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บทคัดย่อ 

ในการศึกษาประสิทธิภาพกลุ่มสารส าคัญของสาบเสือ (Chromolaena odorata L.) โดยสกัดน  ามันหอม

ระเหยจากส่วนต่างๆของพืชสาบเสือด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน  า(Hydro-stream Distillation)พบว่าในส่วนของดอก

และใบมีปริมาณน  ามันเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 1.59 และ 1.33 มล./ก.ก.(ตัวอย่างพืช) ในก้านจะพบน้อยคือ 0.33 

มล./ก.ก.(ตัวอย่างพืช) และในสาบเสือแบบสดจะมีปริมาณน  ามันหอมระเหยสูงกว่าแบบแห้ง เมื่อน าน  ามันหอม

ระเหยท่ได้มาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้วิธี GC/MS พบองค์ประกอบทางเคมี ดังนี  germacrene D, 

trans-caryophyllene, pregeijerene, Geyrene, α-pinene, -pinene, delta-cadinene, α-copaen, α

-caryophyllene และสภาวะที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Gas chromatograph/Mass spectrometry (GC-

MS) มีดังนี  คอลัมน์RTx-5 W/Integra-Guard capillary column(Restex)30mx0.25mm, film thickness 

0.25 μm ใช้ฮีเลี่ยม(He)เป็นตัวพา อัตราการไหล 1 มล./นาที ปริมาตร 10 ไมโครลิตร(μL) อุณหภูมิเริ่มต้น 50 

องศาเซลเซียส(°C) เป็นเวลา 1 นาที อัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส(°C)ต่อนาที อุณหภูมิสุดท้าย 230 

องศาเซลเซียส(°C) เป็นเวลา 10 นาที ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ 47 นาทีต่อตัวอย่าง ส าหรับสารสกัดหยาบ

จากสาบเสือโดยวิธีการสกัดด้วยเมทานอลได้ปริมาณสารสกัดเฉลี่ย 38.82 กรัม/ก.ก.(ตัวอย่างพืช) น าน  ามันหอม

ระเหยและสารสกัดหยาบจากสาบเสือไปทดสอบประสิทธิภาพกับหนอใยผัก พบว่า สารสกัดหยาบมีผลท าให้หนอน

ใยผักตายได้สูงกว่าน  ามันหอมระเหยที่ระดับความเข้มข้นเท่ากัน และเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของสารสกัดหยาบให้



มากขึ น การตายของหนอนใยผักเพ่ิมขึ นและมีอัตราการตายถึง 100 เปอร์เซ็นต์ที่ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ 

75 เปอร์เซ็นต ์ ส่วนของสารสกัดหยาบมีความน่าสนใจที่ควรน ามาศึกษาในรายละเอียดขององค์ประกอบและ

ประสิทธิภาพเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาน าไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชต่อไป  

ค าส าคัญ สาบเสือ น  ามันหอมระเหย สารสกัดหยาบ หนอนใยผัก  
 

ค าน า 

จากการที่ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคร้อนชื น นอกจากจะเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วยังเป็นประเทศท่ีมี

ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงมีพืชมากมาย น ามาใช้ประโยชน์ตั งแต่อดีต แต่การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ยัง

เป็นไปในรูปของการน ามาใช้โดยตรง ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเพราะ พืชต่างๆ เป็นประโยชน์มากถ้าได้มีการศึกษา วิจัย

อย่างจริงจัง และครบทุกสาขาวิชาแบบบูรณาการ โดยเฉพาะการวิจัยทางการเกษตร ด้านการใช้สารสกัดจากพืช

เพ่ือการป้องกันก าจัดศัตรูพืชทางการเกษตร ที่ปัจจุบันดูเหมือนมีการศึกษาวิจัยมากมาย แต่ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นไป

ในทางเดียวกัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสะดวกใช้ และมีคุณภาพ ให้สมกับที่ประเทศ

ไทยมีความหลากหลายทางพืช ซึ่งการวิจัยและพัฒนาพืชแต่ละชนิดให้เป็นผลิตภัณฑ์ มีขั นตอนมากมายที่ต้อง

ศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในเฉพาะพืชนั นๆ เช่น การศึกษาเรื่องของสาร หรือกลุ่มสารที่ออกฤทธิ์ ในส่วนต่างๆ

ของพืช วิธีการสกัด วิธีการหาส าคัญ ส าหรับควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การทดสอบประสิทธิภาพ การศึกษาเรื่อง

ผลผลิตของพืชที่มีศักยภาพเพ่ือจะได้เป็นวัตถุดิบในการผลิตระดับอุตสาหกรรม อื่นๆ เป็นต้น 

สาบเสือ (Chromolaena odorata L. หรือ  (Eupatorium  odoratum L.) เป็นทั งวัชพืชและพืช
สมุนไพรที่มีประโยชน์มาก มีการศึกษาวิจัยเพ่ือใช้เป็นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชหลายประเภท เช่น แมลง โรคพืช
และวัชพืช การสกัดใบสาบเสือด้วยวิธีสกัดด้วยน  าและเมทานอล พบว่าสารประกอบอัลคาลอยด์จะพบในสารสกัด
ใบสาบเสือที่สกัดด้วยเมทานอลเท่านั น ส่วนสารประกอบพวก tannins, steroids, terpenoids, flavonoids และ 
cardiac glycosides พบได้ทั งสารสกัดจากเมทานอลและน  า (Afolabi et  al.; 2007) สารสกัดจากใบสาบเสือ
ส่วนที่เป็นน  า (aqueous  extract)  ประกอบด้วยแทนนิน(tannin), ฟีนอล(phenols) และ ซาโปนิน(saponin)  
(Inya-Agna, et al.; 1987)  ในส่วนของน  ามันหอมระเหยจากสาบเสือมีข้อมูลการพบสารชนิดต่างๆ การศึกษาของ 
Moses และคณะ (2010) พบว่าน  ามันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดใบแห้งของสาบเสือโดยวิธี hydrodistrillation 
และน ามาทดสอบด้วย GC-MS มีองค์ประกอบหลัก คือ α-pinene (42.2%), β-pinene (10.6%), germacrene 
D (9.7%), β-copaen-4α-ol (9.4%), (E)-caryophyllene (5.4%), และ geijerene/pregeijerene (7.5%) และ
น  ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ยับยั งเชื อ Bacillus cereus และยับยั งเชื อรา Aspergillus niger ได้ และจากการศึกษา
ของ Pisutthanan และคณะ (2006) รายงานว่าองค์ประกอบหลักคือ pregeijerene (17.6%), germacrene D 
(11.1%), α-pinene (8.4%), β -caryophyllene (7.3%), vestitenone (6.5%), β-pinene (5.6%), delta-
cadinene (4.9%), geijerene (3.1%), bulnesol (2.9%) และ trans-ocimene (2.2%)  และส่วนของน  ามัน



หอมระเหยของใบสาบเสือประกอบด้วย pinene, cadiene, camphor, limonene, β-caryophyllene, 
cadinol  isomer (Inya-Agna, et al.;  1987) ซ่ึงปริมาณน  ามันหอมระเหยจะมากหรือน้อยขึ นอยู่กับความสด
และความแห้งของใบ สารแทนนิน, ฟีนอลและซาโปนิน ซึ่งอยู่ในส่วนที่เป็นน  า (aqueous  extract) จากการสกัด
ใบสาบเสือ สามารถใช้ป้องกันก าจัดแมลงได้  รายงานของรัตนาภรณ์ และคณะ (2547) พบ germacrene D, 
geyrene, และ t-caryophyllene เป็นสารประกอบหลักในน  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ  

สารสกัดจากใบสาบเสือสามารถใช้ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผักคะน้าได้   (อุดมโชค,  1986)  และสามารถ

ควบคุมจ านวนประชากรของ  root-knot  nematode ใช้เป็น nematicide ได้ (Atu,  et  al.;  1984) และ

สามารถควบคุม Meloidogyne incognita ในต้นอ้อย (Salawu,1986) สารสกัดสาบเสือใช้ป้องกันก าจัดเชื อราใน

