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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด 
 
 

ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พืชสมุนไพรเพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
กิจกรรม     การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้และการผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพ่ือป้องกนั
   ก าจัด ศัตรูพืช 
ชื่อการทดลอง  การทดลองที่ 2 วิจัยการใช้ว่านน  าท าสูตรผสมกับพืชอื่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
การทดลองที่ 2.2 วิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชว่านน  า  สะเดา และหางไหลในป้องกัน 
ก าจัดศัตรูพืช   
 

คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง นาง พรรณีกา  อัตตนนท์   สังกัด กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
ผู้ร่วมงาน  นางธนิตา ค่ าอ านวย  สังกัด กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

นางสาวศิริพร สอนท่าโก  สังกัด กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชว่านน  า  สะเดา และหางไหลในป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นงานวิจัยต่อ
จากการศึกษาประสิทธิภาพส่วนผสมรวมพืช ว่านน  า สะเดา และหางไหลในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  เพ่ือเป็น
การน าพืชว่านน  า สะเดา และหางไหล มาผสมปรุงแต่งให้เป็นสูตรผลิตภัณฑ์เพ่ือการป้องกันก าจัดศัตรูพืช แล้ว
น ามาศึกษาประสิทธิภาพของปริมาณสารส าคัญในสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชทั งก่อนและหลังการใช้ความร้อน
เป็นตัวเร่งที่อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ท าการศึกษาทดลองวางแผนแบบ CRD 5 ซ  า 3 
กรรมวิธี มีสูตรเป็นกรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธี A0, A0.45 และ A1 จากผลการศึกษาทดลองได้สูตรผสมรวมพืช
จ านวน 3 สูตร ดังนี  สูตรหางไหล/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 60/40 จ านวน1 สูตร สูตรสะเดา/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 
80/20 จ านวน 1 สูตร และสูตรสะเดา/หางไหล ที่อัตราส่วน 20/80 จ านวน 1 สูตร เมื่อน าแต่ละสูตรผสมรวม
พืชมาทดสอบโดยใช้ความร้อนเป็นตัวเร่ง พบว่าปริมาณสารส าคัญ rotenone ในหางไหลแต่ละสูตรแต่ละ
กรรมวิธี มีปริมาณสารลดลง และตรวจไม่พบสารส าคัญ azadirachtin ในสะเดา ส่วนสารส าคัญ ß-asarone 

และ α-asarone เป็นสารส าคัญในว่านน  า ซึ่งในแต่ละสูตรแต่ละกรรมวิธี พบว่ามีปริมาณสาร α-asarone สูตร
หางไหล/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 60/40 และสูตรสะเดา/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 80/20 มีปริมาณสารส าคัญมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ น ส่วนสาร ß-asarone ในสูตรหางไหล/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 60/40 มีปริมาณสารไม่คงที่ แต่ในสูตร
สะเดา/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 80/20 มีปริมาณลดลง และหลังจากใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งในทุกสูตรทุกกรรมวิธี มี
ค่า pH ลดลง แต่อย่างไรก็ตามสูตรผสมรวมพืชแต่ละสูตรยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชเช่น
หนอนใยผักวัย 2 ได้  
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ค าน า 
การใช้สารสกัดจากพืชเพ่ือทดแทนสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นทางเลือกในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ซึ่ง

