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บทคัดย่อ 

การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช สูตรสะเดา/ว่านน  า 80/20(NV),สูตรหาง
ไหล/ว่านน  า 60/40(HV) และสูตรสะเดา/หางไหล 20/80(NH) โดยท าการเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์สูตร ตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ และทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันด้วยวิธีชีววิเคราะห์แบบน  านิ่ง(static technique) 
เพ่ือหาค่าความเข้มข้นของสูตรผลิตภัณฑ์ที่ท าให้ลูกปลานิลตายครึ่งหนึ่งในเวลา 96 ชั่วโมง(96h-LC50) ให้ผลดังนี  
สูตรผสมสะเดา/ว่านน  า 80/20 มีปริมาณอะซาดิแรคติน 0.10% /เบต้า-อะซาโรน 2.28% มีค่า 96h-LC50 เท่ากับ 
983 มิลลิกรัมต่อลิตร สูตรผสมหางไหล/ว่านน  า 60/40 มีปริมาณโรติโนน 0.64 % /เบต้า-อะซาโรน 4.26% มีค่า 
96h-LC50 เท่ากับ 0.5815 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูตรผสมสะเดา/หางไหล 20/80 มีปริมาณอะซาดิแรคติน 
0.078% /โรติโนน 0.20% มีค่า 96h-LC50 เท่ากับ 0.6681 มิลลิกรัมต่อลิตรตามล าดับ จากค่า 96h-LC50 ของทั ง 
3 สูตร จะเห็นว่าสูตรผสมสะเดา/ว่านน  า(80/20) มีความเป็นพิษน้อยที่สุด สูตรผสมหางไหล/ว่านน  า(60/40)และ
สูตรผสมสะเดา/หางไหล(20/80) มีความเป็นพิษใกล้เคียงกัน และทั ง 2 สูตรมีความเป็นพิษต่อลูกปลานิลสูง ดังนั น
การใช้ผลิตภัณฑ์สูตรผสมหางไหล/ว่านน  า(60/40) และสูตรผสมสะเดา/หางไหล(20/80) จึงต้องมีความระมัดระวัง
ในการใช้ ไม่ควรใช้ใกล้แหล่งน  า  

ค าส าคัญ: สารสกัดพืช  ผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช  ความเป็นพิษเฉียบพลัน (LC50)   

Abstract 
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The aim of study is investigate acute toxicity of mixed plant formulation on Nile Tilapia. 
The formulations are NV (formulate from Neem/Sweet flag 80/20), HV (formulate from Derris 
elliptica/Sweet flag 60/40) and NH (formulate from Neem/ Derris elliptica 20/80). The 
formulation were prepared from crude of neem, crude of Derris elliptica and volatile oil from 
sweet flag. Then quantitative analysis β-asarone by GC-MS, azadirachtin and rotenone by HPLC. 
The result of NV formulations had azadirachtin 0.10% and β-asarone 2.28%. HV formulation had 
rotenone 0.64% and β-asarone 4.26%. NH formulation had azadirachtin 0.78% and rotenone 
0.20%. Then doing acute toxicity test of these formulations on Nile Tilapia. Static technique of 
bioassay was assigned to determine their median lethal concentration within 96 hours (9 6 h-
LC50) . The result showed that NV formulation was 983 mg/l, HV formulation was 0.5815 mg/l 
and NH formulation was 0.6681 mg/l.  

Keyword: Plant extract, mixed plant formulation, acute toxicity, median lethal concentration( LC50)   
 

ค าน า 

การใช้สารสกัดจากพืชเพ่ือทดแทนสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นทางเลือกในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ซึ่งจะท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อม  และเป็นการสนับสนุนให้
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 และประเทศ
ไทยมีพืชหลายชนิดที่มีศักยภาพเป็นสารก าจัดศัตรูพืช เช่น สะเดา โล่ติ๊นหรือหางไหลแดง ตะไคร้หอม หนอนตาย
หยาก สาบเสือ ว่านน  า กากเมล็ดชาน  ามัน และพืชอ่ืนๆ   