ประเทศอาร์เจนตินา (Penna, et al.; 1997) ใช้ป้องกันก าจัดมวนด าข้าว(rice  black  bug)  (Ponce, et al.; 

1995) ส่วนของน  ามันหอมระเหยใช้ก าจัด Staphylococcus  aureus  และ Escherichia  coli (Inya-Agna, et 

al.; 1987) ในสารพวก terpenoids ซึ่งสกัดได้จากสาบเสือ พบว่าออกฤทธิ์เป็นสารฆ่าแมลง ได้แก่ epoxylupeol  

หรือ 13-epoxylupeol ซึ่งเป็นสาร triterpene  epoxide  นอกเหนือจาก Salviginin, lupeol, และ β-amyrin 

(Talapatra, et al.; 1977) แ ล ะส ารส กั ด ส าบ เสื อ ส าม ารถ ไล่   potato  tuber  moth (Phthorimaea  

opercullela  Zeller น  ามันหอมระเหยจากใบสาบเสือใช้ป้องกันก าจัดแบคทีเรีย  

มนัญญา (2539) ได้ศึกษาผลของสารสกัดจากใบสาบเสือที่มีผลต่อการตายของหนอนใยผัก พบว่าสารสกัด

จากใบสาบเสือโดยวิธีการหมักซึ่งมีน  าเป็นตัวท าละลายและวิธีการกลั่นด้วยไอน  ามีผลต่อการตายของหนอนใยผัก

น้อยมาก ส าหรับสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดโดยวิธีการสกัดซอกซ์เลตซึ่งมีเอทานอลและเฮกเซนเป็นตัวท า

ละลายมีผลต่อการตายของหนอนใยผัก 100% ที่ระดับความเข้มข้น 1.5 และ 2.0% w/v  

จากการที่สาบเสือเป็นทั งวัชพืช และพืชที่มีแนวโน้มในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ ทั งแมลงศัตรูพืช  โรค

พืชและวัชพืช ถือว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงเหมาะสมที่จะพัฒนาถึงขั นเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับ

วัชพืชสาบเสือซึ่งเป็นพืชที่ต้องก าจัดทางการเกษตร อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนาถึงขั นเป็นผลิตภัณฑ์ได้นั น 

จ าเป็นต้องมีข้อมูลพื นฐานที่จัดเจน จึงท าการศึกษาวิธีการสกัดสาบเสือ(ใบและล าต้น)ท่ีเหมาะสม ศึกษาสารเคมีที่

เป็นองค์ประกอบของส่วนน  ามันหอมระเหยที่สกัดด้วยวิธี Gas chromatography/Mass spectrometry(GC-MS) 

ศึกษากลุ่มสารส าคัญ เช่น อัลคาลอยด์(alkaloid) ในสารสกัดจากสาบเสือ การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดชนิดต่างๆ

ของสาบเสือในการป้องกันก าจัดหนอนใยผัก ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญเพ่ิมเติม เพ่ือการวิจัยและพัฒนาต่อยอด

ให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปป้องกันก าจัดศัตรูพืชต่อไป  

 



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. เครื่องระเหยแบบลดความดัน(Rotary evaporator) 
5. เครื่องกลั่น Hydro-Distillation  
6. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ เช่น กล่องส าหรับเลี ยงหนอนใยผัก 

กล่องส าหรับทดสอบ พู่กัน คีมคีบ ฯลฯ 
7. ตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น เมทานอล เป็นต้น 

  
วิธีการ 

1. ศึกษาการสกัดน้ ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบจากสาบเสือ  
เตรียมตัวอย่างพืชสาบเสือทั งแบบสดและแห้ง โดยแยกส่วนใบ ดอก และก้าน น ามาสกัดน  ามันหอม

ระเหยด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน  า(Hydro-stream Distillation) แล้วน ามาท าให้บริสุทธิ์ โดยการละลายด้วย 

petroleum ether และกรองผ่าน Anhydrous Sodium sulfate ล้างด้วย petroleum ether จากนั นน าไปลด