จะท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อมและเป็นการสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้เป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัย อย่างไรก็ตามสารสกัดพืช ส่วนมากจะน ามาใช้ในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชทางการเกษตรโดยมุ่งเน้นการใช้สารสกัดจากพืชชนิดเดียว ซึ่งบางครั งใช้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเพราะสาร
สกัดพืชส่วนใหญ่เป็น Soft insecticide มีทั งจุดเด่นจุดด้อยและที่ส าคัญคือไม่สามารถป้องกันและก าจัดแมลงได้
ดีเหมือนกันทุกชนิด โดยบางชนิดออกฤทธิ์ไล่แมลง บางชนิดยับยั งการกินอาหารของแมลง เช่นสะเดาใช้ป้องกัน
ก าจัดแมลง บางชนิดได้ผลดีปานกลาง และน้อยหรือไม่ได้ผล สารสกัดธรรมชาติจากพืชส่วนใหญ่ไม่มีฤทธิ์ 
Knock down ที่จะท าให้แมลงตายทันที จึงไม่สามารถลดความเสียหายได้ ในช่วงที่แมลงเกิดการระบาดมาก 
นอกจากปัญหาเรื่องการออกฤทธิ์ดังที่กล่าวมาแล้วนั น วัตถุดิบก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง โดยมากจะขึ นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ ที่ปัจจุบันมีความแปรปรวนมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนท าให้ได้วัตถุดิบในแต่ละปีไม่แน่นอน 
เช่นสะเดาซึ่งเป็นพืชที่มีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขึ นทะเบียนแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องราคาที่สูง ผลสะเดาซึ่งเป็น
วัตถุดิบที่ออกผลปีละครั งเท่านั น มีผลท าให้การผลิตไม่แน่นอนในแต่ละปี ต้นทุนสู งควบคุมยาก และมีปัญหา
เรื่องปริมาณสารส าคัญอะซาดิแรคติน ที่มีปริมาณโดยเฉลี่ยคือ 2.4-4.6 มก./กรัม เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อินเดียที่
มีสารสูงสุด คือ เฉลี่ย 7.7 มก./กรัม นอกจากนี สะเดาไทยจะให้ผลเพียงปีละ 1 ครั งเท่านั น  และเป็นสะเดาที่เกิด
เองตามธรรมชาติหรือเป็นสะเดาปลูกตามถนนหลวงบางส่วนของประเทศ  ซึ่งไม่เพียงพออย่างแน่นอนทั ง
ทางด้านคุณภาพและปริมาณส าหรับการน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้า รากหางไหลก็เช่นกันอายุเก็บเกี่ยว
ที่เหมาะสมในการผลิตเป็นสารฆ่าแมลงคือประมาณ2ปี(สมสุขและคณะ ,2531; Moore.1943; White.1954) 
การเก็บเกี่ยวรากต้องใช้แรงงานมากท าให้รากหางไหลมีราคาแพง  ส าหรับว่านน  านั นเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย
สามารถขุดเหง้าน ามาใช้ได้ตลอดปีไม่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบ  และเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพในการไล่ผีเสื อและหมัด 
มีพิษต่อแมลงวัน(Anonymous,1975) มีพิษต่อเพลี ยอ่อนสูง ต่อหนอนกระทู้ปานกลาง (อ านวย,2535) และ
ปลูกง่ายสามารถน าเหง้ามาใช้ได้ตลอดทั งปีจึงเป็นพืชที่เหมาะสมในการน ามาใช้ผสมเพ่ิมประสิทธิภาพพืช
สมุนไพรของไทยอ่ืนๆที่มีศักยภาพเป็นสารก าจัดศัตรูพืช เช่น สะเดา หางไหล ซึ่งนักวิจัยสาขาเกษตร และสาขา
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ท าการทดลองค้นคว้าหาสารทดแทนสารเคมีการเกษตรและพบว่าสะเดา(ขวัญชัย ,2542; 
Isman,1997;Klaus,1995) โล่ติ๊น หรือ หางไหล(วินัย,2540; Trease and evan,1985),หนอนตายหยาก(วีรพล
และคณะ,2536;Areekul et al.2531 และเทพ,2520) สาบเสือ(มารศรี,1986) สามารถน าเอาส่วนที่ส าคัญต่างๆ 
เช่น ต้น ราก ใบ ดอก และผล มาสกัดเพ่ือให้ได้สารส าคัญจากพืชนั น ๆ มาใช้ควบคุมศัตรูพืชแทน สารเคมีได้ดี 
โดยไม่มีพิษตกค้าง เนื่องจากสารธรรมชาติส่วนใหญ่จะสลายตัวได้เร็ว 

การน าจุดเด่นและจุดด้อยของพืชแต่ละชนิดมาผสมรวมกันให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสม มีการผสมปรุงแต่ง
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช อาจท าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ น และ/หรือลดข้อด้อยของการใช้พืชชนิด
เดี่ยวของพืชแต่ละชนิด หรือท าให้สามารถลดต้นทุนเมื่อมีการผสมรวมกัน ได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่หลากหลาย
มากชนิด ท าให้ง่ายแก่การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งควบคุมไม่ได้ให้ควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง  จะท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความหลากหลายมากชนิดขึ นพร้อมทั งสามารถควบคุมคุณภาพ
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ได้ เพ่ือให้เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชปลอดสารเคมี หรือเกษตรอินทรีย์ และเป็นการช่วยแก้ปัญหา
และเป็นทางเลือกให้แก่ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจการเกษตรธรรมชาติ ดังนั นการศึกษาวิจัยสูตรผสมรวมพืช
ระหว่างว่านน  า และพืชอ่ืนที่มีศักยภาพในการการป้องกันก าจัดศัตรูพืชจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและควรได้รับการ
สนับสนุนอย่างเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