สะเดา(Neem) เป็น พันธ์ ไม้กลางแจ้ง ในประเทศไทยมีสะเดา 3 สายพันธุ์คือสะเดาไทย 
(Azadirachta indica var Siamenis Valenton) สะเดาอินเดีย(Azadirachta indica A. Juss) สะเดาช้างหรือ
เทียม (Azadirachta excelsa Jacobs) สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเมล็ดสะเดามีผลท าให้แมลงมีการเติบโตผิดปกติและ
มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เช่น ยับยั งการกินอาหาร(antifeedants) ผลในการดึงดูด(attractants) และผลในการไล่
(repellents) เป็นต้น (Barnby et al.;1990) อะซาดิแรคตินพบในสะเดา สารนี ไม่มีความเป็นพิษต่อนกและสัตว์
ป่าอ่ืนๆ แต่มีความเป็นพิษต่อสัตว์น  า คือมีความเป็นพิษต่อปลา rainbow trout โดยให้ค่า LC50 0.48 mg/l  
ดังนั นถ้าใช้ในปริมาณมากๆสามารถฆ่าปลาได้ แต่สารอะซาดิแรคตินสลายตัวอย่างรวดเร็วในน  าที่มีแสงแดดผ่าน
(50-100 ชั่วโมง) และไม่สะสมในดินตะกอนที่จะมีผลระยะยาวติดตามมา (Extoxnet,1999)  ความเป็นพิษของอะ
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ซาดิแรคตินในแต่ละผลิตภัณฑ์ให้ค่า LC50 แตกต่างกัน เนื่องจาก solvent carrier และส่วนผสมในแต่ละผลิตภัณฑ์
(Wan al.,1996)   อุดมลักษณ์(2544) ศึกษาความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สะเดาต่อลูกปลานิล พบว่า LC50 (96 
ชั่วโมง) อยู่ระหว่าง 0.17-3.8 mg/l  

หางไหล (Derris elliptica) มีสารออกฤทธิ์หลักคือโรติโนน(Rotenone) โรติโนนจะออกฤทธิ์คล้าย
กับสารปราบศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอตเฟตและคาร์บาเมต โดยยับยั งการท างานของเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอส
เทอเรส(acetylcholinesterase) ท าให้ เกิดการสะสมของโคลีนและกรดอะซิติก (Heonget al.,2011) มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลง โดยออกฤทธิ์ยับยั งการท างานของระบบหายใจของแมลง  เสริม สีมาและ
คณะ (2547) ศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์หางไหลและยาฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูถั่วฝักยาว พบว่า
หางไหลเข้มข้น 0.005% - 0.001% สามารถใช้ป้องกันหนอนเจาะฝักถั่วเขียว (2548)วิจัยการใช้หางไหลและน  ามัน
ปิโตรเลียมในการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟในพริก พบว่าหางไหล ความเข้มข้น 0.019% มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ก าจดเพลี ยไฟ 50.45%  สารโรติโนนมีความเป็นพิษต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น แมลง และมีความเป็นพิษต่อ
สัตว์เลือดเย็น เช่น ปลา ค่อนข้างสูง (Gingerich and Ratch,1985; อุดมลักษณ์ และคณะ. 2546) ดังจะเห็นได้
จากค่า LC50 ของสารโรติโนนในปลาชนิดต่างๆดังนี  ปลาเรนโบว์เทร้าส์ : LC50 (96 ชั่วโมง) 0.031 mg/l , ปลาเช
ลนอลแคทฟิช : LC50 (96 ชั่วโมง) 0.026 mg/l, ปลาบลูกิล์ : LC50 (96 ชั่วโมง) 0.023 mg/l, ปลานิล: LC50 (96 
ชั่วโมง) 0.008 mg/l  

