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วิจัยการใช้เทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการท าเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของสารส าคัญใน
สาบเสือ ซ่ึงเป็นพืชที่มีศักยภาพในการก าจัดศัตรูพืช ด าเนินการเก็บตัวอย่างพืชสาบเสือ จาก ต.หนองบัว อ.พัฒนา
นิคม จ.ลพบุรี สกัดใบสาบเสือด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ คือ petroleum ether, dichloromethane, ethyl 
acetate, methanol และ acetronitrile ทดสอบประสิทธิภาพต่อหนอนใยผักโดยวิธี leaf dipping method  
พบว่าสารสกัดหยาบจากตัวท าละลายชนิดต่างๆ มีผลท าให้หนอนใยผักวัย 2 ตายที่ 4 วัน เท่ากับ 63.33, 66.67, 
40 .00 , 36 .67  และ 40 .00  เปอร์ เซ็ นต์  ต ามล าดั บ  โดยที่ ส ารสกั ดหยาบ  petroleum ether และ 
dichloromethane ท าให้หนอนใยผักตายสูงสุดไม่แตกต่างกันทางสถิติ ทดสอบกลุ่มสารทางพฤกษเคมีด้วยน  ายา
ชนิดต่างๆ พบว่าสารสกัดหยาบ petroleum ether และ dichloromethane มีสารออกฤทธิ์กลุ่ม terpenoids 
และ phenol ตามล าดับ และศึกษาหาเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของสารกลุ่ม terpenoids และ phenol ด้วย
เทคนิค HPTLC บนแผ่น HPTLC plate silica gel 60 F254 ขนาด 20x10 ซม. ผลพบว่าสภาวะที่เหมาะสม คือ 
วัฏภาคเคลื่อนที่: ethyl acetate : hexane (1:9, v/v) และ dichloromethane : ethyl acetate : acetic acid 
(79:20:1, v/v/v) ตามล าดับ; ตัวตรวจสอบ : UV 254 nm, UV 366 nm และ white light;  สแกนสาร กลุ่ม 
terpenoids ที่ความยาวคลื่น 202 และ 263 nm สารกลุ่ม phenol ที่ความยาวคลื่น 290 nm ; น  ายาพ่น p-

anisaldehyde/sulfuric acid reagent และ Fast Blue B reagent ตามล าดับ พบสารกลุ่ม terpenoids ในใบ ดอก 
และก้านสาบเสือ ที่ RF 3 ต าแหน่ง คือ 0.16, 0.33 และ 0.63 และพบสารกลุ่ม phenol ในใบและดอกสาบเสือที่ 
RF 1 ต าแหน่ง คือ 0.55 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์สาบเสือ พบว่า ผลิตภัณฑ์ให้เอกลักษณ์โครมาโทกราฟี 
terpenoids ในต าแหน่ง RF 0.10, 0.43 และ 0.53 และไม่พบสารกลุ่ม phenol ในผลิตภัณฑ์สาบเสือ  
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Abstract  
Siam weed is locally used in Thailand as botanical pesticide. A high performance thin-

layer chromatography (HPTLC) method was developed for a fast analysis of HPTLC fingerprint of 
active substances in Siam weed from Lopburi province. Siam weed’s leaves were sequentially 
extracted with petroleum ether, dichloromethane, ethyl acetate, methanol and acetronitrile. 
These extracts were tested against 2nd star diamondback moth (Plutella xylostella L.) by leaf 
dipping method. Results showed the mortality were 63.33, 66.67, 40.00, 36.67 and 40.00%, 
respectively. The highest insecticidal activity was observed from petroleum ether and 
dichloromethane extract of Siam weed. Preliminary phytochemical screening of the effective 
crude extracts showed the presence of terpenoids and phenol group. HPTLC fingerprint of 
terpenoids and phenol were performed by ethyl acetate : hexane (1:9, v/v) and 
dichloromethane : ethyl acetate : acetic acid (79:20:1, v/v/v), respectively as mobile phase. The 
terpenoids were detected at wavelength 202 and 263 nm also 209 nm for phenol. HPTLC 
fingerprint of Siam weed revealed three peaks of terpenoids (RF 0.16, 0.33, 0.63) in leaf, branch 
and flower parts and one peak of phenol (RF 0.55) in leaf and branch. Commercial products 
revealed three peaks of terpenoids (RF 0.10, 0.43, 0.53). 

 
Key words :  HPTLC fingerprint, Siam weed, Plutella xylostella L. 

6. ค าน า 
 การใช้สารสกัดจากพืชในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เป็นทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนการลดการใช้
สารเคมีในภาคการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อม จนส่งผล
กระทบต่อภาคการส่งออก และระบบนิเวศ รวมถึงการสร้างความต้านทานต่อสารเคมีของแมลงศัตรูพืช สารสกัด
จากพืชสามารถสลายตัวได้ง่ายในธรรมชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สารสกัดจากพืชยังมีองค์ประกอบหลาย
ชนิด แมลงจึงต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความต้านทาน สารสกัดจากพืชที่มีศักยภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
เช่น สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก ว่านน  า รวมถึง สาบเสือ สาบเสือเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจาก
เกษตรกร เนื่องจากหาง่าย และขึ นได้เองตามธรรมชาติ 
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 สาบ เสื อ  (Siam weed, bitter bush) เป็ น พื ช ในสกุ ล  Chromolaena จั ดอยู่ ใน วงศ์ท านตะวัน 
COMPOSITAE (ASTERACEAE) จัดเป็นวัชพืชที่มีถิ่นก าเนิดในแถบอเมริกากลาง และระบาดทั่วไปในเขตร้อนทั่ว
ทุกทวีป สารสกัดสาบเสือมีศักยภาพในการควบคุมวัชพืช จากการศึกษาของ ชอุ่ม และคณะ (2550) ซึ่งท าการ
ทดสอบประสิทธิภาพสาบเสือที่สกัดด้วยน  า ต่อพืชปลูก ที่อัตราการสกัด 1 กิโลกรัมสาบเสือสดต่อน  า 3 ลิตร พ่น
ให้แก่พืชปลูกอายุสั นที่นิยมบริโภคสด และวัชพืชที่เป็นปัญหาในสภาพไร่ พบว่าการพ่นแบบก่อนพืช และวัชพืชงอก 
(pre-emergence) และหลังพืช และวัชพืชงอก (post-emergence) มีผลยับยั งการเจริญเติบโตของพืช และ
วัชพืช คือ วัชพืชจะถูกยับยั งการเจริญเติบโตมากกว่าพืชปลูก และ ธนิตา และคณะ (2558) ได้ศึกษาประสิทธิภาพ
เบื องต้นของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบจากสาบเสือต่อการงอกของวัชพืช พบว่า ทั งสองมีผลต่อการงอก 
ความยาวราก ความยาวยอดของต้นไมยราบยักษ์ และสารสกัดหยาบให้ผลการยับยั งการงอกของไมยราบยักษ์สูงกว่า
น  ามันหอมระเหย 