สารเคมี เครื่องแก้ว และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
1. เครื่องแก้ว ได้แก่ volumetric flask, pipette, flat bottom flask, glass cylinder และ beaker เป็น

ต้น 
2. ส า ร เค มี  ได้ แ ก่  acetonitrile (LC grade), methanol(LC grade), dichromethane(AR grade), 

hexane(AR grade), Ethanol(AR grade), petroleum ether(AR grade), anhydrous sodium 
sulfate 

3. สารมาตรฐาน ได้แก่ azadirachtin, rotenone, β-asarone และ α-asarone 
4. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Ultrasonic bath, เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 และ 2 ต าแหน่ง, เครื่องลด

ปริมาตร Rotary Evaporator เป็นต้น  
5. เครือ่ง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)  
6. เครื่อง gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) เป็นต้น 
7. เครื่องวัด pH 
สิ่งทดลอง 
1. หนอนใยผัก  
2. พืชว่านน  า จากจังหวัดราชบุรี 
3. พืชสะเดา จากจังหวัดสุพรรณบุรี 
4. พืชหางไหล จากจังหวัดชลบุรี 

วิธีการ 
1. การเก็บและการเตรียมสารสกัดของพืช 3 ชนิด สะเดา หางไหล และว่านน้ า  

เก็บตัวอย่างพืชว่านน  าจากจังหวัดราชบุรี  น าส่วนเหง้ามาสกัดน  ามันหอมระเหยโดยการกลั่นด้วยไอน  า 
(Stream Distillation) ท าให้บริสุทธิ์ เก็บตัวอย่างพืชหางไหลจากจังหวัดชลบุรี โดยใช้ส่วนราก น ามาสับและ
บดละเอียด น ามาสกัดด้วยสารละลายเมทานอล โดยวิธี Solid-Liquid Extraction และเก็บตัวอย่างเมล็ด
สะเดาจากจังหวัดสุพรรณบุรี น ามาสกัดด้วยสารละลายเมทานอล โดยวิธี Solid-Liquid Extraction (พรรณี
กา, 2556) 

2. การศึกษาการเตรียมสูตรผลิตภัณฑ์พืชผสม  
จากการการศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมรวมพืชว่านน  า สะเดา และหางไหลในการป้องกันก าจัด

ศัตรูพืช (พรรณีกา, 2556) น าสารสกัดหยาบว่านน  า สะเดา และหางไหล มาท าการเตรียมสูตรผลิตภัณฑ์ผสม
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รวมพืชในอัตราส่วนดังนี  หางไหล/ว่านน  า ทีอั่ตราส่วน 60/40 และ 80/20 สะเดา/ว่านน  า ทีอั่ตราส่วน 80/20 
และสะเดา/หางไหล ที่อัตรา 20/80 ท าการผสมปรุงแต่งสารท าละลาย emulsifier ในสูตรผสม สังเกตการ

ละลายและบันทึกผล น าสูตรผลิตภัณฑ์พืชผสมมาวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญเบต้าอาซาโรน(β-asarone) 
ด้ วย เครื่ อ ง gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) วิ เค ราะห์ ห าป ริม าณ สารส าคัญ         
อะซ าดิ แ รคติ น (azadiratchtin) แล ะ โรติ โน น (Rotenone) ด้ ว ย เค รื่ อ ง  High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) 

3. การศึกษาความคงสภาพเบื้องต้นของสูตรผลิตภัณฑ์พืชผสม  
ศึกษาความคงสภาพของสารส าคัญในสูตรผลิตภัณฑ์พืชผสม ได้แก่สูตรหางไหล/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 

60/40 และ 80/20 สูตรสะเดา/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 80/20 และสูตรสะเดา/หางไหล ที่อัตรา 20/80 ท าการ
ทดสอบโดยใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งที่อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน โดยศึกษา 2 ปัจจัย คือก่อน
อบและหลังอบ จากนั นน ามาวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ และศึกษาประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑ์พืช
ผสมในการควบคุมศัตรูพืชในหนอนใยผักวัยที่ 2 บันทึกผล  

 
 

4. การศึกษาความคงสภาพและวางแผนการทดลอง 
คัดเลือกสูตรของสูตรผลิตภัณฑ์พืชผสมที่เหมาะสม ได้แก่สูตรหางไหล/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 60/40 สูตร