ส าหรับว่านน  า(Acorus calamus L.) เป็นพืชที่มีประสิทธิภาพในการไล่ผีเสื อและหมัด มีพิษต่อ
แมลงวัน มีพิษต่อเพลี ยอ่อนสูง ต่อหนอนกระทู้ปานกลางและปลูกง่ายสามารถน าเหง้ามาใช้ได้ตลอดทั งปีจึงเป็นพืช
ที่เหมาะสมในการน ามาใช้ผสมเพ่ิมประสิทธิภาพพืชสมุนไพรของไทยอ่ืนๆที่มีศักยภาพเป็นสารก าจัดศัตรูพืช เช่น 
สะเดา หางไหล มงคล แก้วเทพ(2547) ได้รายงานวิจัยที่ระบุถึงฤทธิ์ในการก าจัดแมลงของว่านน  าว่ามีผลต่อระบบ
สืบพันธุ์ การวางไข่และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลง  สารสกัดเมทธานอลของว่านน  าท าให้ด้วงงวงข้าว  
Sitophilus oryzae (L.)  และด้วงถั่วเหลือง  Callosobruchus chinensis  ที่ระยะเต็มวัยตายมากกว่า  90%  
หลังจากการสัมผัสสารสกัดโดยตรง  3 – 4 วัน  น  ามันหอมระเหยจากเหง้าว่านน  าพบสาร -asarone(2,4,5-
trimethoxypropenylbenzenes), acorangermacrone  และ  asarylaldehyde  ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีผล
ต่อแมลงวันผลไม้  3  ชนิด  คือ  Ceratitis capitata,  Dacus cucurbita  และ  D. dorsalis  เมื่อน าว่านน  า  
สะเดา  และโล่ติ๊นมาผสมในอัตราส่วน  1:1:1  พบว่ามีผลยับยั งการเจริญเติบโตและการกินอาหารของตัวอ่อน
ผีเสื อกลางคืน  Earias vittella (Fab)   

การน าจุดเด่นและจุดด้อยของพืชแต่ละชนิดมาผสมรวมกันให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสม มีการผสมปรุงแต่ง
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช อาจท าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ น และ/หรือลดข้อด้อยของการใช้พืชชนิดเดี่ยว
ของพืชแต่ละชนิด หรือท าให้สามารถลดต้นทุนเมื่อมีการผสมรวมกัน ได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่หลากหลายมากชนิด
ขึ น เพ่ือให้เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชปลอดสารเคมี หรือเกษตรอินทรีย์ และเป็นการช่วยแก้ปัญหา
และเป็นทางเลือกให้แก่ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจการเกษตรธรรมชาติ อัญชลี สงวนพงษ์ และคณะ (2539)ศึกษา
การเพ่ิมประสิทธิภาพน  ามันสะเดาอัดเม็ดในการออกฤทธิ์ป้องกันและก าจัดด้วงงวงข้าวสารพบว่าการใช้น  ามัน
สะเดาผสม น  ามันอบเชย น  ามันตระไคร้หอม และเมนทอลสามมารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของน  ามัน
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สะเดาที่มีต่อด้วงงวงข้าวสารโดยมีผลท าให้แมลงท าลายพืชอาหารได้น้อยลง จรรยา จริยานุสรณ์. (2545) ได้พัฒนา
สูตรผสมสารสกัด ข่า ว่านน  าและทองพันชั่ง เพ่ือควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว พบว่าสาร
สกัดว่านน  าและข่ามีฤทธิ์ควบคุมเชื อราได้ดี นอกจากนี  ในการน าสารสกัดพืชมาพัฒนาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นั นก็ยัง
ค านึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์เพ่ือดูผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย  

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์และสารเคมี 
1. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 และ 4 ต าแหน่ง 
2. เครื่องแก้วชนิดต่างๆ เช่น บีกเกอร์ กระบอกตวง ขวดวัดปริมาตร ปิเปต เป็นต้น     
3. เครื่อง Gas chromatograph/Mass spectrometry (GC-MS)  
4. เครื่อง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) 
5. เครื่องระเหยแบบลดความดัน(Rotary evaporator) 
6. เครื่องกลั่น Hydro-Distillation  
7. อุปกรณ์ส าหรับเลี ยงปลานิล ได้แก่ 