สาบเสือยังมีฤทธิ์ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช โดยจากการศึกษาของ วันวิสา (2549) พบว่า สารสกัด
หยาบจากสาบเสือแห้งที่สกัดด้วยวิธี Moving bed ด้วยตัวท าละลาย n-hexane มีแนวโน้มออกฤทธิ์ต่อหนอนกระทู้
ผักดีที่สุด โดยจะท าให้หนอนกระทู้ผักมีอัตราการตาย 50% ส่วนการสกัดสารจากสาบเสือแห้งโดยวิธี Fixed bed 
พบว่าสารสกัด dichloromethane มีแนวโน้มออกฤทธิ์ต่อหนอนกระทู้ผักดีที่สุด และจากการทดสอบสมบัติการยับยั ง
การกินอาหารของหนอนกระทู้ผัก พบว่า สารสกัดหยาบจากสาบเสือแห้งที่สกัดด้วยตัวท าละลาย dichloromethane 
โดยวิธี Moving bed มีผลในการยับยั งการกินอาหารดีที่สุด มี %AFI เท่ากับ 28.49 และงานวิจัยของ Nathapong 
(2560) พบว่า สารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดด้วยเอทานอล สามารถไล่ ฆ่า และยับยั งการกินของเพลี ยอ่อนถั่วโดยวิธี
จุ่มใบพืช ในห้องปฏิบัติการได้ Bouda et al. (2001) ได้ศึกษาประสิทธิภาพความเป็นพิษของน  ามันหอมระเหยที่สกัด
ได้จากสาบเสือต่อด้วงงวงข้าวโพด พบว่ามีค่า LC50 เท่ากับ 6.78% w/v ที่เวลา 24 ชั่งโมง Ezena (2016) ได้ทดสอบ
ประสิทธิภาพสารสกัดสาบเสือต่อแมลงศัตรู และผลกระทบต่อศัตรูธรรมชาติ ในแปลงกะหล่ าปลี พบว่า สารสกัด
สาบเสือที่ความเข้มข้น 10-30 g/L w/v สามารถควบคุมเพลี ยอ่อน และหนอนใยผัก โดยที่ความเข้มข้น 10-20 g/L 
w/v พบจ านวนศัตรูธรรมชาติสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุม และกรรมวิธีสารเคมี  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  
ธนิตา และคณะ (2558) พบว่าสารสกัดหยาบจากสาบเสือมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้สูงกว่าน  ามัน
หอมระเหยจากสาบเสือ 

นอกจากผลการศึกษาเชิงประสิทธิภาพแล้ว ธนิตาและคณะ (2558) ได้ศึกษากลุ่มสารส าคัญของน  ามันหอม
ระเหยที่ได้จากส่วนต่างๆของสาบเสือด้วยเครื่อง GC/MS พบว่ากลุ่มสารส าคัญที่พบได้แก่ germacrene D, trans-
caryophyllene, pregeijerene, Geyrene, α-pinene, β-pinene, delta-cadinene, α-copaen, α-
caryophyllene เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Lawal และคณะ (2015) ได้วิเคราะห์สารประกอบระเหยง่ายในสารสกัดใบ
สาบเสือ ด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ 4 ชนิด คือ hexane, chloroform, ethyl acetate และ methanol พบว่าสาร
สกัดใบสาบเสือจาก hexane มีองค์ประกอบหลักคือ phytol, caryophyllene oxide, germacrene D และ β-
caryophyllene ส าหรับสารสกัดจาก chloroform ประกอบด้วย dodecyl acetate, oleic acid methyl ester, 
di-n-octyl phthalate และ hexadecanoic acid methyl ester สารสกัดจาก ethyl acetate พบว่ามี  phytol, 
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caryophyllene oxide, γ-muurolene, hexadecanoic acid และองค์ประกอบหลักของสารสกัดเมทานอล ได้แก่ 
hexadecanoic acid, caryophyllene oxide, α-terpineol และ α-cubebene  
 ทีแอลซีสมรรถนะสูง (High Performance Thin Layer Chromatography : HPTLC) คือ เป็นเทคนิค
หนึ่ งที่ ได้รับความนิยมสูงในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร ซึ่ งพัฒนามาจากเทคนิค ทีแอลซี (Thin Layer 
Chromatography: TLC) โดยอาศัยหลักการการแยกสารบนแผ่นที่เคลือบด้วยตัวดูดซับ เทคนิค HPTLC สามารถ
ตรวจสอบได้ทั งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยอาศัยเอกลักษณ์โครมาโทกราฟี และการตรวจวัดความเข้มข้นด้วย
อุปกรณ์ Densitometer ซึ่งมีความถูกต้อง (accuracy) มีความแม่นย า (precision) มีสภาพไว (sensitivity) และ
มีความเที่ยงในการวิเคราะห์ซ  า (reproducibility) เทคนิค HPTLC สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
ทัศนะระดับชาติและระดับสากล นอกจากนี ยังสามารถวิเคราะห์สารได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน จึงเป็นเทคนิคที่
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย  
  อย่างไรก็ตาม งานวิจัยข้างต้นยังขาดวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สาบเสือส าหรับก าจัดศัตรูพืช เพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าวเทคนิค HPTLC จึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเทคนิคนี สามารถตรวจเอกลักษณ์สารส าคัญ
ของตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบกับเอกลักษณ์มาตรฐาน ท าให้สามารถใช้ควบคุณคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้เบื องต้น 
โดยงานวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของสารส าคัญในสาบเสือที่มีศักยภาพใน
การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ส าหรับการท าเป็นมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพสารส าคัญในสาบเสือ 