สะเดา/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 80/20 และสูตรสะเดา/หางไหล ที่อัตรา 20/80 น าสูตรมาพัฒนาโดยการปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ท าการทดสอบโดยใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งที่อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน 
วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 5 ซ  า 3 กรรมวิธี และใช้น  าเป็นตัวควบคุม ดังนี  สูตรหางไหล/ว่านน  า ที่
อัตราส่วน 60/40 แบบอบและไม่อบ มีกรรมวิธี A0, A0.45 และ A1 สูตรสะเดา/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 80/20 
แบบอบและไม่อบ ที่กรรมวิธี A0, A0.45 และ A1 และสูตรสะเดา/หางไหล ที่อัตรา 20/80 แบบอบและไม่อบ 
กรรมวิธี A0, A0.45 และ A1 

เวลา   ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2557  
สถานที ่ กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ  

กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การศึกษาการเตรียมสูตรผลิตภัณฑ์พืชผสม 

ผลการศึกษาการเตรียมสูตรผลิตภัณฑ์พืชผสมได้สูตรผสมดังนี  สูตรหางไหล/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 60/40 
และ 80/20 สะเดา/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 80/20 และสะเดา/หางไหล ที่อัตราส่วน 20/80 พิจารณาจากตารางที่ 1 
สูตรหางไหล/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 60/40 มีความเป็นเนื อเดียวของสูตรปานกลาง การกระจายตัวในน  าปานกลาง 
การละลายในน  าพอใช้ สูตรหางไหล/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 80/20 มีความเป็นเนื อเดียวของสูตร การกระจายตัวใน
น  า การละลายในน  าปานกลาง สูตรสะเดา/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 80/20 ความเป็นเนื อเดียวของสูตรปานกลาง การ
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กระจายตัวในน  าและการละลายในน  าได้ดี และสูตรสะเดา/หางไหล ที่อัตราส่วน 20/80 ความเป็นเนื อเดียวของ
สูตรพอใช้ การกระจายตัวในน  าปานกลาง การละลายในน  าปานกลาง 

2. การศึกษาความคงสภาพเบื้องต้นของสูตรผลิตภัณฑ์พืชผสม 
จากตารางที่ 2 ในการทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นต่อหนอนใยผักในวัยที่ 2 พบว่าทุกสูต รมีผลท าให้

หนอนใยผักตายสูง ก่อนอบ 76.7-100.0% และหลังใช้ความร้อนเป็นตัวเร่ง 86.7-100.0% หากพิจารณารวมกับ
ข้อมูลปริมาณสารส าคัญจากตารางที่ 1 ดังนี  สูตร HV I กับ HV II ในอัตราส่วนหางไหล/ว่านน  า 60:40 สูตร HV I 
มีปริมาณสารส าคัญ ß-asarone และ rotenone ก่อนอบ 5.37, 1.58 %w/w หลังอบ 3.65, 0.18 %w/w 
ตามล าดับ สูตร HV II มีปริมาณสารส าคัญ ß-asarone และ rotenone ก่อนอบ 5.60, 1.66 %w/w หลังอบ 
3.96, 1.33 %w/w ตามล าดับ เห็นได้ว่าสูตร HV I และ HV II ในอัตราส่วนเดียวกัน สูตร HV II มีปริมาณ
สารส าคัญทั งก่อนและหลังอบสูงกว่า HV III ส่วนสูตร HV III กับ HV IV ในอัตราส่วนหางไหล/ว่านน  า 80:20 สูตร 
HV III มีปริมาณสารส าคัญ ß-asarone และ rotenone ก่อนอบ 2.78, 2.30 %w/w หลังอบ 1.80, 1.94 %w/w 
ตามล าดับ สูตร HV IV มีปริมาณสารส าคัญ ß-asarone และ rotenone ก่อนอบ 2.53, 1.94 %w/w หลังอบ 
1.69, 1.37 %w/w ตามล าดับ เห็นได้ว่าสูตร HV III และ HV IV ในอัตราส่วนเดียวกัน สูตร HV III มีปริมาณ
สาระส าคัญทั งก่อนและหลังอบสูงกว่า HV IV ส่วนสูตร NV III กับ NV IV ในอัตราส่วน สะเดา/ว่านน  า 80:20 สูตร 
NV III มีปริมาณสารส าคัญ ß-asarone และ azadirachtin ก่อนอบ 1.82, 0.22 %w/w หลังอบ 0.83, 0.006 
%w/w ตามล าดับ NV IV มีปริมาณสารส าคัญ ß-asarone และ azadirachtin ก่อนอบ 1.96, 0.17 %w/w หลัง
อบ 0.72, 0.007 %w/w ตามล าดับ เห็นได้ว่าสูตร NV III และ NV IV ในอัตราส่วนเดียวกัน หากพิจารณาแล้ว 
สูตร NV III มีปริมาณสารส าคัญลดลงน้อยเมื่อเทียบกับก่อนอบและหลังอบดีกว่า NV IV และสูตร NH I ใน
อัตราส่วนสะเดา/หางไหล 20:80 มีปริมาณสารส าคัญ rotenone และ azadirachtin ก่อนอบ 2.04, 0.034 
%w/w หลังอบ 0.42, 0.004 %w/w ตามล าดับ แต่ยังคงมีประสิทธิภาพต่อการตายของหนอนใยผักวัย 2 

