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บทนํา

ความสําคัญและที่มาของโครงการวิจัย
โครงการวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติในพืช เปนโครงการที่ขานรับนโยบายของ
รัฐบาลเรื่องวางกรอบแนวทางการปฏิรูปภาคเกษตร 7 สวน สงเสริมการลดตนทุนการผลิต พรอม
พัฒ นาโครงสรา งพื้ นฐานทางการเกษตรเพื่อใหช าวนามีชีวิตที่ดีขึ้น โดยการลดการใชส ารเคมี ซึ่ง
โครงการนี้สนับสนุนการลดการใชสารเคมีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัย เปนโครงการวิจัยเพื่อหาสาร
ธรรมชาติเพื่อลดหรือทดแทนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช อีกทั้งเปนแนวทางที่รวมถึงการใชปจจัย
การผลิตที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมคือ การผลิตสารธรรมชาติ โดยการใชสารสกัด
จากพืชเพื่อทดแทนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนทางเลือกในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งจะทําให
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยตอการบริโภคและสิ่งแวดลอมและเปนการสนับสนุนให
เกษตรกรใช เ ป น ทางเลื อ กที่ ดี แ ละปลอดภั ย ซึ่ ง เป น ไปตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 3 ความเขมแข็ง
ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ในหัวขอการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการ
ผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน และ สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
(พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ กล
ยุทธการวิจัยที่ 1 สรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและพึ่งพา
ตนเองของสินคาเกษตร แผนงานวิจัยที่ 1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัยในประเด็นการ
บริหารสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเหมาะสมและยั่งยืน และการเชื่อมตอภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหมใหเกิดประโยชนเชิง
พาณิชยและสาธารณะนอกจากนั้นจากผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัยพิเศษ ระหวางวันที่
13-15 ธ.ค.2556 ไดมีถอยแถลงวิสัยทัศนวาดวยมิตรภาพและความรวมมืออาเซียน-ญี่ปุน มีประเด็นที่
เปนหุนสวนเพื่อความมั่งคั่งสงเสริมความรวมมือในดานความปลอดภัยทางอาหาร
ปญหาจากการเรงผลผลิตทางการเกษตรโดยการขยายพื้นที่การเกษตร และการใชสารเคมี
อยางไมถูกตองและเกินความจําเปนของเกษตรกร ทําใหมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก
ขึ้น ดังจะเห็นไดจากปริมาณการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่สูงขึ้น ในป พ.ศ. 2551 มีปริมาณการ
นําเขา109,969 ตันและในป 2555 มีการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืชปริมาณ 134,480 ตัน คิดเปนมูลคา
19,379 ลานบาท ซึ่งมีปริมาณสารกําจัดวัชพืชสูงถึง 106,860 ตัน คิดเปนมูลคา 11,293 ลานบาท
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)และในป 2555 มีรายงานผูปวยที่ไดรับสารพิษจากสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชจากการทํางานและสิ่งแวดลอมจํานวน 1,509 ราย อัตราปวย 2.35 ตอประชากรแสน
คนนอกจากนี้ภาครัฐไดสงเสริมใหเกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทรียหลังจากที่กลุมประเทศผูนําเขา
สินคาเกษตรของไทยเริ่มตรวจสอบคุณภาพสินคาอยางเขมงวด เนื่องจากพบวามีสารเคมีปนเปอนซึ่ง
สรางความเสียหายใหกับภาคเกษตรเปนอยางมากเมื่อเร็วๆนี้ สหภาพยุโรปไดมีการแจงระเบียบการ
คณะกรรมการ (EU) ตามหมายเลข 212/2010 ของวันที่ 12 มีนาคม 2553 ใหมีการแกไขเพิ่มเติมใน
ระเบียบการ (EC) หมายเลข 882/2004 มีการเพิ่มมาตรฐานความเขมงวดในการควบคุมสินคานําเขา
ประเภทอาหารและอาหารสัตวที่ไมไดทําจากเนื้อสัตว (พืช) รวมไปถึงการแจงเตือนในระบบการแจง
เตือนเรงดวน (Rapid Alert System) สําหรับอาหารและอาหารสัตวพบวา ประเทศไทยยังคงมีการฝา
ฝนกฏระเบีย บอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของสารพิษตกคางในผัก อาทิ ถั่ว ฝกยาว
มะเขือยาว ผักในตระกูลกะหล่ํา เชน ผักกาดขาว ที่ประเทศไทยเปนผูสงออกนั้นไดเพิ่มระดับการ
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ควบคุมอยางเขมงวดอีก 50% ทั้งการตรวจสอบลักษณะ (identity check) และทางกายภาพ
(physical check).
จากสภาพปญหาของการใชสารเคมีทางการเกษตรเปนจํานวนมาก กอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพของผูบริโภคและการตกคางของสารพิษในสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอภาคการสงออกมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาแลวในอดีต กําลังเกิดอยูในขณะนี้ และคาดวาจะเกิดตอไปในอนาคต
จึงเปน ปญ หาเรงดวนที่มีความจําเปน ตองวิจัย หาสารธรรมชาติจ ากพืช เพื่อทดแทนหรือลดการใช
สารเคมี เพราะถาไมทําวิจัยปญหานี้ก็จะขยายตัวและเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งการไมไดแกไขให
เปนระบบอยางจริงจัง ทําใหประเทศไทยสูญเสียงบประมาณทางสาธารณสุข สถิติการเจ็บปวยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการประเมินวาอาจมีจํานวนผูปวยที่แทจริงมากถึง 200,000-400,000 คนตอ
ป และมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับปริมาณการนําเขาสารเคมีในประเทศ นอกจากนี้ยังกระทบตอ
เศรษฐกิจ ดานการลงทุนและสงออก ซึ่งปญหานี้ส ามารถแกไขไดโ ดยการใชความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชในประเทศ
ประเทศไทยมีพืช หลายชนิด ที่มีประสิทธิภ าพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช เชน
สะเดา หางไหล หรือ โลติ๊น หนอนตายหยาก สาบเสือ ซึ่งนักวิจัยสาขาเกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของไดทําการทดลองคนควาหาสารทดแทนสารเคมีการเกษตร พบวา สามารถนําเอาสว นที่
สําคัญตางๆ เชน ตน ราก ใบ ดอก และผล มาสกัดเพื่อใหไดสารสําคัญจากพืชนั้นๆ มาใชควบคุม
ศัตรูพืช แทนสารเคมีไ ดดี โดยไมมีพิษตกคา ง เนื่องจากสารธรรมชาติสว นใหญจ ะสลายตัว ไดเร็ว
นอกจากนี้สารสกัดจากพืชยังมีสารที่เปนองคประกอบอยูมากมาย ซึ่งแมลงจะตองใชเวลานานมาก
ในการสรางความตานทานตอองคประกอบตางๆในสารสกัดเหลานั้น นอกจากพืชตางๆเหลานี้แลว
ยังมีพืช และสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช ได เชน
นอยหนา (Annona. squamosaL.) เปนพืชผลไมในกลุม custard apple family ในประเทศไทย
เพาะปลูกนอยหนาสายพันธุ Annoana squamosa สารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยเอทานอลและเม
ทานอลมีฤทธิ์กําจัดดวง pulse (Callosobruchus chinensis) ไดถึง 100% (Al-Lawati et al.,
2002) และสามารถกําจัดดวง khapra (Trogoderma granarium) ได (Rao, Sharma and
Sharma, 2005) สารสกัดใบและเมล็ดนอยหนายังสามารถควบคุมแมลงไดอีกหลายชนิดเชน เพลี้ย
หนอนฝาย ตั๊กแตน มด แมลงหวี่ จากรายงานสารเคมีในผลนอยหนาประกอบดวย diterpenoid
compound kaur-16-en-18-oic acid, α-pinene, sabinene และ limonene (Andrade et
al., 2001) แมงลักปาหรือแมงลักคาหรือกะเพราผี (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) เปนวัชพืช
ชนิดหนึ่งที่มีแนวโนมวามีศักยภาพในการควบคุมวัชพืช สารสกัด essential oil จากแมงลักคามี
สารประกอบหลักคือ 1,8-cineole, β-pinene, sabinene, β- caryophyllene, α-pinene, 4terpinenol, α-berganmotene, limonene,biclyclogermacrene, β- phellandrene and, αcopaene, β-elemene, and eugenol
น อ ยหน า แมงลั ก ป า เป น พื ช ที่ มี แ นวโน ม ในการป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช และวั ช พื ช จาก
การศึกษาคนควาจากเอกสารงานวิจัยตางๆ พบวาพืชทั้ง 2 ชนิดมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ควบคุม
และกําจัดแมลงตางๆได อีกทั้งแมงลักปายังมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชบาง
ชนิดได ขอมูลสวนใหญของงานวิจัยนอยหนาและแมงลักปาจะเปนการศึกษาทางดานประสิทธิภาพ
และสารสําคัญ มีสวนนอยที่ทําการศึกษาและพัฒนาเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป จึงไดนําพืชทั้ง 2 ชนิดนี้
มาทําการวิจัยและพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อทดแทนหรือลดการใชสารเคมี
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นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการศึกษาเอกลักษณทางโครมาโทกราฟของสารสําคัญในพืชตางๆ เพื่อ
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑจากธรรมชาติ และศึกษาการเพิ่มปริมาณสารสําคัญในสมุนไพร
เนื่องจากสารสําคัญในสมุนไพรทั่วไปมีปริมาณนอย เชน สะเดา เมื่อเทียบสายพันธุสะเดาไทยและ
สะเดาอินเดีย โดยการศึกษาความสัมพันธของปริมาณธาตุอาหารกับการเพิ่มปริมาณสารสําคัญของพืช
สมุนไพรเพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มสารสําคัญในพืช
จะเห็นวาโครงการวิจัยนี้เปนโครงการวิจัยทึ่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดการใช
สารเคมีการเกษตร และสงเสริมใหมีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งยัง
สงเสริมการใชพืชทองถิ่นของไทยซึ่งมีจํานวนมากและหลากหลายมาทําใหเปนผลิตภัณฑปองกันกําจัด
ศัตรูพืชเปนการเพิ่มมูลคาใหกับพืชทองถิ่นของไทย และสามารถแขงขันทางดานพัฒนาวิจัยสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมกับประเทศในอาเซียนสําหรับการเขาสูเออีซี(ASEAN
Economic Community: AEC)
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑสารกําจัดศัตรูพืชจากนอยหนา
2. เพื่อพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑสารกําจัดวัชพืชจากแมงลักปา
3. เพื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล เอกลั ก ษณ โ ครมาโทกราฟ ข องสารสํ า คั ญ ในพื ช สํ า หรั บ การทํ า เป น
มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพสารสําคัญ เชน สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก วานน้ํา สาบเสือ
เปนตน
4. เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณสารสําคัญในพืชโดยการใชธาตุอาหารพืช เชนการเพิ่ม
ปริมาณสารอาซาดิแรคตินในสะเดาเปนตน
วิธีการวิจัย
ดําเนินการ 4 กิจกรรประกอบดวย
1. วิจัยผลิตภัณฑสารกําจัดศัตรูพืชจากนอยหนา
1.1 วิจัยประสิทธิภาพของสารสกัดจากนอยหนาในการควบคุมหนอนใยผัก
1.2 วิจัยหากลุมสาระสําคัญในสารสกัดนอยหนาที่มีฤทธิ์ในการควบคุมหนอนใยผัก
1.3 วิจัยสูตรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาเพื่อการปองกันกําจัดศัตรูพืช
1.4 วิจัยความเปนพิษของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาตอลูกปลานิล
2. วิจัยผลิตภัณฑสารกําจัดวัชพืชจากแมงลักปา
2.1 วิจัยประสิทธิภาพของสารสกัดจากแมงลักปาในการควบคุมวัชพืช
2.2 วิจัยหากลุมสารสําคัญในสารสกัดจากแมงลักปาในการควบคุมวัชพืช
2.3 วิจัยสูตรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสารสกัดจากแมงลักปาเพื่อการควบคุมวัชพืช
2.4 วิจัยความเปนพิษของผลิตภัณฑแมงลักปาตอลูกปลานิล
3. ศึกษาการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง(HPTLC)เพื่อทํามาตรฐานเอกลักษณ โครมาโทกราฟ
ของสารสําคัญในพืช
3.1 วิ จั ยการใช เทคนิ คที แอลซี สมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทํ าเอกลั กษณ โครมาโทกราฟ ของ
สารสําคัญ ในสะเดา
3.2 วิ จั ยการใช เทคนิ คที แอลซี สมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทํ าเอกลั กษณ โครมาโทกราฟ ของ
สารสําคัญ ในหางไหล
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3.3 วิ จั ยการใช เทคนิ คที แอลซี สมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทํ าเอกลั กษณ โครมาโทกราฟ ของ
สารสําคัญในหนอนตายหยาก
3.4 วิ จั ยการใช เทคนิ คที แอลซี สมรรถนะสู ง (HPTLC) ในการทํ าเอกลั กษณ โครมาโทกราฟ ของ
สารสําคัญในวานน้ํา
3.5 วิ จั ยการใช เทคนิ คที แอลซี สมรรถนะสู ง (HPTLC) ในการทํ าเอกลักษณโครมาโทกราฟของ
สารสําคัญในสาบเสือ
4. วิจัยการเพิ่มปริมาณสารสําคัญในพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช
4.1 ศึกษาความสัมพันธระหวางธาตุอาหารและปริมาณสารอะซาดิแรคตินในสะเดา
4.2 วิจัยการใชธาตุอาหารในการเพิ่มปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคตินในสะเดา
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บทคัดยอ

โครงการวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติในพืช เปนโครงการวิจัยเพื่อที่จะนําสาร
สกัดจากพืชที่มีศักยภาพมาใชลดหรือทดแทนสารเคมีปองกันกําจัด ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมวิจัยผลิตภัณฑสารกําจัดศัตรูพืชจากนอยหนา ดําเนินการโดยทําการทดสอบประสิทธิภาพ
สารสกั ด น อ ยหน า ในการควบคุ ม หนอนใยผั ก พบว า สารสกั ด จากน อ ยหน า ด ว ยเมทานอลมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก จึงนํามาสกัดและตรวจสอบหาสารหรือกลุมสารออกฤทธิ์
พบวาเปนสารกลุมแอลคาลอยด ทําการศึกษาวิธีการสกัดและตรวจหาตําแหนงของสารสําคัญดังกลาว
โดยการวิเคราะหหาเอกลักษณทางโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ของสารสกัดจากเมล็ดนอยหนา
ดวยวิธี HPTLC และทําการสกัดแยกตอเพื่อใหไดเปนสารกึ่งบริสุทธิ์ เพื่อใชเปนสารอางอิงในการวัด
ปริมาณสารสําคัญในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ จากนั้นนําสารสกัดจากเมล็ดนอยหนามาทําเปนผลิตภัณฑ
สู ต รเข ม ข น วิ เ คราะห ส ารออกฤทธิ์ ใ นสารสกั ด และผลิ ต ภั ณ ฑ วิ เ คราะห คุ ณ ภาพและทดสอบ
ประสิทธิภาพเบื้องตนของสูตรผลิตภัณฑตอหนอนใยผัก ซึ่งจากการวิจัยสูตรผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ
พบวาสูตรที่เหมาะสมในการทําผลิตภัณฑมี 2 สูตรคือ EC (emulsifiable concentrates) และ EW
(emulsion in water) เมื่อนํามาศึกษาความเปนพิษของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาที่ตอลูกปลานิล
(LC 50 ) ที่ 96 ชั่วโมง มีคาเทากับ 0.123 มิลลิกรัม/ลิตร สูตรผลิตภัณฑที่ไดสามารถนําไปตอยอดศึกษา
ประสิทธิภาพตอแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นๆไดในอนาคต กิจกรรมวิจัยผลิตภัณฑสารกําจัดวัชพืชจาก
แมงลักปา นําแมงลักปามาสกัดน้ํามันหอมระเหย กลั่นดวยวิธี Hydro Distillation ทําการศึกษา
ประสิทธิภาพและศึกษาหากลุมสารสําคัญของที่มีฤทธิ์ในการควบคุมวัชพืช โดยทดสอบกับไมยราบ
ยักษ หญาขาวนก ผักโขมหนาม ถั่วผี และไมยราบเลื้อย พบวา มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอก
และการเจริญเติบโต เมื่อวิเคราะหดวยเครื่อง GC-MS กลุมสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยที่ไดเปนสาร
กลุมเทอรพีน อยด สารที่พบมากและเปนองคหลักในน้ํามัน หอมระเหยจากแมงลักปา ไดแก
Sabinene, β-pinene, 1,8-cineole, trans-caryophyllene, caryophyllene oxide,
abietatriene เปนตน จากนั้นนําน้ํามันหอมระเหยของแมงลักปามาวิจัยเปนสูตรผลิตภัณฑ ทําการ
ทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑสูตร โดยพิจ ารณาผลการยับยั้งการงอกและการ
ไมยราบยักษ(ใบกวาง)และเมล็ดหญาขาวนก(ใบแคบ) และการวิเคราะหหาปริมาณสาร Sabinene,
1,8-cineol,
trans-caryophyllene ได สู ต รผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น สู ต รสารละลายน้ํ า มั น เข ม ข น
(Emulsifiable concentrate : EC) 2 สูตร คือ ผลิตภัณฑสูตร A 40%EC และ ผลิตภัณฑสูตร B
40%EC มีอัตราที่ 10 เปอรเซ็นต เมื่อนําศึกษาความเปนพิษเฉียบพลัน (LC 50 ) ตอลูกปลานิลที่ 96
ชั่วโมง พบวา ผลิตภัณฑสูตร A 40%EC เทากับ 27.277 มิลลิกรัมตอลิตร และผลิตภัณฑสูตร B
40%EC เทากับ 0.6584 มิลลิกรัมตอลิตร
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการศึกษาเอกลักษณทางโครมาโทกราฟของสารสําคัญในพืช
ตางๆจึงมีกิจกรรมศึกษาการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง(HPTLC)เพื่อทํามาตรฐานเอกลักษณ
โครมาโทกราฟของสารสําคัญในพืช ดําเนินการวิจัยในพืช 5 ชนิด คือ สะเดา สวนของเมล็ดมี
สารสําคัญเปนกลุม azadirachtin มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักมากที่สุด เมื่อทําการสารสกัดใหเปนสารสกัด
กึ่งบริสุทธิ์และหาเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารมีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก ดวยเทคนิค HPTLC ได
HPTLC fingerprint และเมื่อนํามาทดสอบดวยวัฏภาคเคลื่อนที่ toluene/methanol/ ethyl acetate
(10/1.2/3) พบสารสําคัญคือ azadirachtin a ที่ Rf 0.30 สวนของน้ํามันสะเดาและสารสกัดน้ําจากใบ
สะเดาพบวามีฤทธิ์ตอหนอนใยผักดวย ในน้ํามันพบสารสําคัญเทอรปนอยดที่ Rf 0.51 (วัฏภาคเคลื่อนที่
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hexane/ethyl acetate (90/10)) สวนสารสกัดน้ําจากใบสะเดาสารสําคัญที่ Rf 0.30 และ 0.38 (วัฏ
ภาคเคลื่อนที่ butanol/ethanol/water/acetic acid (114/42/32/0.2)) เมื่อนําสารสกัดสะเดาไทย
สะเดาอิ นเดีย สะเดาชางและผลิตภัณฑสะเดา มาตรวจวิเคราะหสารออกฤทธิ์ ดวยวิ ธี HPTLC แล ว
เปรียบเทียบขอมูล HPTLC fingerprint ของสารออกฤทธิ์ ผลพบวา สามารถตรวจสารบงชี้ไดถูกตอง
ชัดเจน สามารถประเมินปริมาณสารออกฤทธิ์โดยรวมได หางไหล เมื่อสกัดสารจากรากหางไหลและ
ทดสอบฤทธิ์ ในหนอนใยผั ก สารกลุ ม Flavonoids ทํ า การแยกโดยสกั ด ต อ ให เ ป น สารกึ่ ง บริ สุ ท ธิ์
ทดสอบฤทธิ์และตรวจวิเคราะหหาเอกลักษณทางโครมาโทรกราฟ (Fingerprint) ของสาร ดวยวิธี
HPTLC พบสาร tephrosin ที่ Rf 0.35, Rotenone ที่ Rf 0.51 และ deguelinที่ Rf 0.52 และจาก
การสารกึ่งบริสุทธิ์ที่แยกได (DP5) วิเคราะหปริมาณ Rotenone ดวยเครื่อง HPLC พบวามีความ
บริสุทธิ์สูงถึง 92.9% สามารถใชพัฒนาตอยอดเปนสารมาตรฐาน หรือผลิตภัณฑสูตรเขมขนตอไป
สวนหนอนตายหยาก ทําการสกัดสารและทําการทดสอบฤทธิ์ตอหนอนใยผัก พบวา สวนที่สกัดดวยเฮ
กเซนและไดคลอโรมีเทนมีฤทธิ์ตอหนอนใยผักสูง เมื่อทําการทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมี พบวาเปน
สารกลุมแอลคาลอยด ศึกษาหาเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารดวยเทคนิค HPTLC โดยใชวัฏภาค
เคลื่อนที่ดังนี้ Dichloromethane : Ethyl acetate : Methanol : Ammonium hydroxide
(50:45:4:0.1) ในหนอนตายหยาก 3 ชนิดพบสารแอลคาลอยดในหนอนตายหยากจาก อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี (ชนิด Stemona phyllantha Gagnep) ที่ Rf 0.41 และ 0.69 สวนหนอนตายหยากจาก อ.
สวนผึ้ง จ.ราชบุรี(ชนิด Stemona spp.#1) พบที่ Rf 0.34 และนําผลิตภัณฑหนอนตายหยาก
ทดสอบและเปรียบเทียบผล สามารถตรวจพบสารแอลคาลอยด แตใหเอกลักษณโครมาโทกราฟแอล
คาลอยดในตําแหนง Rf ที่แตกตางออกไป แสดงวาเปนหนอนตายหยากคนละชนิด เนื่องจากหนอน
ตายหยากในประเทศไทยมีมากถึง 8 ชนิด สําหรับ วานน้ํา ทําการสกัดวานน้ําดวยเมทานอลและ
ทดสอบฤทธิ์ตอหนอนใยผัก นําสวนที่มีฤทธิ์มาหาชนิดของสารหรือกลุมสารทางพฤกษเคมี แลวทําการ
สกัดแยกใหไดสารกึ่งบริสุทธิ์ ศึกษาระบบวัฏภาคของเหลวพบวา Dichloromethane/ethylacetate
(96/4) มีความเหมาะสมในการแยกสารสําคัญ ที่ สุด เมื่อตรวจสอบเอกลั กษณ ของสารกึ่งบริสุท ธิ์
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานเบตาอะซาโรนดวยเทคนิค HPTLC พบวาขอมูลเอกลักษณโครมาโทก
ราฟเหมือนกัน สาบเสือ ศึกษาการสกัดและทดสอบฤทธิ์ตอหนอนใยผัก พบวานสารสกัดหยาบจากป
โตรเลี่ ยมอี เ ทอร และไดคลอโรมี เ ทน สวนที่มีฤทธิ์ในการควบคุมหนอนใยผัก เมื่อทําการทดสอบ
ทางพฤกษเคมี พบเปนสารกลุมเทอรปนอยด และฟนอล เมื่อศึกษาการหาเอกลักษณโครมาโทกราฟ
ของกลุ มสารทั้ ง 2 ชนิ ดจากสารสกัดหยาบสาบเสือ สารกลุม เทอรปน อยดตรวจสอบดวยวัฏภาค
เคลื่อนที่ ethyl acetate : hexane (1:9, v/v) ที่ 0.16, 0.33 และ 0.63 สําหรับสารกลุมฟนอล
ตรวจสอบดวยวัฏภาคเคลื่อนที่ dichloromethane : ethyl acetate : acetic acid (79:20:1,
v/v/v)ที่ Rf 0.55 เมื่อนําสารมาตรฐาน lupeol และ trans-caryophyllene มาทดสอบดวยวิธีที่
ไดมาพบวามี Rf 0.16 และ 0.33 ตามลําดับ จะเห็นวาตําแหนง Rf ของสารกลุมเทอรปนอยดใน
สาบเสือเปนตําแหนงเดียวกับสารมาตรฐาน แตอยางไรก็ตาม ควรพิสูจ นความถูกตองดวยเทคนิค
GC/MS และ HPLC เพื่อยืนยันชนิดสาร และทดสอบผลิตภัณฑในทองตลาด พบวาในผลิตภัณฑมีสาร
กลุมเทอรปนอยด 3 ตําแหนง ที่ R f แตกตางจากสารสกัดสาบเสือ เปนไปไดวาเปนสารเทอรปนอยด
ตางชนิดกัน
สําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณธาตุอาหารและปริมาณสารอะซาดิแรคตินใน
สะเดาไทยเพื่อใหทราบถึงชนิดธาตุอาหารที่มีผลตอปริมาณสาร โดยดําเนินการทดลองในสะเดาไทย
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แปลงพื้นที่อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ผลวิเคราะหธาตุอาหารและปริมาณสารอะซาดิแร
คตินในเมล็ดสะเดาไทย พบวา เมื่อมีปริ มาณของธาตุ แคลเซีย ม และ แมกนีเซีย มในเมล็ดสูงจะพบ
ปริมาณของสารสําคัญนอย แตสําหรับปริมาณของธาตุทองแดงจะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ
สารอะซาดิแรคติน และศึกษาผลของธาตุอาหารหลักและปริมาณสารอะซาดิแรคติน โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized complete block (RCB) 3 ซ้ํา โดยใชการใสปุยเปนกรรมวิธี 8 กรรมวิธี
และวิเคราะหปริมาณสารอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดา พบวา ปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคตินในแต
ละกรรมวิธีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้การดําเนินการในกิจกรรมนี้เปนงานวิจัย
เบื้องตนและสะเดามีการใหผลผลิตปละครั้ง จึงเปนการวิจัยเพียงระยะสั้น (1ป) ซึ่งอาจตองมีการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของการใชธาตุอาหารเพิ่มปริมาณสารสําคัญ ปริมาณธาตุอาหารหลักที่
เหมาะสมกับในการเพิ่มสารสําคัญสะเดา รวมถึงธาตุอาหารรองที่อาจมีสวนชวยในการเสริมปริมาณ
สารสําคัญ
7
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Abstract

Research on natural toxic substances from plants is developing formulated
botanical pesticide products from plant extracts for reducing and replacing the
synthetic chemical pesticide including finding out the group of active substances of
each plant for developing the beneficial research in the future. This project was
divided into four mature parts. First, research on formulation of Annona squamosa
(L.) product for using as insecticide found that methanolic seed extract containing
alkaloids group can control Plutella xylostella (L.). HPTLC fingerprint of these
alkaloids group were created by High-Performance Thin-Layer Chromatography
(HPTLC) technique. Then, the active compound of seed extract was isolated to be
semi-purified compound for using as reference standard in qualification and
quantification process in samples. Annona squamosa (L.) extract was formulated into
2 formulas, EC (emulsifiable concentrateds) and EW (emulsion in water) which LC 50
(96 hr) was 0.123 mg/L. For research on formulation of Hyptis suaveolens (L.) Poit. for using as
herbicide, extraction method and analysis method of active substances were studied. Essential oil extracted by
hydrodistillation shows high inhibitory effect on seed germination and seedling growth

of Mimosa pigra L., Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv, Amaranthus spinosus L.,
Phaseolus lathyroides L. and Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvallen. The major
compound of essential oil are terpenoids group such as sabinene, β-pinene, 1,8cineole, trans-caryophyllene, caryophyllene oxide, abietatriene. Moreover, essential
oil was also formulated to be 2 formulas, formula A (40% EC) and formula B (40%
EC) with concentration 10%. The both formulas were evaluated in acute toxicity
testing. The 96h- LC 50 were 27.277 mg/L and 0.6584 mg/L, respectively.
Furthermore, standard HPTLC fingerprint of active substances of plants were
provided by HPTLC technique. Five types of insecticidal plants, Neem, Derris elliptica
Benth., Stemona spp., Acorus calamus L. and Chromolaena odorata (L.) R.M. King &
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H. Robin were studied the active substances and their HPTLC fingerprint. Neem, the
active compounds of neem extract are group of terpenoids. The major effective
substance in neem seeds is azadirachtin group. These terpenoids from semi-purified
of seed which were detected by HPTLC with mobile phase toluene : methanol : ethyl
acetate (10:1.2:3, v/v/v) repealed azadirachtin a at R F 0.30. The efficacy of neem oil
and neem leaves extract against Plutella xylostella (L.) are lesser than the seed
extract. The active compounds of neem oil and neem leaves are also terpenoids
group which occur at R F 0.51 with hexane : ethyl acetate (90:10, v/v) from neem oil
and at R F 0.30, 0.38 with butanol : ethanol : water : acetic acid (114:42:32:0.2,
v/v/v/v) for neem leaves. These datas and method of HPTLC fingerprint was applied to
three species, Azadirachta indica var.siamensis, Azadirachta indica, Azadirachta
excelsa and neem products and showed that terpenoids substance can be
indentified and estimated the total amount for control the quality of raw materials
of neem products. For Derris elliptica Benth., the active substance of Derris elliptica
Benth. affecting to Plutella xylostella (L.) is flavonoid compound which was
determined by HPTLC technique. The chromatographic fingerprinting from the
substance of Derris elliptica Benth. shows tephrosin at R F 0.35, rotenone at R F 0.51
and deguelin at R F 0.52. Then, the methanolic crude was separated to be semipurified compound which gave high purity, rotenone 92.9%. For Stemona spp.,
hexane and dichloromethane root extract gave the highest effective on Plutella
xylostella (L.) that presented the alkaloids group. HPTLC fingerprint of these alkaloids
was performed with dichloromethane : ethyl acetate : methanol : ammonium
hydroxide (50:45:4:0.1, v/v/v/v). HPTLC fingerprint of Stemona phyllantha Gagnep.
found alkaloids at R F 0.46, 0.67, Stemona aphylla Craib at R F 0.39, Stemona sp.
(Ratchaburi) at R F 0.32 and Stemona sp. (Chumphon) at R F 0.26, 0.30 and 0.67. This
method was applied to indentified alkaloids group of the commercial products and
the method was used for preliminary the quality control of raw materials and
Stemona products. For Acorus calamus L., rhizome was extracted by methanol,
evaluated the efficacy against Plutella xylostella (L.) and provided the fingerprinting
profile. The active substance was indentified in secondary metabolite. Main chemical
compositions were also isolated, semi-purifed and identified by HPTLC compared
these data with reference fingerprint profile of β-asarone. For Chromolaena odorata
(L.) R.M. King & H. Robin, petroleum ether and dichloromethane extracts of root gave
the highest effective on Plutella xylostella (L.) that presented terpenoids and phenol,
respectively. 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. HPTLC fingerprint of Siam weed revealed
terpenoids at R F 0.16, 0.33, 0.63 in leaf, branch and flower parts and phenol at R F
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0.55 in leaf and branch. Commercial products revealed terpenoids at R F 0.10, 0.43,
0.53.
Investigation on relationships between mineral elements and azadirachtin
in Azadirachta indica A. Juss var. siamensis Valeton was studied for proving types of
nutrient on amount of azadirachtin. This experiment conducted at the neem garden
on Siprachan district in Suphanburi province. Calcium and magnesium content were
correlated with the amount of azadirachtin in Siamese neem seed with correlation in
the opposite direction Copper content was significantly correlated with the amount
of azadirachtin in Siamese neem. Therefore, it should study the effect of calcium,
magnesium and copper content in Siamese neem seed on the amount of
azadirachtin in neem seed. To guide Siamese neem seed growers to select suitable
planting areas for increasing the amount of azadirachtin in Thai neem seed.
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กิจกรรมที่ 1 วิจัยผลิตภัณฑสารกําจัดศัตรูพืชจากนอยหนา
กิจกรรมยอยที่ 1.1
วิจัยประสิทธิภาพของสารสกัดจากนอยหนาในการควบคุมหนอนใยผัก
Efficacy of Crude Extract from Annona squamosa in Controlling
Plutella xylostella L.
ผูวิจัย
ธิติยาภรณ อุดมศิลป พรรณีกา อัตตนนท ภัควรินทร ศานติธีรโรจน เสาวภาคย สุขประเสริฐ
Thitiyaporn Udomsil Panneeka Attanon Pukwarin Santiteerarod Saowapak Sukprasert
บทคัดยอ
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดนอยหนาในการควบคุมหนอนใยผัก โดยการสกัดดวยตัว
ทําละลายตางๆ พบวาสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาใหผลในการฆาหนอนใยผักไดดีกวาสารสกัดหยาบ
จากใบนอยหนา และสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาที่สกัดดวยเมทานอล ใหผลในการฆาหนอนใยผักดี
ที่สุด โดยทําใหหนอนใยผักวัย 2 ตาย 88.54% และสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาที่ความเขมขน 5 10
15 20 และ 25% (น้ําหนักตอปริมาตร) พบวา ทุกความเขมขนใหผลในการฆาหนอนใยผักไมแตกตางกัน
ทางสถิติ จากผลการทดสอบสารพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาดวยตัวทําละลายเมทา
นอล พบสารในกลุม เทอรพีน อยด ฟลาโวอนยด และอั ลคาลอยด เป นองค ประกอบ จากผลการ
ทดลองสรุ ป ได ว า สารสกั ด หยาบเมล็ ด น อยหน า เป น สารสกั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นาเป น
ผลิตภัณฑ เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชตอไป
คําสําคัญ : นอยหนา สารสกัดหยาบ หนอนใยผัก