7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องแก้ว และสารเคมี 

1. เครื่องบดตัวอย่างพืช 
2. ตู้อบตัวอย่าง : POL-EKO-APARATURA รุ่น SL 53 
3. เครื่องชั่งทศนิยมสองต าแหน่ง : Sartorius รุ่น CP 3202 S 
4. เครื่องชั่งทศนิยมสี่ต าแหน่ง : Sartorius รุ่น AC 211 S 
5. ปั๊มสุญญากาศ (vacuum pump) 
6. เครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (Rotary evaporator) : BUCHI รุ่น R-124 
7. เครื่องทีแอลซีสมรรถนะสูง (High-performance thin-layer chromatography, HPTLC)  
8. เครื่องแก้ว ได้แก่ กรวยแยก กรวยกรองบูชเนอร์ ขวดก าหนดปริมาตร กรวยกรองแก้ว บีกเกอร์ กระบอก

ตวง ปิเปต ขวดก้นกลม หลอดทดลอง หลอดหยดสาร  
9. TLC Tank (20 x 10 เซนติเมตร) 
10. แผ่น HPTLC plate silica gel 60F254 size 20x10 เซนติเมตร  
11. สารเคมี  ได้ แก่  ethyl acetate, ethanol, methanol, chloroform, hexane, petroleum ether, 

Dragendorff’s reagent, Mayer’s reagent, ferric chloride, lead acetate, Salkowski’s test, 
Benedict’s reagent, Fehling’s reagent, Barfoed’s reagent เป็นต้น 

12. สิ่งทดลอง : หนอนใยผัก Plutella xylostella Linnaeus. 
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วิธีการ 
1. ศึกษาตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดสาบเสือที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก 

1.1 เก็บและเตรียมตัวอย่างสาบเสือ 

เก็บตัวอย่างพืชสาบเสือจาก ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (พิกัด 14.846731, 101.086401) และ
เตรียมตัวอย่างโดยแยกส่วน ดอก ใบ และก้าน หั่นและอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 40°C บดให้เป็นผงละเอียด และ
เก็บในภาชนะทึบแสง 

1.2 แช่ผงใบ ก้าน และดอกสาบเสือด้วยตัวท าละลาย methanol ในอัตราส่วน 5% w/v แล้วกรองหยาบด้วย

ผ้าคอตตอนดิบ น าสารสกัดที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นต่อหนอนใยผักวัย 2 วิธี leaf dipping method 

3 กรรมวิธี ดังนี  สารสกัดใบใน methanol, สารสกัดก้านใน methanol และสารสกัดดอกใน methanol พบ

เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนใยผักเท่ากับ 25.64, 6.41 และ 8.33% ตามล าดับ จึงเลือกใบมาศึกษาประสิทธิภาพ

ในขั นตอน 1.3 

1.3 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบสาบเสือที่มีฤทธิ์ในการควบคุมหนอนใยผัก 

ส กั ด ใบ ส าบ เสื อ  60 g ด้ ว ย เค รื่ อ ง  Soxhlet Extractor ใน ตั ว ท า ล ะ ล าย  petroleum ether, 
dichloromethane, ethyl acetate, methanol และ acetronitrile ตามล าดับ ระเหยส่วนที่ได้จากการสกัด น า
สารสกัดหยาบทั ง 5 ชนิด ในอัตราส่วน 2.5% w/v มาทดสอบประสิทธิภาพกับหนอนใยผักวัย 2 โดยวางแผนแบบ 
CRD จ านวน 3 ซ  า 6 กรรมวิธี ดังนี  สารสกัดหยาบใบสาบเสือใน petroleum ether, สารสกัดหยาบใบสาบเสือใน 
dichloromethane, สารสกัดหยาบใบสาบเสือใน ethyl acetate, สารสกัดหยาบใบสาบเสือใน methanol, สาร
สกัดหยาบใบสาบเสือใน acetronitrile โดยมี methanol เป็นกรรมวิธีควบคุม ด าเนินการทดสอบโดยวิธี leaf 
dipping method โดยการจุ่มลงในสารทดสอบเป็นเวลา 5 วินาที ผึ่งใบผักคะน้าให้แห้ง จากนั นน าไปใส่ในกล่อง
เลี ยงหนอนส าหรับทดสอบ ท าการปล่อยหนอนใยผักกล่องละ 10 ตัว บันทึกผลการทดลอง โดยตรวจนับเปอร์เซ็นต์
การตายของหนอนใยผักที่ 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง หลังการทดลอง ตามล าดับ 

2. ศึกษาชนิดของกลุ่มสารในสารสกัดชนิดต่างๆ โดยวิธีการทดสอบทางพฤกษเคมีด้วยน  ายาทดสอบ 