- โหลแก้วกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ ว สูง 14 นิ ว ความจุ 12 ลิตร 
- อ่างเลี ยงปลาขนาดความกว้าง 10 นิ ว ความยาว 10 นิ ว และสูง 10 นิ ว 
- อ่างส าหรับพักปลา ขนาดความกว้าง 34 นิ ว ความยาว 53 นิ ว และสูง 16 นิ ว และขนาดความ

กว้าง 20 นิ ว ความยาว 42 นิ ว และสูง 20 นิ ว 
- ชุดอุปกรณ์ส าหรับให้ออกซิเจนในน  าขณะท าการทดลอง ซึ่งประกอบด้วย เครื่องอัดอากาศ ท่อยาง

และลูกหินอากาศ 
- ชุดอุปกรณ์ส าหรับการเปลี่ยนถ่ายน  าที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งประกอบด้วย เครื่องดูดน  าและสายยาง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ ว 
- สวิงตักปลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3, 5 และ 12 นิ ว 

8. อุปกรณ์ส าหรับวัดคุณสมบัติทางกายภาพของน  าในอ่างเลี ยงปลา ได้แก่  
- กระดาษวัด pH, Cl2, NO2

-, NO3
- 

- เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ 
9. ไม้บรรทัดและเวอร์เนีย ส าหรับวัดขนาดตัวปลา 
10. สารมาตรฐานอะซาดิแรคติน, สารมาตรฐานเบต้า-อะซาโรน, สารมาตรฐานโรติโนน   
11. ตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น เมทานอล เอทานอล เป็นต้น 
11. อาหารอัดเม็ดแห้งส าหรับเลี ยงปลา  

วิธีการ 
1. เตรียมผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช และวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ ดังนี   
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1.1 ผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช ว่านน  า/สะเดา  จากน  ามันว่านน  าและสารสกัดหยาบจากสะเดา และ
ท าการผสมปรุงแต่งสารท าละลาย, emulsifier แล้วน ามาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเบต้า-อะซาโรน ด้วย GC-MS
และอะซาดิแรคตินด้วย HPLC ในสูตรผสมที่เตรียม 

1.2 ผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช ว่านน  า/หางไหล จากน  ามันว่านน  าและสารสกัดหยาบจากหางไหล ท า
การผสมปรุงแต่งสารท าละลาย, emulsifier แล้วน ามาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเบต้า-อะซาโรน ด้วย GC-MS
และโรติโนนด้วย HPLC ในสูตรผสมที่เตรียม  

1.3 ผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช หางไหล/สะเดา จากสารสกัดหยาบจากหางไหลและสารสกัดหยาบจาก
สะเดา ท าการผสมปรุงแต่งสารท าละลาย, emulsifier  แล้วน ามาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารโรติโนน และอะซาดิ
แรคตินด้วย HPLC ในสูตรผสมที่เตรียม  

2. ศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน(LC50)ของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชต่อลูกปลานิล 
แผนการทดลอง แบบ CRD 

2.1 การเตรียมปลาทดลอง  
น าลูกปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) อายุประมาณ 3 สัปดาห์ มาอนุบาลในอ่างส าหรับ

เลี ยงปลา ขนาดกว้าง 34 นิ ว ยาว 53 นิ ว และสูง 16 นิ ว ให้อาหารอัดเม็ดแห้ง เลี ยงเพ่ือให้ปรับสภาพประมาณ 1 
สัปดาห์ จากนั นท าการคัดเลือกปลานิลที่มีลักษณะสมบูรณ์ แข็งแรง ขนาดใกล้เคียงกัน ลูกปลานิลที่ท าการทดลอง
มีอายุ 4-6 สัปดาห์ ท าการชั่งน  าหนักและวัดความยาวของลูกปลานิลที่ใช้ทดสอบ และงดให้อาหารก่อนการทดลอง 
24 ชั่วโมง น  าที่ใช้ท าการทดลองปราศจากคลอรีน 

2.2 ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชต่อลูกปลานิล  
ท าการทดสอบหาระดับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชที่ท าให้ปลานิลตายครึ่งหนึ่ง(50%) 