13

Abstracts
The efficacy of crude extract from Annona squamosal (leaf and seed) was
studied in second instar lavae of Plutella xylostella L. under laboratory condition by
using a leaf dipping method. The crude seed extract against Plutella xylostella L.
more than crude leaf extract and methanol extraction seed extract showed the
highest activity against Plutella xylostella L. at mortality 88.54%. Crude methanolic
seed extract in concentration 5, 10, 15, 20 and 25% w/v were effective to the lavae
of Plutella xylostella L. All five concentrations did not differ statistically significant.
The preliminary phytochemical analysis showed the presence of terpenoids,
flavonoids and alkaloids in methanolic seed extract. The results suggested that A.
squamosal has a high efficientcy for development as a bio-pesticide products for
pest control.
Key words : Annona squamosa, Plutella xylostella L. , crude extract
บทนํา (Introduction)
การใชสารเคมีเพื่อการควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืชอยางตอเนื่อง สงผลใหแมลงพัฒนา
ความตานทานตอสารกําจัดแมลงแทบทุกกลุม และพิษของสารกําจัดแมลงยังกอใหเกิดการตกคางตอ
สภาพแวดลอม เปนอันตรายตอผูใชสารและผูบริโภค ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาแลวในอดีต กําลังเกิด
อยูในขณะนี้ และคาดวาจะเกิดตอไปในอนาคต จึงเปนปญหาเรงดวน ที่มีความจําเปนตองวิจัยหาสาร
ธรรมชาติจากพืชเพื่อทดแทนหรือลดการใชสารเคมี ในประเทศไทยมีพืชหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพ
ในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช เชน สะเดา หางไหล หรือ โลติ๊น หนอนตายหยาก สาบเสือ
ซึ่งนักวิจัยสาขาเกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดทําการทดลองคนควาหาสารทดแทนสารเคมี
การเกษตร พบวา สามารถนําเอาสวนที่สําคัญตางๆ เชน ตน ราก ใบ ดอก และผล มาสกัดเพื่อใหได
สารสําคัญ จากพืช นั้น ๆ มาใชควบคุมศัตรูพืช แทนสารเคมีไดดี โดยไมมีพิษตกคา ง เนื่องจากสาร
ธรรมชาติสว นใหญจ ะสลายตัว ไดเ ร็ว นอกจากนี้ส ารสกัดจากพืช ยัง มีส ารที่เปน องคป ระกอบอยู
มากมาย ซึ่งแมลงจะตองใชเ วลานานมากในการสรางความตานทานตอองคป ระกอบตางๆในสาร
สกัดเหลานั้น นอกจากพืชตางๆเหลานี้แลว ยังมีพืชและสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพใน
การปองกันกําจัดศัตรูพืชได
นอยหนา จัดเปนพืชในวงศ Annonaceae ปลูกทั่วไปในประเทศไทย เพื่อการรับประทาน
ผล และยังใชประโยชนเปนยาสมุนไพรสําหรับรักษาโรคทองเสีย โรคบิด โรคหิดและโรคทองผูก
(Jamkhande and Wattamwar,2015) และมีรายงานวิจัยแลววามีฤทธิ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช
ได สารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยเอทานอลและเมทานอลมีฤทธิ์กําจัด ดวง pulse (Callosobruchus
chinensis) ไดถึง 100% (Al-Lawati et al., 2002) และสามารถกําจัดดวง khapra
(Trogoderma granarium) ได (Rao, Sharma and Sharma, 2005) สารสกัดใบและเมล็ด
นอยหนายังสามารถควบคุมแมลงไดอีกหลายชนิด เชน เพลี้ย หนอนฝาย ตั๊กแตน มด แมลงหวี่
จากรายงานสารเคมีในผลนอยหนาประกอบดวย diterpenoid compound kaur-16-en-18-oic
acid, α-pinene, sabinene และ limonene (Andrade et al., 2001)
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สารสกัดเมทานอลจากใบนอยหนามีความเปนพิษตอเพลี้ย ออนถั่ว โดยมีคา LC 50 เทากับ
2,089.30 μg/mL (สุดารัตน หอมหวล และคณะ, 2554) จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด
ตอเพลี้ย ออน พบวา สารสกัดจากนอยหนา ออกฤทธิ์ดีที่สุดตอเพลี้ยออน จากรายงานวิจัยพบวา
สารสําคัญในใบนอยหนาเปนสารแอลคาลอยด แอนโนเนอีน (anonaine) และเรซิ่น (resin) ในเมล็ดมี
น้ํามันอยูประมาณ 45% น้ํามันเปนพิษกับดวงปกแข็ง เพลี้ยออน แมลงวัน และมวนปกแข็ง (สมสุข
ศรีจักรวาฬ, 2546)
กรกช (2554) ไดศึกษาฤทธิ์ตอการสัมผัสโดยตรง (direct contact) ตอหนอนแมลงวันทอง
โดยการจุมหนอน (dipping) ฤทธิ์ของสารผสมระหวางใบนอยหนาและใบแมงลักคา มีคา LC 50
652.80 ± 13.15 ppm และ 683.25 ± 38.08 ppm ตามลําดับ และสารสกัดใบนอยหนาดวยเอทา
นอลนาจะเปนสารเพิ่มฤทธิ์แบบ additive effect ใหแกสารสกัดใบสะเดาดวยเอทานอล และฤทธิ์
ของสารสกัดตอการกินของแมลงวันทองตัวเต็มวัย พบวาสารสกัดใบนอยหนาดวยน้ํามีประสิทธิภาพ
ทําใหแมลงตายได ปานกลาง LC 50 1,710.91 ± 67.07 ppm ฤทธิ์สารสกัดผสมควบคุมแมลงไดปาน
กลางเชนกัน สารสกัดใบสะเดาผสมใบนอยหนาดวยเอทานอลกําจัดแมลงไดสูงสุด LC 50 1,605.87 ±
67.93 ppm
จากการศึกษาของ Khalequzzaman และ Sultana (2006) ทดสอบสารสกัดเมล็ดนอยหนา
ดวยตัวทําละลายตางกับตัวออนและตัวเต็มวัยของมอดแปง (Red flour beetle) 4 สายพันธุ คือ Raj,
CR 1, FSS II และ CTC-12 พบวาสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยเมทานอลมีความเปนพิษตอตัวออนมอด
แปงสายพันธุ FSS II นอยที่สุด และสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยปโตรเลียมสปริท มีความเปนพิษตอตัว
ออนมอดแปงสายพันธุ Raj สูงที่สุด สําหรับตัวเต็มวัยของมอดแปง สารสกัดเมล็ดนอยหนาดวย
ปโตรเลียมสปริทมีความเปนพิษกับสายพันธุ CTC-12 สูงที่สุด และสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยอะซิ
โตนมีความเปนพิษกับสายพันธุ CR 1 นอยที่สุด
สารสกัดหยาบของนอยหนาสามารถควบคุมตัวออนผีเสื้อ (Leatemia and Isman, 2004a)
ควบคุมแมลงวันผลไม ชนิด Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) ในระยะฟกไข รบกวน
การวางไข และ ยืดเวลาพัฒนาการของตัวออน (Epino and Chang, 1993) และควบคุมตัวออนและ
ตัวเต็มวัยของดวงแปงสีแดง Tribolium castaneum Herbst ได (Khalequzzaman and
Sultana, 2006)
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องแกว ไดแก volumetric flask, pipette, round bottom flask, cylinder, beaker,
vial เปนตน
2. สารเคมี ไดแก methanol, chloroform, petroleum ether, ethanol เปนตน
3. เครื่องระเหยแบบลดความดัน (Rotary evaporator)
4. เครื่องชั่งไฟฟา ทศนิยม 4 ตําแหนง
วิธีการ
1. การเตรียมสารสกัดจากใบและเมล็ดนอยหนา
เตรียมสารสกัดจากใบและเมล็ดนอยหนา โดยการสับใบและปนเมล็ดนอยหนาใหละเอียด ชั่ง
ใบและผงเมล็ดนอยหนาหนัก 20 กรัม นํามาสกัดโดยวิธีแชในตัวทําละลายที่แตกตางกัน ไดแก เม
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ทานอล เอทานอล ปโตรเลียมอีเทอร คลอโรฟอรม อะซิโตน และน้ํา ที่ปริมาตร 200 มิลลิลิตร วางไว
ที่อุณหภูมิหอง กวนสารสกัดเปนครั้งคราว ทิ้งไวขามคืน กรองสารสกัดผานกรวยบุคเนอร (Buchner
funnel) นํากากที่เหลือไปสกัดตออีก 2 ครั้ง นําสารสกัดที่ไดทั้งหมดรวมกัน และระเหยตัวทําละลาย
ออกดวยเครื่องระเหยแหงแบบสุญญากาศ (Rotary evaporator) บันทึกน้ําหนักของสารสกัดหยาบทั้ง
5 ชนิดที่ได และเก็บสารสกัดหยาบเพื่อรอการทดสอบประสิทธิภาพตอหนอนใยผักวัย 2 ตอไป
2. ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของสารสกัดใบและเมล็ดนอยหนา
ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของสารสกัดใบและเมล็ดนอยหนา ตอหนอนใยผักวัย 2 โดยนํา
สารที่สกัดดวยตัวทําละลายตางๆมาทดสอบโดยวิธี Leaf dipping method วางแผนการทดลองแบบ
CRD จํานวน 3 ซ้ํา โดยมีสารสกัดใบและเมล็ดนอยหนาดวยตัวทําละลายตางๆ เปนกรรมวิธี เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดใบและเมล็ดนอยหนา
3. ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาตอหนอนใยผักในระดับหองปฏิบัติการ
นําผลที่ไดจาก ขอ 2 เปนขอมูลในการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนา
ตอหนอนใยผักวัย2 โดยวิธี Leaf dipping method วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 3 ซ้ํา
โดยมีสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาดวยตัวทําละลายตางๆเปนกรรมวิธี หลังจากนั้นนําผลของสารสกัด
หยาบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มาทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนา ตอหนอน
ใยผักวัย2 วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 4 ซ้ํา โดยมีความเขมขนระดับตางๆของสารสกัด
หยาบเมล็ดนอยหนาเปนกรรมวิธี
4. การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตน
นําสารสกัดหยาบที่สกัดดวยตัวทําละลายที่มีประสิทธิภาพตอหนอนใยผัก มาทดสอบชนิดของ
กลุมสาร ดวยน้ํายาทดสอบทางพฤกษเคมีชนิดตางๆ เชน Dragendroff’s reagent, Mayer’s reagent,
Libermann-Burchard test, Ferric chloride test, Shinoda test, Foam test เปนตน
ระยะเวลา
สถานที่

เริ่มตน ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2559
กลุมงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร

ผลการวิจัย (Results) และอภิปรายผล (Discussion)
1. การศึกษาการสกัดสารสกัดหยาบใบและเมล็ดนอยหนา
จากการศึกษาการสกัดสารสกัดหยาบจากใบและเมล็ดนอยหนาดวยตัวทําละลายตางๆ ไดแก เม
ทานอล ปโตรเลี่ยมอีเทอร คลอโรฟอรม และ อะซีโตน ดวยวิธีการแชในตัวทําละลาย พบวาไดปริมาณ
สารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนามากกวาสารสกัดหยาบใบนอยหนา โดยสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาจาก
ทุกตัวทําละลายไดสารสกัดหยาบเฉลี่ย 167.13-228.70 กรัม/กิโลกรัม และสารสกัดหยาบใบนอยหนา
จากทุกตัวทําละลายไดสารสกัดหยาบเฉลี่ย 26-111.5 กรัม/กิโลกรัม (ตารางที่ 1)
2. ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพเบื้ อ งต น ของสารสกั ด ใบและเมล็ ด น อ ยหน า ต อ หนอนใยผั ก ระดั บ
หองปฏิบัติการ
ผลการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของสารสกัดหยาบใบและเมล็ดนอยหนาตอหนอนใยผักวัย
2 โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 3 ซ้ํา โดยมีสารสกัดหยาบที่ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลาย
ตางๆ เปนกรรมวิธี พบวา สารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาที่สกัดดวย คลอโรฟอรม อะซิโตน เอทานอล
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และเมทานอลใหผลในการฆาหนอนใยผักไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการวิเคราะห DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (ตารางที่ 2) ดังนั้นเราจึงเลือกสารสกัดหยาบที่ใหผลในการฆาหนอนใยผักไดดี นํามาทําการ
ทดลองตอไป ในที่นี้ ไดแก สารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาที่ไดจากตัวทําละลายทั้ง 5 ชนิด
3. ทดสอบประสิ ทธิ ภ าพเบื้ องต น ของสารสกั ด หยาบเมล็ ด น อยหน า ต อหนอนใยผั กระดั บ
หองปฏิบัติการ
นําสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาที่ไดจากตัวทําละลายทั้ง 5 ชนิด ที่ความเขมขน 10% (น้ําหนัก
ตอปริมาตร) มาทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนตอหนอนใยผักวัย 2 โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 4
ซ้ํา โดยมีสารสกัดหยาบที่ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลายตางๆ เปนกรรมวิธี พบวา สารสกัดหยาบ
เมล็ดนอยหนาที่ไดจากเมทานอลและเอทานอล ใหผลในการฆาหนอนใยผักเฉลี่ย 88.54 และ 86.11%
ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการวิเคราะห DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ตารางที่ 3) และเนื่องจาก
สารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาที่ไดจากเมทานอลเปนตัวทําละลายใหผลในการฆาหนอนใยผักดีที่สุด
ดังนั้นจึงเลือกมาทดสอบประสิทธิภาพตอหนอนใยผักวัย 2 เพื่อหาระดับความเขมขนของสารสกัดหยาบ
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใชสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาที่ความเขมขน 5 10 15 20 และ 25%
(น้ําหนักตอปริมาตร) พบวา ทุกความเขมขนใหผลในการฆาหนอนใยผักไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการ
วิเคราะห DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ตารางที่ 4)
4. ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตนที่เปนองคประกอบของสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาดวย
เมทานอล พบสาร 3 กลุม ไดแก เทอรพีนอยด ฟลาโวนอยด และอัลคาลอยด
ผลการทดลองดังกลาว พบวา สารสกัดนอยหนาทั้งจากใบและเมล็ดมีผลตอการยับยั้งและกําจัด
หนอนใยผั กวั ย 2 ได โดยสารสกัดเมล็ดน อยหน าที่ไดจากเมทานอลสามารถฆาหนอนไดดีที่ สุด ซึ่ ง
สอดคลองกับรายงานของ Leatemia และ Isman (2004b) ที่กลาววาสารสกัดเมล็ดนอยหนาที่ความ
เขมขน 0.5% w/v มีฤทธิ์ฆาหนอนใยผักไดดี และยับยั้งการกินของหนอนใยผักไดอีกดวย และยัง
สอดคลองกับผลของ De Seffrin และคณะ (2010) ซึ่งรายงานไววา สารสกัดเมล็ดนอยหนาสามารถ
ยับยั้ งการกิ นของหนอนคืบ (Trichoplusia ni) ในกําหล่ําปลีได อีกทั้งยังมีรายงาน สารสกัดเมล็ด
นอยหนาจากตัวทําละลายตางๆ มีผลตอตัวออนและตัวเต็มวัยของมอดแปง (Red flour beetle) 4
สายพันธุ คือ Raj, CR 1, FSS II และ CTC-12 พบวาสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยเมทานอลมีความเปน
พิษตอตัวออนมอดแปงสายพันธุ FSS II นอยที่สุด และสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยปโตรเลียมสปริท มี
ความเปนพิษตอตัวออนมอดแปงสายพันธุ Raj สูงที่สุด (Khalequzzaman และ Sultana, 2006)
และ จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเมทานอลจากใบนอยหนาตอเพลี้ยออนพบวา สาร
สกัดจากนอยหนา ออกฤทธิ์ดีที่สุดตอเพลี้ยออน โดยมีคา LC 50 เทากับ 2,089.30 μg/mL (สุดารัตน
หอมหวล และคณะ, 2554)
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดนอยหนาในการควบคุมหนอนใยผัก พบวาสารสกัดหยาบ
เมล็ดนอยหนาใหผลในการฆาหนอนใยผักไดดีกวาสารสกัดหยาบจากใบนอยหนา และสารสกัดหยาบ
เมล็ดนอยหนาที่สกัดดวย เมทานอลและเอทานอล ใหผลในการฆาหนอนใยผักไมแตกตางกันทางสถิติ
โดยการวิเคราะห DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยทําใหหนอนใยผักวัย 2 ตาย 88.54 และ
86.11% ตามลําดับ และสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนาที่ความเขมขน 5 10 15 20 และ 25 เปอรเซ็นต
(น้ําหนักตอปริมาตร) พบวา ทุกความเขมขนใหผลในการฆาหนอนใยผักไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการ
วิเคราะห DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยทําใหหนอนใยผักวัย 2 ตาย 75.00 76.95 86.67 95.00
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และ 85.00% ตามลําดับ อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดในสภาพแปลง
ทดลอง ผลกระทบของสารสกัดที่มีตอแมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนใยผักและสิ่งแวดลอมดวย
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กิจกรรมยอยที่ 1.2
วิจัยหากลุมสารสําคัญในสารสกัดนอยหนาที่มีฤทธิ์ในการควบคุมหนอนใยผัก
Study on Active Substance Group in Annona squamosa (L.) Extract Effecting on
Plutella xylostella (L.) Control
ภัควรินทร ศานติธีรโรจน

Pukwarin Santiteerarod

ผูวิจัย
พรรณีกา อัตตนนท

Panneeka Attanon

ณัฐพร ฉันทศักดา

Nattaporn Chanthasakda

บทคัดยอ
การวิจัยสารสกัดนอยหนา เพื่อหากลุมสารสําคัญที่มีฤทธิ์ในการควบคุมหนอนใยผัก โดยทําการ
สกัดกลุมสารกึ่งบริสุทธิ์ จากใบและเมล็ดนอยหนา ดวยตัวทําละลายตางๆ ไดแก hexane, chloroform,
methanol และน้ํา พบวา สารออกฤทธิ์มากที่สุดจากเมล็ดนอยหนา มี 2 สวน คือ น้ํามันสีเหลือง และ
สารขนหนืดสีน้ําตาลแดง ซึ่งใหผลการตายของหนอนใยผัก 92.3 และ 94.8% ตามลําดับ สวนสารออก
ฤทธิ์มากที่สุดจากใบนอยหนา คือ น้ํามันสีเขียว เมื่อทดสอบชนิดของกลุมสารทางพฤกษเคมีดวยน้ํายา
ทดสอบตางๆ พบวา น้ํามันจากใบและเมล็ดนอยหนา มีสารเดนเปนสารกลุม terpenoids สวนสารขน
หนืดสีน้ําตาลแดงจากเมล็ดนอยหนา มีสารเดนเปนสารกลุม alkaloids ซึ่งตรวจหาตําแหนงของ
สารสําคัญดังกลาวดวยวิธี HPTLC ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 215 nm โดยใชวัฎภาคเคลื่อนที่ (mobile
phase) toluene/methanol/ethyl acetate/acetic acid (10/3/10/0.5) เวลาในการ develop 10
นาที แลวใช น้ํายาพน anisaldehyde sulfuric acid และน้ํายาพน dragendroff ’s reagent พบสาร
terpenoids ในน้ํามันจากทั้งใบและเมล็ดนอยหนา เดนที่ Rf 0.81 และพบสาร alkaloids เดนที่ Rf
0.50 ในสารขนหนืดสีน้ําตาลแดงจากเมล็ดนอยหนา จึงทําการศึกษาและเปรียบเทียบเอกลักษณโคร
มาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ของใบและเมล็ดนอยหนา 3 พันธุ ไดแก นอยหนาฝาย (เนื้อ) สีเขียว
นอยหนาญวณ (หนัง) สีเขียว และนอยหนาเพชรปากชอง พบวาสามารถตรวจพบสารสําคัญที่ตําแหนง
(Rf) ดังกลาวได และใหผลเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ของสารสําคัญไมแตกตางกัน
ทําใหสามารถนําวิธีการดังกลาวไปใชควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑนอยหนาตอไป
คําสําคัญ : สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์, เอกลักษณโครมาโทกราฟ, นอยหนา, หนอนใยผัก
บทนํา (Introduction)
นอยหนา ชื่อวิทยาศาสตร Annona squamosa Linn. มีชื่อสามัญ Sugar Apple,
Sweetsop, Custard Apple องคประกอบทางเคมีของเมล็ดมีสาร anonaine
alkaloid,
isocorydine สารกลุม acetogenin ชื่อ annonacin A จําแนกตามลักษณะเปน 2 ชนิด ไดแก
นอยหนาพื้นเมืองหรือนอยหนาฝาย แบงออกไดเปน 2 สายพันธุ ตามลักษณะของสีผลคือ นอยหนา
ฝายเขียวซึ่งมีผลสีเขียว กับนอยหนาฝายครั่งมีผลสีมวงเขม และนอยหนาหนังหรือนอยหนาญวน แบง
ได 3 สายพันธุ คือ นอยหนาหนังเขียวมีผลสีเขียว นอยหนาหนังทอง และนอยหนาหนังครั่ง นอกจากนี้
ยังมี นอยหนาพันธุลูกผสม 2 สายพันธุ คือ พันธุเพชรปากชองและพันธุเนื้อทอง สารสกัดเมทานอลจาก
ใบนอยหนามีความเปนพิษตอเพลี้ยออนถั่ว โดยมีคา LC50 เทากับ 2,089.30 μg/mL (สุดารัตน และ
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คณะ, 2554) จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดตอเพลี้ยออนพบวา สารสกัดจากนอยหนา
ออกฤทธิ์ดีที่สุดตอเพลี้ยออน จากรายงานวิจัยพบวาสารสําคัญในใบนอยหนาเปนสารแอลคาลอยด
(alkaloids) แอนโนเนอีน (anonaine) และเรซิน (resin) ในเมล็ดมีน้ํามันอยูประมาณ 45% น้ํามันเปน
พิษกับดวงปกแข็ง เพลี้ยออน แมลงวัน และมวนปกแข็ง (สมสุข, 2546) กรกช (2554) ไดศึกษาฤทธิ์ตอ
การสัมผัสโดยตรง (direct contact) ตอหนอนแมลงวันทองโดยการจุมหนอน (dipping) ลงในสารผสม
ระหวางใบนอยหนาและใบแมงลักคา มีคา LC 50 652.80 ± 13.15 ppm และ 683.25 ± 38.08 ppm
ตามลําดับ และสารสกัดใบนอยหนาดวยเอทานอลนาจะเปนสารเพิ่มฤทธิ์แบบ additive effect ใหแก
สารสกัดใบสะเดาดวยเอทานอล และฤทธิ์ของสารสกัดตอการกินของแมลงวันทองตัวเต็มวัย พบวาสาร
สกัดใบนอยหนาดวยน้ํามีประสิทธิภาพทําใหแมลงตายได ปานกลาง LC50 1,710.91 ± 67.07 ppm
ฤทธิ์สารสกัดผสมควบคุมแมลงไดปานกลางเชนกัน สารสกัดใบสะเดาผสมใบนอยหนาดวยเอทานอล
กําจัดแมลงไดสูงสุด LC50 1,605.87 ± 67.93 ppm จากการศึกษาของ Khalequzzaman and
Sultana (2006) ทดสอบสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยตัวทําละลายตางๆกับตัวออนและตัวเต็มวัยของ
มอดแปง (Red flour beetle) 4 สายพันธุ คือ Raj, CR 1, FSS II และ CTC-12 พบวาสารสกัดเมล็ด
นอยหนาดวยเมทานอลมีความเปนพิษตอตัวออนมอดแปงสายพันธุ FSS II นอยที่สุด และสารสกัดเมล็ด
นอยหนาดวยปโตรเลียมสปริท มีความเปนพิษตอตัวออนมอดแปงสายพันธุ Raj สูงที่สุด สําหรับตัวเต็ม
วัยของมอดแปง สารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยปโตรเลียมสปริทมีความเปนพิษกับสายพันธุ CTC-12 สูง
ที่สุด และสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยอะซิโตนมีความเปนพิษกับสายพันธุ CR 1 นอยที่สุด สารสกัด
หยาบของนอยหนาสามารถควบคุมตัวออนผีเสื้อ (Leatemia and Isman, 2004) ควบคุมแมลงวัน
ผลไม ชนิด Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) ในระยะฟกไข รบกวนการวางไข และ
ยืดเวลาพัฒนาการของตัวออน (Epino and Chang, 1993) ควบคุมตัวออนและตัวเต็มวัยของมอดแปง
สีแดง Tribolium castaneum Herbst (Khalequzzaman and Sultana, 2006)
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องแกว ไดแก volumetric flask, pipette, round bottom flask, cylinder, beaker,
vial เปนตน
2. สารเคมี ไดแก ethyl ether, ethyl acetate, methanol, chloroform, hexane,
petroleum ether, น้ํายาพน Anisaldehyde-sulfuric acid, น้ํายาพนและน้ํายาทดสอบ
dragendroff, สารเปรียบเทียบ ไดแก capsaicin, indole, nicotine, piperine, piperidine,
veratrine, berberine, α-pinene, sabinene, limonine เปนตน
3. เครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก เครื่องชั่งไฟฟา, ultrasonic bath, vacuum pump, เครื่องบด
ตัวอยาง, ตูอบตัวอยาง, เครื่องระเหยแบบลดความดัน (rotary evaporator), เครื่องทีแอลซี
สมรรถนะสูง (HPTLC)
วิธีการ
1. เตรียมตัวอยางใบและเมล็ดนอยหนา
นําใบและเมล็ดนอยหนา ลางทําความสะอาด อบใหแหง แลวบดใหละเอียด
2. ศึกษาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารจากใบและเมล็ดนอยหนา
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นําใบและเมล็ดนอยหนาบด สกัดดวยตัวทําละลาย hexane, petroleum ether, ethyl
ether, chloroform, ethyl acetate, methanol, ethanol, acetone และน้ํา แลวนําสารสกัดที่ได
ไปวิเคราะหดวยเทคนิค HPTLC โดยใช anisaldehyde-sulfuric acid spray reagent เพื่อทดสอบ
สารกลุม terpenoids และ dragendroff’s spray reagent เพื่อทดสอบสารกลุม alkaloids พบวา
ตัวทําละลาย ethyl ether, ethyl acetate, chloroform, methanol, ethanol และ acetone
สามารถสกัดสารกลุม alkaloids และ terpenoids ไดผล HPTLC chromatogram ไมแตกตางกัน
3. ศึกษาขั้นตอนการสกัดสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักจากใบและเมล็ดนอยหนา
3.1 นําเมล็ดนอยหนาในอัตรา 5%w/v แชดวย hexane, methanol และน้ํา แลวทดสอบ
ฤทธิ์เบื้องตน ของสารสกัดตอหนอนใยผัก โดยวิธี Leaf dipping method วางแผนการทดลองแบบ
CRD 4 ซ้ํา โดยมีสารสกัดดวยตัวทําละลายแตละชนิดเปนกรรมวิธี แลวนําสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
ที่สุดไปทดสอบกลุมสารดวยน้ํายาทดสอบทางพฤกษเคมี และหาเอกลักษณโครมาโทกราฟ
3.2 นําใบนอยหนาแชดวย hexane, methanol และน้ํา ในอัตรา 5%w/v แลวนําสารสกัด
ทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผัก โดยวิธี Leaf dipping method วางแผนการทดลองแบบ CRD
4 ซ้ํา โดยมีสารสกัดดวยตัวทําละลายแตละชนิดเปนกรรมวิธี นําสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักไปทดสอบ
กลุมสารดวยน้ํายาทดสอบทางพฤกษเคมีและหาเอกลักษณโครมาโทกราฟ
4. ศึกษาเอกลักษณทางโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint)
หลังพนดวยน้ํายา anisaldehyde-sulfuric acid และ Dragendroff’s spray reagent ของ
กลุ มสารสกั ดกึ่งบริสุ ทธิ์ ที่มีฤทธิ์ ตอหนอนใยผัก โดยศึกษาสภาวะของเครื่องทีแอลซีสมรรถนะสูง
(HPTLC) วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) และน้ํายาพน (spray reagent) ที่เหมาะสม เพื่อใชเปนวิธี
ตรวจวัดชนิดและตําแหนง (Rf) ของสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
5. เปรียบเทียบปริมาณสารสําคัญที่มีฤทธิ์ในการควบคุมหนอนใยผัก ในใบและเมล็ดนอยหนาพันธุ
ตางๆ
เปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ พบในใบและเมล็ ดน อยหน าพั นธุ ตางๆ เพื่อเป นข อมู ล
เบื้องตนในการเลือกวัตถุดิบเพื่อพัฒนาเปนสูตรผลิตภัณฑ โดยเตรียมสารสกัดใบและเมล็ดนอยหนาพันธุ
ตางๆ ดวย hexane, methanol และน้ํา ในอัตรา 5%w/v แลวนําสารสกัดที่ได ไปทดสอบดวย
เทคนิค HPTLC
ระยะเวลา
สถานที่

เริ่มตน ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2559
กลุมงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร

ผลการวิจัย (Results) และอภิปรายผล (Discussion)
1. ศึกษาขั้นตอนการสกัดสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักจากใบและเมล็ดนอยหนา
ผลการสกัดเมล็ดนอยหนาดวย hexane, methanol และน้ํา แลวนําสารสกัดที่ไดไปทดสอบ
ฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผัก พบวาหนอนใยผักตาย 75.0%, 87.5% และ 0.0% ตามลําดับ ทําให
ทราบวา hexane และ methanol สามารถสกัดสารที่มีฤทธิ์ในการกําจัดหนอนใยผักจากเมล็ด
นอยหนาได จึงสกัดเมล็ดนอยหนาดวย hexane และ methanol แลวนําไปลดปริมาตรดวยเครื่อง
ระเหยแบบลดความดัน ไดน้ํามันสีเหลือง จากสารสกัด hexane และไดสารสกัดหยาบจากสารสกัด
methanol จากนั้นนําสารสกัดหยาบที่ไดมาสกัดสารกึ่งบริสุทธิ์ดวยวิธีการทางเคมี โดยใช hexane,
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chloroform และ methanol แลวนําไปลดปริมาตรดวยเครื่องระเหยแบบลดความดัน ไดสารสําคัญ 4
สวน คือ ไดน้ํามันสีเหลือง, ไดสารขนหนืดสีน้ําตาลแดง, ไดสารขนหนืดสีน้ําตาลเหลือง และไดเกล็ด
น้ําตาลสีขาว ตามลําดับ (รูปที่ 1) เมื่อนําสารทั้ง 4 สวนในอัตรา 2%w/v ทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอน
ใยผัก พบวาหนอนใยผักตาย 92.3, 94.8, 72.5 และ 27.5% ตามลําดับ ทําใหทราบวาในเมล็ดนอยหนา
ประกอบดวยสารที่มีฤทธิใ์ นการกําจัดหนอนใยผักไดดี อยูในชั้นน้ํามันสีเหลือง สารขนหนืดสีน้ําตาลแดง
รองลงมาคือ สารขนหนืดสีน้ําตาลเหลือง เมื่อนําสารขนหนืดสีน้ําตาลแดงไปสกัดตอดวย chloroform
และน้ํา ไดสารกึ่งบริสุทธิ์ alkaloids ซึ่งมีปริมาณมาก และเปนสารสําคัญที่สามารถบงชี้เอกลักษณของ
สารสกัดเมล็ดนอยหนาได จากผลที่ไดทําใหทราบวาสารจากเมล็ดนอยหนาที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก เปน
สารประเภทที่มีสภาพขั้วนอยถึงขั้วปานกลาง จึงนําน้ํามันสีเหลือง และสารขนหนืดสีน้ําตาลแดงไป
ทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมี และหาเอกลักษณโครมาโทกราฟ
ผลการสกัดใบนอยหนาโดยการแช ใน hexane, methanol และ น้ํา ในอัตรา 5%w/v แลวนํา
สารสกัดที่ไดไปทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผัก พบวาทําใหหนอนตาย 50.0%, 10.0% และ
14.0% ตามลําดับ จากผลทําใหทราบวาสารจากใบนอยหนาที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักสามารถละลายได
ใน hexane จึงสกัดใบนอยหนาดวย hexane แลวนําไปลดปริมาตรดวยเครื่องระเหยแบบลดความดัน
ไดน้ํามันสีเขียว 8.53%w/w จึงนําน้ํามันสีเขียว ไปทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมี และหาเอกลักษณโคร
มาโทกราฟ
2. การวิเคราะหเอกลักษณทางโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ดวยเครื่องทีแอลซีสมรรถนะ
สูง (HPTLC) ของใบและเมล็ดนอยหนาเนื้อ นอยหนาหนัง นอยหนาเพชรปากชอง และสารกึ่ง
บริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
ไดสภาวะที่ เหมาะสมในการวิ เคราะหด วยเครื่อง High performance thin layer
chromatography (HPTLC) เพื่อหาชนิดและตําแหนง Rf ของสารสําคัญ ดังนี้คือ ใชแผน TLC ชนิด
HPTLC plate silica gel 60F254 size 20x10cm ใชวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase)
toluene/methanol/ethyl acetate/acetic acid (10/3/10/0.5) ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 215 nm
ใชเวลาในการ develop 10 นาที ตรวจสอบภายใตแสง UV 254, UV 366 และ white light กอนและ
หลังใชน้ํายาพน dragendroff ’s reagent สําหรับทดสอบสารกลุม alkaloids และน้ํายาพน
anisaldehyde sulfuric acid สําหรับทดสอบสารกลุม terpenoids
ผลการทดสอบสารกลุม alkaloids ในใบ และเมล็ดนอยหนา และสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ พบวา
ตําแหนง (Rf) ของสารกลุม alkaloids ในสารสกัดใบและเมล็ดนอยหนาที่สกัดดวยตัวทําละลายตางๆ
ของเมล็ดนอยหนาทั้ง 3 พันธุ พบพีคจาก HPTLC chromatogram เดนที่ Rf 0.50 และ 0.81 และใน
ใบนอยหนาทั้ง 3 พันธุ พบพีคเดนที่ Rf 0.81 ผลจาก HPTLC fingerprint ไมพบ alkaloids ในใบ
นอยหนา แตพบ alkaloids หลายชนิดในเมล็ด ไดแก ที่ Rf 0.20, 0.38, 0.50 และ 0.59 เมื่อทดสอบ
สารสกั ดกึ่งบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก ไดแก สารขนหนืดสีน้ําตาลแดง (จากเมล็ด) พบวามีสาร
alkaloids ที่เดนที่ Rf 0.50 ซึ่งเปนสารบงชี้ที่พบเฉพาะในเมล็ดนอยหนา เมื่อตรวจวัด spectrum ที่
ความยาวคลื่น 190-600 nm ของสารที่ตําแหนง Rf 0.50 ได spectrum ดังรูปที่ 2 จากการทดสอบดวย
น้ํายาพน dragendroff’s reagent ปรากฏแถบสีสมภายใตแสงธรรมชาติ
ผลการทดสอบสารกลุม terpenoids ในใบนอยหนา เมล็ดนอยหนา และสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์
พบวาตําแหนง (Rf) ของสารกลุม terpenoids ในสารสกัดใบและเมล็ดนอยหนาที่สกัดดวยตัวทําละลาย
ตางๆ จาก HPLC fingerprint พบ terpenoids ทั้งในใบเมล็ดและเมล็ดนอยหนาหลายชนิด ไดแก ที่ Rf

22

0.28, 0.65 และ 0.81 โดยในใบนอยหนามีเพิ่มเติมที่ Rf 0.60 เมื่อนําสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ตอ
หนอนใยผัก ทําใหทราบวา น้ํามันสีเหลือง (จากเมล็ด) และ และ น้ํามันสีเขียว (จากใบ) มีสารกลุม
terpenoids เดนที่ Rf 0.81 เมื่อตรวจวัด spectrum ที่ความยาวคลื่น 190-600 nm ของสารที่ตําแหนง
Rf 0.81 ไดเปน spectrum ดังรูปที่ 2 จากการทดสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde sulfuric acid แลว
ใหความรอน ปรากฏแถบสีมวงภายใตแสงธรรมชาติ ซึ่งได HPTLC fingerprint รูปที่ 3 และ HPTLC
chromatogram รูปที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ terpenoid ที่พบในเมล็ดและใบนอยหนา พบวา
เมล็ดนอยหนามีปริมาณ terpenoids มากกวาในใบ
ผลการเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ที่พบในใบและเมล็ดนอยหนาพันธุตางๆ ทําใหทราบวา
ในใบและเมล็ดนอยหนาทั้ง 3 พันธุมีปริมาณ alkaloids และ terpenoids ใกลเคียงกัน สามารถเลือกใช
เปนวัตถุดิบเพื่อพัฒนาเปนสูตรผลิตภัณฑตอไป
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)
จากการสกั ดกลุมสารกึ่ งบริสุทธิ์ จากใบและเมล็ดนอยหน า ดวยตัวทําละลายตางๆ ไดแก
hexane, chloroform, methanol และน้ํา พบวา ในเมล็ดนอยหนามีสารออกฤทธิ์มากที่สุด 2 สวน คือ
น้ํามันสีเหลือง และสารขนหนืดสีน้ําตาลแดง ซึ่งใหผลการตายของหนอนใยผัก 92.3 และ 94.8%
ตามลํ าดับ สวนสารออกฤทธิ์มากที่สุดในใบนอยหนา คือน้ํามันสีเขียว เมื่อทดสอบชนิดของกลุมสาร
ทางพฤกษเคมีดวยน้ํายาทดสอบตางๆ พบวา น้ํามันนอยหนา มีสารเดนเปนสารกลุม terpenoids สวน
สารขนหนืดสีน้ําตาลแดง มีสารเดนเปนสารกลุม alkaloids จึงตรวจหาตําแหนงของสารสําคัญดังกลาว
ดวยวิธี HPTLC ตรวจวั ดที่ ความยาวคลื่น 215 nm โดยใช วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase)
toluene/methanol/ethyl acetate/acetic acid (10/3/10/0.5) เวลาในการ develop 10 นาที แลว
ใช น้ํายาพน anisaldehyde sulfuric acid และน้ํายาพน dragendroff ’s reagent พบสาร
terpenoids ในน้ํามันจากทั้งใบและเมล็ดนอยหนา ที่ Rf 0.81 และ สาร alkaloids ในสารขนหนืดสี
น้ําตาลแดงจากเมล็ดนอยหนาที่ Rf 0.50 จึงทําการศึกษาและเปรียบเทียบเอกลักษณทางโครมาโทกราฟ
(HPTLC fingerprint) ของใบและเมล็ดนอยหนา 3 พันธุ ไดแก นอยหนาฝาย (เนื้อ) สีเขียว นอยหนา
ญวณ (หนัง) สีเขียว และนอยหนาเพชรปากชอง พบวาสามารถตรวจสารสําคัญที่ตําแหนง (Rf) ดังกลาว
ได และใหผลเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ของสารสําคัญไมแตกตางกัน ทําให
สามารถนําวิธีการดังกลาวไปใชควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑนอยหนาตอไป
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กิจกรรมยอยที่ 1.3
วิจัยสูตรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาเพื่อการปองกันกําจัดศัตรูพืช
Formulation and Efficacy of Annona squamosal L. Product
for Using as Insecticide
ภัควรินทร ศานติธีรโรจน