 น าสารสกัดใบสาบเสือที่ได้จาก 1.3 มาทดสอบกลุ่มสารต่างๆ โดยวิธีทางพฤกษเคมี นพมาศและคณะ (2554)  
-  ทดสอบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ (alkaloids) ด้วยน  ายาทดสอบ Dragendorff’s reagent, Mayer’s 

reagent, Wagner’s reagent, Valser’s reagent 
- ทดสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ด้วยน  ายาทดสอบ Shinoda’s reagent, Ferric 

chloride, Lead acetate, Alkaline reagent  
- ทดสอบสารกลุ่มฟีนอลและแทนนิน (Phenol and Tannin) ด้วยน  ายาทดสอบ Ferric chloride, 

Lead acetate, Gelatin 
- ทดสอบสารกลุ่มซาโปนิน (Saponin) ด้วยน  ายาทดสอบ Foam test  
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- ทดสอบสารกลุ่มเทอร์ปินอยด์ และเสตียรอยด์ ด้วยน  ายาทดสอบ เช่น Salkowski’s test, 
Lieberman Burchard 

- ทดสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ด้วยน  ายาทดสอบ เช่น Benedict’s reagent, Fehling’s reagent, 
Barfoed’s reagent, Molisch reagent 

ผลจากการทดสอบ ตารางที ่3 พบว่าสารสกัดหยาบ petroleum ether มีสารกลุ่ม terpenoids เป็นสารหลัก 
และสารสกัดหยาบ dichloromethane มีสารกลุ่ม phenol เป็นสารหลัก จึงท าการศึกษาสารทั งสองกลุ่มด้วย 
HPTLC ในขั นตอนต่อไป 

3. ศึกษาเอกลักษณ์ โครมาโทกราฟีของสารสกัดใบสาบเสือด้วยเครื่อง High-Performance Thin-Layer 

Chromatography (HPTLC) 

3.1 ศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการท าเอกลักษณ์ โครมาโทกราฟีสารกลุ่ม terpenoids ในสารสกัดหยาบ 

petroleum ether จากใบสาบเสือด้วยเทคนิค High-Performance Thin-Layer Chromatography (HPTLC) 

หาสภาวะของเครื่อง HPTLC ในการทดสอบสารสกัดสาบเสือ โดยน าข้อมูลกลุ่ม terpenoids ที่ได้จากข้อ 
2. หา วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) และน  ายาพ่น (spray reagent) ที่เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นวิธีตรวจวัดชนิด
และต าแหน่ง (RF) ของสารที่มีฤทธิ์ต่อหนอนใยผัก เตรียมวัฏภาคเคลื่อนที่ 6 ระบบ ได้แก่ ethyl acetate : 
hexane (1:9, v/v), (2:8, v/v), (3:7, v/v), (5:5, v/v), ethyl acetate : hexane : acetic acid (28:71:1, 
v/v/v), dichloromethane : ethyl acetate : acetic acid (79:20:1, v/v/v)  

3.2 ศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการท าเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีสารกลุ่ม phenol ในสารสกัดหยาบ 

dichloromethane จากใบสาบเสือด้วยเทคนิค High-Performance Thin-Layer Chromatography (HPTLC) 

 หาสภาวะของเครื่อง HPTLC ในการทดสอบสารสกัดสาบเสือ โดยน าข้อมูลกลุ่ม phenol ที่ได้จากข้อ 2. 
หา วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) และน  ายาพ่น (spray reagent) ที่เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นวิธีตรวจวัดชนิดและ
ต าแหน่ง (RF) ของสารที่มีฤทธิ์ต่อหนอนใยผัก เตรียมวัฏภาคเคลื่อนที่ 3 ระบบ ได้แก่ benzene : 1,4-dioxane : 
acetic acid (90 :25 :2 , v/v/v), dichloromethane : ethyl acetate : acetic acid (91 :8 :1 , v/v/v) และ 
(79:20:1, v/v/v) 

3.3 ศึกษาเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของกลุ่มสารส าคัญจากสาบเสือ ได้แก่ ใบสาบเสือ ก้านสาบเสือ ดอก

สาบเสือ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด โดยสกัดสาบเสือและผลิตภัณฑ์ด้วย methanol อัตราส่วน 10% 

w/v แล้วน าสารสกัดไป ทดสอบด้วยเทคนิค HPTLC 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา  เริ่มต้น  ตุลาคม 2560 สิ นสุด กันยายน 2561 
สถานที่ทดลอง กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง

การเกษตร 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ศึกษาตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดสาบเสือที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก 

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของสารสกัดส่วน ใบ ก้าน และดอกสาบเสือด้วย methanol พบว่า 

สารสกัดส่วนใบ มีผลท าให้หนอนใยผักตายมากที่สุด 25.64% รองลงมาคือ ดอก 8.33% และก้าน 6.41% จึงเลือก

ส่วนใบมาศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก  

 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ 5 ชนิด สารสกัดหยาบใบสาบเสือจากทุกตัวท าละลายได้

สารสกัด 1.26-11.74% w/w (ตารางที่ 1) ลักษณะทางกายภาพของสารสกัดหยาบ petroleum ether มีลักษณะ

เป็นสารสีเขี ยวขี เม้าเข้ม เหนียวข้น สารสกัดหยาบ dichloromethane มีลักษณะเป็นเกล็ดของแข็งสีด าแวววาว 

สารสกัดหยาบ ethyl acetate มีลักษณะเป็นของแข็งสีเขียวแก่ ด้าน ไม่แวววาว สารสกัดหยาบ methanol มี

ลักษณะสีน  าตาลเข้มหนืด และสารสกัดหยาบ acetronitrile เป็นสารสีน  าตาลเข้มหนืด (รูปที่ 1) ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพต่อหนอนใยผัก พบว่า สารสกัดหยาบ petroleum ether, dichloromethane มีผลท าให้หนอน 