3. การศึกษาความคงสภาพและวางแผนการทดลองสูตรผลิตภัณฑ์พืชผสม 
จากการทดลองสอบความคงสภาพเบื องต้น คัดเลือกเลือกสูตรที่เหมาะสมได้ 3 สูตร คือ สูตรหางไหล/ว่าน

น  า ที่อัตราส่วน 60/40 สูตรสะเดา/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 80/20 และสูตรสะเดา/หางไหล ที่อัตราส่วน 20/80 น า
แต่ละสูตรมาพัฒนาโดยท าการทดสอบโดยใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งที่อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน  
วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 5 ซ  า 3 กรรมวิธี โดยสูตร A0, A0.45  และ A1 เป็นกรรมวิธี 

สูตรหางไหล/ว่านน  า จากตารางที่ 4 ที่อัตราส่วน 60/40 โดยกรรมวิธี A0, A0.45 และ A1 ก่อนท าการอบ
วัดค่า pH ได้ 7.67, 5.91, 4.02 ตามล าดับ หลังจากอบวัดค่า pH ได้ 5.92, 4.74, 3.64 ตามล าดับ เห็นได้ว่าค่า 
pH หลังอบที่กรรมวิธีต่างๆ มีค่า pH ลดลงหรือมีความเป็นกรดมากขึ นนั่นเอง ในด้านปริมาณสารส าคัญ 
Rotenone ก่อนอบมีปริมาณสารแตกต่างกันแต่ละกรรมวิธี และมีปริมาณสารลดลงหลังจากอบโดยก่อนอบ
กรรมวิธี A1 ให้ค่าสูงสุด 2.8356 %w/w ส่วนหลังอบไม่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี ซึ่งกรรมวิธี A0 ให้ค่าสูงสุด 
0.2604 %w/w ส่วนปริมาณสารส าคัญ  ß-asarone แต่ละระดับการเติมกรดทั งก่อนและหลังอบมีปริมาณสาร
ใกล้เคียงกัน โดยกรรมวิธี A0 ให้ปริมาณสารสูงสุดทั งก่อนและหลังอบคือ 6.6808 และ 7.1118 %w/w ตามล าดับ 
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และส่วนปริมาณสารส าคัญ  -asarone แต่ละกรรมวิธีทั งก่อนและหลังอบมีปริมาณสารใกล้เคียงกัน ที่กรรมวิธี
A0.45 ให้ปริมาณสารสูงสุดทั งก่อนและหลังอบคือ 2.1468 และ 2.5726 %w/w ตามล าดับ  

สูตรสะเดา/ว่านน  า จากตารางที่ 5 อัตราส่วน 80/20 โดยกรรมวิธี A0, A0.45 และ A1 ก่อนท าการอบวัด
ค่า pH ได้ 6.33, 5.80, 5.24 ตามล าดับ หลังจากอบวัดค่า pH ได้ 6.06, 5.57, 5.01 ตามล าดับ เห็นได้ว่าค่า pH 
หลังอบที่กรรมวิธีต่างๆ มีค่า pH ลดลงเล็กน้อย ในด้านปริมาณสารส าคัญ Azadirachtin ก่อนอบมีปริมาณสาร
แตกต่างกันแต่ละกรรมวิธี โดยก่อนอบกรรมวิธี A0.45 ให้ค่าสูงสุด 0.0792 %w/w และหลังจากอบตรวจไม่พบ
สาร Azadirachtin ส่วนปริมาณสารส าคัญ ß-asarone ก่อนอบมีปริมาณสารแตกต่างกันแต่ละกรรมวิธี และมี
ปริมาณสารลดลงหลังจากอบ โดยก่อนอบกรรมวิธี A1 ให้ค่าสูงสุด 1.6342 %w/w หลังจากอบปริมาณสารที่
กรรมวิธี A0 ให้ค่าสูงสุด 0.4786 %w/w และส่วนปริมาณสารส าคัญ -asarone แต่ละระดับการเติมกรดทั งก่อน
และหลังอบมีปริมาณสารไม่แตกต่าง เห็นได้หลังอบมีปริมาณสารเพิ่มขึ นจากก่อนอบ  

