่มีพิษตกค้าง เนื่องจากสารธรรมชาติ
ส่วนใหญ่จะสลายตัวได้เร็ว 

การน าจุดเด่นและจุดด้อยของพืชแต่ละชนิดมาผสมรวมกันให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสม มีการผสมปรุงแต่ง
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช อาจท าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ น และ/หรือลดข้อด้อยของการใช้พืชชนิดเดี่ยว
ของพืชแต่ละชนิด หรือท าให้สามารถลดต้นทุนเมื่อมีการผสมรวมกัน ได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่หลากหลายมากชนิด 
ท าให้ง่ายแก่การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งควบคุมไม่ได้ให้ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  จะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์สาร
ธรรมชาติป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความหลากหลายมากชนิดขึ นพร้อมทั งสามารถควบคุมคุณภาพได้ เพ่ือให้เป็น
ทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชปลอดสารเคมี หรือเกษตรอินทรีย์ และเป็นการช่วยแก้ปัญหาและเป็นทางเลือก
ให้แก่ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจการเกษตรธรรมชาติ ดังนั นการศึกษาวิจัยสูตรผสมรวมพืชระหว่างว่านน  า และ
พืชอ่ืนที่มีศักยภาพในการการป้องกันก าจัดศัตรูพืชจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและควรได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วนเพ่ือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์  ประกอบด้วย สารเคมี เครื่องแก้ว และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังนี  
1. เครื่องแก้ว ได้แก่ volumetric flask, pipette, round bottom flask, cylinder, beaker, vial เป็นต้น 
2. สารเคมี ได้แก่ acetonitrile, methanol, dichloromethane, hexane, ethanol, petroleum ether, 

sodium sulfate anhydrous  เป็นต้น 
3. สารมาตรฐาน ได้แก่ azadirachtin, rotenone, -asarone เป็นต้น 
4. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ultrasonic bath, manifold vacuum เป็นต้น 
5. เครื่อง High performance liquid chromatography (HPLC)  
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6. เครื่อง Gas chromatograph-mass spectrometry (GC-MS) 
7. เครื่องระเหยแบบลดความดัน (rotary evaporator) 
8. เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 และ 4 ต าแหน่ง 
9. เครื่องวัด pH 

 

สิ่งทดลอง 
1. หนอนใยผัก จาก จ.นครราชสีมา และ จ.กาญจนบุรี 
2. พืชว่านน  า จาก จ.ราชบุรี 
3. พืชสะเดา จาก จ.สุพรรณบุรี 
4. พืชหางไหล จาก จ.ชลบุรี 

 

วิธีการ 
1. เก็บและเตรียมสารสกัดของพืช สะเดา หางไหล และว่านน  า จากแหล่งต่างๆ 

เก็บตัวอย่างพืชว่านน  าจาก จ.ราชบุรี น าส่วนเหง้ามาสกัดน  ามันโดยการกลั่นด้วยไอน  า Hydro 
stream distillation) ท าให้บริสุทธิ์ โดยการแยกน  าที่เจือปน จะได้น  ามันว่านน  าที่มี -asarone เป็นสารส าคัญ  

เก็บตัวอย่างพืชหางไหลจาก จ.ชลบุรี น ามาสกัดด้วยเมทานอล โดยวิธี solid-liquid extraction 
ระเหยเมทานอลออกโดยใช้เครื่องระเหยแบบลดความดัน (rotary evaporator) จะได้สารสกัดหยาบหางไหลที่มี 
rotenone เป็นสารส าคัญ 

เก็บตัวอย่างเมล็ดสะเดาจาก จ.สุพรรณบุรี  น ามาสกัดด้วยเมทานอล โดยวิธี  solid-liquid 
extraction ระเหยเมทานอลออกโดยใช้เครื่องระเหยแบบลดความดัน (rotary evaporator) จะได้สารสกัดหยาบ
สะเดาที่มี azadirachtin เป็นสารส าคัญ 