ปริมาตรด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดัน(Rotary evaporator) บันทึกข้อมูลปริมาณน  ามันหอมระเหยที่ได้  

ท าการสกัดสารสกัดหยาบจากสาบเสือ โดยใช้ตัวอย่างสาบเสือแห้ง 100 กรัมต่อตัวเมทานอล

(methanol) 500 มิลลิลิตร (2 ครั ง) กวนตัวอย่างด้วยเครื่องกวน 60 นาท ีแล้วกรองตัวอย่าง น าสารละลายที่ได้ไป

ลดปริมาตรจนแห้งด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดัน(Rotary evaporator)  บันทึกข้อมูลสารสกัดหยาบที่ได้ 

2.ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์กลุ่มสารส าคัญในน้ ามันหอมระเหยจากสาบเสือด้วยวิธี Gas 
chromatograph/Mass spectrometry (GC-MS) 

น าน  ามันหอมระเหยที่ได้มาเจือจางด้วยเมทานอล กรองตัวอย่างผ่านแผ่นกรองไนลอน ขนาด 0.22 

ไมครอน ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และท าการวิเคราะห์หากลุ่มสารส าคัญด้วยเครื่อง GC-MS  

3. ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของน้ ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบของสาบเสือในต่อหนอนใยผัก  
ระดับห้องปฏิบัติการ 

3.1 ทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของน  ามันหอมระเหยต่อหนอนใยผักวัย2-3 โดยวิธ ีLeaf dipping 
method  วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า มี 6 กรรมวิธี ดังนี   



กรรมวิธีที่ 1   น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 0% 
กรรมวิธีที่ 2   น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 15% 
กรรมวิธีที่ 3   น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 25% 
กรรมวิธีที ่4   น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 50% 
กรรมวิธีที่ 5   น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 75%     
กรรมวิธีที่ 6   น  า(กรรมวิธีควบคุม)      
3.2 ทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของสารสกัดหยาบต่อหนอนใยผักวัย 2-3 โดยวิธ ีLeaf dipping 

method  วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า มี 6 กรรมวิธี  ดังนี  

กรรมวิธีที่ 1   สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 0% 
กรรมวิธีที่ 2   สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 15% 
กรรมวิธีที่ 3   สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 25% 
กรรมวิธีที่ 4   สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 50% 
กรรมวิธีที่ 5   สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 75%     
กรรมวิธีที่ 6   น  า(กรรมวิธีควบคุม)      
 

พิจารณาผลการทดสอบเพ่ือคัดเลือก 2 กรรมวิธีที่มีผลท าให้หนอนใยผักตายในแต่ละชนิดสารสกัดจาก
สาบเสือมาทดสอบเปรียบเทียบอีกครั ง 

3.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบสาบเสือต่อหนอนใยผักวัย 2-3 
โดยวิธ ีLeaf dipping method  วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า มี 6 กรรมวิธี  ดังนี  

กรรมวิธีที่ 1   น  ามันหอมระเหย/สารสกัดจากสาบเสือ 0%   
กรรมวิธีที่ 2   น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 15%   
กรรมวิธีที่ 3   น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 75% 
กรรมวิธีที่ 4   สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ 50%   
กรรมวิธีที่ 5   สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ 75%  
กรรมวิธีที่ 6   น  า(กรรมวิธีควบคุม) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
เตรียมสารที่ใช้ทดสอบตามกรรมวิธีที่ต้องการ จากนั นน าไปทดสอบกับหนอนใยผัก วัยที่ 2-3 โดยวิธี Leaf 

Dipping Method  วิธีการทดลองใช้ใบผักคะน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม.จุ่มลงในสารตามกรรมวิธีต่างๆ 5  
วินาที  ส าหรับ Control ใช้ใบคะน้าจุ่มด้วยน  าเปล่า ผึ่งใบผักคะน้าให้แห้ง จากนั นน าไปใส่ในกล่องเลี ยงแมลง ท า
การปล่อยหนอนใยผักกล่องละ 10 ตัว บันทึกผลการทดลอง โดยตรวจนับเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนใยผัก ที่  
24, 48 และ 72 ชั่วโมง หลังการทดลอง ตามล าดับ น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ   
 



ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร   
   กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ศึกษาการสกัดน้ ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบจากสาบเสือ 

ในการสกัดน  ามันหอมระเหยจากส่วนต่างของสาบเสือทั งแบบสดและแห้ง ด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน  า        
(Hydro-steam Distillation) พบว่าปริมาณน  ามันหอมระเหยในตัวอย่างแห้งมีปริมาณน้อยมากเมื่อกลั่นด้วยวิธีนี  
ส่วนตัวอย่างพืชแบบสด ค่าเฉลี่ยปริมาณน  ามันหอมระเหยส่วนของใบ ดอก และส่วนของก้านหรือต้น คือ 1.33, 
1.59,และ 0.33 มล./น  าหนักตัวย่างพืช 1 ก.ก.) ตามล าดับ(ตารางที่1)  

การสกัดสารสกัดหยาบจากสาบเสือด้วยเมทานอลได้สารสกัดหยาบเฉลี่ย 38.82 กรัมต่อกิโลกรัม 

2. ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์กลุ่มสารส าคัญในน้ ามันหอมระเหยจากสาบเสือ ด้วยวิธี Gas 

chromatography /Mass spectrometry (GC-MS) 

สภาวะที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในน  ามันหอมระเหยที่สกัดได้ ด้วยเครื่อง Gas 

chromatograph/Mass spectrometry (GC-MS) ยี่ห้อ Agilent Technology รุ่น 6890 N /MS 5973 โดยใช้

คอลัมน์ RTx-5 W/Integra-Guard capillary column (Restex)30 m x 0.25 mm, film thickness 0.25 μm 

โดยใช้อุณหภูมิเริ่มต้นที่ 50 องศาเซลเซียส(°C) เป็นเวลา 1 นาที มีอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส(°C) ต่อ

นาที อุณหภูมิสุดท้าย 230 องศาเซลเซียส(°C) เป็นเวลา 10 นาที รวมระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ 47 นาทีต่อ

ตัวอย่าง 

องค์ประกอบที่พบในน  ามันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดใบและดอกของสาบเสือโดยวิธีการกลั่นด้วยไอน  า

(Hydro-stream Distillation) ได้แก่ germacrene D, trans-caryophyllene, pregeijerene, Geyrene, α-

pinene, -pinene, delta-cadinene, α-copaen, α-caryophyllene ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของรัตนาภรณ์ 

และคณะ (2547) พบ germacrene D, geyrene, และ t-caryophyllene เป็นสารประกอบหลักในน  ามันหอม

ระเหยจากสาบเสือและรายงานของ Pisutthanan และคณะ (2006) รายงานว่าน  ามันหอมระเหยของสาบเสือมี

องค์ประกอบหลักคือ pregeijerene, germacrene D, α-pinene, β -caryophyllene, vestitenone, β-

pinene, delta-cadinene, geijerene, bulnesol และ trans-ocimene  



3. ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของน้ ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบของสาบเสือในต่อหนอนใยผัก  
ระดับห้องปฏิบัติการ 

  ผลการทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นของน  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ พบว่าที่ 0, 15, 25, 50 และ 75 
เปอร์เซ็นต ์ท าให้หนอนตายได้ 6.7, 30.0 10.0, 10.0 และ 66.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่2)  ส่วนในสาร
สกัดหยาบจากสาบเสือที่ 0, 15, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ มีผลให้หนอนตาย 26.7, 40.0, 83.3 และ 100 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ(ตารางที่3) เมื่อทดสอบเปรียบเทียบเบื องต้นพบว่ากรรมวิธีใช้สารสกัดหยาบจากสาบเสือ( 50
และ75เปอร์เซ็นต์)ท าให้หนอนใยผักตายในเปอร์เซ็นต์สูงกว่ากรรมวิธีน  ามันหอมระเหย(15 และ 75 เปอร์เซ็นต์)  
(ตารางท่ี4) สอดคล้องกับรายงานของ มนัญญา (2539) ว่าสารสกัดจากใบสาบเสือโดยวิธีการหมักด้วยน  าและ
วิธีการกลั่นด้วยไอน  ามีผลต่อการตายของหนอนใยผักน้อยมาก  