Pukwarin Santiteerarod

ผูวิจัย
พรรณีกา อัตตนนท

Panneeka Attanon

ณัฐพร ฉันทศักดา

Nattaporn Chanthasakda

บทคัดยอ
การวิจัยสูตรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาเพื่อการปองกันกําจัดศัตรูพืช
เนื่องจากนอยหนาจัดเปนพืชที่มีศักยภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยแตละสวนไดแก ใบ เปลือก
ผล เมล็ด เปลือกตน และราก ใหสารที่มีฤทธิ์แตกตางกัน ในที่นี้เปนการทดสอบประสิทธิภาพตอ
หนอนใยผัก (Plutella xylostella L.)โดยการสกัดเมล็ดนอยหนาดวยเมทานอล ไดสารสกัดหยาบ
แลวนําไปสกัดดวยเฮกเซน เมทานอล ไดคลอโรมีเทน และน้ํา แยกเปน 4 สวน ได crude1, crude2,
crude3 และ crude4 เมื่อนําไปทดสอบฤทธิ์ตอหนอนใยผักพบวา crude2 มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก จึง
ไดนํา crude2 ไปศึกษาสภาวะ (condition) ที่เหมาะสมสําหรับเครื่อง HPTLC ในการวิเคราะหทั้ง
เชิงคุณภาพและปริมาณ, สกัดตอเปนสารกึ่งบริสุทธิ์และเตรียมเปนผลิตภัณฑเขมขนสูตรตางๆ จาก
การศึ ก ษาสภาวะ โดยใช HPTLC glass plate silica gel60 F 254 ได ส ารตั ว พา
EtOAc/MTBE/MeOH (93/5/2) สองภายใตแสง UV 254, 366 nm และแสงธรรมชาติ แลวสเปรย
ดวยน้ํายา dragendorff’s spray reagent พบวาสามารถแยกอัลคาลอยดตางๆ ออกจากกันได จึงใช
เปนวิธีวิเคราะหสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ที่สกัดไดจาก crude2 โดยแยกไดเปน 5 สวน คือ F1, F2, F3, F4
และ F5 พบอัลคาลอยด 8 ชนิด จากการทดสอบฤทธิ์ตอหนอนใยผัก พบวา F1และ F2 ใหเปอรเซ็นต
การตายของหนอนใยผักสูง ทําใหทราบวา อัลคาลอยด2 (Rf 0.57) คือสารที่ออกฤทธิ์สูงสุด จึงใชเปน
สารอางอิง ในการวัดปริมาณสารสําคัญในผลิตภัณฑ ซึ่งจากการวิจัยสูตรผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ
พบวา สูตรที่เหมาะสมในการทําผลิตภัณฑมี 2 สูตรคือ EC (emulsifiable concentrates) และ EW
(emulsion in water) เมื่อทดสอบความคงสภาพหลังใหความรอนเปนตัวเรงที่อุณหภูมิ 54 องศา
เซลเซียส 14 วัน พบวาผลิตภัณฑยังคงสภาพไมเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 สูตร เมื่อทดสอบประสิทธิภาพตอ
หนอนใยผัก ของผลิตภัณฑสูตร EC ที่อัตรา 0.33%w/v และสูตร EW ที่อัตรา 2.67%w/v พบวาให
เปอร เ ซ็ น ต การตายหนอนหนอนใยผั กเกิน 80% ไมแตกตางทางสถิ ติ ทั้งก อนและหลั งอบที่อัตรา
เดียวกัน สอดคลองกับผลการวิเคราะหดวย HPTLC และ HPLC ซึ่งให chromatogram ของ
alkaloid2 คงที่เมื่อเก็บที่อุณหภูมิตางๆ ในชวงเวลา 0-14 วัน ผลิตภัณฑเหลานี้สามารถนําไปตอยอด
ศึกษาประสิทธิภาพตอแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นๆไดในอนาคต เพื่อเพิ่มมูลคาและสนองนโยบายการลด
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
คําสําคัญ : สารสกัดนอยหนา, สูตรผลิตภัณฑ, หนอนใยผัก, ทีแอลซีสมรรถนะสูง, อัลคาลอยด
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Abstract
The development and efficacy of the formulate products of(Annona
squamosa L.) extract for controlling insects were studies. Crude extracts form seeds,
leaves, barks and roots of sugar apple have been extensively tasted for insecticidal
activity. In this study the efectiveness of sugar apple extract was tested against
Plutella xylostella L. Seeds of sugar apple were extracted with methanol and then
the extract was separated into 4 fractions by hexane, methanol, dichloromethane
and water and collected crude1, crude2, crude3 and crude4, respectively. The
efficacy for killing Plutella xylostella L.was tested. It was found that crude2 had the
highest efficiency against Plutella xylostella L.The extract was then subjected to
qualitative chemical analysis, quantitative analysis and semi-purification using high
performance thin layer chromatography (HTPLC) method. The optimum conditions
were studied on HTPLC glass plate silica gel 60 F 254 . EtoAc/MTBE/MeOH (93/5/2) was
used as mobile phase. The developed plates were visualized under visible, UV254
and 366 nm light. As post derivatization the plates were sprayed with Dragendoff’s
reagent, the results showed that the crude extract2 can be identified. There were 5
bands observed including F1, F2, F3,F4 and F5 with 8 types of alkaloids. The
insecticidal activity of 5 bands against Plutella xylostella L.were studied. The results
indicated that F1 and F2 caused the highest mortality and alkaloid2 (Rf 0.57) was the
active compound that was used as reference standard for quantitative study. Annona
squamosa L. extract was formulated into 2 formulas including formulation EC
(emulsifiable concentrates) and formulation EW (emulsion in water). The stability test
of the formulations were also studied at 54 oC for 14 days, the result indicated that
the products still be stable. Two formulations were evaluated against Plutella
xylostella L. treatment with formulaion EC at 0.33% w/v and formulation EW at 2.67
%w/v gave more than 88% mortality and the results of two formulations were not
significantly different before and after oven. The result was absolutely related with
HTPLC and HPLC analyzing. The chromatograms of alkaloid2 were still constant. The
results from this study represent helpful information. Efficacy of the formulations
against others insect pests should be further evaluated in order to assess their
potential uses as natural insecticide.
Key words : Annona squamosa L. extract, formulation, HPTLC, alkaloids
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บทนํา
ประเทศไทยมีพืชหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช เชน
สะเดา หางไหล หรือ โลติ๊น หนอนตายหยาก สาบเสือ ซึ่งนักวิจัยสาขาเกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของไดทําการทดลองคนควาหาสารทดแทนสารเคมีการเกษตร พบวา สามารถนําเอาสวนที่
สําคัญตางๆ เชน ตน ราก ใบ ดอก และผล มาสกัดเพื่อใหไดสารสําคัญจากพืชนั้นๆ มาใชควบคุม
ศั ต รู พืช แทนสารเคมี ได ดี โดยไม มีพิษตกคาง เนื่ องจากสารธรรมชาติสว นใหญจ ะสลายตัว ไดเร็ ว
นอกจากนี้สารสกัดจากพืชยังมีสารที่เปนองคประกอบอยูมากมาย ซึ่งแมลงจะตองใชเวลานานมากใน
การสรางความตานทานตอองคประกอบตางๆในสารสกัดเหลานั้น นอกจากพืชตางๆเหลานี้แลว ยังมี
พืชและสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชได เชน นอยหนา
(Annona. Squamosa L.) เปนพืชผลไมในกลุม custard apple family ในประเทศไทยเพาะปลูก
นอยหนาสายพันธุ Annoana squamosa L. สารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยเอทานอลและเมทานอลมี
ฤทธิ์กําจัด ดวง pulse (Callosobruchus chinensis) ไดถึง 100 เปอรเซ็นต (Al-Lawati et al.,
2002) และสามารถกําจัดดวง khapra (Trogoderma granarium) ได สารสกัดใบและเมล็ด
นอยหนายังสามารถควบคุมแมลงไดอีกหลายชนิด เชน เพลี้ย หนอนฝาย ตั๊กแตน มด แมลงหวี่ จาก
รายงานสารเคมีในผลนอยหนาประกอบดวย diterpenoid compound เชน kaur-16-en-18-oic
acid, α-pinene, sabinene และ limonene (Andrade et al., 2001)
นอยหนา เปนพืชที่มีแนวโนมในการปองกันกําจัดศัตรูพืช จากการศึกษาคนควาจากเอกสาร
งานวิจัยตางๆ พบวามีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ควบคุมและกําจัดแมลงตางๆได ขอมูลสวนใหญของ
งานวิจัยนอยหนา จะเปนการศึกษาทางดานประสิทธิภาพและสารสําคัญ มีสวนนอยที่ทําการศึกษา
และพัฒนาเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป จึงไดนํามาทําการวิจัยและพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑปองกันกําจัด
ศัตรูพืชเพื่อทดแทนหรือลดการใชสารเคมี นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการศึกษาเอกลักษณทางโคร
มาโทกราฟของสารสําคัญในพืชตางๆ เพื่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
การนําพืชมาใชเปนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองเขาใจถึงคุณภาพ
ทางเคมีของสวนตางๆของพืช เชน ตองทราบวาสารออกฤทธิ์ที่สําคัญในพืชนั้นเปนประเภทใด และ
สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไร จึงจําเปนตองศึกษาวิธีการสกัดที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับพืชและ
ประเภทของสารออกฤทธิ์ ในพื ชนั้ นๆ และใช สารเหลานี้เปนตัว บงชี้ในการวิ เคราะหคุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่ทําจากพืชชนิดนั้น ๆ การศึกษาสารสําคัญในพืช และการทดสอบประสิทธิภาพสารสําคัญ
จากพืชเพื่อใชในการควบคุมศัตรูพืชเปนสิ่งสําคัญในการเปนแนวทางการวิจัยสูตรและผลิตภัณฑสาร
สกัดจากพืชสําเร็จรูปพรอมใชที่มีคุณภาพ
นอยหนา ชื่อวิทยาศาสตร Annona squamosa Linn. มีชื่อสามัญ Sugar Apple,
Sweetsop, Custard Apple องคประกอบทางเคมีของเมล็ดมีสาร anonaine
alkaloid,
isocorydine สารกลุม acetogenin ชื่อ annonacin A จําแนกตามลักษณะเปน 2 ชนิด ไดแก
นอยหนาพื้นเมืองหรือนอยหนาฝาย แบงออกไดเปน 2 สายพันธุ ตามลักษณะของสีผลคือ นอยหนา
ฝายเขียวซึ่งมีผลสีเขียว กับนอยหนาฝายครั่งมีผลสีมวงเขม และนอยหนาหนังหรือนอยหนาญวน แบง
ได 3 สายพันธุ คือ นอยหนาหนังเขียวมีผลสีเขียว นอยหนาหนังทอง และนอยหนาหนังครั่ง นอกจากนี้
ยังมี นอยหนาพันธุลูกผสม 2 สายพันธุ คือ พันธุเพชรปากชองและพันธุเนื้อทอง
สารสกัดเมทานอลจากใบนอยหนามีความเปนพิษตอเพลี้ยออนถั่ว โดยมีคา LC50 เทากับ
2,089.30μg/mL (สุดารัตนและคณะ, 2554) จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดตอเพลี้ยออน
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พบว า สารสกัดจากนอยหนา ออกฤทธิ์ดีที่สุดตอเพลี้ยออน จากรายงานวิจัยพบวาสารสําคัญในใบ
นอยหนาเปนสารแอลคาลอยด(alkaloids) แอนโนเนอีน (anonaine) และเรซิน (resin) ในเมล็ดมี
น้ํามันอยูประมาณ 45% น้ํามันเปนพิษกับดวงปกแข็ง เพลี้ยออน แมลงวัน และมวนปกแข็ง (สมสุข,
2546) กรกช (2554) ไดศึกษาฤทธิ์ตอการสัมผัสโดยตรง (direct contact) ตอหนอนแมลงวันทองโดย
การจุมหนอน (dipping) ลงในสารผสมระหวางใบนอยหนาและใบแมงลักคา มีคา LC 50 652.80 ±
13.15 ppm และ 683.25 ± 38.08 ppm ตามลําดับ และสารสกัดใบนอยหนาดวยเอทานอลนาจะเปน
สารเพิ่มฤทธิ์แบบ additive effect ใหแกสารสกัดใบสะเดาดวยเอทานอล และฤทธิ์ของสารสกัดตอการ
กินของแมลงวันทองตัวเต็มวัย พบวาสารสกัดใบนอยหนาดวยน้ํามีประสิทธิภาพทําใหแมลงตายได ปาน
กลาง LC 50 1,710.91 ± 67.07 ppm ฤทธิ์สารสกัดผสมควบคุมแมลงไดปานกลางเชนกัน สารสกัดใบ
สะเดาผสมใบนอยหนาดวยเอทานอลกําจัดแมลงไดสูงสุด LC 50 1,605.87 ± 67.93 ppm จาก
การศึกษาของ Khalequzzaman andSultana (2006) ทดสอบสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยตัวทํา
ละลายตางๆกับตัวออนและตัวเต็มวัยของมอดแปง (Red flour beetle) 4 สายพันธุ คือ Raj, CR 1,
FSS II และ CTC-12 พบวา สารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยเมทานอลมีความเปนพิษตอตัวออนมอดแปง
สายพันธุ FSS II นอยที่สุด และสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยปโตรเลียมสปริท มีความเปนพิษตอตัวออน
มอดแป งสายพั น ธุ Raj สู ง ที่ สุ ด สํ าหรั บ ตั ว เต็ ม วั ย ของมอดแป ง สารสกั ดเมล็ ดน อยหน า ด ว ย
ปโตรเลียมสปริทมีความเปนพิษกับสายพันธุ CTC-12 สูงที่สุด และสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยอะซิโตน
มีความเปนพิษกับสายพันธุ CR 1 นอยที่สุด สารสกัดหยาบของนอยหนาสามารถควบคุมตัวออนผีเสื้อ
(Leatemia and Isman, 2004) ควบคุมแมลงวันผลไม ชนิด Mediterranean fruit fly (Ceratitis
capitata) ในระยะฟกไข รบกวนการวางไขและยืดเวลาพัฒนาการของตัวออน (Epino and Chang,
1993) ควบคุ มตั วอ อนและตั ว เต็ มวั ยของมอดแป งสี แดง Tribolium castaneum Herbst
(Khalequzzaman and Sultana, 2006)
ทีแอลซีสมรรถนะสูง (High Performance Thin Layer Chromatography : HPTLC) คือ
วิธีการแยกสารบนแผนที่เคลือบดวยตัวดูดซับ เปนเทคนิคที่ไดรับความนิยมสูงในหองปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพสมุนไพร ที่สามารถแยกสารไดดีกวาวิธีทีแอลซี (Thin Layer Chromatography: TLC) เดิม มี
ประโยชนอยางยิ่งตอการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรและการตรวจเอกลักษณของวัตถุดิบสมุนไพร
เนื่ อ งจากเป น วิ ธี ท ดสอบเชิ ง ปริ ม าณที่ ส ามารถวิ เ คราะห ส ารได ห ลายชนิ ด ในเวลาเดี ย วกั น จึ ง
ประหยัดเวลาและคาใชจายและเมื่อนําไปผนวกกับเครื่องวัดความหนาแนน (Densitometer) ทําใหได
ขอมูลเกี่ยวกับสารเพิ่มขึ้นชวยในการพิสูจนเอกลักษณโครมาโทกราฟ (Fingerprint) และวิเคราะหหา
ปริมาณสารสําคัญ ซึ่งมีเทคนิคตางๆ ชวยในการตรวจสารที่ไมสามารถวิเคราะหไดดวยเอชพีแอลซี
(High Performance Liquid Chromatography: HPLC) ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
สมุ น ไพรในทั ศนะระดั บชาติ และระดั บ สากล อีกทั้ งมีความถูกตอง (accuracy) มี ความแม นยํ า
(precision) มีสภาพไว (sensitivity) และมีความเที่ยงในการวิเคราะหซ้ํา (Reproducibility)
มีงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางเอกลักษณโครมาโทกราฟในพืชสมุนไพรหลายชนิด ดวยการใช
เทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง จากการศึกษารากยาสูบ ลักษณะภายนอก และคุณสมบัติทางพฤกษเคมี
การวิเคราะหทางพฤกษเคมี และเอกลักษณโครมาโทกราฟโดยทีแอลซีสมรรถนะสูง ผลทางพฤกษ
วิทยาพบสารฟลาโวนอยด ไฟโตสเตอรอล ไตรเทอรปนอยด และแทนนิน โดยการสกัดดวยปโตรเลียม
อีเทอร (petroleum ether) เมื่อตรวจคา Rf ที่ 400nm พบวาเอกลักษณโครมาโทกราฟ โดยเครื่อง
HPTLC-densitometer สามารถใชบงชี้ขอมูลในการพิจารณารับรองสารสกัดหยาบได (Sunilet al.,
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2011) การสรางเอกลักษณโครมาโทกราฟของสาหรายสีน้ําตาล (Lobophora variegate) โดยวิธีที
แอลซีสมรรถนะสูง สกัดดวยสารละลายเมทานอลิค (methanolic) พบ 9 พีค ใหคา Rf อยูในชวง
0.18-0.86 ซึ่งสรุปไดวาการวิเคราะหเอกลักษณโครมาโทกราฟ ดวยทีแอลซีสมรรถนะสูงของสารสกัดเม
ทานอลิคสามารถใชเปนเครื่องมือในการพิสูจนเอกลักษณของสาหราย และเปนประโยชนในการบงชี้
ทางพฤกษเคมีของสายพันธุตางๆ ได (Thennarasan et al.,2014) นอกจากนี้ Manikandan and
Doss (2010) ศึกษาสวนประกอบทางชีวเคมี คุณคาทางโภชนาการ ตรวจวัดขนาดโมเลกุลของโปรตีน
และตรวจทางพฤกษเคมีโดยวิธีทีแอลซีสมรรถนะสูง และสารสกัดใบตอยติ่ง และจาหอมดวย 50% เม
ทานอลิคพบสารฟลาโวนอยด ไกลโคไซด ฟนอล ซาโปนิน และธาตุอาหารปริมาณเล็กนอย ไดแก ฟโน
ลิค คาโรทีนอยด จากการศึกษาทีแอลซีสมรรถนะสูงของพืชสมุนไพรกาง (Albizia lebbeck) ตามวิธี
Harborneและ Wagner et al.โดยใชเอทิลอะซิเตต : เมทานอล : น้ํา (100:13.5:10) เปน mobile
phase และ สเปรยดวย Dragendorff’s reagent ตามดวย 10%Sodium nitrile reagent และอบที่
100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที สองภายใตแสง uv 366 nm และ แสงธรรมชาติ พบ อัลคาลอยด
สเตียรอยด เทอรปนอยด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน และ ไกลโคไซด สารสกัดปโตรเลียมอีเทอร พบอัลคา
ลอยด 10 ชนิดที่คา Rf ระหวาง 0.02-0.85 สารสกัดเอทิลอะซิเตต พบอัลคาลอยดที่แตกตางกัน 5
ชนิดที่คา Rf ระหวาง 0.09-0.84 และสารสกัดเมทานอลิคพบอัลคาลอยดที่ตางกัน 4 ชนิดที่คา Rf
ระหวาง 0.02-0.79 (Nazneen et al.,2012) และ (Sachin et al., 2009) วิเคราะหสาร quercetin
ในบัวเผื่อน (Nymphaea stellata willd) โดยสกัดบัวเผื่อนดวยกรดไฮโดรคลอริค(hydrochloric)
และใช mobile phase คือ โทลูอีน(toluene) : เอทิลอะซิเตต (ethyl acetate) : กรดฟอรมิค(formic
acid) (5:4:0.2 v/v/v) แลวตรวจวัดปริมาณดวยเครื่อง densitometer ที่ 380 nm ใชหลอดดิวเทอ
เรี่ ยม สามารถแยกสาร quercetin ออกจากส วนประกอบอื่ นๆ ในสารสกั ดไดดี ใหคาเฉลี่ยของ
%recovery เปน 99.33% ซึ่งการใชวิธีทีแอลซีสมรรถนะสูง และสามารถใชวิเคราะหปริมาณของ
quercetin ได และเปนวิธีที่ถูกตองและรวดเร็ว จากการตรวจสอบทางพฤกษเคมีของวานหางจระเข
(A. vera) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทํามาตรฐาน โดยการวิเคราะหทางพฤกษเคมี การทดสอบการ
ละลายโลหะหนัก ศึกษาการตานจุลชีพ และหาปริมาณของ gallic acid และ berberine โดยวิธีทีแอล
ซีสมรรถนะสูง ผลที่ไดคือ การทดสอบทางพฤกษเคมีเผยใหเห็นถึง อัลคาลอยด คารโบไฮเดรต แทนนิน
สเตียรอยด ไตรเทอปนอยด และ ไกลโคลไซด โดยพบฟลาโวนอยดและฟนอล 1.9% และ 13.11%
ตามลําดับ พบ berberine และ gallic acid 2.74% และ 0.543% ตามลําดับ (Patel et al., 2012)
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ผลการวิจัย (Results) และอภิปรายผล (Discussion)
1. การเก็บตัวอยางเมล็ดนอยหนา และเตรียมเปนสารสกัดนอยหนา
เตรียมตัวอยางเมล็ดนอยหนาบด (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางเมล็ดนอยหนาบด
สกัดสารสกัดหยาบจากเมล็ดนอยหนาดวยเมทานอล แลวนําไประเหยดวยเครื่องระเหยแบบลด
ความดัน (รูปที่ 2) แลวนํา crude ที่ได ไปแยกเปน 4 สวนตามสภาพขั้วนอยไปมาก (เฮกเซน เมทานอล
ไดคลอโรมีเทน และน้ํา) ได crude1, crude2, crude3 และ crude4 นําไปทดสอบฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
ไดเปอรเซ็นตการตายเฉลี่ย 27.5, 90.0, 0.0, 0.0% ตามลําดับทําใหทราบวาสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
อยูใน crude2 จึงนํา crude2 ไปศึกษาสภาวะ(condition) ที่เหมาะสมสําหรับเครื่อง HPTLC ในการ
วิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ, สกัดตอเปนสารกึ่งบริสุทธิ์ และเตรียมเปนผลิตภัณฑเขมขนสูตร
ตางๆ

รูปที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมสารสกัดหยาบจากเมล็ดนอยหนา
2. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะหสารออกฤทธิ์ในสารสกัดและสูตรผลิตภัณฑนอยหนา
การศึกษาสภาวะ (condition) ที่เหมาะสม (ทดสอบตัวอยาง crude2) ในการวิเคราะหดวย
เครื่องทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ดวยแผน TLC aluminium sheets silica gel60 F254 สองภายใต
แสง UV366 nm และสเปรยดวยน้ํายา dragendorff s spray reagent แลวสองภายใตแสงธรรมชาติ
เพื่อทดสอบการแยกของ alkaloids ชนิดตางๆ
• การหาสภาวะสารตัวพา (mobile phase) ดวยตัวทําละลาย 1 ชนิด ไดแก diethyl
ether, petroleum ether, tert-butyl methyl ether, methanol, ethanol, butanol, propanol,
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propane1,2diol, emyl alcohol, tetrahydrofuran, formaldehyde, acetic acid,
dichloromethane, ethyl acetate, dioxane acetone, acetonitrile, benzene, toluene, xylene,
chloroform, hexane, water ตามลําดับ พบวาไมสามารถแยก alkaloids แตละตัวออกจากกันได
• การหาสภาวะสารตัวพา(mobile phase) ดวยตัวทําละลายผสม 2 ชนิด ไดแก
EtOAc/MeOH(9/1), EtOAc/MeOH(8/2), EtOAc/Hexane(1/1), EtOAc/MeOH/AcOH(7/2/1),
EtOAc/AcOH(5/5), EtOAc/MTBE(5/5), EtOAc/propanol(8/2), MeOH/CHCl 3 (5/5), (MeOH
/ACN(5/5) ตามลําดับ พบวาไมสามารถแยกไดดีเทาที่ควร
• การหาสภาวะสารตัวพา (mobile phase) ดวย ตัวทําละลายผสม 3-4 ชนิด (ทดสอบ
ตัวอยาง crude1-4) ไดแก
(1) toluene/ MeOH/ EtOAc/AcOH (20/12/20/1)
(2) toluene/ MeOH/ EtOAc/AcOH (20/12/20/1)
(3) EtOAc/ MeOH/ CHCl3 (5/4/1)
(4) EtOAc/ MeOH/ CHCl3 (7/1.5/1.5)
(5) EtOAc/ MTBE/ MeOH (93/5/2)
(6) EtOAc/ MTBE/ AcOH (95/4/1)
พบวาการใช EtOAc/MTBE/MeOH (93/5/2) สามารถแยก alkaloids ตางๆ ออกจากกันได
ดีกวา จึงเลือกใชเปนสารตัวพาสําหรับทดสอบสารกึ่งบริสุทธที่สกัดไดตอไป (รูปที่ 3)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

รูปที่ 3 การหาสภาวะสารตัวพา ดวยตัวทําละลาย 3-4 ชนิด
3. การสกัดสารกึ่งบริสุทธิ์เพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
นําcrude2 ซึ่งมีฤทธิ์ตอหนอนใยผักมากที่สุด มาสกัดตอดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ ได
สารกึ่งบริสุทธิ์ F1, F2, F3, F4 และ F5 (รูปที่ 4) แลวนําไปทดสอบฤทธิ์ตอหนอนใยผัก ไดเปอรเซ็นตการ
ตายเฉลี่ย 67, 97, 30, 30 และ13 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ทําใหทราบวา F2 มี alkaloid ชนิดที่มีฤทธิ์ตอ
หนอนใยผักมากที่สุด คือ alkaloid2 (รูปที่ 5-6) และจาก spectrum ทําใหทราบวาความยาวคลื่นสูงสุด
(λmax) ที่ใชวัด alkaloid2 คือ 215 nm (รูปที่ 7)
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รูปที่ 4 การใชเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟเพื่อแยกสารกึ่งบริสุทธิ์

รูปที่ 5 Fingerprintของ crude 1-4 และ F1-5

รูปที่ 6 HPTLC chromatogram ของ crude 1-4 และ F1-5
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รูปที่ 7 Spectrum ของสารalkaloids ตางๆ ที่พบใน crude2
4. การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑจากสารสกัดนอยหนา
เตรียมเปนผลิตภัณฑเขมขนสูตรตางๆ โดยนํา crude2 มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑสูตร EC
(emulsifiable concentrates) และ EW (emulsion in water) โดยผสมตัวทําละลาย สารอิมัลซิไฟ
เออร สารลดแรงตึงผิว และสารเติมแตงในอัตราสวนตางๆ และทดสอบการคงสภาพเบื้องตน จนได
เปนผลิตภัณฑที่เหมาะสมในสูตรEC และ EW อยางละ 1 สูตร (รูปที่ 8)เพื่อใชในการทดสอบ
ประสิทธิภาพตอหนอนใยผัก
EW

EC

รูปที่ 8 ผลิตภัณฑจากสารสกัดเมล็ดนอยหนาสูตร EWและ EC
5. การทดสอบการคงสภาพ (stability) ของสูตรผลิตภัณฑสารสกัดเมล็ดนอยหนา
 การคงสภาพของผลิตภัณฑกอนและหลังใชความรอนเปนตัวเรง โดยอบที่อุณหภูมิ
54องศาเซลเซียส เปนเวลา 14 วัน พบวาลักษณะทางกายภาพไมเปลี่ยนแปลงทั้ง สูตร EW และสูตร EC
(รูปที่ 9)
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EC

EW

รูปที่ 9 ผลิตภัณฑกอนและหลังอบใหความรอนที่อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส 14 วัน
 การคงสภาพของสารสกัดนอยหนาcrude2 เมื่อละลายในตัวทําละลายที่มีสภาพ
กรด-ดาง ไดแก 1N HCl, 0.1N HCl, 0.01N HCl, 0.001N HCl, H2O, 0.001N NaOH, 0.01N
NaOH, 0.1N NaOHและ 1N NaOHเรียงจากซายไปขวาตามลําดับ (รูปที่ 10) สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ในระยะเวลา 0, 1, 3, 7 และ 14 วันโดยชั่งสารสกัดนอยหนา 1กรัม ละลายดวยตัวสารละลายกรด-ดาง
4 มิลลิลิตร พบวา ในสภาวะดาง crude2 ละลายในตัวทําละลายไดดีและคงสภาพมากกวาในสภาวะกรด

รูปที่ 10 สารสกัด Crude2 ในตัวทําละลายกรด-ดางที่เวลาตางๆ
 การคงสภาพของลักษณะทางกายภาพของใบคะนา (phytotoxicity) หลังฉีดพนดวย
ผลิตภัณฑสูตร EC และ สูตร EW หลังฉีดพน 3 วัน พบวาใบคะนามีสภาพปกติ (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 ใบคะนา กอนและหลังฉีดพนดวยผลิตภัณฑสูตร EC และ EW

33

 การคงตัวของpH ของสารสกัดนอยหนาสูตร EC และ EW โดยแบงใสภาชนะขนาดเล็ก
แลวแยกเก็บ ที่อุณหภูมิตางๆ คือ 0องศาเซลเซียส, อุณหภูมิหอง(RT), 45องศาเซลเซียสและ 70องศา
เซลเซียส โดยวิเคราะหทุก 2 วัน จนครบ 14 วันจากการวัดคา pH พบวา ทั้งสูตร EC และ EW มี
แนวโนมลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น และมีอัตราการลดมากขึ้นเมื่อเก็บที่อุณหภูมิสูงขึ้น (รูปที่ 12)

รูปที่ 12 แนวโนมของคา pH เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นจากการเก็บรักษาผลิตภัณฑสูตร EC และ EW ที่อุณหภูมิตางๆ

ตารางที่ 1 คา pH จากการเก็บรักษาผลิตภัณฑสูตร EC และ EW ที่อุณหภูมิตางๆ
 การคงตัวของสารออกฤทธิ์ในสารสกัดนอยหนาสูตร EC และ EW โดยแบงใสภาชนะ
ขนาดเล็กแลวแยกเก็บ ที่อุณหภูมิตางๆ คือ 0องศาเซลเซียส, อุณหภูมิหอง(RT),45องศาเซลเซียส และ
70องศาเซลเซี ย ส โดยวิ เ คราะห ทุ ก 2 วั น จนครบ 14 วั นจากการวิ เคราะห ป ริ มาณสารออกฤทธิ์
alkaloid2ในผลิตภัณฑนอยหนาสูตร EC และ EW ที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 0, RT, 54 และ 70 องศาเซลเซียส
ดวยเครื่องHPTLC ในระยะเวลา 0, 2, 6, 8, 10, 12 และ 14 วัน ผลการเปรียบเทียบ HPTLC
chromatogramและ HPTLC fingerprint ไมพบความแตกตางหรือลดลงของ alkaloid2 ในทั้ง 2สูตร
ผลิตภัณฑ (รูปที่ 13-14) จึงนําตัวอยางดังกลาว ไปวิเคราะหดวยเครื่องHPLC ซึ่งมีความละเอียดในการ
แยกที่ดีกวา โดยใช column ODS3, สารตัวพา water/methanol/acetonitrile(15/50/35)ตรวจวัดที่
ความยาวคลื่น 215nm ผลการเปรียบเทียบ HPLC chromatogram (รูปที่ 15) พบวามีการเปลี่ยนแปลง
ของสารสําคัญเพียงเล็กนอยเทานั้น
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รูปที่ 13 HPTLC fingerprintและ HPTLC chromatogramของผลิตภัณฑสูตร EC
เก็บที่อุณหภูมิ 0, RT, 54 และ 70 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 0, 2, 6, 8, 10, 12 และ 14 วัน

รูปที่ 14 HPTLC fingerprintและ HPTLC chromatogram ของผลิตภัณฑสูตร EW
เก็บที่อุณหภูมิ 0, RT, 54 และ 70 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 0, 2, 6, 8, 10, 12 และ 14 วัน
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รูปที่ 15 HPLC chromatogram ของผลิตภัณฑสูตร EC และ EW
เก็บที่อุณหภูมิ 0, RT, 54 และ 70 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 0, 2, 6, 8, 10, 12 และ 14 วัน
 การคงตัวของคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑกอนอบและหลังอบอุณหภูมิ 54
องศาเซลเซียส 14 วัน ผลการสดสอบความเปนกรด-ดาง พบวากอนและหลังอบมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย และ ผลิตภัณฑหลังอบทั้ง 2 สูตร มีคา pH ลดลง คาตางๆ แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ EC, EW กอนและหลังอบ
สูตร EW

กอนอบ

หลังอบ

วิธีทดสอบ

กรด-ดาง
การไหลเท
pH
ฟอง

as H2SO4 0.008%
3.44%
4.38
1min=4ml, 12min=0ml

as H2SO4 0.010%
3.91
-

MT191 CIPAC L
MT148.1 CIPAC J
MT75.3 CIPAC J
MT47.1 CIPAC O

สูตร EC

กอนอบ

หลังอบ

วิธีทดสอบ

กรด-ดาง
ปริมาณน้ํา
pH
ฟอง

as H2SO4 0.008%
2.356
5.10
1min=4ml, 12min=4ml

as H2SO4 0.009%
2.156
4.88
-

MT191 CIPAC L
MT30.5 CIPAC J
MT75.3 CIPAC J
MT47.1 CIPAC O

6. การทดสอบประสิทธิภาพ (efficacy) เบื้องตนของผลิตภัณฑสารสกัดเมล็ดนอยหนาสูตร EC และ
สูตร EW
ผลการทดสอบผลิตภัณฑสูตร EC ตอหนอนใยผักวัย2-3 โดยวิธี Leaf dipping method วาง
แผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 4 ซ้ํา โดยมี 6 ระดับความเขมขนเปนกรรมวิธีที่อัตรา 0.00, 0.33,
0.50, 0.67, 0.83 และ 1.00%w/v พบวาใหเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผัก 17, 93, 100, 93,
100 และ 97% ตามลําดับ จากผลที่ไมแตกตางกันทุกความเขมขน จึงลดความเขมขนลง ที่อัตรา
0.00, 0.02, 0.08, 0.17, 0.25 และ 0.33%w/vพบวาใหเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผัก 12.5,
40.0, 50.0, 60.0, 62.5 และ 85.0% ตามลําดับจากการวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา การใชอัตรา
0.17, 0.25 และ 0.33% ใหผลการตายของหนอนใยผักไมแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
(ตาราง 3, รูปที่ 16)
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ผลการทดสอบผลิตภัณฑสูตร EW ตอหนอนใยผักวัย2-3 โดยวิธี Leaf dipping method วาง
แผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 4 ซ้ํา โดยมี 6 ระดับความเขมขนเปนกรรมวิธีที่อัตรา 0.00, 2.67,
4.00, 5.33, 6.67และ 8.00%w/vให %การตายของหนอนใยผัก 33, 90, 70, 100, 97 และ 93%
ตามลําดับ จากผลที่ไมแตกตางกันทุกความเขมขน จึงลดความเขมขนลง ที่อัตรา 0.00, 0.13, 0.67,
1.33, 2.00 และ 2.67%w/vพบวาให%การตายของหนอนใยผัก 12.5, 22.5, 32.5, 55.0, 72.5 และ
77.5% ตามลําดับจากการวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา การใชอัตรา 2.00 และ 2.67 % ใหผลการตาย
ของหนอนใยผักไมแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%(ตาราง 3, รูปที่ 16)

รูปที่ 16 หนอนใยผักที่ตายหลังไดรับผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนา
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย2 ในการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของ
ผลิตภัณฑนอยหนา สูตร EC และ สูตร EW
กรรมวิธี
1. EC formulation 0.00%w/v (additive)
2. EC formulation 0.02%w/v
3. EC formulation 0.08%w/v
4. EC formulation 0.17%w/v
5. EC formulation 0.25%w/v
6. EC formulation 0.33%w/v
7. EW formulation 0.00%w/v (additive)
8. EW formulation 0.13%w/v
9. EW formulation 0.67%w/v
10. EW formulation 1.33%w/v
11. EW formulation 2.00%w/v
12. EW formulation 2.67%w/v
13. น้ํา (กรรมวิธีควบคุม)
CV(%)

เปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย2
(%corrected mortality)
12.5 f
40.0 c-f
50.0 b-e
60.0 a-d
62.5 abc
85.0 a
12.5 f
22.5 ef
32.5 def
55.0 bcd
72.5 ab
77.5ab
37.80

หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันในแตละคอลัมนไมแตกตางกันทางสถิติ ใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน 95%
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7. การทดสอบประสิทธิภาพ (efficacy) ของผลิตภัณฑสารสกัดเมล็ดนอยหนาสูตร EC และ EW
กอน-หลังใหความรอนเปนตัวเรงที่อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส เปนเวลา 14 วัน
ผลการทดสอบผลิตภัณฑสูตร EC ตอหนอนใยผักวัย2-3 โดยวิธี Leaf dipping method วาง
แผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 4 ซ้ํา โดยมี 6 ระดับความเขมขนเปนกรรมวิธีที่อัตรา 0.00, 0.02,
0.08, 0.17, 0.25 และ 0.33%w/v ผลิตภัณฑกอนอบให%การตายของหนอนใยผัก 3, 8, 40, 53, 65
และ88% ตามลําดับ ผลิตภัณฑหลังอบให%การตายของหนอนใยผัก 3, 13, 30, 70, 60และ85%
ตามลําดับจากการวิเคราะหผลทางสถิติ พบวาที่อัตราเดียวกัน ทั้งกอนและหลังอบใหผลไมแตกตางทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ตารางที่ 4)
ผลการทดสอบผลิตภัณฑสูตร EW ตอหนอนใยผักวัย2-3 โดยวิธี Leaf dipping method วาง
แผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 4 ซ้ํา โดยมี 6 ระดับความเขมขนเปนกรรมวิธีที่อัตรา 0.00, 0.13,
0.67, 1.33, 2.00 และ 2.67%w/vผลิตภัณฑกอนอบให %การตายของหนอนใยผัก 5, 18, 38, 68, 70
และ 88% ตามลําดับ ผลิตภัณฑหลังอบให%การตายของหนอนใยผัก 3, 13, 48, 70, 80และ83%
ตามลําดับจากการวิเคราะหผลทางสถิติ พบวาที่อัตราเดียวกัน ทั้งกอนและหลังอบใหผลไมแตกตางทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย2 ในการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
นอยหนา สูตร EC กอนและหลังอบที่ อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส 14 วัน
กรรมวิธี
1. EC formulation 0.00%w/v (additive) กอนอบ
2. EC formulation 0.02%w/v กอนอบ
3. EC formulation 0.08%w/v กอนอบ
4. EC formulation 0.17%w/v กอนอบ
5. EC formulation 0.25%w/v กอนอบ
6. EC formulation 0.33%w/v กอนอบ
7. EC formulation 0.00%w/v (additive) หลังอบ
8. EC formulation 0.02%w/vหลังอบ
9. EC formulation 0.0.08%w/vหลังอบ
10. EC formulation 0.17%w/vหลังอบ
11. EC formulation 0.25%w/vหลังอบ
12. EC formulation 0.33%w/vหลังอบ
13. น้ํา (กรรมวิธีควบคุม)

CV(%)

เปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย2
(%corrected mortality)
2.5 f
7.5 f
40.0 cd
52.5 bc
65.0 ab
87.5 a
2.5 f
12.5 ef
30.0 de
70.0 ab
60.0 bc
85.0 a
-

34.0

หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันในแตละคอลัมนไมแตกตางกันทางสถิติ ใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน 95%
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย2 ในการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
นอยหนา สูตร EW กอนและหลังอบที่ อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส 14 วัน
กรรมวิธี
1. EW formulation 0.00%w/v (additive) กอนอบ
2. EW formulation 0.13%w/vกอนอบ
3. EW formulation 0.67%w/vกอนอบ
4. EW formulation 1.33%w/vกอนอบ
5. EW formulation 2.00%w/vกอนอบ
6. EW formulation 2.67%w/vกอนอบ
7. EW formulation 0.00%w/v (additive) หลังอบ
8. EW formulation 0.13%w/vหลังอบ
9. EW formulation 0.67%w/vหลังอบ
10. EW formulation 1.33%w/vหลังอบ
11. EW formulation 2.00%w/vหลังอบ
12. EW formulation 2.67%w/vหลังอบ
13. น้ํา (กรรมวิธีควบคุม)

CV(%)

เปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย2
(%corrected mortality)
5.0 e
17.5 de
37.5 cd
67.5 ab
70.0 ab
87.5 a
5.0 e
5.0 e
47.5 bc
70.0 ab
80.0 a
82.5 a
-

38.7

หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันในแตละคอลัมนไมแตกตางกันทางสถิติ ใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน 95%