สูตรสะเดา/หางไหล จากตารางที่ 6 อัตราส่วน 20/80 โดยกรรมวิธี A0, A0.45 และ A1 ก่อนท าการอบ
วัดค่า pH ได้ 6.31, 5.51, 4.51 ตามล าดับ หลังจากอบวัดค่า pH ได้ 6.07, 5.13, 3.95 ตามล าดับ หลังจากอบค่า
มี pH หลังอบที่กรรมวิธีต่างๆลดลงเล็กน้อย ในด้านปริมาณสารส าคัญ Rotenone ก่อนอบและหลังอบมีปริมาณ
สารไม่แตกต่างกันที่แต่ละกรรมวิธี โดยก่อนอบกรรมวิธี A1 ให้ปริมาณสูงสุด 2.7156 %w/w หลังอบมีปริมาณ
แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี ซึ่งกรรมวิธี A0 ให้ค่าสูงสุด 1.7084 %w/w ส่วนปริมาณสารส าคัญ Azadirachtin 
ก่อนอบมีปริมาณสารแตกต่างกันแต่ละกรรมวิธี โดยก่อนอบกรรมวิธี A0 ให้ค่าสูงสุด 0.00518 %w/w และ
หลังจากอบตรวจไม่พบสาร Azadirachtin 

จากตารางที่ 7 ในการทดสอบความคงสภาพของสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชหลังอบ 54 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 14 วัน กับหนอนใยผักวัย 2 ซึ่งใช้น  าเป็นตัวควบคุม สูตรผสมรวมพืชระหว่างหางไหล/ว่านน  า อัตราส่วน 
60/40 มีสูตร HV II-a0,HV II-A0.45 และ HV II-A1 มีอัตราการตายของหนอนร้อยละ 76.7 , 83.3, 96.7% 
ตามล าดับ เห็นได้ว่า HV II-A1 มีผลการตายของหนอนวัย 2 สูงที่สุด สูตรผสมรวมพืชระหว่างสะเดา/ว่านน  า 
อัตราส่วน 80/20 ที่มีสูตร NV III-a0,NV III-A0.45 และ NV III-A1 มีอัตราการตายของหนอน 46.7, 60.0, 73.3 % 
ตามล าดับ เห็นได้ว่า NV III-A1 มีผลการตายของหนอนวัย 2 สูงที่สุด และสูตรผสมรวมพืชระหว่างสะเดา/หางไหล 
อัตราส่วน 20/80 ที่ที่มีสูตร NH I-a0,NH I-A0.45 และ NH I-A1 มีอัตราการตายของหนอน 96.7, 96.7, 66.7 % 
ตามล าดับ เห็นได้ว่าอัตราการตายของหนอนวัย 2 ของ NH I-A1 น้อยสุด 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชว่านน  า สะเดา และหางไหลในป้องกันก าจัดศัตรูพืช  ได้สูตร

ผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืช 3 สูตร  คือสูตรผสมรวมพืชระหว่างสูตรหางไหล/ว่านน  า จ านวน 1 สูตร ที่อัตราส่วน 
60/40 สูตรสะเดา/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 80/20 จ านวน 1 สูตร และสูตรสะเดา/หางไหล ที่อัตรา 20/80 จ านวน 1 
สูตร หลังการใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน พบว่าปริมาณสารส าคัญ 
rotenone ในหางไหลแต่ละสูตรแต่ละกรรมวิธี มีปริมาณสารลดลง และตรวจไม่พบสารส าคัญ azadirachtin ใน

สะเดา ส่วนสารส าคัญ ß-asarone และ α-asarone เป็นสารส าคัญในว่านน  า ซึ่งในแต่ละสูตรแต่ละกรรมวิธี 