ด้วยวิธีชวีวิเคราะห์แบบน  านิ่ง (static bioassay) ในห้องปฏิบัติการ ภายในเวลา 96 ชั่วโมง โดยท าการทดลองในตู้
เลี ยงปลาขนาดเล็กหรือโหลแก้วทรงกลม เติมน  าส าหรับกลุ่มควบคุม หรือผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชส าหรับกลุ่ม
ทดลองตามความเข้มข้นที่ต้องการ ให้ได้ปริมาตร 10 ลิตร จากนั นจึงน าลูกปลานิลอายุ 1 เดือนที่ท าการคัดเลือกไว้
มาท า Range finding test และ Definitive test ดังต่อไปนี   
 - การทดลองขั นต้น (range finding test) เพ่ือหาระดับความเข้มข้นช่วงกว้างๆ คือระดับความเข้มข้น
ต่ าสุดที่ท าให้ ปลานิลตาย 100 เปอร์เซ็นต์ และระดับความเข้มข้นสูงสุดที่ท าให้ปลานิลมีชีวิตรอด 100 เปอร์เซ็นต์ 
และน าค่าความเข้มข้นที่ได้ไปจัดระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทดลองอย่างละเอียดต่อไป 
 - การทดลองอย่างละเอียด (definitive test) เพ่ือหาระดับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช
ที่ท าให้ปลานิลตายครึ่งหนึ่ง(50%) โดยการน าผลจากการทดลองขั นต้นมาจัดระดับความเข้มข้นออกเป็น 6 ระดับ 
แต่ละระดับท า 3 ซ  า โดยตลอดการทดลองจะให้อากาศเพ่ือป้องกันการขาดออกซิเจน สังเกตลักษณะอาการและ
นับจ านวนปลาที่ตายและบันทึกผลการทดลองทุกๆ 24 ชั่วโมง จนครบ 96 ชั่วโมง จึงน าข้อมูลที่ได้มาหาค่า LC50 ที่ 
96 ชั่วโมงโดยวิธี Probit analysis(Finney,1971) ต่อไป  
 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
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ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร   
   กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. เตรียมผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช และวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ 
ไดผ้ลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช 3 สูตร ดังนี  สูตรสะเดา/ว่านน  า 80/20(NV), สูตรหางไหล/ว่านน  า 

60/40(HV) และสูตรสะเดา/หางไหล 20/80(NH) ได้ข้อมูลปริมาณสารส าคัญในแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์(ตารางที่ 1)
ดังนี 

ตารางที่ 1 สูตรผลิตภัณฑ์ และปริมาณสารส าคัญ  

สูตรผลิตภัณฑ์ ปริมาณสารส าคัญ 
β-asarone (%) Azadirachtin (%) Rotenone(%) 

สะเดา/ว่านน  า   80/20 (NV) 2.28 0.10 - 

หางไหล/ว่านน  า 60/40 (HV) 4.26 - 0.64 

สะเดา/หางไหล  20/80 (NH) - 0.078 0.20 

 
2. ทดสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชต่อลูกปลานิล 

2.1 ลูกปลานิลที่ใช้ทดสอบจากบ่อปลา อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา อายุ 4 สัปดาห์ มีขนาดเฉลี่ย 3.86 
เซนติเมตร และน  าหนักเฉลี่ย 0.72 กรัม  

2.2 ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชต่อลูกปลานิล  
จากการศึกษาความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชทั ง 3 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีชีววิเคราะห์แบบน  านิ่ง 