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
การวิจัยสูตรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาเพื่อการปองกันกําจัดศัตรูพืช
เนื่องจากนอยหนาจัดเปนพืชที่มีศักยภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยแตละสวนไดแก ใบ เปลือก
ผล เมล็ด เปลือกตน และราก ใหสารที่มีฤทธิ์แตกตางกัน ในที่นี้เปนการทดสอบประสิทธิภาพตอ
หนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) โดยการสกัดเมล็ดนอยหนาดวย methanol ไดสารสกัดหยาบ
แลวนําไปแยกเปน 4 สวน ได crude1, crude2, crude3 และ crude4 เมื่อนําไปทดสอบฤทธิ์ตอ
หนอนใยผักพบวา crude 2 มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก จึงไดนํา crude2 ไปศึกษาสภาวะ (condition) ที่
เหมาะสมสําหรับเครื่อง HPTLC ในการวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ, สกัดตอเปนสารกึ่ง
บริสุทธิ์ และเตรียมเปนผลิตภัณฑเขมขนสูตรตางๆ จากการศึกษาสภาวะ โดยใช HPTLC glass plate
silica gel 60 F254 ไดสารตัวพา EtOAc/MTBE/MeOH (93/5/2) สองภายใตแสง UV254, 366nm
และแสงธรรมชาติ แลวสเปรยดวยน้ํายา dragendorff s spray reagent พบวาสามารถแยก
alkaloid ตางๆ ออกจากกันได จึงใชเปนวิธีวิเคราะหสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ที่สกัดไดจาก crude 2 โดย
แยกไดเปน 5 สวน คือ F1, F2, F3, F4 และ F5 พบ alkaloids 8 ชนิด จากการทดสอบฤทธิ์ตอ
หนอนใยผัก พบวา F1และ F2 ให%การตายของหนอนสูง ทําใหทราบวา alkaloid2 (Rf 0.57) คือ
สารที่ออกฤทธิ์สูงสุด จึงใชเปนสารอางอิง ในการวัดปริมาณสารสําคัญในผลิตภัณฑ ซึ่งจากการวิจัย
สู ต รผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นรู ป แบบต า งๆ พบว า สู ต รที่ เ หมาะสมในการทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ มี 2 สู ต รคื อ EC
(emulsifiable concentrates) และ EW (emulsion in water) เมื่อทดสอบความคงตัวหลังใหความ
รอนเปนตัวเรงที่อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส 14 วัน พบวาผลิตภัณฑยังคงลักษณะทางกายภาพไม
เปลี่ยนแปลงทั้ง 2 สูตร เมื่อทดสอบประสิทธิภาพตอหนอนใยผัก ของผลิตภัณฑสูตร EC ที่อัตรา
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0.33%w/v และสูตร EW ที่อัตรา 2.67%w/v พบวาให%การตายหนอนหนอนใยผักเกิน 80% ไม
แตกตางทางสถิติทั้งกอนและหลังอบที่อัตราเดียวกันสอดคลองกับผลการวิเคราะหดวย HPTLC และ
HPLC ซึ่งให chromatogram ของ alkaloid2 คงที่เมื่อเก็บที่อุณหภูมิตางๆ ในชวงเวลา 0-14วันแต
คา pH มีแนวโนมลดลง และมีอัตราการลดมากขึ้นเมื่อเก็บที่อุณหภูมิสูงขึ้นการทดลองนี้ควรตอยอดเพื่อ
หาสูตรโครงสรางของสารออกฤทธิ์ alkaloid2 ดวยเครื่องมือแมสสเปกโตรมิเตอร จะทําใหสามารถ
วิเคราะหหาปริมาณสารออกฤทธิ์ที่แนนอนได สําหรับผลิตภัณฑสูตร EC และ EW ที่พัฒนาขึ้น
สามารถนําไปตอยอดศึกษาประสิทธิภาพตอแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นๆไดในอนาคต เพื่อเพิ่มมูลคาและ
สนองนโยบายการลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
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การทดลองที่ 1.4
วิจัยความเปนพิษของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาตอลูกปลานิล
Study on acute Toxicity of Annona squamosa L. extracted formulation
on Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
นางธิติยาภรณ อุดมศิลป
Thitiyaporn Udomsil

ผูวิจัย
นางธนิตา ค่ําอํานวย
Thanita Kham-amnouy

นางสาวณัฐพร ฉันทศักดา
Nattaporn Chanthasakda

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเขมขนของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาที่
ทําใหลูกปลานิลตายรอยละ 50 (LC 50 ) โดยแบงการทดลองออกเปน 2 กลุมคือ กลุมทดสอบและกลุม
ควบคุม โดยทําการทดลองกลุมละ 4 ซ้ํา ใชลูกปลานิลซ้ําละ 10 ตัว เพื่อทําการทดสอบแบบหยาบ
(Preliminary test) โดยใชความเขมขน 10, 20, 30, 40, 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม/ลิตร พบวา
ความเขมขนสูงสุดของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาที่ทําใหลูกปลานิลมีชีวิตรอด 100% และความ
เขมขนต่ําสุดที่ทําใหลูกปลานิลตาย 100% อยูในชวง 0.01-2 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ จึงนํามา
ทดสอบแบบละเอียด (Definitive test) โดยแบงความเขมขนออกเปน 7 ชวง คือ 0.01, 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5 และ 1.0. มิลลิกรัม/ลิตร พบวาคาความเขมขนของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาที่ทําให
ปลาตายจํานวนครึ่งหนึ่งในเวลา 96 ชั่วโมง เมื่อวิเคราะหดวยโปรแกรม Probit analysis มีคาเทากับ
0.123 มิลลิกรัม/ลิตร
คําสําคัญ : สารสกัดนอยหนา ผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนา ลูกปลานิล
Abstract
This research aims to study the median lethal concentration (LC 50 ) of Annona
squamosa L. extracted formulation on Nile tilapia (Oreochromis niloticus). It was
found that the experiment was divided into 2 groups as treatment group and control
group. Ten fish per group were used and four replicates were tested. Preliminary test
was done at concention of 10, 20, 30, 40, 50, 100 and 200 mg/L. The ranged for
survived and dead fish were 0.01-2 mg/L. Then, concentrations of 0.01, 0.1, 0.2, 0.3,
0.4, 0.5 and 1.0 mg/L were used as definitive tested. It was found that LC50 (96 hr)
was 0.123 mg/L performed by probit analysis program.
Key words : Annona squamosa L. extract, formulation, median lethal concentration
(LC 50 ), alkaloids
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บทนํา
ประเทศไทยมีพืชหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช เชน
สะเดา หางไหล หรือ โลติ๊น หนอนตายหยาก สาบเสือ ซึ่งนักวิจัยสาขาเกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของไดทําการทดลองคนควาหาสารทดแทนสารเคมีการเกษตร พบวา สามารถนําเอาสวนที่
สําคัญตางๆ เชน ตน ราก ใบ ดอก และผล มาสกัดเพื่อใหไดสารสําคัญจากพืชนั้นๆ มาใชควบคุม
ศั ต รู พืช แทนสารเคมี ได ดี โดยไม มีพิษตกคาง เนื่ องจากสารธรรมชาติสว นใหญจ ะสลายตัว ไดเร็ ว
นอกจากนี้สารสกัดจากพืชยังมีสารที่เปนองคประกอบอยูมากมาย ซึ่งแมลงจะตองใชเวลานานมากใน
การสรางความตานทานตอองคประกอบตางๆในสารสกัดเหลานั้น นอกจากพืชตางๆเหลานี้แลว ยังมี
พืชและสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชได เชน นอยหนา
(Annona. Squamosa L.) เปนพืชผลไมในกลุม custard apple family ในประเทศไทยเพาะปลูก
นอยหนาสายพันธุ Annoana squamosa L.
นอยหนา เปนพืชที่มีแนวโนมในการปองกันกําจัดศัตรูพืช จากการศึกษาคนควาจากเอกสาร
งานวิ จั ย ต า งๆ พบว า มี คุณสมบั ติใ นการออกฤทธิ์ค วบคุมและกํา จัดแมลงต างๆได สารสกัด เมล็ ด
นอยหนาดวยเอทานอลและเมทานอลมีฤทธิ์กําจัด ดวง pulse (Callosobruchus chinensis) ไดถึง
100% (Al-Lawati et al., 2002) และสามารถกําจัดดวง khapra (Trogoderma granarium) ได
สารสกัดใบและเมล็ดนอยหนายังสามารถควบคุมแมลงไดอีกหลายชนิด เชน เพลี้ย หนอนฝาย ตั๊กแตน
มด แมลงหวี่ จากรายงานสารเคมีในผลนอยหนาประกอบดวย diterpenoid compound เชน kaur16-en-18-oic acid, α-pinene, sabinene และ limonene (Andrade et al., 2001) ซึ่งขอมูล
สวนใหญของงานวิจัยนอยหนา จะเปนการศึกษาทางดานประสิทธิภาพและสารสําคัญ มีสวนนอยที่
ทําการศึกษาและพัฒนาเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป จึงไดนํามาทําการวิจัยและพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อทดแทนหรือลดการใชสารเคมี
นอยหนา ชื่อวิทยาศาสตร Annona squamosa Linn. มีชื่อสามัญ Sugar Apple,
Sweetsop, Custard Apple องคประกอบทางเคมีของเมล็ดมีสาร anonaine
alkaloid,
isocorydine สารกลุม acetogenin ชื่อ annonacin A จําแนกตามลักษณะเปน 2 ชนิด ไดแก
นอยหนาพื้นเมืองหรือนอยหนาฝาย แบงออกไดเปน 2 สายพันธุ ตามลักษณะของสีผลคือ นอยหนา
ฝายเขียวซึ่งมีผลสีเขียว กับนอยหนาฝายครั่งมีผลสีมวงเขม และนอยหนาหนังหรือนอยหนาญวน แบง
ได 3 สายพันธุ คือ นอยหนาหนังเขียวมีผลสีเขียว นอยหนาหนังทอง และนอยหนาหนังครั่ง นอกจากนี้
ยังมี นอยหนาพันธุลูกผสม 2 สายพันธุ คือ พันธุเพชรปากชองและพันธุเนื้อทอง
สารสกัดเมทานอลจากใบนอยหนามีความเปนพิษตอเพลี้ยออนถั่ว โดยมีคา LC50 เทากับ
2,089.30μg/mL (สุดารัตนและคณะ, 2554) จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดตอเพลี้ยออน
พบวา สารสกัดจากนอยหน า ออกฤทธิ์ ดีที่สุดตอเพลี้ยออน จากรายงานวิจัยพบวาสารสําคัญในใบ
นอยหนาเปนสารแอลคาลอยด(alkaloids) แอนโนเนอีน (anonaine) และเรซิน (resin) ในเมล็ดมี
น้ํามันอยูประมาณ 45% น้ํามันเปนพิษกับดวงปกแข็ง เพลี้ยออน แมลงวัน และมวนปกแข็ง (สมสุข,
2546)
กรกช (2554) ไดศึกษาฤทธิ์ตอการสัมผัสโดยตรง (direct contact) ตอหนอนแมลงวันทอง
โดยการจุมหนอน (dipping) ลงในสารผสมระหวางใบนอยหนาและใบแมงลักคา มีคา LC50 652.80 ±
13.15 ppm และ 683.25 ± 38.08 ppm ตามลําดับ และสารสกัดใบนอยหนาดวยเอทานอลนาจะเปน
สารเพิ่มฤทธิ์แบบ additive effect ใหแกสารสกัดใบสะเดาดวยเอทานอล และฤทธิ์ของสารสกัดตอการ
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กินของแมลงวันทองตัวเต็มวัย พบวาสารสกัดใบนอยหนาดวยน้ํามีประสิทธิภาพทําใหแมลงตายได ปาน
กลาง LC50 1,710.91 ± 67.07 ppm ฤทธิ์สารสกัดผสมควบคุมแมลงไดปานกลางเชนกัน สารสกัดใบ
สะเดาผสมใบนอยหนาดวยเอทานอลกําจัดแมลงไดสูงสุด LC50 1,605.87 ± 67.93 ppm
จากการศึกษาของ Khalequzzaman andSultana (2006) ทดสอบสารสกัดเมล็ดนอยหนา
ดวยตัวทําละลายตางๆกับตัวออนและตัวเต็มวัยของมอดแปง (Red flour beetle) 4 สายพันธุ คือ Raj,
CR 1, FSS II และ CTC-12 พบวาสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยเมทานอลมีความเปนพิษตอตัวออนมอด
แปงสายพันธุ FSS II นอยที่สุด และสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยปโตรเลียมสปริท มีความเปนพิษตอตัว
ออนมอดแปงสายพันธุ Raj สู งที่ สุด สําหรับตัวเต็มวัยของมอดแปง สารสกัดเมล็ดนอยหนาดวย
ปโตรเลียมสปริทมีความเปนพิษกับสายพันธุ CTC-12 สูงที่สุด และสารสกัดเมล็ดนอยหนาดวยอะซิโตน
มีความเปนพิษกับสายพันธุ CR 1 นอยที่สุด สารสกัดหยาบของนอยหนาสามารถควบคุมตัวออนผีเสื้อ
(Leatemia and Isman, 2004) ควบคุมแมลงวันผลไม ชนิด Mediterranean fruit fly (Ceratitis
capitata) ในระยะฟกไข รบกวนการวางไข และ ยืดเวลาพัฒนาการของตัวออน (Epino and Chang,
1993) ควบคุ มตั ว อ อนและตั ว เต็ มวั ย ของมอดแป งสี แดง Tribolium castaneum Herbst
(Khalequzzaman and Sultana, 2006)
ภัควรินทร (2560) ไดทําวิจัยสูตรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาเพื่อการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยการสกัดเมล็ดนอยหนาดวย methanol ไดสารสกัดหยาบ แลวนําไปแยก
เปน 4 สวน ได crude1, crude2, crude3 และ crude4 เมื่อนําไปทดสอบฤทธิ์ตอหนอนใยผักพบวา
crude2 มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก จึงไดนํา crude2 ไปเตรียมเปนผลิตภัณฑเขมขนสูตรตางๆ ซึ่งจากการ
วิ จั ย สู ต รผลิ ต ภั ณฑ ในรู ป แบบต า งๆ พบว า สู ตรที่เ หมาะสมในการทํา ผลิ ต ภัณ ฑมี 2 สูต รคือ EC
(emulsifiable concentrates) และ EW (emulsion in water) เมื่อทดสอบความคงสภาพหลังให
ความรอนเปนตัวเรงที่อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส 14 วัน พบวาผลิตภัณฑยังคงสภาพไมเปลี่ยนแปลง
ทั้ง 2 สูตร เมื่อทดสอบประสิทธิภาพตอหนอนใยผัก ของผลิตภัณฑสูตร EC ที่อัตรา 0.33%w/v และ
สูตร EW ที่อัตรา 2.67%w/v พบวาให%การตายหนอนหนอนใยผักเกิน 80% ไมแตกตางทางสถิติทั้ง
กอนและหลังอบที่อัตราเดียวกันสอดคลองกับผลการวิเคราะหดวย HPTLC และ HPLC ซึ่งให
chromatogram ของ alkaloid2 คงที่เมื่อเก็บที่อุณหภูมิตางๆ ในชวงเวลา 0-14วัน ผลิตภัณฑเหลานี้
สามารถนําไปตอยอดศึกษาประสิทธิภาพตอแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นๆไดในอนาคต เพื่อเพิ่มมูลคาและ
สนองนโยบายการลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การนําพืชมาใชเปนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองเขาใจถึงคุณภาพทาง
เคมี ของส วนตางๆของพืช เชน ตองทราบวาสารออกฤทธิ์ที่สําคัญในพืชนั้นเปนประเภทใด และ
สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไร จึงจําเปนตองศึกษาวิธีการสกัดที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับพืชและ
ประเภทของสารออกฤทธิ์ ในพื ชนั้ นๆ และใช สารเหลานี้เปนตัว บงชี้ในการวิ เคราะหคุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่ทําจากพืชชนิดนั้น ๆ การศึกษาสารสําคัญในพืช และการทดสอบประสิทธิภาพสารสําคัญ
จากพืชเพื่อใชในการควบคุมศัตรูพืชเปนสิ่งสําคัญในการเปนแนวทางการวิจัยสูตรและผลิตภัณฑสาร
สกัดจากพืชสําเร็จรูปพรอมใชที่มีคุณภาพ นอกจากนี้การวิจัยความเปนพิษของผลิตภัณฑสารสกัดจาก
พืชก็เปนสิ่งจําเปนเพื่อบงบอก ความปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม โดยทําการศึกษาความเปน
พิษตอลูกปลานิล เนื่องจากปลานิลเปนตัวแทนประชากรของปลาที่มีปริมาณมากในพื้นที่การเกษตร
สวนใหญ
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ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 และ 4 ตําแหนง
2. เครื่องแกวชนิดตางๆ เชน บีกเกอร กระบอกตวง ขวดวัดปริมาตร ปเปต เปนตน
3. เครื่อง HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography)
4. อุปกรณสําหรับเลี้ยงปลานิล เชน โหลแกวกลม อางเลี้ยงปลา ชุดอุปกรณสําหรับใหออกซิเจน
ในน้ํา สวิงตักปลา
5. เทอรโมมิเตอร
6. กระดาษวัด pH, Cl2, NO2 -, NO37. ไมบรรทัดและเวอรเนียสําหรับวัดขนาดตัวปลา
8. อาหารอัดเม็ดแหงสําหรับเลี้ยงปลา
วิธีการ
1. เตรียมผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาสูตร EC โดยนํามาเจือจางใหไดระดับความเขมขน ตามที่
ตองการ เพื่อรอวิเคราะหตอไป
2. การเตรียมลูกปลานิล
นําลูกปลานิล มาเลี้ยงปรับสภาพในหองปฏิบัติการอยางนอย 2 สัปดาห กอนการทดสอบ
แลวคัดลูกปลาที่สุขภาพดีมาทําการทดสอบ โดยแยกเลี้ยงไวในตูกระจกที่มีสภาพคลายภาชนะทดลอง
1-2 วันและงดการใหอาหาร 24 ชั่วโมงกอนการทดสอบปลาที่ใชในการทดลองจะมีการชั่งนํ้าหนักและ
วัดความยาวของลําตัวกอนทําการทดลอง
3. ทดสอบความเปนพิษของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาตอลูกปลานิล
วางแผนการทดลองแบบ CRD มีระดับความเขมขนเปนกรรมวิธี6 กรรมวิธี ดังนี้ โดย
กรรมวิธีเปนชนิดของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาความเขมขนแตกตางกัน 6 ระดับ
- การทดลองขั้นตน (range finding test) เพื่อหาระดับความเขมขนชวงกวางๆคือระดับ
ความเขมขนต่ําสุดที่ทําใหปลานิลตาย 100 เปอรเซ็นตและระดับความเขมขนสูงสุดที่ทําใหปลานิลมี
ชีวิตรอด 100 เปอรเซ็นตสังเกตและบันทึกผลจํานวนสัตวทดลองที่ตายภายใน 24, 48, 72 และ 96
ชั่วโมงและนําคาความเขมขนที่ไดไปจัดระดับความเขมขนที่เหมาะสมในการทดลองอยางละเอียด
ตอไป
- การทดลองอยางละเอียด (definitive test) เปนการทดลองเพื่อจัดระดับความเขมขน
หาระดับความเขมขนของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาที่ทําใหปลานิลตายครึ่งหนึ่ง โดยการนําผลจาก
การทดลองขั้นตนมาจัดระดับความเขมขนออกเปน 5 ระดับแตละระดับทําการทดลอง 3 ซ้ําตลอดการ
ทดลองจะใหอากาศเพื่อปองกันการขาดออกซิเจนสังเกตลักษณะอาการและบันทึกจํานวนสัตวทดลอง
ที่ตายภายใน 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองนําเปอรเซ็นตการตายสะสมของ
สัตวทดลองในแตละระดับความเขมขนไปคํานวณหาคาความเขมขนที่ทําใหสัตวทดลองตาย 50
เปอรเซ็นต (LC 50 ) ตามวิธีของ Litchfield and Wilcoxon (1949).
4. วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล
ระยะเวลา
เริ่มตน ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2561
สถานที่
กลุมงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
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ผลการทดลอง
1. เตรียมสารละลายผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาสูตร EC
ไดสารละลายที่มีความเขมขน 10, 20, 30, 40, 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อใชในการ
ทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑตอลูกปลานิลเบื้องตน
2. ทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน (LC50) ของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาตอลูกปลานิล
ลู กปลานิ ล ที่ ใช ทดสอบได จากบ อปลา อ.บ านโพธิ์ จ.ฉะเชิ งเทรา มี ความยาวเฉลี่ ย 4.28
เซนติ เมตร น้ํ าหนั กเฉลี่ ย 1.03 กรั ม จากการศึกษาความเปนพิ ษเฉี ยบพลันของผลิ ตภัณฑเบื้ องต น
(range finding test) พบวา จากการนับจํานวนลูกปลานิลที่ตายที่เวลา 24 ชั่วโมงหลังจากการ
ทดลอง พบวา ลูกปลานิลที่ทดลองจะตายเพิ่มขึ้นเมื่อระดับความเขมขนของสารละลายผลิตภัณฑ
นอยหนาเพิ่มขึ้นในทุกชวงเวลาที่ศึกษา และระดับความเขมขนสูงสุดที่ไมทําใหปลานิลตาย และระดับ
ความเขมขนต่ําสุดที่ทําใหปลานิลตาย 100% ที่ 96 ชั่วโมง มีคาเทากับ 0.01-2 มิลลิกรัม/ลิตร
ตามลําดับ
จากการทดสอบอยางละเอียด (definitive test) หาระดับความเขมขนของผลิตภัณฑสารสกัด
นอยหนาที่ทําใหปลานิลตายครึ่งหนึ่ง กําหนดระดับความเขมขนใหละเอียดยิ่งขึ้น ดังนี้ คือ 0.01, 0.1,
0.2, 0.3, 0.4, 0.5 และ 1.0. มิลลิกรัม/ลิตร และการทดลองชุดควบคุม พบวาระดับความเขมขน 0.01,
0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ลูกปลานิลตาย 3, 17, 57, 70,87 และ 97 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ และระดับความเขมขน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ลูกปลานิลตาย 100 เปอรเซ็นต เมื่อเวลาผานไป
96 ชั่วโมง (ตารางที่ 1)
จากการนําคาจํานวนสัตวทดลองที่ตายในแตละความเขมขนที่เวลา 24, 48, 72 และ 96
ชั่วโมงมาคํานวณเพื่อหาคา LC ดวยการวิเคราะหโพรบิท พบวาคา LC ของผลิตภัณฑสารสกัดจาก
เมล็ดนอยหนา มีคาเทากับ 0.123 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งจากการศึกษาผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาสูตร EC
พบวาสารออกฤทธิ์เปนสารกลุ มแอลคาลอยด (ภัควรินทร, 2560) นอกจากนี้ผลิตภัณฑสารสกัดจาก
นอยหนาสูตร EC ยังมีความเปนพิษตอลูกปลานิลมากกวาผลิตภัณฑสารสกัดจากพืชอื่นที่มีสารออกฤทธิ์
เปนกลุมแอลคาลอยดเหมือนกัน เชน ผลิตภัณฑสารสกัดหนอนตายหยากที่ผลิตในหองปฏิบัติการใหคา
LC 50 ลูกปลานิล 765 มิลลิกรัม/ลิตร ในเวลา 96 ชม. และผลิตภัณฑหนอนตายหยากที่ผลิตในโรงงาน
ตนแบบใหคา LC 50 ลูกปลานิล 225 มิลลิกรัม/ลิตร ในเวลา 96 ชม. (อุดมลักษณ, 2553) และเมื่อ
เทียบกับสารสกัดจากกลอยที่มีสารไดออสคอรีนและไดออสจีนิน อยูในกลุมแอลคาลอยด ใหคา LC 50
ลูกปลานิล 204.54 กรัมตอลิตร (ประสงค, 2014) ซึ่งมีความเปนพิษนอยกวาผลิตภัณฑสารสกัดจาก
นอยหนาสูตร EC
ในการทดสอบความเปนพิษของผลิตภัณฑสารสกัดจากเมล็ดนอยหนาสูตร EC ตอลูกปลานิล
นั้น สงผลทําใหปลาตาย ซึ่งจากการวิเคราะหคุณภาพของน้ํากอนการทดลองและตลอดการทดลองที่
96 ชั่วโมง พบวามีคา pH อยูในชวง 7-8 ซึ่งเปนชวงที่เหมาะสมตอการดารงชีวิตของสัตวนา อุณหภูมิ
น้ําอยูในชวง 25-28 องศาเซลเซียส แสดงใหเห็นวาการตายของปลาไมไดเกิดจากปญหาของคุณภาพ
น้ํา เนื่องจากคาดังกลาวเปนคาอยูในชวงที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลา (สานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2553)
50

50
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนลูกปลานิลที่ตาย และเปอรเซ็นตการตาย ของการทํา definitive test
ที่เวลา 96 ชั่วโมง
ความเขมขนของผลิตภัณฑสาร
สกัดนอยหนา (ppm)
กลุมควบคุม
0.01
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0

จํานวนปลาทั้งหมด
(ตัว)
30
30
30
30
30
30
30
30

จํานวนปลาที่ตาย
(ตัว)
0
1
5
17
21
26
29
30

เปอรเซ็นตการ
ตาย (%)
0
3
17
57
70
87
97
100

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาความเปนพิษเฉียบพลัน (LC 50 ) ของผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาสูตร EC ใหคา
ความเปนพิษ 0.123 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งผลิตภัณฑสารสกัดนอยหนาสูตร EC มีความเปนพิษสูงตอปลา
ดังนั้นการใชผลิตภัณฑจึงตองมีความระมัดระวัง และไมใชในพื้นที่ใกลแหลงน้ํา
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวิจัยผลิตภัณฑสารกําจัดวัชพืชจากแมงลักปา
กิจกรรมยอยที่ 2.1
วิจัยประสิทธิภาพของสารสกัดจากแมงลักปาในการควบคุมวัชพืช
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การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากแมงลักปาในการควบคุมวัชพืช ทําการทดลอง
ระหวาง ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ณ หองปฏิบัติการ กองวิจัยพัฒ นาปจจัยการผลิตทาง
การเกษตร และหองปฏิบัติการและเรือนทดลอง กลุมวิจัยวัชพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร โดยใชน้ํามันหอมระเหยเทียบเทาสกัดไดจากใบสดหรือใบแหงของแมงลักปาอัตรา
25, 50, 75 และ 100 กรัม เปรียบเทียบกับไมใสน้ํามันหอมระเหย ทดสอบกับไมยราบยักษ (Mimosa
pigra L.) พบวา น้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากใบสดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกและการเจริญ
สูงสุด เมื่อทดสอบกับวัชพืชอื่นอีก 4 ชนิด ไดแก หญาขาวนก (Echinochloa crus-galli (L.) P.
Beauv) ผักโขมหนาม (Amaranthus spinosus L.) ถั่วผี (Phaseolus lathyroides L.) และ
ไมยราบเลื้อย (Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvallen) พบวา น้ํามันหอมระเหยเทียบเทา
สกัดจากแมงลักปาอัตรา 100 กรัม สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญของพืชทดสอบสวนใหญไดดี
ที่สุด โดยสามารถยับยั้งการงอก การเจริญของรากและลําตนหญาขาวนกได 94.96, 98.19 และ
96.92 เปอรเซ็นต ถั่วผีได 95.24, 87.75 และ 90.54 เปอรเซ็นต และไมยราบเลื้อยได 30.92, 90.24
และ 86.85 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนผักโขมหนามถูกยับยั้ง 100 เปอรเซ็นต ทุกอัตรา สารสกัด
หยาบที่สกัดดวยเมทานอลจาก ใบสด ใบแหง กิ่งและลําตนสด และ กิ่งและลําตนแหง เทียบเทาสกัด
จากแมงลักปาอัตรา 0.1, 0.5 และ 1 กรัม ปรากฏวา สารสกัดหยาบจาก ใบสด สามารถยับยั้งการ
งอกและการเจริญของไมยราบยักษไดดีที่สุดเชนกัน
เมื่อพนน้ํามันหอมระเหยเทียบเทาสกัดจากแมงลักปาอัตรา 100 และ 200 กรัม ผสมสารจับ
ใบ ใหวัชพืช 5 ชนิด ไดแก หญาขาวนก หญาปากควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd)
ผักโขมหนาม ถั่วผี และไมยราบเลื้อย ปรากฏวา แมงลักปาอัตรา 200 กรัม มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมวัชพืชดีที่สุด โดยหลังพน 7, 15 และ 30 วัน หญาขาวนก หญาปากควาย ผักโขมหนาม ถั่วผี
และไมยราบเลื้อย มีการตายสูงที่สุด และความสูง จํานวนใบ และน้ําหนักแหงตอกระถาง ของถั่วผี
และไมยราบเลื้อย นอยกวาพืชชนิดเดียวกันที่ไมไดรับน้ํามันหอมระเหยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการพนสารจับใบ และน้ํา ใบของวัชพืชทั้ง 5 ชนิด ที่ไดรับน้ํามันหอมระเหย มีอาการ
ฉ่ําน้ํา ใบและลําตนเปลี่ยนเปนสีขาว หรือน้ําตาล และแหงตายในที่สุด
คําสําคัญ : แมงลักปา
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Abstract
Efficacy test of extract from pignt, Hyptis suaveolens (L.) Poit., on weed
control was conducted at Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and
Cooperatives, Bangkok, during October, 2015 – September 2016. Mimosa pigra L. was
used as bioassay weed for preliminary test. The essential oil from fresh leaves shows
the highest inhibitory effect on seed germination and seedling growth. The other four
weeds; Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv, Amaranthus spinosus L., Phaseolus
lathyroides L. and Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvallen were maximum
inhibited at 100 g of essential oil on germination, root and shoot growth, of E. crusgalli (L.) P. Beauv 94.96, 98.19 and 96.92%, P. lathyroides L. 95.24, 87.75 and 90.54%
and M. diplotricha C. Wright ex Sauvallen 30.92, 90.24 and 86.85% respectively, while
A. spinosus L. was completely inhibited at all tested concentration. The methanalic
crude extract of fresh leaves yield the highest inhibitory on M. pigra L.
The essential oil was further tested with E. crus-galli (L.) P. Beauv,
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd, A. spinosus L., P. lathyroides L. and M.
diplotricha C. Wright ex Sauvallen in the pot. 200 g of essential oil shows the highest
efficacy at 7, 15 and 30 days after applied. The height, number of leaves and dry
weight of P. lathyroides L. and M. diplotricha C. Wright ex Sauvallen were significantly
lower than untreated of the same species. In addition, leaves and stem of weeds of
treated weed were turned into white or brown and died.
Key words : Hyptis suaveolens (L.) Poit.,
บทนํา
วัชพืชจัดเปนศัตรูพืชที่สําคัญของการเพาะปลูกพืชทั่วไป ซึ่งทําใหพืชปลูกไดรับความเสียหาย
ทั้งทางตรงและทางออมมากมาย เนื่องจากวัชพืชเปนตัวแกงแยงแขงขันปจจัยที่จําเปน ไดแก ธาตุ
อาหาร น้ํา และแสงแดด นอกจากทําความเสียหายตอพืชปลูกแลว ยังทําใหเกิดความเสียหายตอการ
ชลประทาน การประมง ปาไม การเลี้ยงสัตว การคมนาคม ฯลฯ (พรชัย, 2540) อยางไรก็ตามพืชที่
เปนวัชพืชบางชนิดสามารถนํามาใชประโยชนได เชน ปองกันการชะลางพังทลายของดิน เพิ่มความ
อุดมสมบูรณของดิน ใชเปนวัสดุคลุมดิน (พรชัย, 2540) รวมถึงการสกัดสารจากวัชพืชชนิดตางๆ เพื่อ
ใชประโยชนในการควบคุมวัชพืช เปนตน
ปจจุ บัน การกํา จัดวัชพื ชส วนใหญใชดวยสารกําจัดวัช พืช และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดย
สะทอนจากปริมาณการนําเขาสารกําจัดวัชพืช เชน ในป 2557 มีการนําเขา สารกําจัดศัตรูพืช ปริมาณ
147,375 ตัน มูลคา 22,812 ลานบาท เปนสารกําจัดวัชพืชสูงถึง 117,645 ตัน คิดเปนมูลคา 13,435
ลานบาท ในป 2558 มีการนําเขา สารกําจัดศัตรูพืช ปริมาณ 149,546 ตัน มูลคา 19,326 ลานบาท
เป น สารกํ า จั ด วั ช พื ช สู ง ถึ ง 119,971 ตั น คิ ด เป น มู ล ค า 11,016 ล า นบาท (สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2559) ซึ่งในป 2555 มีรายงานผูปวยที่ไดรับสารพิษจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจากการ
ทํางานและสิ่งแวดลอม จํานวน 1,509 ราย อัตราปวย 2.35 ตอประชากรแสนคน (แสงโฉม และ
8

8

8

8
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สุชาดา, 2555) นอกจากนี้การใชสารกําจัดวัชพืชชนิดใดชนิดหนึ่งตอเนื่องเปนเวลานาน สงผลใหวัชพืช
หลายชนิดตานทานตอสารกําจัดวัชพืช ซึ่งจากการสังเกตของนักวิชาการ และเกษตรกร พบวาสาร
กําจัดวัชพืช atrazine เริ่มไมมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชบางชนิด เชน ผักโขม (Amaranthus
gracilis L.) และหญายาง (Euphorbia heterophylla L.) (Suwannagul and Suwanaketnikom,
2001) และ Heap (1997) รายงานวาพบวัชพืชที่มีความตานทานตอสารกําจัดวัชพืช atrazine ทั่ว
โลก ถึง 60 ชนิด เปนวัชพืชประเภทใบกวางใบ 19 ชนิด และวัชพืชประเภทใบแคบ 41 ชนิด
แมงลักปา หรือกะเพราผี (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) เปนวัชพืชที่มีศักยภาพในการ
ควบคุมวัชพืช โดย ชอุม และ ศิริพร (2550) รายงานวาสารสกัดจากแมงลักปาดวยน้ําสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของหญาขาวนกได และการพนสารสกัดแมงลักปากอนวัชพืชงอก 7 วัน ทําใหผักโขม
หนามมีความสูงลดลง 10% และที่ 4 สัปดาหหลังพนสารฯ ผักเบี้ยหินมีน้ําหนักแหงลดลง 15% (ชอุม
และ ศิริพร, 2551) และศิริกันยา (2544) รายงานวาสารสกัดกระเพราผีเทียบเทาน้ําหนักแหง 10.00
กรัม สามารถควบคุมแหวหมูกอนและหลังงอกไดใกลเคียงกับ อิมาเซทาไพร อยางไรก็ตามยังไมมี
ข อ มู ล การใช ส ารสกั ด น้ํ า มั น หอมระเหยจากแมงลั ก ป า เพื่ อ ใช ค วบคุ ม วั ช พื ช ดั ง นั้ น จึ ง ควรศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปาในการควบคุมวัชพืช เพื่อนําไปพัฒนาใชควบคุม
วัชพืช เพื่อเปนทางเลือกและลดการใชสารสังเคราะหตอไป
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เมล็ดวัชพืชจํานวน 6 ชนิด ไดแก หญาขาวนก หญาปากควาย ผักโขมหนาม ถั่วผี ไมยราบ
เลื้อย และไมยราบยักษ
2. แมงลักปา (จังหวัดกาญจนบุรี)
3. จานแกว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร
4. ตาชั่งไฟฟา
5. เมทานอล 100%
6. วุน
7. กระถางพลาสติก ขนาด 6 นิ้ว
8. ดิน
วิธีการ
1. การเตรียมเมล็ดวัชพืช
วัชพืชที่ใชในการทดสอบมี 6 ชนิด ไดแก
- หญาขาวนก (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.)
- หญาปากควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd)
- ผักโขมหนาม (Amaranthus spinosus L.)
- ถั่วผี (Phaseolus lathyroides L.)
- ไมยราบเลื้อย (Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvallen) และ
- ไมยราบยักษ (Mimosa pigra L.)
เก็บเมล็ดผึ่งในรมจนแหง ทําความสะอาด เลือกเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณเก็บไวในตูเย็นอุณหภูมิ
4-5 องศาเซลเซียส จนกวาจะใช
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2. การสกัดสารจากแมงลักปา
2.1) การสกัดน้ํามันหอมระเหย เก็บตัวอยางแมงลักปา แยกออกเปน 4 สวน ไดแก 1) ใบสด 2)
ใบแหง 3) กิ่งและลําตนสด และ 4) กิ่งและลําตนแหง นําแตละสวนน้ําหนัก 500 กรัม ใสในน้ํา 1 ลิตร
นําไปสกัดน้ํามันหอมระเหยดวยวิธีการกลั่น แบบ Hydro-stream Distillation
2.2) การสกัดหยาบ นําสวนตางๆ ของแมงลักปาเชนเดียวกับขอ 2.1 มาสกัดดวยเมทานอล
100% เปนตัวทําละลาย อัตราสวน 1:10 (แมงลักปา 1 กรัม ตอ เมทานอล 10 มิลลิลิตร) แชไว
ประมาณ 7 วัน แลวนํามากรอง และกลั่นระเหยแหง เพื่อลดปริมาตร และนําไปเก็บไวในตูเย็นจนกวา
จะใช
3. ผลของสารที่สกัดจากแมงลักปาตอการงอกและการเจริญเติบโตในหองปฏิบัติการ
3.1) ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหย
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบเบื้องตนเพื่อหาอัตราที่เหมาะสมในการทดสอบ วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD 4 ซ้ํา สวนกรรมวิธี คือ น้ํามันหอมระเหยอัตราตางๆ นําน้ํามันหอมระเหยเทียบเทา
สกัดไดจากใบสดของแมงลักปาอัตรา 0.01, 0.10, 1, 10 และ 100 กรัม ใสในจานแกวที่บรรจุ
สารละลายวุน 0.3% ปริมาตร 3 มิลลิลิตร อัตราละ 4 จาน และอีก 4 จาน ไมใสน้ํามันหอมระเหย
(ชุดควบคุม) รวมทั้งสิ้น 24 จาน ปลอยใหเย็นที่อุณหภูมิหอง
นํ า เมล็ ดไมยราบยั กษ ที่ ผ า นการแชใ นน้ํา รอน และปลอ ยให เย็น ที่อุณ หภูมิ หอง นาน 12
ชั่วโมง เลือกเมล็ดที่สมบูรณไมมีรองรอยถูกทําลาย จํานวน 50 เมล็ด ใสในจานแกวที่บรรจุสารละลาย
วุนและน้ํามันหอมระเหย ขางตน เติมน้ํากลั่น 3 มิลลิลิตร ปดฝา วางไวที่อุณหภูมิหอง นาน 7 วัน
บันทึกจํานวนเมล็ดงอก สุมวัดความยาวรากและตน จํานวนซ้ําละ 10 ตน นําผลที่ไดไปคํานวณหา
คาเฉลี่ย และนําคาเฉลี่ยไปคํานวณประสิทธิภาพการยับยั้งการงอกและการเจริญ ดังนี้
- การยับยั้งการงอก (%) = [(A-B)/A] x 100
A = คาเฉลี่ย (จาก 4 ซ้ํา) จํานวนเมล็ดงอกในชุดควบคุม
B = คาเฉลี่ย (จาก 4 ซ้ํา) จํานวนเมล็ดงอกในชุดที่ไดรับสาร
- การยับยั้งการเจริญ (%) = [(A-B)/A] x 100
A = คาเฉลี่ย (จาก 4 ซ้ํา) ความยาวราก/ตนวัชพืชในชุดควบคุม
B = คาเฉลี่ย (จาก 4 ซ้ํา) ความยาวราก/ตนวัชพืชในชุดที่ไดรับสาร
เลือกน้ํามันหอมระเหยเทียบเทาสกัดไดจากใบสดของแมงลักปาอัตราที่ใหผลยับยั้งการงอก
และการเจริญสูงสุดไปศึกษาตอในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 หาอัตราที่เหมาะสมในการทดสอบ นําชวงอัตราที่ใหผลยับยั้งการงอกและการ
เจริญสูงสุด มาศึกษาเพิ่มเติม โดยมีการกระจายอัตรามากขึ้น และดําเนินการทดลองเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1 เลือกอัตราต่ําสุดที่ใหผลการยับยั้งการงอกและการเจริญของพืชทดสอบสูงสุด สําหรับการ
ทดสอบในขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากสวนตางๆ ของแมงลักปา
นําน้ํามันหอมระเหยจากสวนตางๆ ของแมงลักปา ไดแก ใบสด ใบแหง กิ่งและลําตนสด และกิ่งและ
ลําตนแหง โดยใชอัตราต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญของไมยราบยักษสูงสุด ในขั้นตอน
ที่ 2 และดําเนินการเชนทดสอบเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 1 เลือกน้ํามันหอมระเหยจากสวนของพืชที่
ใหผลการยับยั้งการงอกและการเจริญของไมยราบยักษ ไปศึกษาตอในขั้นตอนที่ 4
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ขั้นตอนที่ 4 ผลตอการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิด นําน้ํามันหอมระเหยจาก
สวนของแมงลักปาที่ใหผลการยับยั้งการงอกและการเจริญของไมยราบยักษสูงสุดในขั้นตอนที่ 3 มา
ทดสอบกับวัชพืช 4 ชนิด ไดแก หญาขาวนก ถั่วผี ผักโขมหนาม และไมยราบเลื้อย และดําเนินการ
ทดลองเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 1
3.2 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ
นําสารสกัดหยาบที่สกัดจากสวนตางๆ ของแมงลักปา ไดแก ใบสด ใบแหง กิ่งและลําตนสด
และ กิ่งและลําตนแหง นําไปทดสอบกับเมล็ดไมยราบยักษ วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ํา สวน
กรรมวิธี คือ สารสกัดหยาบอัตราตางๆ โดยใชสารสกัดหยาบเทียบเทาสกัดจากแมงลักปาอัตรา 0.1,
0.5 และ 1 กรัม นําไปละลายในเมทานอล 100% จากนั้นดูดสารละลายใสจานแกว จานละ 3
มิลลิลิตร อัตราละ 4 จาน และอีก 4 จาน ใสน้ํากลั่น จานละ 3 มิลลิลิตร นําไปตั้งที่อุณหภูมิหอง เปด
ฝาจานแกวเล็กนอย ทิ้งไว 1 คืน เพื่อใหเมทานอลและน้ํากลั่นระเหย จากนั้นจึงนําเมล็ดไมยราบยักษ
ที่ผานการแชน้ํารอนแลวเหมือนขั้นตอนที่ 1 ใสในจานแกว จานละ 50 เมล็ด เติมน้ํากลั่น 5 มิลลิลิตร
ปด ฝา วางไวที่อุณหภูมิห อง เมื่ อครบ 7 วัน บัน ทึกจํานวนเมล็ดงอก สุมวัดความยาวรากและตน
จํานวนซ้ําละ 10 ตน นําผลที่ไดไปคํานวณหาคาเฉลี่ย และคํานวณประสิทธิภาพการยับยั้งการงอก
และการเจริญเติบโต เชนเดียวกับการทดสอบในขั้นตอนที่ 1
4. ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปาในการควบคุมวัชพืชในสภาพเรือนทดลอง
นําน้ํามันหอมระเหยจากสวนของแมงลักปาและอัตราที่ใหผลยับยั้งการงอกและการเจริญของ
พืชทดสอบ ในขอ 3) มาทดสอบตอในกระถางสภาพเรือนทดลอง โดยวางแผนการทดลอง แบบ CRD
4 ซ้ํา มี 4 กรรมวิธี ไดแก
กรรมวิธีที่ 1 น้ํามันหอมระเหยอัตราที่ใหผลดีที่สุดในการทดลองที่ 3) + สารจับใบ
กรรมวิธีที่ 2 แมงลักปาอัตรา 2 เทาของกรรมวิธีที่ 1+ สารจับใบ
กรรมวิธีที่ 3 สารจับใบ
กรรมวิธีที่ 4 น้ําเปลา
เตรียมน้ํามันหอมระเหยที่ใชพนในกรรมวิธีที่ 1 และ 2 โดยคํานวณปริมาณน้ํามันหอมระเหย
ที่ใชพนตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร (คํานวณจากพื้นที่ของจานแกวที่ใชทดสอบในขอ 3) กรรมวิธีที่ 1, 2
และ 3 หยดสารจับใบกรรมวิธีละ 1 หยด และทุกกรรมวิธีใสน้ําอัตรา 80 ลิตร/ไร จากนั้นคนใหน้ํามัน
หอมระเหยและสารจับใบละลาย เตรียมสําหรับใชพนในกระถาง
เตรียมกระถางขนาด 6 นิ้ว ใสดินรวนเปนวัสดุปลูก จากนั้นหวานเมล็ดวัชพืช 100 เมล็ดตอ
กระถาง เมื่อวัชพืชงอก ทําการถอนตนที่ไมตองการออก ใหเหลือเฉพาะตนวัชพืชที่ สมบูรณ แข็งแรง
มีขนาดและความสูงใกลเคียงกัน 20 ตนตอกระถาง เมื่อตนวัชพืชมีใบจํานวน 2-3 ใบ พนน้ํามันหอม
ระเหยจากแมงลักปา ตามกรรมวิธีที่กําหนด และบันทึกขอมูลดังนี้
การบันทึกขอมูล
1. ลักษณะอาการที่ปรากฏบนตนวัชพืชหลังพนน้ํามันหอมระเหย
2. จํานวนตนที่มีชีวิตรอด (ตนวัชพืชที่ยังมีสีเขียว) หลังพน 7, 15 และ 30 วัน นําไปคํานวณ
เปนเปอรเซ็นตการตายของวัชพืช ดังนี้
การตายของวัชพืช (%) = [(A-B)/A] x 100
A = จํานวนตนในกรรมวิธีควบคุม
B = จํานวนตนที่มีชีวิตรอดหลังพนสาร
6
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3. บันทึกความสูง และจํานวนใบของวัชพืช หลังพน 30 วัน
4. บันทึกน้ําหนักแหงของวัชพืช โดยดึงตนวัชพืชออกจากกระถาง หลังพน 30 วัน ลางทํา
ความสะอาดราก จากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน แลวนํามาชั่งน้ําหนัก
แหง
ระยะเวลา
สถานที่