ใยผักตายสูงสุดเท่ากับ 63.33, 66.67% รองลงมา คือ สารสกัดหยาบ ethyl acetate, acetronitrile และ 

methanol มีผลท าให้หนอนใยผักตายเท่ากับ 40.00, 40.00 และ 36.67% ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพของสารสกัดหยาบใบสาบเสือ และปริมาณสารสกัดหยาบต่อกรัม 

ตัวท าละลาย ลักษณะทางกายภาพของสารสกัดหยาบ % (w/w) 

petroleum ether สารสีเขียวขี ม้าเข้ม เหนียวข้น 6.69 

dichloromethane เกล็ดของแข็งสีด าแวววาว 5.69 

ethyl acetate ของแข็งสีเขียวแก่ถึงด า ด้าน ไม่แวววาว 3.42 

methanol สารสีน  าตาลเข้มหนืด 11.74 

acetronitrile สารสีน  าตาลเข้มหนืด 1.26 
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รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของสารสกัดใบสาบเสือจากตัวท าละลาย petroleum ether, dichloromethane, ethyl 

acetate,  methanol และ acetronitrile 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนใยผัก วัย 2 ที่ใช้สารสกัดสาบเสือจากตัวท าละลายต่างๆ ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นต่อหนอนใยผัก 

กรรมวิธี % Mortality 

สารสกัดหยาบสาบเสือ 2.5% (w/v) ใน petroleum ether             63.33 ab 

สารสกัดหยาบสาบเสือ 2.5% (w/v) ใน dichloromethane             66.67 a 

สารสกัดหยาบสาบเสือ 2.5% (w/v) ใน ethyl acetate             40.00 bc 

สารสกัดหยาบสาบเสือ 2.5% (w/v) ใน methanol             36.67 cd 

สารสกัดหยาบสาบเสือ 2.5% (w/v) ใน acetronitrile             40.00 bc 

เมทานอล (กรรมวิธีควบคุม)             13.33 d 

CV(%)             30.30 
หมายเหตุ : ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

ศึกษาชนิดของกลุ่มสารในสารสกัดชนิดต่างๆ โดยวิธีการทดสอบทางพฤกษเคมีด้วยน้ ายาทดสอบ 

 จากการทดสอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดสาบเสือ (1.3) พบว่าสารสกัด petroleum ether และ 
dichloromethane ซ่ึงเป็นสารสกัดหยาบที่มีฤทธิ์ต่อหนอนใยผักตรวจพบสารกลุ่ม terpenoids, flavonoids, 
phenol/tannin และ alkaloids แตกต่างจากสารสกัด methanol และ acetronitrile ที่พบเพียง flavonoids, 
phenol/tannin, saponin และ carbohydrate และสารสกัด ethyl acetate ที่พบเพียง flavonoids (ตารางที่ 
3) โดยสารกลุ่ม terpenoids พบมากและเป็นสารกลุ่มหลักในสารสกัดหยาบ petroleum ether และสารกลุ่ม 
phenol พบมากและเป็นสารกลุ่มหลักในสารสกัดหยาบ dichloromethane  



9 
 

ผลการทดสอบชนิดกลุ่มสารด้วยน  ายาทดสอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบ petroleum ether พบ
สารกลุ่ม terpenoids และผลการทดสอบของสารสกัดหยาบ dichloromethane พบสารกลุ่ม phenol เป็นสาร
ออกฤทธิ์ในการควบคุมหนอนใยผัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่ระบุว่า terpenoids และ phenol บาง
ชนิดมีคุณสมบัติเป็นพิษต่อแมลง, Carlsen et al (2008) 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบกลุ่มสารทางพฤกษเคมีในสารสกัดหยาบใบสาบเสือ ด้วยน  ายาทดสอบชนิดต่างๆ 

กลุ่มสารพฤกษเคมี น  ายาทดสอบ 

สารสกัดหยาบ 
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Alkaloids Dragendorff's reagent + + - - - 

 
Mayer's reagent + + - - - 

 Wagner’s reagent + + - - - 
 Valser’s reagent + + - - - 
Flavonoids Shinoda's reagent - + + + + 

 
Ferric chloride - - - - - 

 
Lead acetate + + + + + 

 Alkaline reagent + + + + + 
Phenol/ tannin Ferric chloride + + + + + 

 
Lead acetate + + - + + 

 Gelatin + + - - - 
Saponin Foam test - - - + + 
Terpenoids/steroids Salkowski's test + - - - - 
 Lieberman Burchard + + - - - 
Carbohydrate Benedict's reagent - - - + + 
 Fehling's reagent - - - + + 
 Barfoed's reagent - - - - + 
 Molisch - - - + + 

 
ศึกษาเอกลักษณ์ โครมาโทกราฟีของสารสกัดใบสาบเสือด้วยเครื่อง High-Performance Thin-Layer 
Chromatography (HPTLC) 
1. ผลศึกษาสภาวะ (conditions) เหมาะสมบนแผ่น TLC ชนิด HPTLC plate silica gel 60 F254 size 20x10 
cm ในการท าเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีสารกลุ่ม terpenoids ในสารสกัดหยาบ petroleum ether ใบสาบเสือ 
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1.1 วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) ศึกษาวัฏภาคเคลื่อนที่จ านวน 6 ระบบ ดังนี  

 จากการศึกษาข้างต้นพบว่า วัฏภาคเคลื่อนที่ ethyl acetate : hexane (1:9, v/v) สามารแยกสารกลุ่ม 
terpenoids ได้โดยไม่ถูกรบกวนจากพีคอ่ืน ซึ่งใช้เวลาในการ develop 11.10 นาที (รูปที่ 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 HPTLC fingerprint ของสารสกัดหยาบ petroleum ether ใบ
สาบเสือ 6 ระบบ ภายใต้แสงขาว เมื่อถูก derivertized โดย  
p-anisaldehyde/sulfuric acid reagent [ระบบ 1-4 EtOAc : 
hexane (1:9, v/v; 2:8, v/v; 3:7, v/v; 5:5, v/v); ระบบ 5 EtOAc : 
hexane : acetic acid (28:71:1, v/v/v) และ ระบบ 6 CH2Cl2 : 
EtOAc : acetic acid (79:20:1, v/v/v) 