2. เตรียมหนอนใยผักส าหรับทดสอบประสิทธิภาพ 
ส ารวจพื นที่และเก็บหนอนใยผักจากแปลงเกษตรกร จ.นครราชสีมา และ จ.กาญจนบุรี แล้วน ามา

เลี ยงในห้องปฏิบัติการ 
3. วิเคราะห์คุณภาพของสารสกัดหยาบ และสูตรผลิตภัณฑ์  

น าสารสกัดหยาบสะเดา สารสกัดหยาบหางไหล และน  ามันว่านน  า เตรียมเป็นสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวม
พืชทั ง 3 สูตร ได้แก่ สูตรหางไหล/ว่านน  า (60/40), สูตรสะเดา/ว่านน  า (80/20) และสูตรสะเดา/หางไหล (20/80) 
ศึกษาคุณภาพเบื องต้นโดยการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ azadirachtin, rotenone และ -asarone แล้ววัดค่า 
pH ของทั ง 3 สูตรผลิตภัณฑ์  

เตรียมสารสกัดหยาบสะเดา หางไหล และน  ามันว่านน  า จากการเก็บตัวอย่างพืชละ 5 รุ่น แล้ว
วิเคราะห์ปริมาณ azadirachtin ในสารสกัดหยาบสะเดา, rotenone ในสารสกัดหยาบหางไหล และ -asarone 
ในน  ามันว่านน  า  
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เตรียมผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช 3 สูตร สูตรละ 5 รุ่นการผลิต โดยเตรียมจากการสกัดหยาบและ
น  ามันว่านน  าที่เก็บแต่ละรุ่น วัดความหนาแน่น และวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ azadirachtin,  rotenone และ 
-asarone ในสูตรผลิตภัณฑ์ 

4. ทดสอบประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑ์  
ทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชทั ง 3 สูตร ต่อหนอนใยผักวัย 2 โดยวิธี leaf 

dipping method วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า โดยมี 5 ความเข้มข้น คือ 2%, 4%, 6%, 8% 
และ 10% ของทั ง 3 สูตรผลิตภัณฑ์เป็นกรรมวิธี เพ่ือก าหนดอัตราการทดสอบท่ีเหมาะสม 

ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อหนอนใยผักวัย 2 โดยวิธี leaf dipping method วาง
แผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า โดยมี 3 สูตรผสมรวมพืช สูตรละ 5 รุ่นการผลิตเป็นกรรมวิธี บันทึกข้อมูล
การตายของหนอนใยผัก ที่ 24, 48, 72 และ 96  ชั่วโมง หลังการทดลอง  
 
เวลา   ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 
สถานที ่กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  
 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของสารสกัดหยาบ และสูตรผลิตภัณฑ์  
จากการเตรียมสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืช 3 สูตร ได้แก่ หางไหล/ว่านน  า (60/40) สะเดา/ว่านน  า 

(80/20) สะเดา/หางไหล (20/80) สามารถวัดค่า pH ได้ 7.67, 6.33 และ 6.31 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์
สารส าคัญในสูตร หางไหล/ว่านน  า (60/40) พบปริมาณ rotenone 0.256% และ -asarone 7.039%  สูตร
สะเดา/ว่านน  า (80/20) พบปริมาณ azadirachtin 0.079% และ -asarone 1.403% และสูตรสะเดา/หางไหล 
(20/80) พบปริมาณ azadirachtin 0.079% และ rotenone 0.251%  (ตารางท่ี 1) 

จากการเก็บและเตรียมสารสกัดหยาบสะเดา สารสกัดหยาบหางไหล และน  ามันว่านน  า จากแหล่ง
ต่างๆ ของพืชทั ง 5 รุ่น วิเคราะห์ปริมาณสารสกัดหยาบสะเดา พบ azadirachtin 1.434-1.580%, สารสกัดหยาบ
หางไหล พบ rotenone 9.876-14.670% และน  ามันว่านน  า พบ -asarone 37.275-57.161% (ตารางที่ 2)  

จากการเตรียมผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช 3 สูตร สูตรละ 5 รุ่นการผลิต วัดความหนาแน่นได้ในช่วง 
0.91090-0.96040 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในแต่ละสูตรพบว่า สูตรหางไหล/ว่าน
น  า (60/40) พบ rotenone 0.578-0.834% และ -asarone 4.825-7.362%  สูตรสะเดา/ว่านน  า (80/20) พบ 
azadirachtin 0.092-0.110% แ ล ะ  -asarone 1.433-3.031% แล ะสู ต รส ะ เด า /ห าง ไห ล  (2 0 /80) พ บ 
azadirachtin 0.021-0.030% และ rotenone 0.396-0.506% (ตารางที่ 3-5)  

 
2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑ์  
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จากการทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชทั ง 3 สูตร ต่อหนอนใยผักวัย 2 
พบว่า ที่ระดับความเข้มข้น 6% - 10%v/v มีแนวโน้มการตายใกล้เคียงกัน โดยที่ระดับความเข้มข้น 10%v/v ท า
ให้หนอนใยผักตายสูงสุด จึงก าหนดเป็นความเข้มข้นในการทดสอบหนอนใยผัก  

การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อหนอนใยผักวัย 2 โดยวิธี leaf dipping method วาง
แผนการทดลองแบบ CRD ที่ระดับความเข้มข้น 10%v/v จ านวน 3 ซ  า โดยมี 3 สูตรผสมรวมพืช สูตรละ 5 รุ่น
การผลิต เป็นกรรมวิธี ผลการทดสอบทั ง 3 สูตรผลิตภัณฑ์พบว่า แต่ละรุ่นการผลิตให้ผลท าให้หนอนใยผักวัย 2 
ตายไม่แตกต่างกัน โดยสูตรผลิตภัณฑ์หางไหล/ว่านน  า (60/40), สูตรผลิตภัณฑ์สะเดา/หางไหล (20/80) และสูตร
ผลิตภัณฑ์สะเดา/ว่านน  า (80/20) โดยท าให้หนอนใยผักวัย 2 ตายเฉลี่ย 100.0%, 99.34% และ 60.1% 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3-5)    

จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า สูตรผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพต่อหนอนใยผักทั ง 2 สูตร มี
ส่วนผสมของสารสกัดหางไหล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พรรณีกา (2556) ทดสอบส่วนผสมพืช พบว่าส่วนผสมสาร
สกัดหางไหล/ว่านน  า (60/40) และสะเดา/หางไหล (20/80) มีแนวโน้มในการควบคุมหนอนใยผักได้ดี และงานวิจัย 
พรรณีกา (2557) วิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืช พบว่าสูตรผลิตภัณฑ์หางไหล/ว่านน  า (60/40) และสูตร
ผลิตภัณฑ์สะเดา/หางไหล (20/80) ให้เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนใยผักวัย 2 สูงกว่าสูตรผลิตภัณฑ์สะเดา/ว่าน
น  า (80/20)  

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชว่านน  า สะเดา และหางไหลในป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช พบว่า สูตรผลิตภัณฑ์หางไหล/ว่านน  าในอัตรา 60/40 และ สูตรผลิตภัณฑ์สะเดา/หางไหล 20/80 มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้ดี แต่ไม่เหมาะกับพื นท่ีการเกษตรใกล้แหล่งน  า เนื่องจากหางไหลมีความ
เป็นพิษต่อปลา ในขณะที่สูตรผลิตภัณฑ์สะเดา/ว่านน  า (80/20) มีผลประสิทธิภาพน้อยกว่า จึงควรศึกษาเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ได้สูตรผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อไป  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 จากการศึกษานี  ท าให้ทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผสมสูตรผลิตภัณฑ์ 
ว่านน  า สะเดา และหางไหล ในอัตราส่วนต่างๆ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้เกษตรกร หรือผู้ที่
สนใจ ใช้เป็นทางเลือกให้ในการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชในการท าเกษตรอินทรีย์ 
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ตารางท่ี 1 ค่า pH และผลการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในผลิตภัณฑ์สูตรต่างๆ  