เริ่มตน ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2559
หองปฏิบัติการ กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
หองปฏิบัติการและเรือนทดลอง กลุมวิจัยวัชพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ผลการทดลอง
1. ผลของน้ํ า มั น หอมระเหยและสารสกั ด หยาบแมงลั กปา ตอการงอกและการเจริญเติบโตใน
หองปฏิบัติการ
เก็บตัวอยางแมงลักปาจากจังหวัดกาญจนบุรี นํามาแยกเปนสวนตางๆ ไดแก 1) ใบสด 2) ใบ
แหง 3) กิ่งและลําตนสด และ 4) กิ่งและลําตนแหง นําไปสกัดน้ํามันหอมระเหย พบวาสวนของแมงลัก
ปาที่ใหน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด คือ ใบ สวนของกิ่งและลําตน มีปริมาณน้ํามันหอมระเหยเพียง
เล็กนอย ดังนั้นจึงเลือกน้ํามันหอมระเหยจากสวนของใบใชสําหรับการทดลองเบื้องตน ไดผลการ
ทดลองดังนี้
1.1 ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหย
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบเบื้องตนเพื่อหาอัตราที่เหมาะสมในการทดสอบ โดยใชน้ํามันหอม
ระเหยเทียบเทาสกัดจากใบสดของแมงลักปาอัตรา 0, 0.01, 0.1, 1, 10 และ 100 กรัม พบวา อัตรา
100 กรัม สามารถยับยั้งการงอก การเจริญเติบโตของราก และลําตนของไมยราบยักษไดสูงสุด 100
เปอรเซ็นต แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากอัตราอื่นๆ (Table 1)
ขั้นตอนที่ 2 จากผลการทดลองในขั้นตอนที่ 1 แบงอัตราแมงลักปาระหวาง 10-100 กรัม
ออกเปน 0, 25, 50, 75 และ 100 กรัม เมื่อนําไปทดสอบกับไมยราบยักษ พบวา อัตรา 25-100 กรัม
สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของรากและลําตนได โดยที่อัตรา 100 กรัม สามารถยับยั้ง
การงอกไดสูงสุด 100 เปอรเซ็นต แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากอัตราอื่นๆ และที่อัตรา 75
และ 100 กรัม สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตไดสูงสุดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากอัตราอื่นๆ
โดยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของรากได 96.62 และ 100 เปอรเซ็นต และยับยั้งการเจริญเติบโต
ของลําตนได 95.49 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 2 และ Figure 1)
ขั้นตอนที่ 3 เนื่องจากปริมาณน้ํามันหอมระเหยจากสวนกิ่งและตนทั้งสดและแหง มีปริมาณ
นอยมาก ไมสามารถนํามาใชทดสอบได จึงใชน้ํามันหอมระเหยจากใบสดและแหงในการศึกษาใน
ขั้นตอนนี้ พบวา น้ํามั นหอมระเหยจากใบสดสามารถยับยั้งการงอก การเจริญ ของราก และลําตน
ไมยราบยักษดีกวาน้ํามันหอมระเหยจากใบแหงที่อัตราที่เทากัน (Table 3) ดังนั้นจึงเลือกน้ํามันหอม
ระเหยจากสวนของใบสดสําหรับนําไปทดสอบกับเมล็ดวัชพืช ในขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลตอการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช จํานวน 4 ชนิด ไดแก
หญาขาวนก ผักโขมหนาม ถั่วผี และไมยราบเลื้อย พบวา ที่อัตรา 100 กรัม สามารถยับยั้งการงอก
การเจริ ญ ของรากและลํ า ต น ของหญ า ขาวนก ถั่ว ผี และไมยราบเลื้อย ไดดี ที่สุด แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจากอัตราอื่นๆ โดยในหญาขาวนกยับยั้งได 94.96, 98.19 และ 96.92 เปอรเซ็นต
ถั่วผีได 95.24, 87.75 และ 90.54 เปอรเซ็นต และไมยราบเลื้อยเทากับ 30.92, 90.24 และ 86.85
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เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะที่ทุกอัตราของแมงลักปาสามารถยับยั้งการงอก การเจริญของรากและ
ลําตนในผักโขมหนามได 100 เปอรเซ็นต (Table 4 และ Figure 2)
1.2 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ
เมื่อนําสารสกัดหยาบจากสวนตางๆ ของแมงลักปา ไดแก ใบสด ใบแหง กิ่งและลําตนสด
และ กิ่งและลําตนแหง ที่สกัดดวยดวยเมทานอล ทดสอบกับไมยราบยักษ อัตรา 0, 0.1, 0.5 และ 1
กรัม พบวา ใบสดสามารถยับยั้งการงอก การเจริญของรากและลําตนไมยราบยักษไดดีกวาสวนอื่นๆ
โดยที่อัตรา 1 กรัม ในน้ํากลั่นและ เมทานอลสามารถยับยั้งการงอกได 18.92 และ 23.08
เปอรเซ็นต ยับยั้งการเจริญของรากได 56.85 และ 57.62 เปอรเซ็นต และยับยั้งการเจริญของลําตนได
73.06 และ 73.99 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 5)
จากผลการทดลอง พบวา น้ํามันหอมระเหย และสารสกัดหยาบ ที่สกัดไดจากแมงลักปาใน
อัตราที่ต่ําจะสงเสริมการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ ในขณะที่สามารถยับยั้งการงอก
และการเจริญไดเพิ่มขึ้น เมื่อมีอัตราแมงลักปาเพิ่มขึ้น แสดงวาสารสกัดที่ไดจากแมงลักปามีคุณสมบัติ
เปน hormone -like-herbicide เมื่อใชในปริมาณที่นอยจะชวยสงเสริมการเจริญเติบโต แตหากใชใน
ปริมาณมากจะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโต เชนเดียวกับ 2, 4-ดี ใชในการเพิ่มจํานวนเซลลในการ
เพาะเลี้ย งเนื้อเยื่อ แตสามารถใชเปน สารกําจัดวัชพืชไดห ากใชในปริมาณที่สูง โดยทําใหพืชมีการ
เจริญเติบโตผิดปกติ โดยเฉพาะสวนยอดที่กําลังพัฒนา ทําใหตนแคระแกร็น ใบ ลําตนบิดเปนเกลียว
หรือแตก ไมเจริญเติบโตหรืออาจถึงตายได (กลุมวิจัยวัชพืช, 2555) นอกจากนี้ยังพบวา อัตราแมงลัก
ปาที่สูง มีเมล็ดวัชพืชบางชนิดสามารถงอกไดจํานวนมากจึงทําใหการยับยั้งการงอกต่ํา แตเมื่องอก
มาแลว ไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได จึงทําใหมีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของรากและลําตนสูง
กวาการงอก
2. ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปาในการควบคุมวัชพืชในสภาพเรือนทดลอง
นําน้ํามันหอมระเหยเทียบเทาสกัดจากแมงลักปาอัตราที่ใหผลดีที่สุดในหองปฏิบัติการ (อัตรา
100 กรัม) และเพิ่มเปนสองเทา (อัตรา 200 กรัม) นํามาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช
จํานวน 5 ชนิด ไดแก หญาขาวนก หญาปากควาย ผักโขมหนาม ถั่วผี และไมยราบเลื้อย ไดผลการ
ทดลองดังนี้
หญาขาวนก ผลการทดลองพบวา หลังพน 7 และ 15 วัน กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 200 กรัม
มีการตายของหญ าขา วนกสู งสุดแตกต างอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากกรรมวิธีอื่น โดยมีการตาย
45.00 และ 52.50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะที่หลังพน 30 วัน กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 100
และ 200 กรัม มีการตายของหญาขาวนกสูงกวาการไมใชน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีการตายของหญาขาวนก26.25 และ 53.75 เปอรเซ็นต ตามลําดับ หลังพน
น้ํามันหอมระเหยในกรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 100 และ 200 กรัม ประมาณ 2 ชั่วโมง พบอาการฉ่ําน้ํา
เปนจุดๆ บริเวณใบดานบนของหญาขาวนก หลังพน 1 วัน บริเวณใบ และลําตน มีสีซีดลง เปลี่ยนจาก
สีเขียวเปนสีน้ําตาล และแหงตายหลังพน 7 วัน บางตนใบแหงตายบางสวน และสามารถเจริญเติบโต
ตอไปได (Table 6 และ Figure 3)
สวนความสูง จํานวนใบ และน้ําหนักแหงตอกระถาง ของตนที่เหลืออยูทุกกรรมวิธีไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ โดยมีความสูงอยูระหวาง 26.25-32.13 เซนติเมตร/ตน มีจํานวนใบอยูระหวาง
3.03-3.40 ใบ/ตน และมีน้ําหนักแหงอยูระหวาง 0.89-1.14 กรัม/กระถาง สวนน้ําหนักแหงตอตน
กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 100 กรัม สารจับใบ และน้ํา มีน้ําหนักแหงไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมี
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น้ําหนักแหงอยูระหวาง 0.05-0.08 กรัม/ตน ในขณะที่กรรมวิธีพนดวยน้ํามีน้ําหนักแหงนอยกวา
กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 200 กรัม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 6)
หญาปากควาย ผลการทดลองพบวา หลังพน 7, 15 และ 30 วัน กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา
200 กรัม มีการตายของหญาปากควายสูงสุดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากกรรมวิธีอื่น โดยมี
การตาย 88.75, 90.00 และ 90.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ หลังพนน้ํามันหอมระเหยในกรรมวิธี
แมงลักปาอัตรา 100 และ 200 กรัม ประมาณ 2 ชั่วโมง พบอาการฉ่ําน้ําเปนจุดๆ บริเวณใบดานบน
ของหญาปากควาย หลังพน 1 วัน บริเวณใบ และลําตน มีสีซีดลง เปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีขาว และ
แหงตายหลังพน 7 วัน บางตนใบแหงตายบางสวน และสามารถเจริญเติบโตตอไปได (Table 7 และ
Figure 4)
สวนความสูง จํานวนใบ และน้ําหนักแหงตอกระถาง ทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางทางสถิติ
โดยมีความสูงอยูระหวาง 14.38-16.08 เซนติเมตร/ตน มีจํานวนใบอยูระหวาง 5.38-11.75 ใบ/ตน
และมีน้ําหนักแหงอยูระหวาง 0.92-1.73 กรัม/กระถาง สวนน้ําหนักแหงตอตน กรรมวิธีแมงลักปา
อัตรา 100 กรัม สารจับใบ และน้ํา มีน้ําหนักแหงไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีน้ําหนักแหงอยูระหวาง
0.09-0.16 กรัม/ตน ในขณะที่กรรมวิธีพนสารจับใบ และน้ํา มีน้ําหนักแหงนอยกวากรรมวิธีแมงลักปา
อัตรา 200 กรัม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 7)
ผักโขมหนาม ผลการทดลองพบวา หลังพน 7, 15 และ 30 วัน กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 200
กรัม มีการตายของผักโขมหนามสูงสุดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากกรรมวิธีอื่น โดยมีการตาย
98.75, 98.75 และ 100.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ หลังพนน้ํามันหอมระเหยในกรรมวิธีแมงลักปา
อัตรา 100 และ 200 กรัม ประมาณ 2 ชั่วโมง พบอาการฉ่ําน้ําเปนจุดๆ บริเวณใบดานบนของผักโขม
หนาม หลังพน 1 วัน บริเวณใบ และลําตน มีสีซีดลง เปลี่ยนจากสีเขียว-แดง เปนสีขาว และตายหลัง
พน 7 วัน บางตนใบแหงตาย แตสามารถเจริญเติบโตตอไปได ในขณะที่หากน้ํามันหอมระเหยพนถูก
บริเวณยอดซึ่งเปนจุดเจริญ ตนชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น และตายในที่สุด (Table 8 และ
Figure 5)
สวนความสูง และจํานวนใบ กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 200 กรัม มีความสูง และจํานวนใบ
นอยที่สุดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสูง 0.00 เซนติเมตร/ตน และมีจํานวนใบ 0.00
ใบ/ตน ตามลําดับ สวนน้ําหนักแหงตอตนพบวา กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 200 กรัม และน้ํา มีน้ําหนัก
แหงไมแตกตางกันทางสถิติแตนอยกวากรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 100 กรัม โดยมีน้ําหนักแหงอยู
ระหวาง 0.00-0.04 กรัม/ตน ในขณะที่น้ําหนักแหงตอกระถางทุกกรรมวิธีไมแตกตางกันทางสถิติ โดย
มีน้ําหนักแหงอยูระหวาง 0.00-0.96 กรัม/กระถาง (Table 8)
ถั่วผี ผลการทดลองพบวา หลังพน 7, 15 และ 30 วัน กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 200 กรัม มี
การตายของถั่วผีสูงสุดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากกรรมวิธีอื่น โดยมีการตาย 51.25, 62.50
และ 70.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยหลังพนน้ํามันหอมระเหยในกรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 100 และ
200 กรัม ประมาณ 2 ชั่วโมง พบอาการฉ่ําน้ําเปนจุดๆ บริเวณใบดานบนของถั่วผี ใบเริ่มแหงและตาย
หลังพน 7 วัน บางตนใบแหงตาย แตสามารถเจริญเติบโตตอไปได ในขณะที่หากน้ํามันหอมระเหยพน
ถูกบริเวณยอดซึ่งเปนจุดเจริญ ตนชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น และตายในที่สุด (Table 9 และ
Figure 6)
สวนความสูง จํานวนใบ และน้ําหนักแหงตอกระถาง กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 200 กรัม มี
ความสูง จํานวนใบ และน้ําหนักแหงนอยที่สุดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสูง 6.58

54

เซนติเมตร/ตน มีจํานวนใบ 3.75 ใบ/ตน และมีน้ําหนักแหง 0.14 กรัม/กระถาง ตามลําดับ สวน
น้ําหนักแหงตอตน กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 200 กรัม และ สารจับใบ มีน้ําหนักแหงตอตนไมแตกตาง
กันทางสถิติ โดยมีน้ําหนักแหงอยูระหวาง 0.02-0.08 กรัม/ตน ในขณะที่กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 200
กรัม มีน้ําหนักแหงตอตนนอยกวากรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 100 กรัม และน้ํา แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (Table 9)
ไมยราบเลื้อย ผลการทดลองพบวา หลังพน 7, 15 และ 30 วัน กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 100
และ 200 กรัม มีการตายของไมยราบเลื้อยสูงสุดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากกรรมวิธีอื่น
โดยมีการตาย 98.75 และ 100.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ทั้งหลังพน 7, 15 และ 30 วัน หลังพน
น้ํามันหอมระเหยในกรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 100 และ 200 กรัม ประมาณ 2 ชั่วโมง พบอาการฉ่ําน้ํา
เปนจุดๆ บริเวณใบดานบนของไมยราบเลื้อย ใบเริ่มแหงและตายหลังพน 7 วัน (Table 10 และ
Figure 7)
สวนความสูง จํานวนใบ และน้ําหนักแหงตอกระถาง กรรมวิธีแมงลักปาอัตรา 100 และ 200
กรัม มีความสูง จํานวนใบ และน้ําหนักแหงตอกระถาง ไมแตกตางกันทางสถิติ แตนอยกวากรรมวิธี
พ น สารจั บ ใบ และน้ํ า แตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ โดยมี ค วามสู ง อยู ร ะหว า ง 0.00-2.50
เซนติเมตร/ตน มีจํานวนใบอยูระหวาง 0.00-2.00 ใบ/ตน และมีน้ําหนักแหงอยูระหวาง 0.00-0.04
กรัม/กระถาง ตามลําดับ ในขณะที่น้ําหนักแหงตอตนทุกกรรมวิธีมีน้ําหนักแหงไมแตกตางกันทางสถิติ
(Table 10)
จากผลการทดลอง พบวา น้ํามันหอมระเหยแมงลักปามีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชแต
ละชนิดแตกตางกัน โดยหลังพนทําใหใบวัชพืชฉ่ําน้ํา ใบและลําตนเปลี่ยนเปนสีขาว หรือน้ําตาล และ
แหงตาย สอดคลองกับ จรัญญา และคมสัน (2553) ที่รายงานวา การพนสารสกัดแมงลักปาทุกอัตรา
บน ผักเสี้ยนผี หญายาง หญาตีนติด และหญาปากควาย แสดงอาการเปนพิษ ใบหงิกและเหี่ยว และ
หลังจากนั้นใบมีสีน้ําตาลหรือใบแหง ซึ่งในการทดลองหากวัชพืชถูกน้ํามันหอมระเหยบริเวณใบ บาง
ตนยังสามารถเจริญเติบโตตอไปได เพราะยังมีจุดเจริญที่ไมถูกทําลาย และเนื่องจากหลังพนน้ํามันหอม
ระเหยแมงลักปาอัตรา 100 และ 200 กรัม มีจํานวนตนวัชพืชตอกระถางนอยลง มีการแขงขันกันนอย
จึงสามารถเจริญเติบโตไดดีกวา กรรมวิธีพนสารจับใบ และน้ํา ทําให หญาขาวนก หญาปากควาย และ
ผักโขมหนาม มีน้ําหนักแหงตอตนมากกวา กรรมวิธีพนสารจับใบ และน้ํา จึงทําใหน้ําหนักแหงตอ
กระถางทุกกรรมวิธีไมแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับ ชอุม และศิริพร (2551) ที่พบวาสารสกัด
แมงลักปาที่พนแบบหลังวัชพืช งอกมีผลตอความสูงของพืช และวัชพืชแตละชนิดแตกตางกัน และ
ผลกระทบที่มีตอพืชบางชนิดนานถึง 4 สัปดาห แตพืชบางชนิดไดรับผลกระทบในระยะ 1-2 สัปดาห
หลังพนสารฯ หลังจากนั้นการเจริญเติบโตจะดีขึ้น
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Table 1 Inhibitory effect of essential oil from H. suaveolens (L.) Poit. on germination
and seedling growth of M. pigra L. (Laboratory test)
H. suaveolens (L.) Poit. (gE)

1/

0
0.01
0.1
1
10
100
C.V. (%)

germination
0.00 c1/
-6.20 c
-6.80 c
14.80 b
12.40 b
100.00 a
30.85

Inhibition (%)
root length
0.00 c
9.35 bc
1.84 c
16.37 b
19.89 b
100.00 a
34.11

shoot height
0.00 cd
-0.67 cd
-3.46 d
5.88 c
21.96 b
100.00 a
28.25

Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by LSD

Table 2 Inhibitory effect of essential oil from H. suaveolens (L.) Poit. on germination
and seedling growth of M. pigra L. (Laboratory test)
H. suaveolens (L.) Poit. (gE)

1/

0
25
50
75
100
C.V. (%)

germination
0.00 d1/
29.28 c
22.65 c
71.27 b
100.00 a
23.08

Inhibition (%)
Root length
0.00 c
57.18 b
58.53 b
96.62 a
100.00 a
10.5

Shoot height
0.00 c
76.00 b
75.86 b
95.49 a
100.00 a
8.51

Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by LSD

Table 3 inhibitory effect of essential oil from fresh and dry leaves of H. suaveolens (L.)
Poit. on germination and seedling growth of M. pigra L. (Laboratory test)
Materials
Fresh leaves

Dry leaves

1/

H. suaveolens
(L.) Poit. (gE)
0
25
50
75
100
C.V. (%)
0
25
50
75
100
C.V. (%)

germination
0.00 b1/
5.43 b
4.50 b
26.03 ab
47.56 a
115.28
0.00 a1/
8.24 a
12.92 a
0.75 a
21.35 a
265.18

Inhibition (%)
Root length
0.00 d
7.58 cd
22.91 c
63.09 b
94.22 a
29.10
0.00 c
21.02 bc
43.37 ab
47.39 a
59.82 a
43.70

Shoot height
0.00 e
41.35 d
62.98 c
80.66 b
95.28 a
11.05
0.00 d
50.43 c
65.10 b
69.87 b
79.57 a
11.69

Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by LSD
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Table 4 Inhibitory effect of essential oil from fresh leaves of H. suaveolens (L.) Poit. on
germination and seedling growth of some weeds. (Laboratory test)
Weed species
E. crus-galli (L.) P.
Beauv.

A. spinosus L.

P. lathyroides L.

M. diplotricha C.
Wright ex Sauvalle

1/

H. suaveolens
(L.) Poit. (gE)
0
25
50
75
100
C.V. (%)
0
25
50
75
100
C.V. (%)
0
25
50
75
100
C.V. (%)
0
25
50
75
100
C.V. (%)

Inhibition (%)
germination Root length Shoot height
0.00 c1/
0.00 d
0.00 d
1.68 c
-4.71 d
84.52 c
3.57 c
25.18 c
88.80 bc
44.54 b
72.74 b
90.41 b
94.96 a
98.19 a
96.92 a
24.71
38.08
4.51
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
1/
0.00 d
0.00 c
0.00 d
2.38 cd
-37.48 d
41.34 c
28.57 bc
5.08 c
71.78 b
33.33 b
47.31 b
61.31 b
95.24 a
87.75 a
90.54 a
55.18
103.85
13.43
1/
0.00 b
0.00 e
0.00 e
1.32 b
14.73 d
32.19 d
3.95 b
25.73 c
60.78 c
26.32 a
66.20 b
72.91 b
30.92 a
90.24 a
86.85 a
82.58
10.24
6.69

Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by LSD
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Table 5 Inhibotory effect of crude extract from various part of H. suaveolens (L.) Poit. on
germination and seedling growth of M. pigra L. (Laboratory test)
H.suaveolens
Part of plants
(L.) Poit. (gE)
Fresh leaves

Dry leaves

Fresh stem

Dry stem

1/

0
0.1
0.5
1
C.V. (%)
0
0.1
0.5
1
C.V. (%)
0
0.1
0.5
1
C.V. (%)
0
0.1
0.5
1
C.V. (%)

germination
Water Methanol
0.00 b1/
0.00 b
31.47 a 34.98 a
5.41 ab 10.26 ab
18.92 ab 23.08 ab
128.79
99.78
1/
0.00 a
0.00 a
15.05 a 14.22 a
0.49 a
-0.49 a
8.58 a
7.68 a
227.89
259.28
1/
0.00 b
0.00 b
-15.83 c -9.89 b
16.99 a 21.25 a
-43.83 d -36.45 c
-82.10
-132.47
1/
0.00 a
0.00 a
-10.04 a -4.40 a
0.58 a
5.68 a
1.55 a
6.60 a
-1,099.40 1,047.78

Inhibition (%)
Root length
Water Methanol
0.00 b
0.00 c
24.84 b 26.17 bc
28.84 ab 30.10 ab
56.85 a 57.62 a
70.06
66.8
0.00 b 0.00 ab
20.13 ab -3.61 ab
1.87 b -27.30 b
35.89 a 16.84 a
96.07
-512.54
0.00 b
0.00 b
-20.31 c -18.18 c
33.22 a 34.40 a
2.83 b
4.54 b
300.15
223.47
0.00 bc 0.00 c
-4.81 c -2.95 c
20.59 b 21.99 b
53.10 a 53.93 a
79.28
73.52

Shoot height
Water Methanol
0.00 c
0.00 c
27.93 b 30.42 b
46.77 b 48.60 b
73.06 a 73.99 a
38.04
35.48
0.00 d 0.00 d
18.21 c 13.45 c
36.81 b 33.13 b
54.09 a 51.41 a
21.27
25.06
0.00 c
0.00 c
14.82 b 17.76 b
46.29 a 48.15 a
41.43 a 43.45 a
24.90
22.55
0.00 c
0.00 c
20.26 b 23.01 b
60.21 a 61.58 a
68.11 a 69.20 a
22.94
21.39

Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by LSD
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Table 6 Inhibitory efficacy of essential oil from H. suaveolens (L.) Poit. on
E. crus-galli (L.) P. Beauv.
H.suaveolens (L.) Poit (gE)

Number of died plant (%)
7 DAA

100 gE + surfactant

20.00 b

200 gE + surfactant

15 DAA
1/

30 DAA

height
(cm.)

Number of leaves dry weight/pl (g)

Dry weight /
plot (g)

21.25 b 26.25 ab 29.65 a

3.03 a

0.08 ab

1.14 a

45.00 a

52.50 a

53.75 a

32.13 a

3.40 a

0.13 b

0.89 a

Surfactant (check)

0.00 b

0.00 b

0.00 b

26.25 a

3.20 a

0.06 ab

1.13 a

Water (control)r

0.00 b

0.00 b

0.00 b

31.63 a

3.15 a

0.05 a

0.91 a

C.V. (%)

89.71

90.54

95.06

18.03

7.97

66.21

49.10

1/

Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by LSD

DAA = Days after application

Table 7 Inhibitory efficacy of essential oil from H. suaveolens (L.) Poit. on
D. aegyptium (L.) Willd.
H.suaveolens (L.) Poit
(gE)

Number of died plant (%)
15
30
7 DAA
DAA
DAA
56.25
56.25 57.50
b1/
b
b
90.00 90.00
88.75 a
a
a

height
(cm.)

Number of
leaves

dry weight/pl
(g)

Dry weight
/
plot (g)

14.38
6.80 a
0.16 ab
a
16.08
200 gE + surfactant
11.75 a
0.36 b
a
15.68
Surfactant (check)
0.00 c 0.00 c 0.00 c
5.55 a
0.09 a
a
15.13
Water (control)r
0.00 c 0.00 c 0.00 c
5.38 a
0.09 a
a
C.V. (%)
18.46
17.09 20.34 43.98
78.15
96.21
1/
Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by LSD
100 gE + surfactant

1.28 a
0.92 a
1.70 a
1.73 a
52.03

DAA = Days after application

Table 8 Inhibitory efficacy of essential oil from H. suaveolens (L.) Poit. on A. spinosus
L.
H.suaveolens (L.) Poit (gE)

Number of died plant (%)
7 DAA
1/

15 DAA

30 DAA

height
(cm.)

Number of leaves

dry weight/pl (g)

Dry weight /
plot (g)

100 gE + surfactant

68.75 b

70.00 b

72.50 b

5.73 b

8.65 c

0.14 c

0.64 a

200 gE + surfactant

98.75 a

98.75 a

100.00 a

0.00 a

0.00 a

0.00 a

0.00 a

Surfactant (check)

0.00 c

0.00 c

0.00 c

4.80 b

6.55 b

0.05 b

0.96 a

Water (control)r

0.00 c

0.00 c

0.00 c

4.85 b

6.95 b

0.04 ab

0.81 a

C.V. (%)

26.14

24.37

20.36

20.15

12.28

52.65

47.97

1/

Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by LSD

DAA = Days after application
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Table 9 Inhibitory efficacy of essential oil from H. suaveolens (L.) Poit. on P.
lathyroides L.
H.suaveolens (L.) Poit (gE)

Number of died plant (%)
7 DAA
1/

15 DAA

30 DAA

height
(cm.)

Number of leaves

Average
dry weight/pl (g)

Dry weight /
plot (g)

100 gE + surfactant

13.75 b

35.00 b

36.25 b

9.58 b

5.43 b

0.06 b

0.79 b

200 gE + surfactant

51.25 a

62.50 a

70.00 a

6.58 a

3.75 a

0.02 a

0.14 a

Surfactant (check)

0.00 b

0.00 b

0.00 b

16.43 c

6.40 c

0.08 ab

1.64 c

Water (control)r

0.00 b

0.00 b

0.00 b

17.43 c

6.95 c

0.10 c

1.88 c

C.V. (%)

83.09

57.72

54.54

11.54

10.57

33.38

35.02

1/

Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by LSD

DAA = Days after application

Table 10 Inhibitory efficacy of essential oil from H. suaveolens (L.) Poit. on
M. diplotricha C. Wright ex Sauvalle
H.suaveolens (L.) Poit (gE)

Number of died plant (%)
7 DAA 15 DAA 30 DAA

height
Dry weight /
Number of leaves dry weight/pl ())
(cm.)
plot (g)

100 gE + surfactant

98.75 a1/ 98.75 a 98.75 a

2.50 a

2.00 a

0.04 a

0.04 a

200 gE + surfactant

100.00 a 100.00 a 100.00 a

0.00 a

0.00 a

0.00 a

0.00 a

Surfactant (check)

0.00 b

0.00 b

0.00 b

8.55 b

5.75 b

0.04 a

0.88 b

Water (control)r

0.00 b

0.00 b

0.00 b

9.03 b

5.35 b

0.05 a

1.07 b

C.V. (%)
2.52
2.52
2.52
52.44
61.74
120.81
29.14
Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by LSD

1/

DAA = Days after application

Figure 1 Germination of M. pigra L. in 0, 25, 50, 75 and 100 gE of essential oil from
H. suaveolens (L.) Poit.
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Figure 2 Germination of some weeds in 0, 25, 50, 75 and 100 gE of essential oil from
H. suaveolens (L.) Poit.
(a) E. crus-galli (L.) P. Beauv.
(b) A. spinosus L.
(c) P. lathyroides L.
(d) M. diplotricha C. Wright ex Sauvalle.