พบว่ามีปริมาณสาร α-asarone สูตรหางไหล/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 60/40 และสูตรสะเดา/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 
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80/20 มีปริมาณสารส าคัญมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น ส่วนสาร ß-asarone ในสูตรหางไหล/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 60/40 มี
ปริมาณสารไม่คงที่ แต่ในสูตรสะเดา/ว่านน  า ที่อัตราส่วน 80/20 มีปริมาณลดลง และหลังจากใช้ความร้อนเป็น
ตัวเร่งในทุกสูตรทุกกรรมวิธี มีค่า pH ลดลง แต่อย่างไรก็ตามสูตรผสมรวมพืชแต่ละสูตรยังคงมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชเช่นหนอนใยผักวัย 2 ได้ทั งนี เนื่องจากสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชยังมีสารส าคัญตัวอ่ืนที่มีฤทธิ์
ในการก าจัดศัตรูพืชด้วยเช่นกัน 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากการศึกษานี ท าให้ทราบสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชว่านน  า สะเดา และหางไหล ในการป้องกันก าจัด

ศัตรูพืช ทีอั่ตราส่วนเหมาะสม และความคงสภาพของปริมาณสารส าคัญในสูตรผลิตภัณฑ์เบื องต้น เมื่อใช้ความร้อน
เป็นตัวเร่ง  สามารถน าไปศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของสูตรต่อไป 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการสังเกตลักษณะความเป็นเนื อเดียวกัน การกระจายตัวในน  า การละลายในน  า ของสูตร
ผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืช 

  ลักษณะท่ีสังเกต 
สูตร อัตราส่วน ความเป็นเนื้อเดียวของสูตร การกระจายตัวในน้ า การละลายในน้ า 
HV I หางไหล/ว่านน  า : (60/40) ++ + + 
HV II หางไหล/ว่านน  า : (60/40) ++ ++ + 
HV III หางไหล/ว่านน  า : (80/20) ++ ++ ++ 
HV IV หางไหล/ว่านน  า : (80/20) ++ +++ ++ 
NV III สะเดา/ว่านน  า : (80/20) ++ +++ +++ 
NV IV สะเดา/ว่านน  า : (80/20) + +++ +++ 
NH I สะเดา/หางไหล : (20/80) + ++ ++ 

(+) คือ พอใช้, (++) คือปานกลาง, (+++) คือดี 
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ตารางที ่2 แสดงผลทดสอบการคงสภาพเบื องต้นของปริมาณสารส าคัญแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชก่อนและ
หลังอบ 

 
อัตราส่วน 

 
สูตร 

ปริมาณสารส าคัญ (%w/w) 
ß-asarone rotenone azadirachtin 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

หางไหล/ว่านน  า : (60/40) HV I 5.37 3.65 1.58 0.18 - - 

หางไหล/ว่านน  า : (60/40) HV II 5.60 3.96 1.66 1.33 - - 

หางไหล/ว่านน  า : (80/20) HV III 2.78 1.80 2.30 1.94 - - 

หางไหล/ว่านน  า : (80/20) HV IV 2.53 1.69 1.94 1.37 - - 

สะเดา/ว่านน  า : (80/20) NV III 1.82 0.83 - - 0.22 0.006 

สะเดา/ว่านน  า : (80/20) NV IV 1.96 0.72 - - 0.17 0.007 
สะเดา/หางไหล : (20/80) NH I - - 2.04 0.42 0.034 0.004 

 

ตารางที ่3 แสดงผลการตายของหนอนใยผักวัยที่ 2 ของสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืช 

กรรมวิธี 
อัตราส่วนสูตร 

อัตราการผสม
น้ าใช้ทดสอบ 

ร้อยละการตายของหนอนใยผัก 

ก่อนอบ หลังอบ 
Tr1 HV I : หางไหล/ว่านน  า : (60/40) 1:20 76.7a 100.0a 
Tr2 HV II : หางไหล/ว่านน  า : (60/40) 1:20 86.7a 86.7a 
Tr3 HV III : หางไหล/ว่านน  า : (80/20) 1:20 100.0a 96.7a 
Tr4 HV IV : หางไหล/ว่านน  า : (80/20) 1:20 96.7a 100.0a 
Tr5 NV III : สะเดา/ว่านน  า : (80/20) 1:20 90.0a 86.7a 
Tr6 NV IV : สะเดา/ว่านน  า : (80/20) 1:20 83.3a 86.7a 
Tr7 NH I : สะเดา/หางไหล : (20/80) 1:20 83.3a 100.0a 
Tr8 น  า 1:20 3.3b 6.7b 

 ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมนไ์ม่แตกต่างกันทางสถิติใช้ DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 
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ตารางที ่4 แสดงผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคญัในสูตรผสมรวมพืชระหว่าง หางไหล:ว่านน  า ก่อนและหลังอบ 
เพ่ือทดสอบการคงสภาพของผลิตภัณฑ์สูตร  

สูตร(HV) 
หางไหล/ว่าน
น  า : (60/40) 

pH ที่วัดได้ 

ปริมาณสารส าคัญ (%w/w) 

rotenone 
asarone 

ß- asarone -asarone 
กรรมวิธี ก่อนอบ หลังอบ  ก่อนอบ หลังอบ  ก่อนอบ หลังอบ  ก่อนอบ หลังอบ  

A0 7.67 5.92 2.5282c 0.2604a 6.6808a 7.1118a 2.1314a 2.4570a 
A0.45 5.91 4.74 2.6098b 0.0688a 6.5304a 6.8346a 2.1468a 2.5726a 
A1 4.02 3.64 2.8356a 0.2216a 6.1264a 5.8194a 2.0660a 2.1626a 
CV (%)   1.7 197.9 7.4 15.6 8.8 12.3 
ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรเหมอืนกันในแต่ละคอลมัน์ไม่แตกต่างกันทางสถิติใช้ DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 

 
ตารางที ่5 แสดงผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคญัในสูตรผสมรวมพืชระหว่าง สะเดา:ว่านน  า ก่อนและหลังอบ 
เพ่ือทดสอบการคงสภาพของผลิตภัณฑ์สูตร  

สูตร(NV) 
สะเดา/ว่านน  า : 

(80/20) 
pH ที่วัดได้ 

ปริมาณสารส าคัญ (%w/w) 

azadirachtin 
asarone 

ß- asarone -asarone 
กรรมวิธี ก่อนอบ หลังอบ  ก่อนอบ หลังอบ  ก่อนอบ หลังอบ  ก่อนอบ หลังอบ  

A0 6.33 6.06 0.0772b ND 1.4112b 0.4786 a 2.2378a 3.6244a 
A0.45 5.80 5.57 0.0792a ND 1.5074ab 0.3390 a 2.2144a 3.8012a 
A1 5.24 5.01 0.0782ab ND 1.6342a 0.2168 a 2.1742a 3.7538a 
CV (%)   1.4  7.1 64.9 11.0 11.3 
 ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมนไ์ม่แตกต่างกันทางสถิติใช้ DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 
 ND คือตรวจไม่พบ 

ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคญัในสูตรผสมรวมพืชระหว่าง สะเดา:หางไหล ก่อนและหลังอบ เพื่อ
ทดสอบการคงสภาพของผลิตภัณฑ์สูตร  

สูตร(NH) 
สะเดา/หางไหล  

: (20/80) 
pH ที่วัดได้ 

ปริมาณสารส าคัญ (%w/w) 

rotenone  azadirachtin 

กรรมวิธี ก่อนอบ หลังอบ  ก่อนอบ หลังอบ   ก่อนอบ หลังอบ  
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A0 6.31 6.07 2.5682a 1.7084a  0.00518a ND 
A0.45 5.51 5.13 2.5612a 1.3246b  0.00498a ND 
A1 4.15 3.95 2.7156a 1.2662b  0.00422b ND 
CV (%)   1.4 10.1  4.8  

  ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมนไ์ม่แตกต่างกันทางสถิติใช้ DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 
  ND คือตรวจไม่พบ 

ตารางที ่7 แสดงผลการตายของหนอนใยผักวัยที่ 2 หลังการทดสอบความคงสภาพของสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืช 
ที่อุณหภูม ิ54oC,14 วัน 

กรรมวิธี 
สูตร 

อัตราการผสมน้ าใช้
ทดสอบ 

ร้อยละการตายของหนอนใยผัก 
(หลังอบ) 

Tr1 HV II-a0 1:20 76.7ab 
Tr2 HV II-a0.45 1:20 83.3ab 
Tr3 HV II-a1 1:20 96.7a 
Tr4 NV III-a0 1:20 46.7c 
Tr5 NV III-a0.45 1:20 60.0bc 
Tr6 NV III-a1 1:20 73.3ab 
Tr7 NH I-a0 1:20 96.7a 
Tr8 NH I-a0.45 1:20 96.7a 
Tr9 NH I-a1 1:20 66.7bc 
Tr10 น  า 1:20 0.0d 

  ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมนไ์ม่แตกต่างกันทางสถิติใช้ DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 

 

 

 

 

 

 
 