1.2  น  ายาพ่นที่เหมาะสม  
ท าการสเปรย์น  ายาทดสอบ p-anisaldehyde/sulfuric acid reagent ซึ่งใช้ส าหรับตรวจสารกลุ่ม 

terpenoids ผลการทดสอบ ได้ผลบวก คือ ให้สีม่วง, ชมพู เมื่อตรวจสอบภายใต้แสง white light ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลผลการศึกษาชนิดของกลุ่มสารในสารสกัดชนิดต่างๆ โดยวิธีการทดสอบทางพฤกษเคมีด้วยน  ายาทดสอบ
ข้างต้นที่พบว่าสารสกัดหยาบ petroleum ether มีสารกลุ่ม terpenoids ดังนั นจึงเลือก p-anisaldehyde/sulfuric 
acid reagent เป็นน  ายาพ่นที่เหมาะสม  

ระบบ วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) ต าแหน่ง terpenoids (RF) 

1 ethyl acetate : hexane (1:9, v/v) 0.16, 0.33, 0.63 
2 ethyl acetate : hexane (2:8, v/v) 0.22, 0.40, 0.70 
3 ethyl acetate : hexane (3:7, v/v) 0.42, 0.53, 0.72 
4 ethyl acetate : hexane (5:5, v/v) 0.59, 0.65, 0.77 
5 ethyl acetate : hexane : acetic acid (28:71:1, v/v/v) 0.45, 0.60, 0.75 
6 dichloromethane : ethyl acetate : acetic acid (79:20:1, 

v/v/v) 
0.52, 0.65, 0.78 
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1.3 ความยาวคลื่นที่เหมาะสม 
ผลการตรวจวัดสารสกัดหยาบ petroleum ether (สารกลุ่ม terpenoids) ที่ความยาวคลื่น 202, 228, 

263 และ 673 nm พบว่า HPTLC chromatogram ของสารกลุ่ม terpenoids ให้ค่า absorbance สูง ที่ความ
ยาวคลื่น 202 และ 263 nm เมื่อเทียบกับความยาวคลื่นอ่ืน ดังรูปที่ 3 จึงเลือกความยาวคลื่น 202 เป็นความยาว
คลื่นที่ให้ค่า absorbance สูงสุดของ สารกลุ่ม terpenoids (RF 0.16 และ 0.63) และ 263 nm เป็นความยาวคลื่น
ที่ให้ค่า absorbance สูงสุดของ สารกลุ่ม terpenoids (RF 0.33) เป็นความยาวคลื่นที่เหมาะสมดังรูปที่ 4 

2. ผลศึกษาสภาวะ (conditions) เหมาะสมบนแผ่น TLC ชนิด HPTLC plate silica gel 60 F254 size 20x10 
cm ในการท าเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีสารกลุ่ม phenol ในสารสกัดหยาบ dichloromethane ใบสาบเสือ 

 2.1 วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) ศึกษาวัฏภาคเคลื่อนที่จ านวน 3 ระบบ ดังนี  
ระบบ วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) ต าแหน่ง phenol (RF) 

1 benzene : 1,4-dioxane : acetic acid (90:25:2, v/v/v) 0.57 
2 dichloromethane : ethyl acetate : acetic acid (91:8:1, v/v/v) 0.33 
3 dichloromethane : ethyl acetate : acetic acid (79:20:1, v/v/v) 0.55 

 

  
รูปที่ 3 HPTLC chromatogram ของสารสกัดหยาบสาบเสือ ภายใต้ความยาวคลื่น 202, 228, 263 และ 673 nm 
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รูปที่ 4 สเปคตรัมสาร terpenoids หลัก (M1, M2, M3) ที่พบในสารสกัดสาบเสือ 

2.2  น  ายาพ่นที่เหมาะสม  
   ท าการสเปรย์น  ายาทดสอบ Fast Blue B reagent ซึ่งใช้ตรวจสารกลุ่ม phenol ผลการทดสอบ ได้
ผลบวก คือ แถบสีแดง เมื่อตรวจสอบภายใต้แสง white light ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลการศึกษาชนิดของกลุ่ม
สารในสารสกัดชนิดต่างๆ โดยวิธีการทดสอบทางพฤกษเคมีด้วยน  ายาทดสอบ ข้อ 2. ที่พบว่าสารสกัดหยาบ 
dichloromethane มีสารกลุ่ม phenol ดังนั นจึงเลือก Fast Blue B reagent เป็นน  ายาพ่นที่เหมาะสม 

2.3 ความยาวคลื่นที่เหมาะสม 
ผลการตรวจวัดสารสกัดหยาบ dichloromethane (สารกลุ่ม phenol) พบว่า HPTLC chromatogram 

ของสารกลุ่ม dichloromethane ให้ค่า absorbance สูง ที่ความยาวคลื่น 290 nm ซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ให้ค่า 
absorbance สูงสุดของ สารกลุ่ม phenol (RF 0.55) จึงเลือกให้เป็นความยาวคลื่นที่เหมาะสม ดังรูปที่ 6  

จากการศึกษาข้างต้นพบว่า วัฏภาคเคลื่อนที่ dichloromethane : ethyl 
acetate : acetic acid (79:20:1, v/v/v) สามารถแยกสารกลุ่ม phenol ได้โดยไม่
ถูกรบกวนจากพีคอ่ืน ซึ่งใช้เวลาในการ develop 13 นาที (รูปที่ 5) 

 