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

ในการศึกษาประสิทธิภาพกลุ่มสารส าคัญของสาบเสือในการควบคุมหนอนในผัก พบว่าประสิทธิภาพส่วน
ของสารสกัดหยาบจากสาบเสือมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้สูงกว่าน  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ
อย่างเห็นได้ชัด ส่วนของน  ามันหอมระเหยจะต้องใช้ความเข้มข้นที่สูงจึงจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใย
ผัก  และการสกัดสารสกัดหยาบจากสาบเสือด้วยเมทานอลจะได้ปริมาณสารสกัดที่มากกว่าการสกัดน  ามันหอม
ระเหยด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน  าเมื่อเตรียมจากตัวอย่างที่เท่ากัน ในการสกัดส่วนของปริมาณน  ามันหอมระเหยจาก
สาบเสือพบมากในส่วนของดอกและใบ ส่วนของก้านหรือต้นจะพบได้น้อย  สาบเสือสดจะให้ปริมาณน  ามันหอม
ระเหยสูงกว่าสาบเสือแห้ง องค์ประกอบหลักของสารส าคัญในน  ามันหอมระเหยที่ตรวจพบ ได้แก่ germacrene-D, 
pinene, copaen, trans-caryophyllene, delta-cadinene   

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 ใช้เป็นข้อมูลพื นฐานและเป็นแนวทางในการศึกษาพืชสมุนไพรชนิดอ่ืนๆเพ่ือน ามาใช้ในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช และพัฒนาต่อยอดเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์อันเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่พืชสมุนไพรหรือพืชท้องถิ่นของไทย  
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ตารางที่ 1 ปริมาณน  ามันหอมระเหยจากส่วนต่างๆของสาบเสือ ด้วยวิธี Hydro-steam Distillation   

ส่วนของพืช ปริมาณน  ามัน 
(มล./น  าหนักตัวย่างพืช 1 ก.ก.) 

ใบสด 1.33 
ใบแห้ง * 
ดอก 1.59 

ก้านสด 0.33 
ก้านแห้ง * 

* ปริมาณน้อยมาก 

ตารางที2่  ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนใยผัก วัย2 ที่ใช้น  ามันหอมระเหยในอัตราต่างๆ ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพเบื องต้นต่อหนอนใยผัก  

กรรมวิธี % Mortality 
น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 0%             6.7 ab 
น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 15%            30.0 bc              
น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 25%            10.0 abc 
น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 50%            10.0 abc 
น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 75%            66.7 c 
น  า (กรรมวิธีควบคุม)              3.3 a 

CV(%)            21.1 
ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรเหมอืนกันในแต่ละคอลมัน์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระความเช่ือมั่น 95% 

ตารางที3่  ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนใยผัก วัย2 ที่ใช้สารสกัดหยาบในอัตราต่างๆ ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพเบื องต้นต่อหนอนใยผัก   

 กรรมวิธี % Mortality 
สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 0%              6.7 ab  
สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 15%            26.7 bc 
สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 25%            40.0 c 
สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 50%            83.3 d 
สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 75%           100.0 c   
น  า(กรรมวิธีควบคุม)               3.3 a 
CV(%)            32.0 

 ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรเหมอืนกันในแต่ละคอลมัน์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระความเช่ือมั่น 95%  



ตาราง4 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนใยผัก ประสิทธิภาพของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบจาก
สาบเสือต่อหนอนใยผัก วัย2 

กรรมวิธี % Mortality 
น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 15%            10.0 a 
น  ามันหอมระเหยจากสาบเสือ 75%              6.7 a 
สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 50%            96.7 b 
สารสกัดหยาบจากสาบเสือ 75%            87.7 b 
เมทานอล              6.7 a 
น  า (กรรมวิธีควบคุม)              0.0 a 

CV(%)            22.5 
 ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรเหมอืนกันในแต่ละคอลมัน์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระความเช่ือมั่น 95% 
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