(static bioassay) ในห้องปฏิบัติการ ภายในเวลา 96 ชั่วโมง ไดผ้ลการทดลองขั นต้น (range finding test) ในแต่
ละสูตรผลิตภัณฑ์ คือ  ผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช สะเดา/ว่านน  า 80/20(NV) 517-1,143 มิลลิกรัมต่อลิตร,   
ผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชหางไหล/ว่านน  า 60/40(HV) 0.1871-1.1226 มิลลิกรัมต่อลิตร  และผลิตภัณฑ์สูตรผสม
รวมพืชสะเดา/หางไหล 20/80(NH) 0.4605-2.7632 มิลลิกรัมต่อลิตร  เมื่อน ามาจัดระดับความเข้มข้นเพ่ือใช้ในการ
ทดลองขั นละเอียดของแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์  แล้วน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน (LC50) ที่ 96 
ชั่วโมง โดยวธิ ีProbit analysis(Finney,1971) ในแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชสะเดา/
ว่านน  า 80/20(NV) มีค่า LC50 เป็น 983 มิลลิกรัมต่อลิตร,  สูตรผสมรวมพืชหางไหล/ว่านน  า 60/40(HV) มีค่า 
LC50 เป็น 0.5815 มิลลิกรัมต่อลิตร,  ผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชสะเดา/หางไหล 20/80(NH) มีค่า LC50 เป็น 
0.6681 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 2)   

ตารางที่ 2 ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันต่อลูกปลานิล(LC50) ที่ 96 ชั่วโมง ของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช 
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สูตรผลิตภัณฑ์รวมพืช 
ค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน (LC50)  

mg/l (ท่ี 96 ชั่วโมง) 

  สะเดา/ว่านน  า 80/20 (NV)  983 

  หางไหล/ว่านน  า 60/40 (HV)  0.5815 

  สะเดา/หางไหล 20/80 (NH)  0.6681 
 

จากผลการทดลองค่า LC50 ของทั ง 3 สูตร จะเห็นว่าสูตรผสมสะเดา/ว่านน  า(80/20) มีความเป็นพิษน้อย
ที่สุด(LC50 983 มิลลิกรัมต่อลิตร)  ส่วนสูตรผสมหางไหล/ว่านน  า(60/40) และสูตรผสมสะเดา/หางไหล(20/80) มี
ความเป็นพิษสูงใกล้เคียงกัน (LC50 0.5815 และ 0.6681 มิลลิกรัมต่อลิตร) และทั ง 2 สูตรมีความเป็นพิษสูงกว่า
สูตรผสมสะเดา/ว่านน  า(80/20) มาก เพราะในสูตรผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารสกัดจากหางไหลซึ่งมีสารโรติโนน
ที่มีความเป็นพิษสูงกับสัตว์เลือดเย็น สอดคล้องกับณัฐพร ปลั่งกลางและคณะ(2557) ที่ศึกษาพิษเฉียบของสารสกัด
หยาบจากรากหางไหลขาวต่อสัตว์น  า 4 ชนิด พบว่าค่า LC50 ของสารสกัดหยาบหางไหลขาวต่อลูกปลานิลที่เวลา 
96 ชั่วโมง คือ 0.685 มิลลิกรัม/ลิตร  

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน(LC50)ของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชทั ง 3 สูตร ให้ค่าความเป็นพิษ
ของผลิตภัณฑ์สูตรดังนี  ผลิตภัณฑ์สูตรสะเดา/ว่านน  า(80/20) มี LC50 (96 ชั่วโมง) 983 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ผลิตภัณฑ์สูตรหางไหล/ว่านน  า(60/40) มี LC50 (96 ชั่วโมง) 0.5815 มิลลิกรัมต่อลิตร และผลิตภัณฑ์สูตรสะเดา/
หางไหล(20/80) มี LC50(96 ชั่วโมง) 0.6681 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั นผลิตภัณฑ์สูตรผสมที่มีความเป็นพิษสูงต่อปลา 
การใช้จะต้องมีต้องมีความระมัดระวัง และไม่ใช้ในพื นที่ใกล้แหล่งน  า 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ได้ข้อมูลความเป็นพิษ (LC50) ของสูตรผลิตภัณฑ์ที่วิจัยในโครงการนี้ ส าหรับเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งทางด้าน
พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือท าให้ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชที่ดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม  

ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณกลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน  า กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยและพัฒนา
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ใหค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจคุณภาพน  าส าหรับใช้ในการทดลองไว้ ณ ที่นี  
 

เอกสารอ้างอิง 

จรรยา จริยานุสรณ์. 2545. การพัฒนาสูตรผสมสารสกัดจากข่า ว่านน  า และทองพันชั่ง เพ่ือควบคุมโรคแอน  
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