 
รูปที่ 5 HPTLC fingerprint ของสารสกัดหยาบ dichloromethane ใบสาบเสือ 3 ระบบ 

ภายใต้แสงขาว เมื่อ derivertized โดย Fast Blue B reagent [ระบบ 1 benzene : 
1,4-dioxane : acetic acid (90:25:2, v/v/v),ระบบ 2-3 dichloromethane : ethyl 

acetate : acetic acid (91:8:1, v/v/v) และ (79:20:1, v/v/v) ตามล าดบั] 
 



13 
 

 
รูปที่ 6 สเปคตรัมสาร phenol ที่พบในสารสกัดสาบเสือ 

 สรุปสภาวะที่เหมาะสมในการศึกษาเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของกลุ่มสาร terpenoids ในสารสกัดหยาบ 
petroleum ether ใบสาบเสือ และสารกลุ่ม phenol ในสารสกัดหยาบ dichloromethane ใบสาบเสือ ดังนี  

สภาวะ 
กลุ่มสาร terpenoids ในสารสกัดหยาบ 

petroleum ether ใบสาบเสอื 
สารกลุ่ม phenol ในสารสกัดหยาบ 

dichloromethane ใบสาบเสือ 
วัฏภาคคงที่  แผ่น TLC ชนดิ HPTLC plate silica gel 60 F254 size 20x10 cm 
วัฏภาคของเหลว  ethyl acetate : hexane (1:9, v/v) dichloromethane : ethyl acetate : 

acetic acid (79:20:1, v/v/v) 
ความยาวคลื่น (nm) 202, 263 290 
Spray Reagent p-anisaldehyde/sulfuric acid reagent Fast Blue B reagent 

3. ศึกษาเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของสารสกัดสาบเสือด้วยเครื่อง High-performance thin-layer chromatography 
(HPTLC) 
3.1 ศึกษาเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของกลุ่มสารส าคัญจากสาบเสือ ได้แก่ ใบสาบเสือ ก้านสาบเสือ ดอกสาบเสือ 
 3.1.1 จากการศึกษาเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของสารกลุ่ม terpenoids ในใบ ก้าน และดอกสาบเสือ ได้วิเคราะห์
สารสกัด methanol จากใบ ก้าน และดอกสาบเสือ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม คือใช้วัฏภาคเคลื่อนที่ ethyl acetate : 

hexane (1:9, v/v) เมื่อน าเพลทไปตรวจสอบภายใต้แสง UV 244, UV 366 และ white light จะได้ HPTLC fingerprint 
ดังรูปที่ 7 (T30-32) หลังใช้น  ายาพ่น p-anisaldehyde/sulfuric acid reagent พบแถบสีม่วงชมพูของ terpenoids 
ชัดเจนที่ RF 0.16, 0.33, 0.63 และพบพีคจาก HPTLC chromatogram ชัดเจนที่ RF 0.16, 0.33, 0.63 เช่นกัน ในส่วนใบ 
(T30) และดอก (T32) ส่วนก้าน (T31) พบ terpenoids เพียง 1 ต าแหน่ง RF 0.63ดังรูปที่ 8 โดย terpenoids ทั ง 3 
ต าแหน่ง มีต าแหน่งใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน lupeol และ trans-caryophyllene แต่อย่างไรก็ตาม ควรพิสูจน์ความ
ถูกต้องของสาร lupeol และ trans-caryophyllene กับสารสกัดสาบเสือโดยยืนยันด้วยเทคนิค GC/MS และ HPLC 

 3.1.2 จากการศึกษาเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของสารกลุ่ม phenol ในใบ ก้าน และดอกสาบเสือ ได้วิเคราะห์
สารสกัด methanol จากใบ ก้าน และดอกสาบเสือภายใต้สภาวะที่ เหมาะสม คือใช้วัฏภาคเคลื่อนที่ 
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dichloromethane : ethyl acetate : acetic acid (79:20:1, v/v/v) เมื่อน าเพลทไปตรวจสอบภายใต้แสง UV 
244, UV 366 และ white light จะได้ HPTLC fingerprint ดังรูปที่ 9 หลังใช้น  ายาพ่น Fast blue B reagent พบ
แถบสีแดงของ phenol ชัดเจนที่ RF 0.55 และพบพีคจาก HPTLC chromatogram ชัดเจนที่ RF 0.55 เช่นกัน 
ในใบ ก้าน และดอก ดังรูปที่ 10 (T21-T23) แต่พบน้อยในก้าน (T22) 

3.2 ศึกษาเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของกลุ่มสารส าคัญจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์สาบเสือในท้องตลาด 
ศึกษาเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของสารกลุ่ม  terpenoids และ phenol ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใน

ท้องตลาด จ านวน 3 ตัวอย่าง ได้เอกลักษณ์โครมาโทกราฟีดังรูป 7, 9 โดยใช้วัฏภาคเคลื่อนที่ ethyl acetate : 
hexane (1:9, v/v) และ dichloromethane : ethyl acetate : acetic acid (79:20:1, v/v/v) ตามล าดับ พบสารกลุ่ม 
terpenoids ในตัวอย่างจ านวน 1 ตัวอย่าง โดยพบสารที่ต าแหน่ง RF 0.1, 0.43 และ 0.58 ซึ่งแตกต่างจาก 
ต าแหน่ง RF ของสารสกัดจากสาบเสือ นอกจากนี  จากการศึกษาไม่พบสารกลุ่ม phenol ในตัวอย่างทั ง 3 ตัวอย่าง 
อาจเป็นเพราะ phenol เป็นกลุ่มสารที่สลายตัวได้ง่ายในสภาวะปกติ อาจเกิดการแปรสภาพ หรือเปลี่ยนโครงสร้าง
เป็นสารชนิดอื่น จึงตรวจไม่พบในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

 
รูปที่ 7 HPTLC fingerprint ของสารกลุ่ม terpenoids ในสารสกัดสาบเสือ : T25 – T 27 ตัวอย่างผลิตภณัฑส์าบเสือใน