สูตร pH azadirachtin (%) rotenone (%) β-asarone (%) 

หางไหล/ว่านน  า   (60/40)  7.67 - 0.256 7.039 
สะเดา/ว่านน  า     (80/20) 6.33 0.079 - 1.403 
สะเดา/หางไหล    (20/80) 6.31 0.079 0.251 - 

 
 
 
ตารางท่ี 2  ผลวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในสะเดา หางไหล และว่านน  า จากการเก็บตัวอย่าง 5 รุ่น  

น  ามันว่านน  า สารสกัดหยาบสะเดา  สารสกัดหยาบหางไหล 
 -asarone(%) -asarone(%)   azadirachtin(%)   rotenone(%) 

รุ่น 1 42.016 21.927     รุ่น 1 1.531  รุ่น 1 9.876 
รุ่น 2 37.275 33.416     รุ่น 2 1.557  รุ่น 2 13.189 
รุ่น 3 54.167 12.602     รุ่น 3 1.434  รุ่น 3 14.670 
รุ่น 4 57.161 8.798     รุ่น4 1.580  รุ่น 4 13.128 
รุ่น 5 55.914 9.447     รุ่น 5 1.428  รุ่น 5 14.281 

CV (%) 18.33 60.64     CV (%)         4.69     CV (%)        14.48 
 
 
 
ตารางท่ี 3  ข้อมูลคุณภาพและประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑ์หางไหล/ว่านน  า (60/40)  

รุ่นการผลิตที่ 
ความหนาแน่น 

(mg/ml) 
ปริมาณสารส าคัญ   เปอร์เซ็นการตายของหนอนใยผัก 

rotenone 
(%) 

 -asarone 
(%) 

  72 ชม. 96 ชม. 
1 0.93210 0.578  5.396   96.7 100.0 
2 0.93456 0.750  4.825   100.0 100.0 
3 0.93389 0.554  6.741   100.0 100.0 
4 0.93388 0.671  7.362   100.0 100.0 
5 0.93139 0.834  6.964   100.0 100.0 
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กรรมวิธีควบคุม - -  -   0.0 3.3 
CV (%) 0.14 17.30  17.41   1.49 0.00 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4  ข้อมูลคุณภาพและประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑ์สะเดา/ว่านน  า (80/20)  

รุ่นการผลิตที่ 
ความหนาแน่น 

(mg/ml) 
ปริมาณสารส าคัญ   เปอร์เซ็นการตายของหนอนใยผัก 

azadirachtin 
(%) 

 -asarone 
(%) 

  72 ชม. 96 ชม. 
1 0.91090 0.092  1.495   53.3 63.3 
2 0.91552 0.103  1.433   46.7 60.0 
3 0.91409 0.113  2.122   60.0 66.7 
4 0.93107 0.106  2.930   43.3 50.0 
5 0.94071 0.110  3.031   50.0 60.0 

กรรมวิธีควบคุม - -  -   0.0 0.0 
CV (%) 1.39 7.73  34.54   12.66 10.40 

 
 
ตารางท่ี 5  ข้อมูลคุณภาพและประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑ์สะเดา/หางไหล (20/80) 

   รุ่นการผลิตที่ 
ความหนาแน่น 

(mg/ml) 
ปริมาณสารส าคัญ   เปอร์เซ็นการตายของหนอนใยผัก 

azadirachtin 
(%) 

 rotenone 
(%) 

  72 ชม. 96 ชม. 
1 0.94928 0.024  0.396   96.7 96.7 
2 0.94843 0.021  0.484   100.0 100.0 
3 0.94707 0.026  0.422   96.7 100.0 
4 0.96040 0.029  0.477   100.0 100.0 
5 0.95887 0.030   0.506   100.0 100.0 

กรรมวิธีควบคุม - -  -   3.3 6.7 
CV (%) 0.66 14.13  10.07   1.83 1.49 

 