ท้องตลาด; T28 lupeol; T29 trans-caryophyllene;  T30 สารสกัดใบสาบเสือ; T31 สารสกดัก้านสาบเสือ; T32 สารสกัดดอก
สาบเสือ; T33 สารสกัดหยาบ petroleum ether;  T34 สารสกัดหยาบ dichloromethane;  T35 สารสกัดหยาบ ethyl 

acetate; T36 สารสกัดหยาบ methanol ในสภาวะ A-C) ก่อน derivatized และ D-F) หลัง derivatize ภายใต้แสง UV 254 
nm, UV 366 nm และ white light ตามล าดับ 

 

M1 

M2 

M3 
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  รูปที่ 8  HPTLC chromatogram ของสารสกัด A) ใบสาบเสือ B) ก้านสาบเสือ และ C) ดอกสาบเสือ ภายใต้ความยาวคลื่น  

202 และ 263 nm (terpenoids) 

 
รูปที่ 9 HPTLC fingerprint ของสารกลุ่ม  phenol ในสารสกัดสาบเสือ : T21 สารสกัดใบสาบเสือ; T22 สารสกัดก้านสาบเสือ; T23 
สารสกัดดอกสาบเสือ; T24 สารสกัดหยาบ petroleum ether; T25 สารสกัดหยาบ dichloromethane; T26 สารสกัดหยาบ ethyl 

acetate; T27 สารสกัดหยาบ methanol; T28-30 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สาบเสือในท้องตลาด ในสภาวะ A-C) ก่อน derivatized และ D-
F) หลัง derivatized ภายใต้แสง UV 254 nm, UV 366 nm และ white light ตามล าดับ 

 



16 
 

  รูปที่ 10  HPTLC chromatogram ของสารสกัด A) ใบสาบเสือ B) ก้านสาบเสือ และ C) ดอกสาบเสือ สาบเสือ ภายใต้ความยาวคลื่น 
290 nm (phenol) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

สาบเสือ มีสารออกฤทธิ์กลุ่ม terpenoids และ phenol สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือด้วยตัวท าละลาย 
petroleum ether และ dichloromethane เป็นสารสกัดที่มีฤทธิ์ต่อหนอนใยผักมากที่สุด เมื่อทดสอบชนิดของ
กลุ่มสารทางพฤกษเคมีด้วยน  ายาทดสอบต่างๆ พบว่า สารสกัดหยาบ petroleum ether มีสารกลุ่ม terpenoids 
และสารสกัดหยาบ dichloromethane มีสารกลุ่ม phenol เป็นหลัก และเมื่อตรวจหาต าแหน่งของสารกลุ่ม 
terpenoids ด้วยวิธี HPTLC ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 202 และ 263 nm ส่วน 209 nm ส าหรับสารกลุ่ม 
phenol และตรวจสอบภายใต้แสง UV 254 nm, UV 366 nm และ white light ได้เอกลักษณ์โครมาโทกราฟี 
(HPTLC fingerprint) หลังพ่นด้วยน  ายา p-anisaldehyde/sulfuric acid reagent ส าหรับสารสกัด petroleum 
ether และ Fast Blue B reagent ส าหรับสารสกัด dichloromethane เมื่อพัฒนาด้วยวัฏภาคเคลื่อนที่ ethyl 
acetate : hexane (1:9, v/v) และ dichloromethane : ethyl acetate : acetic acid (79:20:1, v/v/v) พบ
สารกลุ่มหลักคือ terpenoids ที่ RF 0.16, 0.33, 0.63 และ phenol ที่ RF 0.55 ตามล าดับ และจากการศึกษา 
เอกลักษณ์โครมาโทกราฟี (HPTLC fingerprint) ของสารสกัดใบ ก้าน และดอกสาบเสือที่ RF 0.16 เป็นต าแหน่ง
เดียวกับสารมาตรฐาน lupeol และ RF 0.33 ต าแหน่งเดียวกับสารมาตรฐาน trans-caryophyllene แต่อย่างไรก็
ตาม ควรพิสูจน์ความถูกต้องด้วยเทคนิค GC/MS และ HPLC เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันว่าเป็นสารชนิดนี  และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด พบว่าในผลิตภัณฑ์มีสารกลุ่ม terpenoids 3 ต าแหน่ง ที่ RF แตกต่างจาก
สารสกัดสาบเสือ เป็นไปได้ว่าเป็นสาร terpenoids ต่างชนิด ซึ่งเกิดจากการท าปฏิกิริยากันระหว่างสาร
องค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เม่ืออยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนไป เช่น อุณหภูมิ ความชื น และสารนั นอาจเปลี่ยนสภาพ ส่งผล
ต่อการคุณสมบัติที่เปลี่ยนไป นอกจากนี ในอนาคตสามารถศึกษาการแยกสารออกฤทธิ์ในสารสกัดสาบเสือเป็นสาร
บริสุทธิ์เพื่อเป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์คุณภาพต่อไป  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลงานวิจัยนี ท าให้ ได้ข้อมูลเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีสารสกัดสาบเสือ เป็นต้นแบบในการท าข้อมูล

เอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของสาระส าคัญในพืชที่มีศักยภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ควบคุมคุณภาพสาระส าคัญในพืชทั งในรูปแบบของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยใช้สารออกฤทธิ์เป็นตัวชี วัดในการ
ควบคุมคุณภาพ รวมถึง สามารถวิจัยต่อยอดเพ่ือสกัดสารบริสุทธิ์เป็นฐานข้อมูลของสารสกัดในพืชที่มีศักยภาพ
ทางด้านป้องกันก าจัดศัตรูพืช ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรจากสารธรรมชาติ เพิ่มความ
ปลอดภัยในการบริโภคสินค้าเกษตร  

11. ค าขอบคุณ  - 

12. เอกสารอ้างอิง 
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