Figure 3 Symptom of E. crus-galli (L.) P. Beauv. after application with essential oil
from H. suaveolens (L.) Poit.
(a) 1 DAA
(b) 7 DAA
(c) 30 DAA
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Figure 4 Symptom of D. aegyptium (L.) Willd after application with essential oil from
H. suaveolens (L.) Poit.
(a) 1 DAA
(b) 7 DAA
(c) 30 DAA

Figure 5 Symptom of A. spinosus L. after application with essential oil from
H. suaveolens (L.) Poit.
(a) 1 DAA
(b) 7 DAA
(c) 30 DAA
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Figure 6 Symptom of P. lathyroides L. after application with essential oil from
H. suaveolens (L.) Poit.
(a) 7 DAA
(b) 15 DAA (regrowth)
(c) 30 DAA

Figure 7 Symptom of M. diplotricha C. Wright ex Sauvalle after application
with essential oil from H. suaveolens (L.) Poit.
(a) 0 DAA
(b) 7 DAA
(c) 30 DAA
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สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
จากผลการทดลอง พบวา ในหองปฏิบัติการ น้ํามันหอมระเหยแมงลักปาทุกอัตรามีผลตอการ
งอกและการเจริญของไมยราบยักษ โดยที่อัตรา 100 กรัม สามารถยับยั้งการงอก การเจริญของราก
และลําตน ได 100 เปอรเซ็นต สวนที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งดีที่สุดคือ น้ํามันหอมระเหยที่สกัด
จากใบสด เมื่อนําไปทดสอบกับวัชพืช 4 ชนิด ไดแก หญาขาวนก ผักโขมหนาม ถั่วผี และไมยราบ
เลื้อย พบวา ที่อัตรา 100 กรัม สามารถยับยั้งการงอก และการเจริญเติบโตของพืชทดสอบสวนใหญได
ดีที่สุดเชนกันแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากอัตราอื่นๆ โดยในหญาขาวนกยับยั้ง 94.96, 98.19
และ 96.92 เปอรเซ็นต ถั่วผี 95.24, 87.75 และ 90.54 เปอรเซ็นต และไมยราบเลื้อย 30.92, 90.24
และ 86.85 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะที่ทุกอัตราของแมงลักปาสามารถยับยั้งการงอก การเจริญ
ของรากและลําตนในผักโขมหนามได 100 เปอรเซ็นต สวนสารสกัดหยาบ พบวา ใบสดสามารถยับยั้ง
การงอก และการเจริญของไมยราบยักษไดดีที่สุดเชนกัน
การทดสอบประสิทธิภาพน้ํามันหอมระเหยแมงลักปาในการควบคุมวัชพืช 5 ชนิด ไดแก
หญาขาวนก หญาปากควาย ผักโขมหนาม ถั่วผี และไมยราบเลื้อย ในกระถางสภาพเรือนทดลอง
พบวา หลังพนน้ํามันหอมระเหยเทียบเทาสกัดจากแมงลักปาอัตรา 100 กรัม และ 200 กรัม ใบพืช
ทดสอบสวนใหญที่ไดรับน้ํามันหอมระเหย มีอาการฉ่ําน้ํา ใบและลําตนเปลี่ยนเปนสีขาว หรือน้ําตาล
และแหงตายในที่สุด น้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปาอัตรา 200 กรัม มีประสิทธิภาพในการควบคุม
วัชพืชดีที่สุด โดยเริ่มพบวัชพืชแหงตาย 7 วันหลังพน และที่ 30 วันหลังพน พบการตายของหญา
ขาวนก หญาปากควาย ผักโขมหนาม ถั่วผี และไมยราบเลื้อย 53.75, 90.00, 100.00, 70.00 และ
100.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีผลให ถั่วผี และไมยราบเลื้อย มีความสูง จํานวนใบ และน้ําหนัก
แหงตอกระถาง ลดลงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกรรมวิธีพนสารจับใบ และน้ํา
การทดสอบประสิทธิภาพในหองปฏิบัติการ น้ํามันหอมระเหยสามารถยับยั้งการงอกและการ
เจริญเติบโตในพืชทดสอบไดทุกชนิด แตสามารถยั้งยับการงอกและการเจริญเติบโตในผักโขมหนามได
ดีที่สุด ซึ่งควรนําผลการทดลองดังกลาวไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในสภาพเรือนทดลอง โดยพนน้ํามันหอม
ระเหยกอนวัชพืชงอก เพื่อศึกษาวาสามารถควบคุมวัชพืชในสภาพเรือนทดลองไดหรือไม สวนการพน
น้ํามันหอมระเหยหลังวัชพืชงอก 2-3 ใบ ในสภาพเรือนทดลอง สามารถใชควบคุมพืชทดสอบไดทุก
ชนิด โดยควบคุมไดดีที่สุดในไมยราบเลื้อย แตเนื่องจากน้ํามันหอมระเหยเมื่อผสมกับน้ําทําใหเกิดการ
แยกตัวเปนชั้น จึงใสสารจับใบลงไปเพื่อใหน้ํามันหอมระเหยสามารถละลายไดในน้ํา อยางไรก็ตาม
พบวาน้ํามันหอมระเหยยังละลายไดไมดี ดังนั้นเมื่อพนจึงทําใหน้ํามันหอมระเหยถูกใบพืชทดสอบเพียง
บางสวน แตไมถูกจุดเจริญ ทําใหใบแหงตาย แตใบที่เกิดใหมสามารถเจริญเติบโตตอไปไดปกติ ดังนั้น
จึงควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาใหสามารถใชน้ํามันหอมระเหยใหมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช
สูงสุด
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บทคัดยอ
การวิจัยหากลุมสารสําคัญในสารสกัดจากแมงลักปาในการควบคุมวัชพืช ทําการศึกษาเก็บ
ตัวอยางแมงลักปาจากจังหวัดกาญจนบุรี ชวงเดือนพฤศจิกายน 2558– ธันวาคม 2559 นํามาแยก
สวนแบงตัวอยางพืชเปนแบบพืชสด แบบพืชตากแหง และพืชแบบตนแหง การสกัดแมงลักปาโดยใช
ตนแหงใหปริมาณน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด คือ 3.76 กรัมตอกิโลกรัมพืช พบกลุมเทอรพีนอยดเปน
กลุมสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการสกัดจากสวนตางๆของแมงลักปา สารที่พบมากและ
เปนองคหลักในน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปา คิดเปนสัดสวนรอยละพื้นที่ที่ไดจากโครมาโทแกรม
ไดแก Sabinene(1.58-18.32 เปอเซ็นต), β-pinene(0.76-5.83 เปอเซ็นต) 1,8-cineole(4.6324.44 เปอเซ็นต), trans-caryophyllene(8.45-30.64 เปอเซ็นต), caryophyllene oxide(0-8.37
เปอเซ็นต), abietatriene (2.15-9.83 เปอเซ็นต) เปนตน เมื่อนําสาร Sabinene, 1,8-cineol, transcaryophyllene ที่พบมาศึกษาการยับยั้งการงอกของวัชพืชเบื้องตน พบวาสาร 1,8-cineol สามารถ
ยับยั้งการงอก ยับยั้งเจริญของราก และยับยั้งการเจริญของลําตนของเมล็ดไมยราบยักษ ไดมากที่สุด
เมื่อศึกษาผลของมันหอมระเหยที่ไดจากการสกัดใบดอกแมงลักปาที่มีตอการยับยั้งการงอก การเจริญ
ของราก และลําตนไมยราบยักษในเบื้องตน ควบคูกับการวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนของสาร
Sabinene, 1,8-cineol, trans-caryophyllene พบวาปริมาณความเขมขน Sabinene และ 1,8cineol มีผลตอการยับ ยั้งการงอก การเจริญของราก และลําตนไมยราบยักษ อยางไรก็ตามอาจมี
สารสํ าคัญ ตั วอื่ นๆที่ อยู ในน้ํ ามั น หอมระเหยที่มีสวนชวยทําใหส ามารถยับยั้งการงอกของวัช พืช ได
เชนกัน
คําสําคัญ : แมงลักปา
บทนํา
โครงการวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติในพืช เปนโครงการที่ขานรับนโยบายของ
รัฐบาล เรื่องวางกรอบแนวทางการปฏิรูปภาคเกษตร 7 สวน สงเสริมการลดตนทุนการผลิต พรอม
พัฒ นาโครงสรา งพื้ นฐานทางการเกษตรเพื่อใหช าวนามีชีวิตที่ดีขึ้น โดยการลดการใชส ารเคมี ซึ่ง
โครงการนี้สนับสนุนการลดการใชสารเคมีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัย เปนโครงการวิจัยเพื่อหาสาร
ธรรมชาติเพื่อลดหรือทดแทนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช อีกทั้งเปนแนวทางที่รวมถึงการใชปจจัย
การผลิตที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมคือ การผลิตสารธรรมชาติ โดยการใชสารสกัด
จากพืชเพื่อทดแทนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนทางเลือกในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งจะทําให
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยตอการบริโภคและสิ่งแวดลอมและเปนการสนับสนุนให
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เกษตรกรใช เ ป น ทางเลื อ กที่ ดี แ ละปลอดภั ย ซึ่ ง เป น ไปตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 3 ความเขมแข็ง
ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ในหัวขอการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการ
ผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน และสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
(พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ กล
ยุทธการวิจัยที่ 1 สรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและพึ่งพา
ตนเองของสินคาเกษตร แผนงานวิจัยที่ 1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัยในประเด็นการ
บริหารสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเหมาะสมและยั่งยืน และการเชื่อมตอภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหมใหเกิดประโยชนเชิง
พาณิชยและสาธารณะ นอกจากนั้นจากผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัยพิเศษ ระหวางวันที่
13-15 ธ.ค.2556 ไดมีถอยแถลงวิสัยทัศนวาดวยมิตรภาพและความรวมมืออาเซียน-ญี่ปุน มีประเด็นที่
เปนหุนสวนเพื่อความมั่งคั่งสงเสริมความรวมมือในดานความปลอดภัยทางอาหาร
ปญหาจากการเรงผลผลิตทางการเกษตรโดยการขยายพื้นที่การเกษตร และการใชสารเคมี
อยางไมถูกตองและเกินความจําเปนของเกษตรกร ทําใหมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก
ขึ้น ดังจะเห็นไดจากปริมาณการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่สูงขึ้น ในป พ.ศ. 2551 มีปริมาณการ
นําเขา109,969 ตันและในป 2555 มีการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืชปริมาณ 134,480 ตัน คิดเปนมูลคา
19,379 ลานบาท ซึ่งมีปริมาณสารกําจัดวัชพืชสูงถึง 106,860 ตัน คิดเปนมูลคา 11,293 ลานบาท
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) และในป 2555 มีรายงานผูปวยที่ไดรับสารพิษจากสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชจากการทํางานและสิ่งแวดลอม จํานวน 1,509 ราย อัตราปวย 2.35 ตอประชากรแสน
คน นอกจากนี้ภาครัฐไดสงเสริมใหเกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทรียหลังจากที่กลุมประเทศผูนําเขา
สินคาเกษตรของไทยเริ่มตรวจสอบคุณภาพสินคาอยางเขมงวด เนื่องจากพบวามีสารเคมีปนเปอนซึ่ง
สรางความเสียหายใหกับภาคเกษตรเปนอยางมาก เมื่อเร็วๆนี้ สหภาพยุโรปไดมีการแจงระเบียบการ
คณะกรรมการ (EU) ตามหมายเลข 212/2010 ของวันที่ 12 มีนาคม 2553 ใหมีการแกไขเพิ่มเติมใน
ระเบียบการ (EC) หมายเลข 882/2004 มีการเพิ่มมาตรฐานความเขมงวดในการควบคุมสินคานําเขา
ประเภทอาหารและอาหารสัตวที่ไมไดทําจากเนื้อสัตว (พืช) รวมไปถึงการแจงเตือนในระบบการแจง
เตือนเรงดวน (Rapid Alert System) สําหรับอาหารและอาหารสัตวพบวา ประเทศไทยยังคงมีการฝา
ฝนกฎระเบีย บอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของสารพิษตกคางในผัก อาทิ ถั่ว ฝกยาว
มะเขือยาว ผักในตระกูลกะหล่ํา เชน ผักกาดขาว ที่ประเทศไทยเปนผูสงออกนั้นไดเพิ่มระดับการ
ควบคุมอยางเขมงวดอีก 50% ทั้งการตรวจสอบลักษณะ (identity check) และทางกายภาพ
(physical check).
จากสภาพปญหาของการใชสารเคมีทางการเกษตรเปนจํานวนมาก กอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพของผูบริโภคและการตกคางของสารพิษในสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอภาคการสงออกมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาแลวในอดีต กําลังเกิดอยูในขณะนี้ และคาดวาจะเกิดตอไปในอนาคต
จึงเปนปญหาเรงดวน ที่มีความจําเปนตองวิจัยหาสารธรรมชาติจากพืชเพื่อทดแทนหรือลดการใช
สารเคมี เพราะถาไมทําวิจัยปญหานี้ก็จะขยายตัวและเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งการไมไดแกไขให
เปนระบบอยางจริงจัง ทําใหประเทศไทยสูญเสียงบประมาณทางสาธารณสุข สถิติการเจ็บปวยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการประเมินวาอาจมีจํานวนผูปวยที่แทจริงมากถึง 200,000-400,000 คนตอ
ป และมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับปริมาณการนําเขาสารเคมีในประเทศ นอกจากนี้ยังกระทบตอ
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เศรษฐกิจ ดานการลงทุนและสงออก ซึ่งปญหานี้ส ามารถแกไขไดโ ดยการใชความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชในประเทศ
ประเทศไทยมีพืช หลายชนิดที่มีประสิทธิภ าพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช เชน
สะเดา หางไหล หรือ โลติ๊น หนอนตายหยาก สาบเสือ ซึ่งนักวิจัยสาขาเกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของไดทําการทดลองคนควา หาสารทดแทนสารเคมีการเกษตร พบวา สามารถนําเอาสวนที่
สําคัญตางๆ เชน ตน ราก ใบ ดอก และผล มาสกัดเพื่อใหไดสารสําคัญจากพืชนั้นๆ มาใชควบคุม
ศั ต รู พืช แทนสารเคมี ได ดี โดยไม มีพิษตกคาง เนื่ องจากสารธรรมชาติสว นใหญจ ะสลายตัว ไดเร็ ว
นอกจากนี้สารสกัดจากพืชยังมีสารที่เปนองคประกอบอยูมากมาย ซึ่งแมลงจะตองใชเวลานานมากใน
การสรางความตานทานตอองคประกอบตางๆในสารสกัดเหลานั้น นอกจากพืชตางๆเหลานี้แลว ยังมี
พืชและสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชได แมงลักปา
หรือแมงลักคาหรือกะเพราผี (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) (กลุมวิจัยวัชพืช, 2555) เปนวัชพืช
ชนิดหนึ่งที่มีแนวโนมวามีศักยภาพในการควบคุมวัชพืช โดยชอุมและศิริพร(2550) รายงานวาการสกัด
สารจากแมงลักปาดวยน้ํามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของหญาขาวนกได และการพน
สารสกัดแมงลักปากอนวัชพืชงอก 7 วัน ทําใหผักโขมหนามมีความสูงลดลง 10 เปอเซ็นต และที่ 4
สัปดาหหลังพนสารฯ ผักเบี้ยหินมีน้ําหนักแหงลดลง 15 เปอเซ็นต (ชอุมและศิริพร, 2551) นอกจากนี้
ศิริกันยา (2544) พบวาสารสกัดกระเพราผีเทียบเทาน้ําหนักแหง 10.00 กรัม มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมแหวหมูกอนงอกและแหวหมูที่งอกแลวใกลเคียงกับอิมาเซทาไพร 90 เปอเซ็นต แมงลักคา
เป น พื ช สมุ น ไพร ใช รั ก ษาอาการติ ด เชื้ อ ในทางเดิน อาหาร เกร็งปวด และ อาการผิว หนังติ ดเชื้ อ
แมงลักคามีฤทธิ์แรงตอเชื้อราในโรงเก็บอาหาร (Mishra and Dubey, 1994) มีฤทธิ์ตาน bacteria
ทั้ง gram-negative และ gram-positive (Asekun et al.,1999; Nantitanon et al., 2007)
ควบคุม เพลี้ย Aphis gossypil Glov. และ Orthaga sp. (กนก อุไรสกุล, 2540) ควบคุม American
ballworms (Heliothis armigera Hubn.) (รัชดาภรณ พิทักษธรรม, 2544) แมลงในโรงเก็บผลิตผล
(Palsson and Jaeson, 1999) สารสกัดจากแมงลักคาดวยไอน้ําและปโตรเลียมอีเธอรมีคุณสมบัติ
เปนสารฆาแมลงชนิดเพลี้ยออนของพริกและหนอนหอใบมะมวง (ทวีศักดิ์และคณะ, 2540) ประชาชน
พื้นเมืองในหลายพื้นที่ของโลกใชใบแมงลักคารมไฟใหเกิดควันไลแมลง (Aycard et al., 1993) ใน
essential oil สกัดจากแมงลักคามีสารประกอบหลักคือ 1,8-cineole, β-pinene, sabinene, βcaryophyllene, α-pinene, 4-terpinenol, α-berganmotene, limonene, biclyclogermacrene, βphellandrene and, α-copaene, β-elemene, and eugenol จากการศึกษาคนควาจากเอกสารงานวิจัย
ตา งๆ พบว าพื ช มีคุณสมบั ติในการออกฤทธิ์ควบคุมและกําจัดแมลงตางๆได อีกทั้งแมงลักปายังมี
คุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิดได
โครงการวิจัยนี้จึงเปนโครงการวิจัยที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดการใช สารเคมีการเกษตร
และสงเสริมใหมีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังสงเสริมการใชพืช
ทองถิ่นของไทยซึ่งมีจํานวนมากและหลากหลายมาทําใหเปนผลิตภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนการ
เพิ่มมูลคาใหกับพืชทองถิ่นของไทย และสามารถแขงขันทางดานพัฒนาวิจัยสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่
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เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มกั บ ประเทศในอาเซี ย นสํ า หรั บ การเข า สู เ ออี ซี ( ASEAN
Community : AEC)
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

Economic

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องแกว ไดแก Volumetric flask, Pipette, Flat bottom flask, Glass cylinder และ
Beaker
2. สารเคมี ไดแก Methanol(LC grade), Hexane(AR grade), Ethanol(AR grade),
Anhydrous sodium sulfate(AR grade)
3. สารมาตรฐาน ไดแก 1,8-cineol, trans-caryophyllene, Sabinene
4. เครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก เครื่อง Ultrasonic bath, เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 และ 2
ตําแหนง, เครื่องลดปริมาตร Rotary Evaporator และเครื่อง Gas chromatography-mass
spectrometry (GC-MS)
วิธีการ
1. สํารวจ เก็บตัวอยางพืชแมงลักปา และการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปา โดยวิธีการ
กลั่นแบบHydro-stream Distillation
สํารวจตัวอยางแมงลักปาที่จังหวัดกาญจนบุรี และเก็บตัวอยางพืชเพื่อใชสําหรับสกัดน้ํามันหอม
ระเหย โดยทําการเก็บตัวอยางทั้งตน นําตัวอยางมาทําการแยกแตละสวนของพืชโดยแบงเปน 1) ใบ
และดอก 2) ใบ 3) กิ่งและลําตน และแบงตัวอยางพืชเปนแบบพืชสด แบบพืชตากแหง และพืชแบบ
ตนแหง เพื่อศึกษาปริมาณน้ํามันแตละสวน ทําการสับตัวอยางพอละเอียด ชั่งตัวอยางและบันทึก
น้ําหนัก นํามากลั่นแบบ Hydro-stream Distillation เปนเวลา 3 ชั่วโมง บันทึกปริมาณน้ํามันหอม
ระเหยที่สกัดได แลวนําน้ํามันหอมระเหยมากรอง ทําใหบริสุทธิ์ กรองผาน Anhydrous Sodium
sulfate เก็บขอมูลปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่ได
2. ศึกษาสารสําคัญในสารสกัดจากแมงลักปานําสารสกัดจากแมงลักปามาศึกษาหากลุมสารสําคัญ
และวิเคราะหปริมาณสารสําคัญดวยเครื่อง GC-MS
เตรียมสารมาตรฐาน Sabinene,1,8-cineol, trans-caryophyllene, ที่มีระดับความเขมขน
50, 100, 250, 500 และ 1000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เจือจางดวยเมทานอล และเตรียมตัวอยางน้ํามัน
หอมระเหยจากแมงลักปา ใหอยูในชวงความเขมขนของสารมาตรฐาน แลวเจือจางดวยตัวทําลายเมทา
นอล กรองดวย filter membrance ขนาด 0.22 ไมครอน นําไปวิเคราะหดวยเครื่อง GC-MS ตาม
สภาวะที่เหมาะสมที่ใชสําหรับศึกษาหาสารกลุมสารสําคัญ
3. ศึกษาสาร Sabinene, 1,8-cineol, trans-caryophyllene, ที่พบในน้ํามันหอมระเหย ที่มีตอ
การยับยั้งการงอกเมล็ดวัชพืช
3.1 เตรียมตัวอยางน้ํามันหอมระเหยที่สกัดไดจากใบดอกแบบสด ตากแหง และตนแหง ใหมี
ปริมาณน้ํามัน 25, 50, 75 และ 100 มิลลิกรัม
3.2 เตรียมสารสําคัญ ไดแก 1,8-cineol, trans-caryophyllene, Sabinene ใหมีปริมาณ
น้ํามันสารละ 25, 50, 75 และ 100 กรัม
3.3 เตรียมเมล็ดไมยราบยักษ นําเมล็ดแชในน้ํารอน และปลอยใหเย็นทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 12
ชั่วโมง เลือกเมล็ดพองเตง ไมมีรองรอยแมลงกัดกิน จํานวน 50 เมล็ด ใสในจานแกวที่ใสสารสกัดจาก
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สวนตางๆ จากขอ 3.1 และ 3.2 ของแมงลักปาที่เตรียมไว เติมน้ํากลั่น 5 มิลลิลิตร ปดฝา วางไวที่
อุณหภู มิหอง บันทึกจํานวนเมล็ดงอก สุมวัดความยาวรากและตน จํานวนซ้ําละ 10 ตน หลังเริ่ม
ทดลอง 7 วัน นําผลที่ไดไปคํานวณหาคาเฉลี่ย และนําคาเฉลี่ยไปคํานวณประสิทธิภาพการยับยั้งการ
งอกและการเจริญ
ระยะเวลา
สถานที่

ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559
กลุมงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร

ผลการทดลอง
1. สํารวจ เก็บตัวอยางพืชแมงลักปา และการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปา โดยวิธีการ
กลั่นแบบ Hydro-Distillation
สํารวจตัวอยางและเก็บตัวอยางแมงลักปาที่จังหวัดกาญจนบุรี ชวงเดือน พฤศจิกายน 2258สิงหาคม 2559 นํามาแยกแตละสวนของพืชโดยแบงเปน 1) ใบและดอก 2) ใบ 3) กิ่งและลําตน และ
แบงตัวอยางพืชเปนแบบพืชสด แบบพืชตากแหง และพืชแบบตนแหง นําตัวอยางมาสับ แลวทําการ
สกัดน้ํามันหอมระเหยดวยวิธีการกลั่นแบบ Hydro-Distillation จากตารางที่ 1 พบวาปริมาณน้ํามัน
หอมระเหยจากสวนของใบและดอก ใหปริมาณมากที่สุดคือพืชสด 1.60 กรัมตอกิโลกรัม พืชตากแหง
1.32 กรัมตอกิโลกรัม พืชตนแหง 3.76 กรัมตอกิโลกรัม และสวนของพืชจากกิ่งและลําตน มีปริมาณ
น้ํามันหอมระเหยนอยที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ํามันหอมระเหยเฉพาะสวนของใบและดอก
วิธีการสกัดพืชโดยใชพืชแบบตนแหงใหปริมาณน้ํามันหอมระเหยเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.76 กรัมตอ
กิโลกรัม เห็นไดวาการสกัดน้ํามันหอมระเหยแตละสวนใหปริมาณที่แตกตางกัน รวมทั้งขั้นตอนการ
สกัดแบบสดและแหงมีผลตอปริมาณน้ํามันที่ไดเชนกัน
2. ศึกษาสารสําคัญในสารสกัดจากแมงลักปานําสารสกัดจากแมงลักปามาศึกษาหากลุมสารสําคัญ
และวิเคราะหปริมาณสารสําคัญดวยเครื่อง GC-MS
จากการศึ กษาสภาวะสํ าหรับ การหาสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหย โดยการเก็บตัวอยางพืช
แมงลักปามาจากแหลงที่เดียวกัน คือบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี มาศึกษาปริมาณสารสําคัญในน้ํามัน
หอมระเหย โดยแยกเปนสวนของดอกใบ(เนื่องจากดอกไมสามารถแยกจากใบได) และสวนใบ(ซึ่งเปน
ระยะที่พืชยังไมออกดอก)ของพืชแมงลักปา นําพืชทั้งแบบสด ตากแหง และตนแหง มาศึกษาชนิดและ
ปริมาณสารประกอบในน้ํามันหอมระเหย ทําใหไดสภาวะเหมาะสมที่ใชในการหาสารสําคัญในน้ํามัน
หอมระเหยจากแมงลักปาโดยใชเครื่องGC-MS ไดสภาวะที่เหมาะสมในการศึกษา คือ
Column
: Optima-5MS-0.25 um, 30 m x 0.25 mm ID
Carrier gas : Helium (1.0 ml/min)
Injector temperature : 280oC
Detector temperature : 280oC
Programming : 50oC – 250oC ที่ 5oC/min, hold 15 min
จากสภาวะดังกลาวเมื่อนําตัวอยางน้ํามันหอมระเหยมาวิเคราะหทําใหไดโครมาโทแกรมตาม
รูปที่ 1-5 และจากตารางที่ 2 ไดศึกษาการสกัดน้ํามันสวนดอกใบแบบสด แบบแหง แบบตนแหง และ
สวนของใบแบบสด แบบแหง พบกลุมสารประกอบในน้ํามันหอมระเหยของแมงลักปา 30-40 ชนิด
เปนกลุมเทอรพีนอยด ไดแก เทอรพีนอยดชนิด monoterpenes, sesquitterpenes, diterpenes
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และกลุ ม อื่ น ๆ เป น องค ป ระกอบในน้ํ า มั น หอมระเหยของแมงลั ก ป า กลุ ม สารเทอร พี น อยด
(terpenoids) หรือ terpenes เปนสารที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ พบไดทั้งในพืชและสัตว เทอรพี
นอยด ประกอบดวยหนวยที่เล็กที่สุด เรียกวา isoprene unit ซึ่งเปน branch chain ของคารบอน 5
อะตอม และมีพันธะคู 2 ตําแหนง ชนิดของเทอรพีนอยดแบงตาม isoprene unit ที่มาประกอบเปน
เทอรพีนอยด (นพมาศ, 2544) สําหรับชนิดของเทอรพีนอยดที่พบมากและเปนองคประกอบหลักมี
ปริมาณสูงในน้ํามันหอมระเหยแมงลักปาคือ เทอรพีนอยดชนิด monoterpenes, sesquitterpenes
และditerpenes ซึ่งสารที่พบปริมาณมากจากสวนตางของแมงลักปา คิดเปนสัดสวนรอยละพื้นที่ที่ได
จากโครมาโทแกรม จัดเปนกลุม monoterpenes ไดแก Sabinene(1.58-18.32 เปอเซ็นต), βpinene(0.76-5.83 เปอเซ็ น ต ) และ 1,8-cineole(4.63-24.44 เปอเซ็ น ต ) เป น ต น กลุ ม
sesquitterpenes ไดแก trans-caryophyllene(8.45-30.64 เปอเซ็นต), caryophyllene oxide(08.37 เปอเซ็นต) เปนตน และกลุม diterpenes ไดแก abietatriene (2.15-9.83 เปอเซ็นต) เปนตน
3. ศึกษาสาร Sabinene,1,8-cineol, trans-caryophyllene, ที่พบในน้ํามันหอมระเหย ที่มีตอ
การยับยั้งการงอกเมล็ดวัชพืช
เมื่อนําสาร Sabinene,1,8-cineol, trans-caryophyllene ที่พบในน้ํามันหอมระเหยซึ่งเปน
องคประกอบ และคาดวาจะมีผลตอการยับยั้งการงอกของวัชพืช มาทดสอบเบื้องตนกับเมล็ดไมยราบ
ยักษ ไดแกสาร sabinene, 1,8-cinole และ trans-caryophyllene จากตารางที่ 3 เห็นไดวาสารทั้ง
3 ชนิดมีผลตอการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ แตใหผลการยับยั้งมากนอยที่ตางกัน ซึ่งสารที่
สามารถยับยั้งการงอกมากที่สุดคือ 1,8-cineole รอยละ 80.81 ที่ปริมาณสาร 100 กรัม สารที่
สามารถยับยั้งการเจริญของรากที่สุด คือ 1,8-cineole รอยละ 69.19 ที่ปริมาณสาร 100 กรัม และ
สารที่สามารถยับยั้งการเจริญของลําตนมากที่สุด คือ 1,8-cineole รอยละ 73.25 ที่ปริมาณสาร 100
กรัม
จากตารางที่ 4 ทดสอบน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการสกัดใบดอก โดยใชพืชสด ตากแหง
และตนแหง ของแมงลักปา ที่มีผลตอการยับยั้งการงอก การเจริญของราก และลําตนไมยราบยักษใน
เบื้องตน ซึ่งใบดอกแบบตนแหงสามารถยับยั้งการงอกมากที่สุดคือ รอยละ 96.25 ที่ปริมาณน้ํามัน
100 มิลลิกรัม ใบดอกแบบตนแหงสามารถยับยั้งการเจริญของรากมากที่สุดคือ รอยละ 100.00 ที่
ปริมาณน้ํามัน 100 มิลลิกรัม ใบดอกแบบตนแหงสามารถยับยั้งการเจริญของลําตนมากที่สุดคือ รอย
ละ 100.00 ที่ปริมาณน้ํามัน 100 มิลลิกรัม
เมื่อนําน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการสกัดดอกใบ(พืชสด ตากแหง และตากแหง) มาวิเคราะห
หาปริมาณที่ แน นอนของสาร จากการวิเคราะหป ริมาณความเขมขนของสารในตารางที่ 5 พบ
sabinene, 1,8-cineole และ trans-caryophyllene สวนใบดอกของแมงลักปา (สด) ไดปริมาณ
ความเขมขนรอยละ 10.35, 15.20, 9.19 ตามลําดับ ใบดอก(ตากแหง) รอยละ 2.27, 5.40, 22.80
ตามลําดับ และใบดอก(ตนแหง) รอยละ 21.03, 25.21, 3.22 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตารางที่ 4
พรอมกับผลที่ไดจากตารางที่ 5 น้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการสกัดใบดอก โดยใชพืชสด ตากแหง และ
ตนแหง ของแมงลักปา ที่มีผ ลตอการยับยั้งการงอก การเจริญของราก และลําตนไมยราบยักษใน
เบื้องตนกับผลการวิเคราะหปริมาณความเขมขนของ sabinene, 1,8-cineole และ transcaryophyllene จะเห็นไดวาเมื่อมีปริมาณความเขมขนของ sabinene และ 1,8-cineole ในน้ํามัน
หอมระเหยที่ไดจากการสกัดสวนใบดอกมีปริมาณที่สูง จะมีผลตอการยับยั้งการงอก การเจริญของราก
และลําตนไมยราบยักษเพิ่มขึ้น สวนปริมาณความเขมขนของ trans-caryophyllene ใหผลการยับยั้ง
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การงอก การเจริญของราก และลําตนของไมยราบยักษในลักษณะตรงขามกัน เมื่อความเขมขนของ
trans-caryophyllene สูง ใหผลการยับยั้งการงอกต่ํา แสดงวา sabinene และ 1,8-cineole ที่อยู
ในกลุมเทอรพีนอยดขนิด monoterpenes มีผลตอการยับยั้งการงอก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Kordali et al. (2007) ที่พบวากลุม monoterpenes มีตอผลการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
ของตนกลา และสอดคลองกับงานวิจัย Qui et al. (2010) รายงานวาอัตราการงอกของเมล็ดลดลง
เมื่อความเขมขนของ 1,8-cineole เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปายังมีสารกลุม
เทอรพีนอยดหลายชนิด ซึ่งสารเหลานั้นอาจสงตอการยับยั้งการงอกของวัชพืช
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
การวิจัยหากลุมสารสําคัญในสารสกัดจากแมงลักปาในการควบคุมวัชพืช โดยเก็บตัวอยาง
แมงลักปานํามาแยกสวนแบงตัวอยางพืชเปนแบบพืชสด แบบพืชตากแหง และพืชแบบตนแหง สกัด
น้ํามันหอมระเหยดวยวิธีการกลั่นแบบ Hydro-stream Distillation การเก็บตัวอยางแมงลักปาแบบ
ตนแหงจะใหปริมาณน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด เมื่อนําน้ํามันหอมระเหยของสวนตางๆของแมงลักปา
มาวิเคราะหดวยเครื่อง GC-MS พบสารสําคัญในกลุมของเทอรพีนอยด 30-40 ชนิด ซึ่งสารที่พบมาก
และเปนองคหลักในน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปา คิดเปนสัดสวนรอยละพื้นที่ที่ไดจากโครมาโทแก
รม ไดแก Sabinene(1.58-18.32 เปอเซ็นต), β-pinene(0.76-5.83 เปอเซ็นต) 1,8-cineole(4.6324.44 เปอเซ็นต), trans-caryophyllene(8.45-30.64 เปอเซ็นต), caryophyllene oxide(0-8.37
เปอเซ็นต), abietatriene (2.15-9.83 เปอเซ็นต) เปนตน เมื่อนําสาร Sabinene, 1,8-cineol, transcaryophyllene ที่คาดวามีผลตอการยับยั้งการงอกของวัชพืชในเบื้องตน พบวาสาร 1,8-cineol
สามารถยับยั้งการงอก ยับยั้งเจริญของราก และยับยั้งการเจริญของลําตนไมยราบยักษ ไดมากที่สุด
เมื่อนําน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการสกัดใบดอก มาศึกษาผลตอการยับยั้งการงอก การเจริญของราก
และลําตนไมยราบยักษในเบื้องตนเชนกัน และวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนของสาร Sabinene,
1,8-cineol, trans-caryophyllene ผลการยับยั้งการงอก การเจริญของราก และลําตนไมยราบยักษ
สูง เมื่อมีปริมาณความเขมขน Sabinene และ 1,8-cineol มาก ซึ่งผลการยับยั้งการงอกของวัชพืชนี้
อาจมีสารเทอรพีนอยดชนิดอื่นๆในน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปาที่มีสวนชวยในการยับยั้งการงอก
ของวัชพืช ซึ่งอาจตองมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยสูตรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสารสกัดจากแมงลักปาเพื่อการควบคุมวัชพืช
เก็ บ แมงลั ก ป า
จากจั ง หวั ด กาญจนบุ รี แ ละจั ง หวั ด ราชบุ รี
ใช ด อกและใบ สกั ด ด ว ยวิ ธี
Hydrodistillation นําน้ํามันหอมระเหยที่ไดมาทดลองผสมตัวทําละลาย สารอิมัลซิไฟเออร สารลด
แรงตึ งผิ ว และสารเติ มแต งชนิดต า งๆ ปรับ อัตราสว นของสารตางๆใหเหมาะสม โดยทําเปน สูตร
สารละลายน้ํามันเขมขน (Emulsifiable concentrate : EC) ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชผสมน้ํา ไดสูตร
ผลิตภัณฑน้ํามันหอมระเหยจากแมงลัก 4 สูตร ดังนี้ สูตร A, B, C และ D โดยสูตร A, B และ D เปน
สูตรผลิตภัณฑ 40 %EC และสูตร C เปนสูตรผลิตภัณฑ 20%EC แตละสูตรที่ละลายน้ําใหสารละลาย
สีขาวขุน ทดสอบความคงสภาพของปริมาณสารหลักที่พบในน้ํามันหอมระเหยโดยการอบที่อุณหภูมิที่
54 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 สัปดาห พบวาความรอนมีผลตอสาร sabinene, 1,8-cineole และ
trans-caryophyllene ทํ า ให ป ริ ม าณสารลดลง จากการศึ ก ษาในระดั บ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร สู ต รที่
เหมาะสม คือ สูตร A และ B ซึ่งความเขมขนที่เหมาะสมในการใชยับยั้งการงอก การเจริญของราก
และลําตนไดทั้งเมล็ดไมยราบยักษ(ใบกวาง)และเมล็ดหญาขาวนก(ใบแคบ)ได 100 เปอรเซ็นต คือควร
ใชที่ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต
คําสําคัญ : แมงลักปา สารสกัด
Abstract
The research of formulation and efficacy of essential oil from Hyptis
suaveolens(L.) Poit. on weed control. The sample collected from Kanchanaburi and
Ratchaburi province. Essential oil from flowers and leave of Hyptis suaveolens(L.) Poit
were extracted by Hydrodistillation method. Essential oil mixed by solvent,
emulsifier, surfactant and additive solvent and adjust suitable ratio. The formulation
has four product were A B C and D formulation which were emulsifiable concentrate
formulation can be dissolved with water. The formulation were A B and D
concentrated 40%EC but formulation C concentrated 20%EC. The stability of the
main constituents found in the essential oils by baking at 54 oC for 2 weeks showed
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that the heat affected sabinene, 1,8-cineole and trans-caryophyllene. Reduce the
amount of substance. The efficiency effect of the products were also tested on
germinate inhibition, shoot length inhibition and root length inhibition of giant
mimosa (Mimosa pigra L.) and barnyard grass (Echinochloa crus-galli (L.)) in lab
condition and the optimum concentration was evaluated. The results show that
formulation A and B at concentration of 10% can inhibit germination, seedling growth
and stem length.
Key words : Hyptis suaveolens (L.) Poit., Plant extract
บทนํา
การเรงผลผลิ ตทางการเกษตรโดยการขยายพื้น ที่การเกษตร และการใชสารเคมีอยางไม
ถูกตองและเกินความจําเปนของเกษตรกร ทําใหมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณมากขึ้น เห็น
ไดจากปริมาณการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่สูงขึ้น ในป พ.ศ. 2551 มีปริมาณการนําเขา109,969
ตันและในป 2555 มีการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืชปริมาณ 134,480 ตัน คิดเปนมูลคา 19,379 ลาน
บาท ซึ่งมีปริมาณสารกําจัดวัชพืชสูงถึง 106,860 ตัน คิดเปนมูลคา 11,293 ลานบาท (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2559) และในป 2555 มีรายงานผูปวยที่ไดรับสารพิษจากสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชจากการทํางานและสิ่งแวดลอม จํานวน 1,509 ราย อัตราปวย 2.35 ตอประชากรแสนคน
นอกจากนี้ภาครัฐไดสงเสริมใหเกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทรียหลังจากที่กลุมประเทศผูนําเขาสินคา
เกษตรของไทยเริ่มตรวจสอบคุณภาพสินคาอยางเขมงวด เนื่องจากพบวามีสารเคมีปนเปอนซึ่งสราง
ความเสียหายใหกับภาคเกษตรเปนอยางมาก สหภาพยุโรปไดมีการแจงระเบียบการคณะกรรมการ
(EU) ตามหมายเลข 212/2010 ของวันที่ 12 มีนาคม 2553 ใหมีการแกไขเพิ่มเติมในระเบียบการ
(EC) หมายเลข 882/2004 มีการเพิ่มมาตรฐานความเขมงวดในการควบคุมสินคานําเขาประเภท
อาหารและอาหารสัตวที่ไมไดทําจากเนื้อสัตว (พืช) รวมไปถึงการแจงเตือนในระบบการแจงเตือน
เรงดวน (Rapid Alert System) สําหรับอาหารและอาหารสัตวพบวา ประเทศไทยยังคงมีการฝาฝน
กฎระเบียบอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของสารพิษตกคางในผัก อาทิ ถั่วฝกยาว มะเขือ
ยาว ผักในตระกูลกะหล่ํา เชน ผักกาดขาว ที่ประเทศไทยเปนผูสงออกนั้นไดเพิ่มระดับการควบคุม
อยางเขมงวดอีก 50 เปอรเซ็นต ทั้งการตรวจสอบลักษณะ (identity check) และทางกายภาพ
(physical check). สถิติการเจ็บปวยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการประเมินวาอาจมีจํานวนผูปวยที่
แทจริงมากถึง 200,000-400,000 คนตอป และมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับปริมาณการนําเขา
สารเคมีในประเทศ นอกจากนี้ยังกระทบตอเศรษฐกิจดานการลงทุนและสงออก ซึ่งปญหานี้สามารถ
แกไขไดโดยการใชความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในประเทศ
พืชและสมุนไพรหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชได แมงลัก
ปาหรือแมงลักคาหรือกะเพราผี (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) (กลุมวิจัยวัชพืช, 2555) เปนวัชพืช
ชนิดหนึ่งที่มีแนวโนมวามีศักยภาพในการควบคุมวัชพืช โดย ชอุมและศิริพร (2550) รายงานวาการ
สกัดสารจากแมงลักปาดวยน้ํามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของหญาขาวนกได และการ
พนสารสกัดแมงลักปากอนวัชพืชงอก 7 วัน ทําใหผักโขมหนามมีความสูงลดลง 10 เปอรเซ็นต และที่
4 สั ป ดาห ห ลั ง พ น สารฯ ผั กเบี้ ย หิ น มี น้ํา หนั กแหง ลดลง 15 เปอร เ ซ็น ต (ชอุ ม และศิ ริ พ ร, 2551)
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นอกจากนี้ ศิริกันยา (2544) พบวาสารสกัดกระเพราผีเทียบเทาน้ําหนักแหง 10.00 กรัม มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมแหวหมูกอนงอกและแหวหมูที่งอกแลวใกลเคียงกับอิมาเซทาไพร 90
เปอรเ ซ็น ต แมงลักคา เปน พืช สมุ นไพร ใชรักษาอาการติดเชื้อในทางเดิน อาหาร เกร็งปวด และ
อาการผิวหนังติดเชื้อ แมงลักคามีฤทธิ์แรงตอเชื้อราในโรงเก็บอาหาร (Mishra and Dubey, 1994)
มีฤทธิ์ตาน bacteria ทั้ง gram-negative และ gram-positive (Asekun et al.,1999; Nantitanon
et al., 2007) ควบคุม เพลี้ย Aphis gossypil Glov. และ Orthaga sp. (กนก, 2540) ควบคุม
American ballworms (Heliothis armigera Hubn.) (รัชดาภรณ, 2544) แมลงในโรงเก็บผลิตผล
(Palsson and Jaeson, 1999) สารสกัดจากแมงลักคาดวยไอน้ําและปโตรเลียมอีเธอรมีคุณสมบัติ
เปนสารฆาแมลงชนิดเพลี้ยออนของพริกและหนอนหอใบมะมวง (ทวีศักดิ์และคณะ, 2540) ประชาชน
พื้นเมืองในหลายพื้นที่ของโลกใชใบแมงลักคารมไฟใหเกิดควันไลแมลง (Aycard et al., 1993) ใน
essential oil สกัดจากแมงลักคามีสารประกอบหลักคือ 1,8-cineole, β-pinene, sabinene, β4-terpinenol,
α-berganmotene,
limonene,
caryophyllene, α-pinene,
biclyclogermacrene, β - phellandrene, α-copaene, β -elemene, และ eugenol
จากการศึกษาคนควาจากเอกสารงานวิจัยตางๆ พบวาพืชมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ควบคุม
และกําจัดแมลงตางๆได อีกทั้งแมงลักปายังมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชบาง
ชนิดได งานวิจัยนี้จึงเปนงานวิจัยที่สนับสนุนการลดการใช สารเคมีการเกษตร และสงเสริมใหมีการใช
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งเปนการสงเสริมการใชพืชทองถิ่น
ของไทยซึ่งมีจํานวนมากและหลากหลายมาทําใหเปนผลิตภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนการเพิ่ม
มูลคาใหกับพืชทองถิ่นของไทย
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องแกว ไดแก Volumetric flask, Pipette, Flat bottom flask, Glass cylinder,
Beaker และ จานแกว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร เปนตน
2. สารเคมี ไดแก Methanol (LC grade), Anhydrous sodium sulfate (AR grade) และ
วุน เปนตน
3. สารมาตรฐาน ไดแก 1,8-cineol, trans-caryophyllene, sabinene
4. เครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง ยี่หอ Satorius รุน
AC211S, เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 2 ตําแหนง ยี่หอ Satorius รุน CP3202S และเครื่อง
Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS) ยี่หอ Agilent รุน 6890N
วิธีการ
1. การเตรียมสารสกัดจากแมงลักปา
ทําการสํารวจเก็บตัวอยางแมงลักปา บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี โดยเก็บ
ตัวอยางทั้งตน นําพืชมาแยกสวน โดยใชสวนดอกและใบ เนื่องจากใหปริมาณน้ํามันหอมระเหยมาก
ที่สุด นําสวนของพืชมาทําการสับตัวอยางพอละเอียด นํามากลั่นแบบ Hydrodistillation เปนเวลา 3
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ชั่วโมง นําน้ํามันหอมระเหยที่ไดมาทําใหบริสุทธิ์ โดยกรองผาน Anhydrous Sodium sulfate นํามา
วิเคราะหสารหลักที่พบมากในน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปา
2. วิจัยสูตรผลิตภัณฑสารสกัดแมงลักปา
นําน้ํามันหอมระเหยที่ไดมาทดลองผสมตัวทําละลาย สารอิมัลซิไฟเออร สารลดแรงตึงผิว
และสารเติมแตงชนิดตางๆ ปรับอัตราสวนของสารตางๆใหเหมาะสม โดยทําเปนสูตรสารละลายน้ํามัน
เขมขน (Emulsifiable concentrate : EC) ซึ่งเปนรูปแบบที่เปนสารละลายสําหรับผสมน้ํา เมื่อได
สูตรผลิตภัณฑ แลวนํามาวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญของตัวอยางสูตรผลิตภัณฑจากแมงลักปาและ
ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนตอการงอกของวัชพืชในหองปฏิบัติการ
3. ทดสอบการคงสภาพของสูตรผลิตภัณฑแมงลักปา
เตรี ย มตั ว อย า งสู ต รผลิ ต ภั ณ ฑ แ มงลั ก ป า วิ เ คราะห ห าปริ ม าณของกลุ ม สารสํ า คั ญ และ
คุณสมบัติทางกายภาพ ทําการทดสอบการคงสภาพผลิตภัณฑโดยความรอนเปนตัวเรง นําตัวอยาง
สูตรผลิตภัณฑเก็บในตูอบที่อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 สัปดาห แลวนํามาวิเคราะหหา
ปริมาณสารสําคัญกอนและภายหลังใชความรอนเปนตัวเรง ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการงอก
การเจริญของรากและลําตนของวัชพืช(เมล็ดไมยราบยักษ)กอนและหลังอบ
4. ทดสอบหาความเขมขนที่เหมาะสมของสูตรผลิตภัณฑตอประสิทธิภาพการงอกของวัชพืชใน
หองปฏิบัติการ
เตรียมตัวอยางสูตรผลิตภัณฑแมงลักปา แลวนํามาทําการทดสอบผลตอการงอกของวัชพืช
โดยทดสอบ 2 วัชพืช ไดแก หญาขาวนกและไมยราบยักษ ในหองปฏิบัติการ และวิเคราะหหาปริมาณ
สารสําคัญ โดยวางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design:
CRD) โดยแตละสูตรมี จํานวน 4 ซ้ํา ประกอบดวย 6 กรรมวิธี โดยใชความเขมขนเปนกรรมวิธี ไดแก
กรรมวิธีที่ 1 ความเขมขนของสูตรผลิตภัณฑ 0.5 เปอรเซ็นต
กรรมวิธีที่ 2 ความเขมขนของสูตรผลิตภัณฑ 1 เปอรเซ็นต
กรรมวิธีที่ 3 ความเขมขนของสูตรผลิตภัณฑ 5 เปอรเซ็นต
กรรมวิธีที่ 4 ความเขมขนของสูตรผลิตภัณฑ 10 เปอรเซ็นต
กรรมวิธีที่ 5 ความเขมขนของสูตรผลิตภัณฑ 15 เปอรเซ็นต
กรรมวิธีที่ 6 น้ํากลั่น(Control)
นํ า สารละลายที่ เ ตรี ย มไว ใส ในจานแกว บรรจุกระดาษกรอง 1 แผน จานละ 5 มิล ลิลิต ร
จากนั้นนําเมล็ดวัชพืชแชในน้ํารอน และปลอยใหเย็นทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 12 ชั่วโมง เลือกเมล็ดพอง
เตง ไมมีรองรอยแมลงกัดกิน จํานวน 50 เมล็ด ใสในจานแกวที่ใสสารละลายแมงลักปาที่เตรียมไว ปด
ฝา วางไวที่อุณหภูมิหอง บันทึกจํานวนเมล็ดงอก สุมวัดความยาวรากและตน จํานวนซ้ําละ 10 ตน
หลังเริ่มทดลอง 7 วัน นําผลที่ไดไปคํานวณหาคาเฉลี่ย และนําคาเฉลี่ยไปคํานวณประสิทธิภาพการ
ยับยั้งการงอกและการเจริญ ดังนี้ การยับยั้งการงอก (%) = [(A-B)/A] x 100
A = คาเฉลี่ย (จาก 4 ซ้ํา) จํานวนเมล็ดงอกในชุดควบคุม
B = คาเฉลี่ย (จาก 4 ซ้ํา) จํานวนเมล็ดงอกในชุดที่ไดรับสาร
การยับยั้งการเจริญ (%) = [(A-B)/A] x 100
A = คาเฉลี่ย (จาก 4 ซ้ํา) ความยาวราก/ตนวัชพืชในชุดควบคุม
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B = คาเฉลี่ย (จาก 4 ซ้ํา) ความยาวราก/ตนวัชพืชในชุดที่ไดรับสาร
5. วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล
ระยะเวลา ระยะเริ่มตน ตุลาคม 2559 ถึง ระยะสิ้นสุดกันยายน 2560
สถานที่
หองปฏิบัติการ กลุมงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
หองปฏิบัติการ กลุมวิจัยวัชพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลการทดลอง
1. การสํารวจ เก็บตัวอยางพืชแมงลักปาและเตรียมน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปา
เก็บตัวอยางแมงลักปา บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี นํามาสกัดน้ํามันหอมระเหย
ไดน้ํามันหอมระเหย จากรายงาน ศิริพร และคณะ (2560) สารที่พบมากและเปนองคหลักในน้ํามัน
หอมระเหยจากแมงลั ก ป า คิ ดเป น สั ดสว นรอยละพื้น ที่ที่ได จ ากโครมาโทแกรม ไดแก sabinene
(1.58-18.32 เปอรเซ็นต), β-pinene (0.76-5.83 เปอรเซ็นต), 1,8-cineole (4.63-24.44
เปอรเซ็นต), trans-caryophyllene (8.45-30.64 เปอรเซ็นต), caryophyllene oxide (0-8.37
เปอรเซ็นต), abietatriene (2.15-9.83 เปอรเซ็นต) จึงนําน้ํามันหอมระเหยที่ไดวิเคราะหหาปริมาณ
สารหลักดวยเครื่อง GC-MS ไดแก sabinene, 1,8-cineole และ trans-caryophyllene เฉลี่ยคือ
24.39, 17.61 และ 16.48 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก ตามลําดับ
2. การผสมปรุงแตงสูตรผลิตภัณฑ
จากการทดลองผสมปรุงแตงสูตรผลิตภัณฑ ไดสูตรผลิตภัณฑ ดังนี้ FE1, FH2, FP2, FHP1
และ F6 ผลิตภัณฑทุกสูตรมีสีเหลือง เมื่อละลายในน้ํากลั่นใหสีขาวขุน นํามาทดสอบเบื้องตนกับเมล็ด
ไมยราบยักษ โดยใชสูตรตอน้ําที่อัตราสวน 1 ตอ 5 และ 1 ตอ 100 จากผลการทดลองเบื้องตน จาก
ตารางที่ 1 พบวา สูตร FE1(1:5) และสูตร FP2 (1:5) สามารถการยับยั้งการงอก การยับยั้งการเจริญ
ของรากและลําตนไดมากกวา 70 เปอรเซ็นต โดยสูตร FE1 (1:5) ยับยั้งได 80.43, 91.14 และ 94.07
เปอรเซ็นต และสูตร FP2 (1:5) ยับยั้งได 98.91, 97.58 และ 97.21 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
จากนั้นนําสูตรที่ไดมาปรับปรุงสูตร และทดสอบประสิทธิภาพของการยับยั้งการงอก การ
เจริญเของรากและลําตน ของเมล็ดไมยราบยักษ โดยใชสูตรตอน้ําที่อัตราสวน 1 ตอ 5 จากตารางที่ 2
พบวาปริมาณสารหลักในสูตรเขมขน ไดแก sabinene อยูในชวง 4.40-14.01 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
1,8-cineole อยูในชวง 2.69-7.91 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก trans-caryophyllene อยูในชวง 2.738.62 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ปริมาณสารที่อยูในชวงเหลานี้สามารถยับยั้งการงอก การเจริญของราก
และลําตนได 100 เปอรเซ็นต
นําสูตรที่ไดมาทําการปรับปรุงสูตรอีกครั้ง คัดเลือกสูตรไดทั้งหมด 4 สูตร ดังนี้ สูตร A, B, C
และ D โดยทั้ง 4 เปนสูตร EC เหมือนกัน แตมีความแตกตางของสารผสมปรุงแตง ซึ่งสูตร A, B และ
D เปนสูตรผลิตภัณฑ 40 %EC และสูตร C เปนสูตรผลิตภัณฑ 20%EC ซึ่งแตละสูตรที่ไดมีลักษณะ
เปนสูตรเขมขนมี สีเหลืองใส เมื่อนํามา ละลายน้ําไดดีที่อัตรา 1 ตอ 10 ใหสารละลายสีขาวขุน วัดคา
pH (1 เปอรเซ็นต) สูตร A B C และ D 3.9, 3.5, 3.7 และ 3.6 ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 เห็นไดวาแต
ละสูตรมีคุณสมบัติทางกายภาพใกลเคียงกัน
3. ความคงสภาพของสูตรผลิตภัณฑแมงลักปา
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นําแตสูตรทั้ง 4 ทดสอบประสิทธิภาพตอการยับยั้งการงอก การเจริ ญของรากและลําตน
เมล็ดไมยราบยักษ โดยการทดสอบนี้ใชความเขมขนของแตละสูตรที่ 10 เปอรเซ็นต จากตารางที่ 4
พบวาแตละสูตรมีผลการยับยั้งการงอก การเจริญของรากและลําตน ตอเมล็ดไมยราบยักษไดแตกตาง
กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยสูตร A, B และ C มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไดดีกวาสูตร D
ทดสอบความคงสภาพของปริมาณสารหลักที่พบในน้ํามันหอมระเหยโดยการอบที่อุณหภูมิที่ 54 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 2 สัปดาห พบวาปริมาณสารหลัก ไดแก sabinene, 1,8-cineole และ transcaryophyllene ในสูตร A มี ปริ มาณสารลดลงรอยละ 15.51, 15.00 และ 24.06 ตามลําดับ
หลังจากอบ สูตร B มีปริมาณสารลดลงรอยละ 10.30, 5.48 และ 15.52 ตามลําดับหลังจากอบ สูตร
C มีปริมาณสารลดลงรอยละ 2.11, 0.94 และ 8.64 ตามลําดับหลังจากอบ และสูตร D มีปริมาณ
สารลดลงรอยละ 5.25, 2.79 และ 11.93 ตามลําดับหลังจากอบ ดังตารางที่ 5 เห็นไดวาหลังจาก
ผานการอบ สูตร C และ D คอนขางมีความคงสภาพไดดี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
สารสําคัญนอย เมื่อนําสูตรที่ผานการอบ มาทดสอบประสิทธิการยับยั้งการงอก การเจริญของรากและ
ลําตน กับเมล็ดไมยราบยักษ โดยใชความเขมขนของแตละสูตรที่ 10 เปอรเซ็นต จากผลการศึกษาสูตร
ทั้ง 4 หลังอบ จากตารางที่ 6 พบวาสูตร C และ D มีเปอรเซ็นตการลดลงของปริมาณสารหลักนอย
กวาสูตร A และ B ซึ่งคอนขางมีความคงสภาพกวาสูตร A และ B แตเมื่อพิจารณาประสิทธิการของ
สูตรตอยับยั้งการงอก การเจริญของรากและลําตน ที่มีตอเมล็ดไมยราบยักษทั้งกอนอบและหลังจาก
อบ สูตร A และ B ยังคงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอก การเจริญของรากและลําตน 100
เปอรเซ็นต ในขณะที่สูตร C และ D มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของรากและลําตนไดดี แต
ยับยั้งการงอกนอยกวาสูตร A และ B ถึงแมวาสูตร A หลังอบมีปริมาณสาร sabinene คือ 6.43
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ปริมาณสาร 1,8-cineole คือ 4.76 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ปริมาณสาร
trans-caryophyllene คือ 3.22 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และสูตร B หลังอบมีปริมาณสาร sabinene
คือ 8.62 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ปริมาณสาร 1,8-cineole คือ 6.56 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ปริมาณ
สาร trans-caryophyllene คือ 4.41 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก มีปริมาณสารที่ลดลงหลังผานการอบ
แตวายังคงอยูในชวงการลดลงที่ยอมรับได เนื่องจากปริมาณสารที่ลดลงยังคงอยูในชวงตามตารางที่ 2
ซึ่งชวงดังกลาวยังคงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอก การเจริญของรากและลําตนได ทั้งนี้มีปจจัย
หลายชนิดที่ทําใหมีความคงสภาพและปริมาณสารที่แตกตางกันทั้งในเรื่องของสารเติมแตง สัดสวน
ของน้ํามันในสูตรเปนตน
4. ความเขมขนที่เหมาะสมของสูตรผลิตภัณฑตอการยับยั้งการงอกของวัชพืชในหองปฏิบัติการ
จากการศึกษาประสิทธิของผลิตภัณฑแมงลักปาตอการยับยั้งการงอก การเจริญเของรากและ
ลําตนของเมล็ดไมยราบยักษซึ่งเปนตัวแทนของวัชพืชใบกวาง ที่ความเขมขนตางๆในหองปฏิบัติการ
สามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 7 จะเห็นไดวาความเขมขนตางๆของสูตร A B C และ D มีผลตอการ
ยับยั้งการงอก การยับยั้งการเจริญของรากและลําตนของเมล็ดไมยราบยักษไดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยสูตร A ใชความเขมขนที่ 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต สูตร B ใชความเขมขนที่
10 และ 15 เปอรเซ็นต สูตร C ใชความเขมขนที่ 10 และ 15 เปอรเซ็นต และสูตร D ใชความเขมขน
10 และ 15 เปอรเซ็นต จึงสามารถยับยั้งการงอกการเจริญของรากและลําตนไดของเมล็ดไมยราบ
ยักษได 100 เปอรเซ็นต
จากการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑแมงลักปาตอการยับยั้งการงอก การเจริญเของราก
และลํ า ต น ของเมล็ ด หญ า ข า วนกซึ่ ง เป น ตั ว แทนของวั ช พื ช ใบแคบ ที่ ค วามเข ม ข น ต า งๆใน
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หองปฏิบัติการ สามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 8 จะเห็นไดวาความเขมขนที่แตกตางกันของสูตร A B C
และ D มีผลตอการยับยั้งการงอก การยับยั้งการเจริญของรากและลําตนของหญาขาวนกไดแตกตาง
กัน โดยสูตร A ใชความเขมขนที่ 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต สูตร B ใชความเขมขนที่ 10 และ 15
เปอรเซ็นต สูตร C ใชความเขมขนที่ 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต และสูตร D ใชความเขมขน 5, 10
และ 15 เปอรเซ็นต ที่ระดับความเขมขนดังกลาวสามารถยับยั้งการงอกการเจริญของรากและลําตนได
ของเมล็ดไมยราบยักษ 100 เปอรเซ็นต
จากการศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมของสูตรผลิตภัณฑตอการยับยั้งการงอกของวัชพืชใน
หองปฏิบัติการ พบวาสามารถใชสูตร A, B และ D ไดที่ความเขมขนตั้งแต 5 เปอรเซ็นตขึ้นไป จึง
สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษได สวนในหญาขาวนกทุกสูตร สามารถใชไดที่ความ
เขมขนตั้งแต 5 เปอรเซ็นตขึ้นไป พิจารณาสูตรผลิตภัณฑจากแมงลักปาทั้ง 4 สูตร สูตรที่เหมาะสมคือ
สูตร A และ B เพราะสามารถยับยั้งการงอก การเจริญของรากและลําตนไดทั้งเมล็ดไมยราบยักษและ
หญาขาวนกได 100 เปอรเซ็นต โดยใชความเขมขนที่ 10 เปอรเซ็นต
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
การวิจัยสูตรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสารสกัดจากแมงลักปาเพื่อการควบคุมวัชพืช
โดยเก็บตัวอยางแมงลักปา จากจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี นําสวนดอกและใบมากลั่นดวย
วิธี Hydrodistillation นําน้ํามันหอมระเหยที่ไดมาทดลองผสมตัวทําละลาย สารอิมัลซิไฟเออร สาร
ลดแรงตึงผิว และสารเติมแตงชนิดตางๆ ปรับอัตราสวนของสารตางๆใหเหมาะสม โดยทําเปนสูตร
สารละลายน้ํามันเขมขน (Emulsifiable concentrate : EC) ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชผสมน้ํา ไดสูตร
ผลิตภัณฑน้ํามันหอมระเหยจากแมงลัก 4 สูตร ดังนี้ สูตร A, B, C และ D โดยสูตร A, B และ D เปน
สูตรผลิตภัณฑ 40 %EC และสูตร C เปนสูตรผลิตภัณฑ 20%EC เมื่อละลายน้ําใหสารละลายสีขาวขุน
ทดสอบความคงสภาพของปริมาณสารหลักที่พบในน้ํามันหอมระเหยโดยการอบที่อุณหภูมิที่ 54 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 2 สัปดาห สูตร A และ B มีปริมาณสารหลัก sabinene, 1,8-cineole และ transcaryophyllene หลังอบลดลงแตยังคงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งได 100 เปอรเซ็นต สําหรับความ
เขมขนที่เหมาะสมของสูตร A และ B ในระดับหองปฏิบัติการในการใชยับยั้งการงอก การเจริญของ
รากและลําตนไดทั้งเมล็ดไมยราบยักษ(ใบกวาง)และหญาขาวนก(ใบแคบ)ได 100 เปอรเซ็นต คือควร
ใชที่ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต ทั้งนี้การใชงานในระดับแปลง อาจตองมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยความเปนพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑสารสกัดจากแมงลักปาตอลูกปลานิล โดยทํา
เปนสูตรสารละลายน้ํามันเขมขน (Emulsifiable concentrate : EC) ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชผสมน้ํา
จํานวน 2 สูตร คือ ผลิตภัณฑสูตร A 40%EC และ ผลิตภัณฑสูตร B 40%EC โดยเตรียมตัวอยาง
ผลิ ต ภั ณฑ สู ตรจากน้ํ า มั น หอมระเหยที่ ส กัดจากแมงลักปา ที่เก็บ ในพื้ น ที่จังหวั ดกาญจนบุรี ตรวจ
วิเคราะหหาปริมาณสารและทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันดวยวิธีชีววิเคราะหแบบน้ํานิ่ง(static
technique) เพื่อหาคาความเขมขนของสูตรผลิตภัณฑที่ทําใหลูกปลานิลตายครึ่งหนึ่งในเวลา 96
ชั่วโมง(96h-LC 50 ) พบวา ผลิตภัณฑสูตร A 40%EC มีปริมาณสาร sabinene เทากับ 7.61%w/w มี
1,8-cineole เทากับ 5.60%w/w และมี trans-caryophyllene เทากับ 4.24%w/w มีคาความเปน
พิษเฉียบพลัน (LC 50 ) ที่ 96 เปน 27.277 มิลลิกรัมตอลิตร สวนผลิตภัณฑสูตร B 40%EC มีปริมาณ
สาร sabinene เท า กั บ 9.61%w/w มี 1,8-cineole เท า กั บ 6.94%w/w และมี transcaryophyllene เท า กั บ 5.22%w/w มี คา ความเป น พิ ษเฉีย บพลั น (LC 50 ) ที่ 96 เป น 0.6584
มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อพิจารณาคาความเปนพิษเฉียบพลัน (LC 50 ) ที่ 96 ชั่วโมง ของผลิตภัณฑทั้ง 2
สูตร จะเห็นวาผลิตภัณฑสูตร B 40%EC มีความเปนพิษเฉียบพลันตอลูกปลานิลสูงกวาผลิตภัณฑสูตร
A 40%EC การใชจึงตองมีความระมัดระวัง ไมควรใชใกลแหลงน้ํา
คําสําคัญ : ความเปนพิษเฉียบพลัน แมงลักปา
Abstract
The present study was conducted to provide the acute toxicity of wild
spikenard formulation on Nile Tilapia. Wild spikenard was collected from
Kanchanaburi province. Then, volatile oil was extracted from wild spikenard and
formulated into 2 formulas of 40% emulsifiable concentrate (EC) including formula A
and formula B. Wild spikenard formulation was analyzed for quantifying sabinene,
1,8-cineole and trans-caryophyllene. The results showed that sabinene 7.61%w/w,
1,8-cineole 5.60%w/w and trans-caryophyllene 4.24%w/w were found in formula A
,sabinene 9.61%w/w, 1,8-cineole 6.94%w/w and trans-caryophyllene 5.22%w/w were
found in formula B. Acute toxicity testing with static technique of bioassay was
assigned to determine their median lethal concentration within 96 hours (96h-LC 50 ).
The 96h- LC 50 were 27.277 mg/L and 0.6584 mg/L for formula A and formula B,
respectively which indicated that formula B was more toxic for Nile Tilapia than
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formula A. Therefore, it is important to be careful when using the products and do
not use these products near water resource.
Key words : acute toxicity wild spikenard Hyptis suaveolens (L.) Poit.
บทนํา
แมงลักปา หรือ แมงลักคา หรือ กะเพราผี (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) (กลุมวิจัยวัชพืช
, 2555) เปนวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีแนวโนมวามีศักยภาพในการควบคุมวัชพืช โดย ชอุมและศิริพร
(2550) รายงานวาการสกัดสารจากแมงลักปาดวยน้ํามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
หญาขาวนกได และการพนสารสกัดแมงลักปากอนวัชพืชงอก 7 วัน ทําใหผักโขมหนามมีความสูง
ลดลง 10 เปอรเซ็นต และที่ 4 สัปดาหหลังพนสารฯ ผักเบี้ยหินมีน้ําหนักแหงลดลง 15 เปอรเซ็นต
(ชอุมและศิริพร, 2551) และสารสกัดกระเพราผีเทียบเทาน้ําหนักแหง 10.00 กรัม มีประสิทธิภาพใน
การควบคุมแหวหมูกอนงอกและแหวหมูที่งอกแลวใกลเคียงกับอิมาเซทาไพร 90 เปอรเซ็นต (ศิริกันยา
, 2544) อัณศยาและคณะ (2560) ศึกษาผลของน้ํามันหอมระเหยตอวัชพืช 4 ชนิด ไดแก หญา
ขาวนก (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) ผักโขมหนาม (Amaranthus spinosus L.) ถั่วผี
(Phaseolus lathyroides L.) และไมยราบเลื้อย (Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvallen)
ในหองปฏิบัติการพบวา อัตราเทียบเทาสกัดจากแมงลักปา 100 กรัม (gE) สามารถยับยั้งการงอกและ
การเจริญของพืชทดสอบไดสูงสุดมากกวา 70 แมงลักคาเปนพืชสมุนไพรใชรักษาอาการติดเชื้อใน
ทางเดินอาหาร เกร็งปวดและ อาการผิวหนังติดเชื้อ แมงลักคามีฤทธิ์แรงตอเชื้อราในโรงเก็บอาหาร
(Mishra and Dubey, 1994) มีฤทธิ์ตาน bacteria ทั้ง gram-negative และ gram-positive
(Asekun et al.,1999; Nantitanon et al., 2007) ควบคุม เพลี้ย Aphis gossypil Glov. และ
Orthaga sp. (กนก, 2540) ควบคุม American ballworms (Heliothis armigera Hubn.) (รัชดา
ภรณ, 2544) แมลงในโรงเก็บผลิตผล (Palsson and Jaeson, 1999) สารสกัดจากแมงลักคาดวยไอ
น้ําและปโตรเลียมอีเธอรมีคุณสมบัติเปนสารฆาแมลงชนิดเพลี้ยออนของพริกและหนอนหอใบมะมวง
(ทวีศักดิ์และคณะ, 2540) ประชาชนพื้นเมืองในหลายพื้นที่ของโลกใชใบแมงลักคารมไฟใหเกิดควันไล
แมลง (Aycard et al., 1993) ศิริพรและคณะ (2559) ไดวิจัยหากลุมสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหย
จากแมงลักปาที่สํารวจเก็บตัวอยางจากจังหวัดกาญจนบุรี พบวา สารที่พบมากและเปนองคหลักใน
น้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปา ไดแก Sabinene, β-pinene, 1,8-cineole, trans-caryophyllene,
caryophyllene oxide, abietatriene เปนตน และพบวาสาร 1,8-cineol สามารถยับยั้งการงอก
ยับยั้งเจริญของราก และยับยั้งการเจริญของลําตนของเมล็ดไมยราบยักษ ไดมากที่สุด
พืชสมุนไพรของไทยมีการนํามาใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชหลายชนิด เชน สะเดา หาง
ไหล เปนตน อาจนํามาใชในรูปแบบอยางงาย เชน การแชน้ําแลวนําสารสกัดนั้นไปใชพน หรือการนํา
พืชมาเตรียมเปนสารสกัดดว ยตัวทําละลายชนิดตางๆ แลวนําไปใช หรือการวิจัยพัฒนาเพื่อทําใน
รูปแบบผลิตภัณฑสําเร็จรูปของสารสกัดพืชนั้นๆ เพื่อใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชทั้ง แมลงศัตรูพืช
โรคพืช หรือวัชพืช สําหรับนํามาใชทดแทนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ในการทําผลิตภัณฑสําเร็จรูป
จําเปนตองมีขอมูลของผลิตภัณฑนั้นๆ ทั้งขอมูลดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวมทั้งขอมูลดานความ
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ปลอดภัย การศึกษาความเปนพิษของผลิตภัณฑเพื่อดูผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไมใชกลุมเปาหมาย
เพื่อพัฒนาใหไดผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 และ 4 ตําแหนง
2. เครื่องแกวชนิดตางๆ เชน บีกเกอร กระบอกตวง ขวดวัดปริมาตร ปเปต เปนตน
3. เครื่อง Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS) ยี่หอ Agilent รุน 6890N
4. เครื่องระเหยแบบลดความดัน(Rotary evaporator)
5. เครื่องกลั่น Hydro-distillation
6. อุปกรณสําหรับเลี้ยงปลานิล ไดแก
- อางเลี้ยงปลาขนาดความกวาง 10 นิ้ว ความยาว 10 นิ้ว และสูง 10 นิ้ว
- อางสําหรับพักปลาขนาดความกวาง 34 นิ้ว ความยาว 53 นิ้ว สูง 16 นิ้วและ
ขนาดความกวาง 20 นิ้ว ความยาว 42 นิ้ว สูง 20 นิ้ว
- ชุดอุปกรณสําหรับใหออกซิเจนในน้ําขณะทําการทดลอง ซึ่งประกอบดวย เครื่องอัดอากาศ
ทอยางและลูกหินอากาศ
- ชุดอุปกรณสําหรับการเปลี่ยนถายน้ําที่ใชในการทดลอง ซึ่งประกอบดวย เครื่องดูดน้ําและ
สายยางขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 นิ้ว
- สวิงตักปลาขนาดเสนผานศูนยกลาง 3, 5 และ 12 นิ้ว
7. อุปกรณสําหรับวัดคุณสมบัติทางกายภาพของน้ําในอางเลี้ยงปลา ไดแก
- กระดาษวัด pH, Cl 2 , NO 2 -, NO 3 - เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิ
8. สารมาตรฐาน ไดแก sabinene, 1,8-cineole และ trans-caryophyllene
9. ตัวทําละลายอินทรีย เชน เมทานอล เอทานอล เปนตน
10. อาหารอัดเม็ดแหงสําหรับเลี้ยงปลา
วิธีการ
1. เตรียมผลิตภัณฑสารสกัดจากแมงลักปา สูตร A และ สูตร B
สํารวจและเก็บตัวอยางแมงลักปา บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี สับตัวอยาง
พอละเอียด นํามากลั่นแบบ Hydrodistillation เปนเวลา 3 ชั่วโมง นําน้ํามันหอมระเหยที่ไดมาทําให
บริสุทธิ์ และนํามาเตรียมเปนผลิตภัณฑสารสกัดน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปา ( สูตรผลิตภัณฑจาก
การทดลองวิจัยสูตรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสารสกัดจากแมงลักปาเพื่อการควบคุมวัชพืช)
2. ศึกษาความเปนพิษเฉียบพลัน (LC 50 ) ของผลิตภัณฑสูตรผสมรวมพืชตอลูกปลานิล
แผนการทดลอง แบบสุมตลอด(Completely Randomized Design : CRD) มีระดับความ
เขมขนเปนกรรมวิธีๆละ 3 ซ้ํา
2.1 การเตรียมลูกปลานิล
นําลูกปลานิล อายุ 60 วัน มาเลี้ยงปรับสภาพในหองปฏิบัติการอยางนอย 2 สัปดาห กอน
การทดสอบ แลวคัดลูกปลาที่สุขภาพดีมาทําการทดสอบ โดยแยกเลี้ยงไวในตูกระจกที่มีสภาพคลาย

81

ภาชนะทดลอง 1-2 วันและงดการใหอาหาร 24 ชั่วโมงกอนการทดสอบปลาที่ใชในการทดลองจะมี
การชั่งน้ําหนักและวัดความยาวของลําตัวกอนทําการทดลอง
2.2 ทดสอบความเปนพิษของผลิตภัณฑสารสกัดแมงลักปาตอลูกปลานิล
- การทดลองขั้นตน (range finding test) เพื่อหาระดับความเขมขนชวงกวางๆคือระดับ
ความเขมขนต่ําสุดที่ทําใหปลานิลตาย 100 เปอรเซ็นตและระดับความเขมขนสูงสุดที่ทําใหปลานิลมี
ชีวิตรอด 100 เปอรเซ็นต และนําคาความเขมขนที่ไดไปจัดระดับความเขมขนที่เหมาะสมในการ
ทดลองอยางละเอียดตอไป
- การทดลองอยางละเอียด (definitive test) เปนการทดลองเพื่อหาระดับความเขมขน
ของผลิตภัณฑสารสกัดแมงลักปาที่ทําใหลูกปลานิลตายครึ่งหนึ่ง โดยการนําผลจากการทดลองขั้นตน
มาจัดระดับความเขมขนออกเปน 6 ระดับ แตละระดับทํา 4 ซ้ําโดยตลอดการทดลองจะใหอากาศเพื่อ
ปองกันการขาดออกซิเจน สังเกตลักษณะอาการและบันทึกจํานวนลูกปลานิลตายที่ 24 48 72 และ
96 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองนําเปอรเซ็นตการตายสะสมของสัตวทดลองในแตละระดับความ
เขมขนไปคํานวณหาคาความเขมขนที่ทําใหสัตวทดลองตาย 50 เปอรเซ็นต (LC 50 ) ที่ 96 ชั่วโมง
ตอไป
3. วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล
ระยะเวลา
สถานที่

ระยะเริ่มตน ตุลาคม 2560 ถึง ระยะสิ้นสุดกันยายน 2561
หองปฏิบัติการ กลุมงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร

ผลการทดลอง
1. เตรียมผลิตภัณฑสารสกัดจากแมงลักปา สูตรผลิตภัณฑ A 40 %EC และ สูตร
ผลิตภัณฑ B 40 %EC
เก็บตัวอยางแมงลักปาบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี นํามาสกัดน้ํามันหอมระเหย และนําน้ํามัน
หอมระเหยมาเตรี ยมเป นผลิ ตภั ณฑ สู ตร โดยทําเปนสูตรสารละลายน้ํามัน เขมขน (Emulsifiable
concentrate : EC) จํานวน 2 สูตร คือ ผลิตภัณฑสูตร A 40 %EC และ ผลิตภัณฑสูตร B 40 %EC
ตรวจวิเคราะหปริมาณสาร sabinene, 1,8-cineole และ trans-caryophyllene พบวา ผลิตภัณฑ
สูตร A มีปริมาณสาร sabinene เทากับ 7.61%w/w มี 1,8-cineole เทากับ 5.60%w/w และมี
trans-caryophyllene เทากับ 4.24%w/w สวนผลิตภัณฑสูตร B มีปริมาณสาร sabinene เทากับ
9.61%w/w มี 1,8-cineole เท า กั บ 6.94%w/w
และมี trans-caryophyllene เท า กั บ
5.22%w/w
2. ความเปนพิษของผลิตภัณฑสารสกัดแมงลักปาสูตร A 40 %EC ตอลูกปลานิล
2.1 ลูกปลานิลที่ใชทดสอบจากอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อายุ 80 วัน มีขนาด
เฉลี่ย 4.71 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 1.66 กรัม
2.2 จากการศึกษาความเปนพิษของผลิตภัณฑสูตร A 40 %EC ดวยวิธีชีววิเคราะห
แบบน้ํานิ่ง (static bioassay) ในหองปฏิบัติการ ภายในเวลา 96 ชั่วโมง ไดผลการทดลองขั้นตน
(range finding test) ในผลิตภัณฑสูตร A 40 %EC ที่ 0-100 มิลลิกรัมตอลิตร และผลการทดลองขั้น
ละเอียดของสูตรผลิตภัณฑสูตร A 40 %EC เมื่อนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาความเปนพิษเฉียบพลัน
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(LC 50 ) ที่ 96 ชั่วโมง โดยวิธี Probit analysis(Finney,1971) พบวา ผลิตภัณฑสูตร A 40 %EC มี
คา LC 50 เปน 27.277 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 1)
3. ความเปนพิษของผลิตภัณฑสารสกัดแมงลักปาสูตร B 40 %EC ตอลูกปลานิล
3.1 ลูกปลานิลที่ใชทดสอบจากอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อายุ 70 วัน มีขนาด
เฉลี่ย 3.40 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 1.32 กรัม
3.2 จากการศึกษาความเปนพิษของผลิตภัณฑสูตร B 40 %EC ดวยวิธีชีววิเคราะห
แบบน้ํานิ่ง (static bioassay) ในหองปฏิบัติการ ภายในเวลา 96 ชั่วโมง ไดผลการทดลองขั้นตน
(range finding test) ในสูตรผลิตภัณฑ B 40 %EC ที่ 0-10 มิลลิกรัมตอลิตร ในการทดลองขั้น
ละเอียดของสูตรผลิตภัณฑสูตร B 40 %EC นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาความเปนพิษเฉียบพลัน
(LC 50 ) ที่ 96 ชั่วโมง โดยวิธี Probit analysis(Finney,1971) ในแตละสูตรผลิตภัณฑพบวา
ผลิตภัณฑสูตร B 40 %EC มีคา LC 50 เปน 0.6584 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 1)
เมื่อพิจารณาคาความเปนพิษเฉียบพลัน (LC 50 ) ที่ 96 ชั่วโมง ของผลิตภัณฑสูตรทั้ง 2 สูตร
จะเห็นวาผลิตภัณฑสูตร A 40 %EC มีความเปนพิษเฉียบพลันตอลูกปลานิลนอยกวาผลิตภัณฑสูตร B
40 %EC
ตารางที่ 1 คาความเปนพิษเฉียบพลันตอลูกปลานิล(LC 50 ) ที่ 96 ชั่วโมง ของผลิตภัณฑสารสกัดจาก
แมงลักปา
คาความเปนพิษเฉียบพลัน (LC 50 )
สูตรผลิตภัณฑ
mg/l (ที่ 96 ชั่วโมง)
ผลิตภัณฑสูตร A 40 %EC
27.277
ผลิตภัณฑสูตร B 40 %EC
0.6584
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาความเปนพิษเฉียบพลัน (LC 50 ) ของผลิตภัณฑสารสกัดจากแมงลักปาตอลูก
ปลานิล ทั้ง 2 สูตรผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑสูตร A 40 %EC และผลิตภัณฑสูตร B 40 %EC มีคา
LC 50 (96 ชั่วโมง) 27.277 และ 0.6584 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ จากผลที่ไดผลิตภัณฑสูตร A ที่มี
ความเปนพิษตอลูกปลานิลมากกวาผลิตภัณฑสูตร B เนื่องจากมีความแตกตางกันของสวนผสมในแต
ละผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง นั้ น ควรมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม หรื อ วิ จั ย สู ต รในรู ป แบบอื่ น ๆ เพื่ อ ให ไ ด
ผลิตภัณฑสูตรที่มีทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตอไป
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กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) เพื่อทํามาตรฐานเอกลักษณ
โครมาโทกราฟของสารสําคัญในพืช
กิจกรรมยอยที่ 3.1
วิจัยการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทําเอกลักษณโครมาโทกราฟ
ของสารสําคัญในสะเดา
Study on HPTLC technique for providing fingerprint of active substances in Neem
ภัควรินทร ศานติธีรโรจน
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บทคัดยอ
การวิ จั ย การใช เ ทคนิ ค ที แ อลซี ส มรรถนะสู ง (HPTLC) ในการทํ า เอกลั ก ษณ โ ครมาโทกราฟ ข อง
สารสําคัญในพืชที่มีศักยภาพสูงในการกําจัดศัตรูพืช เชน สะเดา ไดดําเนินการสกัดใบและเมล็ดสะเดา
ดวยตัวทําละลายชนิดตางๆ เชน hexane, chloroform, methanol และ น้ํา ทดสอบฤทธิ์ตอหนอน
ใยผักโดยวิธี Leaf dipping method และทดสอบกลุมสารดวยน้ํายาทดสอบทางพฤกษเคมีชนิดตางๆ
แลวหาเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ของสารสกัดสะเดาที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
ผลการวิจัยพบวา สารสกัดสะเดา มีสารออกฤทธิ์กลุม terpenoids เปนจํานวนมาก โดยพบวาในเมล็ด
สะเดา มีสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักมากที่สุดคือ สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ผงสีน้ําตาล ซึ่งมีสารสําคัญเปนกลุม
azadirachtin รองลงมาคือ สารสกัด hexane (น้ํามันสะเดา) สวนในใบสะเดา พบสารออกฤทธิ์นอย
กว าในเมล็ ด โดยพบสารออกฤทธิ์ มากที่สุดอยู ในสารสกัดน้ํ า ผลจากการทดสอบชนิ ดของกลุ มสาร
ทางพฤกษเคมีดวยน้ํายาทดสอบตางๆ พบวา น้ํามันสะเดา และสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ผงสีน้ําตาลจากเมล็ด
สะเดา และสารสกัดน้ําจากใบสะเดา เปนสารกลุม terpenoids สําหรับการหาเอกลักษณโครมาโทก
ราฟ ของสารสกัดสะเดากึ่งบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก ดวยเทคนิค HPTLC ที่ความยาวคลื่น 214
nm และตรวจสอบภายใตแสง uv 254, uv366 และ white light ได HPTLC fingerprint หลังพนดวย
น้ํายา anisaldehyde-sulfuric acid ผลการทดสอบสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ผงสีน้ําตาล ดวยวัฏภาคเคลื่อนที่
toluene/methanol/ ethyl acetate (10/1.2/3) พบสารสําคัญคือ azadirachtin a ที่ Rf 0.30
ผลทดสอบน้ํามันสะเดาดวยวัฏภาคเคลื่อนที่ hexane/ethyl acetate (90/10) พบสารสําคัญ
terpenoids ที่ Rf 0.51 และผลการทดสอบสารสกั ดน้ํ าจากใบสะเดา ด วยวั ฏภาคเคลื่ อนที่
butanol/ethanol/water/acetic acid (114/42/32/0.2) พบสารสําคัญที่ Rf 0.30 และ 0.38 เมื่อได
ขอมูลสารออกฤทธิ์และวิธีการตรวจสอบแลว จึงไดนําสารสกัดสะเดาไทย สะเดาอินเดีย และสะเดาชาง
มาตรวจวิเคราะหคุณภาพดวยวิธี HPTLC เปรียบเทียบกับ HPTLC fingerprint ของผลิตภัณฑสะเดา ผล
พบวา สามารถตรวจสารบงชี้ไดถูกตองชัดเจน สามารถประเมินปริมาณสาร terpenoids ซึ่งเปนสารออก
ฤทธิ์โดยรวมได ทําใหสามารถนําวิธีการดังกลาว ไปใชควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑสะเดา ซึ่ง
เปนวิธีการที่รวดเร็ว ไมสิ้นเปลืองสารละลาย และไดขอมูลสาระสําคัญของผลิตภัณฑมากขึ้น
คําสําคัญ : สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ เอกลักษณโครมาโทกราฟ สะเดา หนอนใยผัก
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Abstract
This research is about to figure out HPTLC fingerprint by using HPTLC
technique in plants that have high potential as pesticides such as Neem. Leaves and
seeds of neem were extracted by hexane, chloroform, methanol and water.
Efficiency testing to Plutella xylostella L. was carried out by leaves dipping method.
Phytochemical compounds group testing was tested with different testing reagents.
After that the effective substance’s fingerprint was evaluated by HPTLC. The results
showed that the active substance of neem extract are many terpenoids. The major
effective substance in neem seeds is the semi-purified brown powder which is the
main compounds in azadirachtin group and a minor effective substance in neem oil.
For the neem leaves, the most effective substance is in water extract which is lesser
effective than substance form seed extract. Testing on groups of phytochemical
compounds with different testing reagents found that the main substance in oil,
semi-purified brown powder from seed and water extract of leaves were terpenoids.
These terpenoids are detected by HPTLC at wavelength 214 nm with different
mobile phases namely toluene/methanol/ethyl acetate (10/1.2/3) for the extraction of
semi-purified brown powder. As a result, azadirachtin A was found at Rf 0.30.
Moreover, hexane/ethyl acetate (90/10) was used as the mobile phase for neem oil.
From the study, the main terpenoids substance was found at Rf 0.51. Finally,
butanol/ethanol/water/acetic acid (114/42/32/0.2) was used in order to extract leaves
sample. An extract with water found the main terpenoids substance at Rf 0.30 and
0.38. These data and method of HPTLC fingerprint were applied to 3 species of neem
and neem products. As a re sult, terpenoids substance can be identified. After that,
the amount of the active ingredient in total was estimated and used for control the
quality of raw materials of neem products.
Key word : semi-purified, HPTLC HPTLC fingerprint, Neem, Plutella xylostella L.

บทนํา

โครงการวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติในพืช เปนโครงการที่ขานรับนโยบายของ
รัฐบาล เรื่องการวางกรอบแนวทางการปฏิรูปภาคเกษตร 7 สวน สงเสริมการลดตนทุนการผลิต พรอม
ทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อใหชาวนามีชีวิตที่ดีขึ้น โดยการลดการใชสารเคมี ซึ่ง
โครงการนี้สนับสนุนการลดการใชสารเคมีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัย เปนโครงการวิจัยเพื่อหาสาร
ธรรมชาติเพื่อลดหรือทดแทนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช อีกทั้งเปนแนวทางที่รวมถึงการใชปจจัย
การผลิตที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมคือ การผลิตสารธรรมชาติ โดยการใชสารสกัด
จากพืชเพื่อทดแทนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนทางเลือกในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งจะทําให
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยตอการบริโภคและสิ่งแวดลอมทั้งยังเปนการสนับสนุนให
เกษตรกรใช เ ป น ทางเลื อ กที่ ดี แ ละปลอดภั ย ซึ่ ง เป น ไปตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 3 ความเขมแข็ง
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ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ในหัวขอการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการ
ผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน และสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
(พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กลยุทธการวิจัยที่ 1 สรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและพึ่งพา
ตนเองของสินคาเกษตร แผนงานวิจัยที่ 1.6 การวิจัยที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัยในประเด็น
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมและยั่งยืน และการเชื่อมตอภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหมให
เกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ นอกจากนี้จากผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัย
พิเศษ ระหวางวันที่ 13-15 ธ.ค. 2556 ไดมีถอยแถลงวิสัยทัศนวาดวยมิตรภาพและความรวมมือ
อาเซียน-ญี่ปุน มีประเด็นที่เปนหุนสวนเพื่อความมั่งคั่งสงเสริมความรวมมือในดานความปลอดภัยทาง
อาหาร
จากสภาพปญหาของการใชสารเคมีทางการเกษตรเปนจํานวนมาก กอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพของผูบริโภคและการตกคางของสารพิษในสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอภาคการสงออกมากขึ้น
เรื่ อยๆ ซึ่ งเปน ป ญ หาที่ เ กิ ดขึ้น มาแล ว ในอดีต กําลังเกิดอยูในป จ จุ บั น และคาดวาจะเกิดตอไปใน
อนาคต จึงเปนปญหาเรงดวน ที่มีความจําเปนตองวิจัยหาสารธรรมชาติจากพืชเพื่อทดแทนหรือลด
การใชสารเคมี เพราะถาไมทําวิจัยปญหานี้ก็จะขยายตัวและเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งการไมได
แกไขใหเปนระบบอยางจริงจัง ทําใหประเทศไทยสูญเสียงบประมาณทางสาธารณสุข จากสถิติการ
เจ็บปวยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการประเมินวาอาจมีจํานวนผูปวยที่แทจริงมากถึง 200,000400,000 คนต อ ป และมี แ นวโน ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้น สอดคล อ งกั บ ปริ ม าณการนํ า เขา สารเคมีใ นประเทศ
นอกจากนี้ยังกระทบตอเศรษฐกิจดานการลงทุนและสงออก ซึ่งปญหานี้สามารถแกไขไดโดยการใช
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในประเทศ
ประเทศไทยมีพืช หลายชนิดที่มีประสิทธิภ าพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช เชน
สะเดา หางไหล หรือ โลติ๊น หนอนตายหยาก สาบเสือ ซึ่งนักวิจัยสาขาเกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของไดทําการทดลองคนควาหาสารทดแทนสารเคมีการเกษตร พบวา สามารถนําเอาสวนที่
สําคัญตางๆ เชน ตน ราก ใบ ดอก และผล มาสกัดเพื่อใหไดสารสําคัญจากพืชนั้นๆ มาใชควบคุม
ศั ต รู พืช แทนสารเคมี ได ดี โดยไม มีพิษตกคาง เนื่ องจากสารธรรมชาติสว นใหญจ ะสลายตัว ไดเร็ ว
นอกจากนี้สารสกัดจากพืชยังมีสารที่เปนองคประกอบอยูมากมาย ซึ่งแมลงจะตองใชเวลานานมากใน
การสรางความตานทานตอองคประกอบตางๆในสารสกัดเหลานั้น นอกจากพืชตางๆเหลานี้แลว ยังมี
พืชและสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชได
โครงการวิจั ยนี้ เปน โครงการวิ จัยที่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดการใชสารเคมี
การเกษตร และสงเสริมใหมีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังสงเสริม
การใชพืชทองถิ่นของไทยซึ่งมีจํานวนมากและหลากหลายมาทําใหเปนผลิตภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช
เปนการเพิ่มมูลคาใหกับพืชทองถิ่นของไทย และสามารถแขงขันทางดานการพัฒนาวิจัยสารปองกัน
กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มกั บ ประเทศในอาเซี ย นสํ า หรั บ การเข า สู เ ออี ซี (ASEAN
Economic Community: AEC)
ปจจุบันประเทศไทยมีการศึกษาและพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิด ทั้งในทางเภสัช
วิทยาและทางการเกษตร ซึ่งสมุนไพรที่ใชในการเกษตรที่นิยมนํามาทําสารสกัดเพื่อปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช เชน สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก วานน้ํา สาบเสือ นอยหนา และแมงลักปา สมุนไพรแต
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ละชนิดมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมาก มีการศึกษาองคประกอบของสารเคมีและการออกฤทธ
อยางกว างขวาง แตยังขาดขอมูลทางดานพฤกษเคมีซึ่งจะทําใหทราบวาสายพันธุใดที่ใหสารสําคัญ
ปริมาณเทาใด สําหรับสมุนไพรที่ทราบสารสําคัญเปนสวนประกอบหลักจะทําการทดสอบหาปริมาณ
สารสําคัญของสมุนไพร ถาสมุนไพรที่ไมทราบสารสําคัญจะใชการทดสอบหาสารสําคัญโดยรวมแทน
เชน การหากลุมสารประเภทน้ํามันหอมระเหย หรือการหากลุมสารในสารสกัดหยาบจากสมุนไพร ซึ่ง
เทคนิคการทดสอบที่นิยมใชในปจจุบันคือ Chromatographic HPTLC fingerprints เนื่องจากสามารถ
ทดสอบสารสําคัญไดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน
ทีแอลซีสมรรถนะสูง (High Performance Thin Layer Chromatography : HPTLC) คือ
วิธีการแยกสารบนแผนที่เคลือบดวยตัวดูดซับ เปนเทคนิคที่ไดรับความนิยมสูงในหองปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพสมุนไพร ที่สามารถแยกสารไดดีกวาวิธีทีแอลซี (Thin Layer Chromatography: TLC) เดิม มี
ประโยชนอยางยิ่งตอการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรและการตรวจเอกลักษณของวัตถุดิบสมุนไพร
เนื่ อ งจากเป น วิ ธี ท ดสอบเชิ ง ปริ ม าณที่ ส ามารถวิ เ คราะห ส ารได ห ลายชนิ ด ในเวลาเดี ย วกั น จึ ง
ประหยัดเวลาและคาใชจาย และเมื่อนําไปผนวกกับเครื่องวัดความหนาแนน (Densitometer) ทําใหได
ขอมูลเกี่ยวกับสารเพิ่มขึ้น ชวยในการพิสูจนเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) และ
วิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ ซึ่งมีเทคนิคตางๆ ชวยในการตรวจหาสารที่ไมสามารถวิเคราะหไดดวย
เอชพีแอลซี (High Performance Liquid Chromatography:HPLC) ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑสมุนไพรในทัศนะระดับชาติและระดับสากล อีกทั้งมีความถูกตอง (accuracy) มีความแมนยํา
(precision) มีสภาพไว (sensitivity) และมีความเที่ยงในการวิเคราะหซ้ํา(Reproducibility)
มีงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางเอกลักษณโครมาโทกราฟในพืชสมุนไพรหลายชนิด ดวยการใช
เทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง จากการศึกษารากยาสูบ ลักษณะทางภายนอก และคุณสมบัติทางพฤกษ
เคมี การวิเคราะหทางพฤกษเคมี และเอกลักษณโครมาโทกราฟโดยทีแอลซีสมรรถนะสูง ผลทางพฤกษ
วิ ทยาพบสารฟลาโวนอยด ไฟโตสเตอรอล ไตรเทอร ป น อยด และแทนนิ น โดยการสกั ดด ว ย
ปโตรเลียม อีเทอร (petroleum ether) เมื่อตรวจคา Rf ที่ 400nm พบวาเอกลักษณ โครมาโทกราฟ
โดยเครื่อง HPTLC-densitometer สามารถใชบงชี้ขอมูลในการพิจารณารับรองสารสกัดหยาบได
(Sunil et al., 2011) การสรางเอกลักษณโครมาโทกราฟของสาหรายสีน้ําตาล (Lobophora
variegate) โดยวิธีทีแอลซีสมรรถนะสูง สกัดดวยสารละลายเมทานอลิค (methanolic) พบ 9 พีค ให
คา Rf อยูในชวง 0.18-0.86 ซึ่งสรุปไดวาการวิเคราะหเอกลักษณโครมาโทกราฟ ดวยทีแอลซีสมรรถนะ
สูง ของสารสกัดเมทานอลิคสามารถใชเปนเครื่องมือในการพิสูจนเอกลักษณของสาหราย และเปน
ประโยชนในการบงชี้ทางพฤกษเคมีของสายพันธุตางๆ ได (Thennarasan et al., 2014) นอกจากนี้
Manikandan and Doss (2010) ยังศึกษาองคประกอบทางชีวเคมี คุณคาทางโภชนาการ ตรวจวัด
ขนาดโมเลกุลของโปรตีน และตรวจทางพฤกษเคมีโดยวิธีทีแอลซีสมรรถนะสูง และทําการสกัดใบ
ตอยติ่งและจาหอมดวย 50% เมทานอลิค พบสาร ฟลาโวนอยด ไกลโคไซด ฟนอล ซาโปนิน และธาตุ
อาหารปริมาณเล็กนอย ไดแก ฟโนลิค คาโรทีนอยด จากการศึกษาทีแอลซีสมรรถนะสูงของพืช
สมุนไพรกาง (Albizia lebbeck) ตามวิธี Harborne และ Wagner et al. โดยใชเอทิลอะซิเตต : เม
ทานอล : น้ํา (100:13.5:10) เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ และ สเปรยดวย Dragendorff’s reagent ตามดวย
10%Sodium nitrite reagent และอบที่ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที ตรวจสอบภายใตแสง
uv 366 nm และแสงธรรมชาติ พบ อัลคาลอยด สเตียรอยด เทอรปนอยด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน และ
ไกลโคไซด สารสกัดปโตรเลียมอีเทอร พบอัลคาลอยด 10 ชนิดที่คา Rf ระหวาง 0.02-0.85 สารสกัด
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เอทิลอะซิเตต พบอัลคาลอยดที่แตกตางกัน 5 ชนิดที่คา Rf ระหวาง 0.09-0.84 และสารสกัดเมทานอ
ลิคพบอัลคาลอยดที่ตางกัน 4 ชนิดที่คา Rf ระหวาง 0.02-0.79 (Nazneen et al., 2012) และ(Sachin
et al., 2009) วิเคราะหสาร quercetin ในบัวเผื่อน (Nymphaea stellata willd) โดยสกัดบัวเผื่อน
ดวยกรดไฮโดรคลอริค (hydrochloric) และใชวัฏภาคเคลื่อนที่ คือ โทลูอีน(toluene) : เอทิลอะซิเตต
(ethyl acetate) : กรดฟอรมิค (formic acid) (5:4:0.2 v/v/v) แลวตรวจวัดปริมาณดวยเครื่อง
densitometer ที่ 380 nm ใชหลอดดิวเทอเรี่ยม สามารถแยกสาร quercetin ออกจากสวนประกอบ
อื่นๆ ในสารสกัดไดดี ใหคาเฉลี่ยของ %recovery เปน 99.33% ซึ่งการใชวิธีทีแอลซีสมรรถนะสูง
สามารถใชวิเคราะหปริมาณของ quercetin ได ซึ่งเปนวิธีที่ถูกตองและรวดเร็ว จากการตรวจสอบ
ทางพฤกษเคมีของวานหางจระเข (A. vera) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทํามาตรฐาน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
ไดทําการวิเคราะห ทางพฤกษเคมี การทดสอบการละลายโลหะหนัก ศึกษาการตานจุลชีพ และหา
ปริมาณของ gallic acid และ berberine โดยวิธีทีแอลซีสมรรถนะสูง ผลที่ไดคือ การทดสอบ
ทางพฤกษเคมีเผยใหเห็นถึง อัลคาลอยด คารโบไฮเดรต แทนนิน สเตียรอยด ไตรเทอปนอยด และไกล
โคลไซด โดยพบฟลาโวนอยดและฟนอล 1.9% และ 13.11% ตามลําดับ พบ berberine และ gallic
acid 2.74% และ 0.543% ตามลําดับ (Patel et al., 2012)
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องแกว ไดแก volumetric flask, pipette, round bottom flask, cylinder, beaker,
vial เปนตน
2. สารเคมี ไดแก methanol, chloroform, hexane, petroleum ether, น้ํายาพน
Anisaldehyde-sulfuric acid, น้ํายาพนและน้ํายาทดสอบ dragendorff, สารเปรียบเทียบ
ไดแก azadirachtin A, azadirachtin B, nimbin, salanin, cadinene, caryophyllene,
copaene, cubebene, humulene, valencene, phytol
3. เครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก เครื่องชั่งไฟฟา, ultrasonic bath, vacuum pump, เครื่องบด
ตัวอยาง, ตูอบตัวอยาง, เครื่องระเหยแบบลดความดัน (rotary evaporator), เครื่องทีแอลซี
สมรรถนะสูง (High performance thin layer chromatography, HPTLC) และแผน
HPTLC plate silica gel 60F254 size 20x10cm
4. สิ่งทดลอง ไดแก ใบและเมล็ดสะเดาพันธุตางๆ ไดแก สะเดาไทย สะเดาอินเดีย และสะเดา
ชาง จาก จ. สุพรรณบุรี และ จ. ระนอง
วิธีการ
1. เตรียมตัวอยางใบและเมล็ดสะเดา
นําใบและเมล็ดสะเดาไทย สะเดาอินเดีย และสะเดาชาง ทําความสะอาดแลวบดใหละเอียด (รูป
ที่ 1) ศึกษาตัวทําละลายที่สามารถสกัดสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักจากใบและเมล็ดสะเดา
2. ศึกษาวิธีการสกัดสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักจากใบและเมล็ดสะเดา
2.1 ศึกษาสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักจากเมล็ดสะเดา โดยศึกษาตัวทําละลายที่เหมาะสมใน
การสกัดสารสําคัญจากเมล็ดสะเดา โดยนําเมล็ดสะเดามาบด และสกัดดวยตัวทําละลาย petroleum
ether, chloroform, ethyl acetate, ethanol, methanol, acetone และน้ํา แลวนําไปลด
ปริมาตรดวยเครื่องระเหยแบบลดความดัน ไดสารสกัดหยาบ 39.9, 55.5, 41.8, 35.8, 28.8, 34.0
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และ 15.3 %w/w ตามลําดับ นําสารสกัดหยาบที่ไดไปทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผักในอัตรา
2%w/v ไดผลการตายเฉลี่ยของหนอนใยผัก 35.0, 72.5, 75.0, 77.5, 70.0, 70.0 และ 45.0%
ตามลําดับ ทําใหทราบวาตัวทําละลาย chloroform, ethyl acetate, ethanol, methanol และ
acetone สามารถสกัดสารออกฤทธิ์ตอหนอนใยผักไดไมตางกัน และสารสกัดที่มีสภาพขั้วปานกลาง
สามารถสกัดสารออกฤทธิ์ตอหนอนใยผักมากที่สุด โดยมีผล HPTLC fingerprint แสดงในรูปที่ 2 จึง
นําเมล็ดสะเดาสกัดสารกึ่งบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก ดวย hexane, methanol และน้ํา แลว
นําไปลดปริมาตรดวยเครื่องระเหยแบบลดความดัน ไดสารสกัดหยาบ 37.9, 25.0 และ 15.4 %w/w
ตามลําดับ นําสารสกัดหยาบที่ไดไปทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผักในอัตรา 2%w/v ผลทดสอบ
พบวา สารสกัด hexane และ methanol ทําใหหนอนใยผักตายมากกวาสารสกัดน้ํา จึงนําสารสกัด
หยาบ methanol ไปสกัดตอดวย hexane, chloroform และ methanol ไดสารสกัดหยาบ น้ํามัน
สีเขียว 4.7%w/w สารขนหนืดสีเขียวเขม 24.0%w/w และสารขนหนืดสีน้ําตาลแดง 67.4%w/w
ตามลําดับ ผลทดสอบหนอนใยผักพบวา สารขนหนืดสีเขียวเขม ทําใหหนอนใยผักตายมากที่สุด จึง
นําไปสกัดตอเปนสารกึ่งบริสุทธิ์ ดวย chloroform และน้ํา ไดผงสีน้ําตาล และของเหลวหนืดสีน้ําตาล
ตามลําดับ จึงนําสารกึ่งบริสุทธิ์ที่ไดไปทดสอบฤทธิ์ตอหนอนใยผัก และหาเอกลักษณโครมาโทกราฟ
ของสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
2.2 ศึกษาสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักจากใบสะเดา โดยนําใบสะเดามาบด สกัดดวย hexane,
methanol และน้ํา แลวนําไปลดปริมาตรดวยเครื่องระเหยแบบลดความดัน ไดสารสกัดหยาบ 5.5,
16.9 และ 24.2%w/w ตามลําดับ นําสารสกัดหยาบที่ไดไปทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผักใน
อัตรา 2%w/v ผลทดสอบหนอนใยผักพบวา สารสกัดน้ํา ทําใหหนอนใยผักตายมากกวาสารสกัด
hexane และ methanol จึงนําสารสกัดหยาบ methanol ไปสกัดสารกึ่งบริสุทธิ์ตอดว ย
chloroform และน้ํา แลวนําไปทดสอบฤทธิ์ตอหนอนใยผัก และหาเอกลักษณโครมาโทกราฟของสาร
ที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
3. ทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมีในสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก ดวยน้ํายาทดสอบ
ตางๆ ดังนี้
3.1 ทดสอบสารกลุมอัลคาลอยด (alkaloids) ดวยน้ํายาทดสอบ เชน Dragendorff's reagent,
Hager's reagent, Marme's reagent เปนตน
3.2 ทดสอบสารกลุ มฟลาโวนอยด (flavonoids) กลุ มฟนอลและแทนนิ น (phenol and
tannin) ดวยน้ํายาทดสอบ เชน ferric chloride, lead acetate เปนตน
3.3 ทดสอบสารกลุมซาโปนิน (saponin) ดวยน้ํายาทดสอบ เชน foam test, olive oil test
เปนตน
3.4 ทดสอบสารกลุมเทอรปนอยด เสตียรอยด และไฟโตสเตอรอล (terpenoids, steroids and
phytosterol) ดวยน้ํายาทดสอบ เชน Salkowski’s test, terpenoids test, steroids test เปนตน
3.5 ทดสอบสารกลุมโมโนแซคคาไรด (monosaccharide) ดวยน้ํายาทดสอบ เชน Benedict’s
reagent, Fehling’s reagent เปนตน
4. ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint)
ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) หลังพนดวยน้ํายา anisaldehydesulfuric acid ของสารสกัดใบและเมล็ดสะเดาดวยตัวทําละลายตางๆ เปรียบเทียบกับ HPTLC
fingerprint ของตัวอยางผลิตภัณฑสะเดา และสารมาตรฐานตางๆ
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4.1 ศึกษาวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase)
ศึกษาวัฏภาคเคลื่อนที่ สําหรับวิเคราะหสารสกัด hexane (น้ํามันสะเดา) โดยเปรียบเทียบผล
การใช hexane/dichloromethane/95%ethanol (41/49/10) และ hexane/ethyl acetate
(90/10) พบวาการใช hexane/ethyl acetate (90/10) สามารถแยกสารไดดีกวา จึงเลือกใชเปนวัฏ
ภาคเคลื่อนที่ในการทดสอบสารสกัด hexane
ศึกษาวัฏภาคเคลื่อนที่ สําหรับวิเคราะหสารสกัด chloroform และ สารสกัด methanol
โดยเปรี ย บเที ย บผลการใช toluene/methanol/ethyl
acetate
(10/25/10),
toluene/methanol/ethyl acetate (10/1.2/1) และ toluene/methanol/ethyl acetate
(10/1.2/3) พบวาการใช toluene/methanol/ethyl acetate (10/1.2/3) สามารถแยกสารได
ดีกวา จึงเลือกใชเปนวัฏภาคเคลื่อนที่ในการทดสอบสารสกัด chloroform และ สารสกัด methanol
ศึกษาวัฏภาคเคลื่อนที่ สําหรับวิเคราะหสารสกัดน้ํา โดยเปรียบเทียบผลการใช butanol/
ethanol/water/acetic acid (108/36/27/2 และ butanol/ethanol/water/acetic acid
(114/42/32/0.2) พบวาการใช butanol/ethanol/water/acetic acid (114/42/32/0.2) สามารถ
แยกสารไดดีกวา จึงเลือกใชเปนวัฏภาคเคลื่อนที่ในการทดสอบสารสกัดน้ํา
4.2 เตรียมสารสกัดใบและเมล็ดสะเดาพันธุตางๆ ดวย hexane, methanol และน้ํา ในอัตรา
5%w/v
4.3 เตรียมตัวอยางผลิตภัณฑสะเดา 15 ตัวอยาง โดยปเปตผลิตภัณฑสะเดา 5 มิลลิลิตร เจือ
จางดวย methanol 5 มิลลิลิตร แลวสกัดดวย hexane 3 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร แลวกรองชั้น
methanol และชั้น hexane ดวยแผนกรองขนาด 0.45 µm กอนนําไปทดสอบดวยเครื่อง HPTLC
ระยะเวลา
เริ่มตน ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2559
สถานที่ทดลอง กลุม งานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ผลการทดลอง
1. การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักจากใบและเมล็ดสะเดา
ผลการใชกระบวนการทางเคมี สกัดเมล็ดสะเดา ดวย hexane, methanol และน้ํา แลวนํา
สารสกัดหยาบไปทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผัก พบวาหนอนใยผักตายเฉลี่ย 47.5, 55.0 และ
12.5% ตามลําดับ ทําใหทราบวา ในสารสกัด hexane (น้ํามันสะเดา) และ ในสารสกัดหยาบ
methanol มีสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก เพื่อสกัดสารกึ่งบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก จึงนําสารสกัด
หยาบ methanol ไปสกัดตอดวย hexane, chloroform และ methanol ได น้ํามันสีเขียว สารขน
หนืดสีเขียวเขม และสารขนหนืดสีน้ําตาลแดง ตามลําดับ เมื่อทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผัก
พบวาหนอนใยผักตายเฉลี่ย 57.5, 95.0 และ 55.0% ตามลําดับ ทําใหทราบวา สารขนหนืดสีเขียว
เขม มีสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักมากที่สุด จึงเลือกสารสกัด สารขนหนืดสีเขียวเขม ไปสกัดตอเปนสาร
กึ่งบริสุทธิ์ดวย chloroform และน้ํา ไดผงสีน้ําตาล และของเหลวหนืดสีน้ําตาล เมื่อนําไปทดสอบ
ฤทธิเ์ บื้องตนตอหนอนใยผัก พบวาหนอนใยผักตาย 80.0 และ 60.0% ตามลําดับ ทําใหทราบวา สาร
สกัดเมล็ดสะเดาที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักมากที่สุดคือ สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ผงสีน้ําตาล รองลงมาคือ สาร
สกัด hexane (น้ํามันสะเดา) (สารสกัดที่ได (รูปที่ 3), HPTLC chromatogram (รูปที่ 4) และ
HPTLC fingerprint (รูปที่ 5))
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ผลการสกัดใบสะเดา ดวย hexane, methanol และน้ํา แลวนําสารสกัดหยาบที่ไดไป
ทดสอบฤทธิเ์ บื้องตนตอหนอนใยผัก พบวาหนอนใยผักตาย 60.0, 65.0 และ 82.5% ตามลําดับ ทําให
ทราบวาในสารสกัดน้ํา มีสารมีฤทธิ์ตอหนอนใยผักมากที่สุด เพื่อยืนยันผล จึงเลือกสารสกัดหยาบ
methanol ไปสกัดตอดวย chloroform และน้ํา เมื่อทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผัก พบวา
หนอนใยผักตายเฉลี่ย 77.5 และ 82.5% ตามลําดับ ทําใหทราบวา สารสกัดใบสะเดาที่มีฤทธิ์ตอ
หนอนใยผักมากที่สุดคือ สารสกัดน้ํา (HPTLC chromatogram (รูปที่ 6) และ HPTLC fingerprint
(รูปที่ 7))
2. การทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมีในสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก ดวยน้ํายา
ทดสอบตางๆ
ผลการทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมีของน้ํามันสะเดา สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ผงสีน้ําตาล และ
สารสกัดน้ําจากใบสะเดา ตรวจพบสารหลักเปนกลุม terpenoids (ตารางที่ 1)
3. การวิเคราะหเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ดวยเครื่องทีแอลซีสมรรถนะสูง
(HPTLC) ของกลุมสารที่สกัดไดดวยตัวทําละลายตางๆ (จากวิธีการขอ 4.2)
3.1 ผลการศึกษาสภาวะ (condition) และวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) ที่เหมาะสมใน
การหาเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ในสารสกัดใบและเมล็ดสะเดาดวย hexane,
chloroform, methanol และน้ํา
- ไดสภาวะเครื่อง HPTLC ที่เหมาะสมบนแผน TLC ชนิด HPTLC Plate silica gel
60F254 ขนาด 20x10cm ทําการตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 214 nm โดยใชน้ํายาพน (spray
reagent) น้ํายา anisaldehyde sulfuric acid เพื่อทดสอบสารกลุม terpenoids (แสดง
HPTLC fingerprint และ spectrum ของสารสําคัญในสะเดาใน รูปที่ 8)
- ไดวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) สําหรับวิเคราะหสารสกัด hexane คือ
hexane/ethyl acetate (90/10) โดยใชเวลาในการ develop 5 นาที, วัฏภาคเคลื่อนที่
(mobile phase) สําหรับวิเคราะหสารสกัด chloroform และ สารสกัด methanol คือ
toluene/methanol/ethyl acetate (10/1.2/3) โดยใชเวลาในการ develop 10 นาที
และวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) สําหรับวิเคราะหสารสกัดน้ํา คือ butanol/ethanol/
water/acetic acid (114/42/32/0.2) โดยใชเวลาในการ develop 55 นาที
3.2 ผลการศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) โดยตรวจสอบภายใตแสง
uv254, uv366 และ white light หลังพนดวยน้ํายา anisaldehyde-sulfuric acid ของสารสกัดใบ
และเมล็ดสะเดาดวยตัวทําละลายตางๆ เปรียบเทียบกับ HPTLC fingerprint ของสารมาตรฐาน
azadirachtin A, azadirachtin B, nimbin, salannin, cadinene, copaene, caryophyllene,
cubebene, humulene, valencene และ phytol
- ไดเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ของสารสกัด methanol ใน
ใ บ แ ล ะ เ ม ล็ ด ส ะ เ ด า ไ ท ย ส ะ เ ด า อิ น เ ดี ย แ ล ะ ส ะ เ ด า ช า ง โ ด ย ใ ช วั ฏ ภ า ค เ ค ลื่ อ น ที่
toluene/methanol/ethyl acetate (10/1.2/3) พบพีคจาก HPTLC chromatogram เดนที่ Rf
0.0, 0.58 และ 0.79 ผลของ HPTLC fingerprint พบแถบสีมวงที่เห็นชัดเจนของสารสกัดใบสะเดา
ทั้ง 3 พันธุ ที่ Rf 0.50, 0.58 และ 0.79 และของสารสกัดเมล็ดสะเดาทั้ง 3 พันธุ ที่ Rf 0.50, 0.58,
0.72 และ 0.79 เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานซึ่งใช วัฏภาคเคลื่อนที่ เดียวกัน พบวา cadinene,
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copaene, caryophyllene, cubebene, humulene, valencene, phytol, salannin, nimbin,
azadirachtin B ปรากฏที่ Rf 0.72, 0.72, 0.66, 0.72, 0.72, 0.72 0.65, 0.55, 0.65, 0.45
ตามลําดับ และสารมาตรฐาน azadirachtin A ปรากฏ ที่ Rf 0.30 (รูปที่ 9 และ 10) จากผลที่ได
พบวา แถบสีมวงที่มองเห็นไดชัด ไมใชสารชนิดเดียวกับสารมาตรฐานที่นํามาเปรียบเทียบ ยกเวนแถบ
สีมวงเขมที่ Rf 0.72 จากสารสกัดเมล็ดสะเดาดวย methanol (ซึ่งสารที่ Rf 0.72 เปนสารที่พบใน
ปริมาณมากเมื่อสกัดดวย hexane (น้ํามันสะเดา) จึงใชสารสกัด hexane ในการทดสอบ) เปนสารใหคา
Rf 0.72 ตรงกับสารมาตรฐาน cadinene, copaene, cubebene, humulene, valencene เพื่อ
พิสูจนวาเปนสารใด จึงตองใชวัฏภาคเคลื่อนที่ สําหรับสารสกัด hexane ซึ่งใชทดสอบสารที่สภาพขั้ว
นอยในการทดสอบ ซึ่งจากผลทดสอบพบวา แถบสีมวงของสาร terpenoids ที่ตําแหนง Rf 0.72 ไมใช
สารชนิดเดียวกับสารมาตรฐานที่นํามาเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ของสารสกัด hexane (น้ํามัน
สะเดา) ทั้ งในเมล็ ดสะเดาไทย เมล็ ดสะเดาอิ น เดี ย และเมล็ ดสะเดาช าง โดยใช วั ฏภาคเคลื่ อนที่
hexane/ethyl acetate (90/10) พบพีค HPTLC chromatogram เดนที่ Rf 0.51 ผลของ HPTLC
fingerprint พบแถบสีมวงที่ Rf 0.05 และ 0.51 ซึ่งพบเฉพาะในน้ํามันเมล็ดสะเดาทั้ง 3 พันธุ เมื่อ
เปรียบเที ยบกั บ สารมาตรฐานซึ่ งใช วั ฏภาคเคลื่ อนที่ เดียวกั น พบว า cadinene, copaene,
caryophyllene, cubebene, humulene, valencene และ phytol ปรากฏที่ Rf 0.67, 0.67, 0.33,
0.67, 0.66, 0.66, 0.16 ตามลําดับ และสารมาตรฐาน azadirachtin A ปรากฏ ที่ Rf 0.00 (รูปที่ 11
และ 12) จากผลที่ไดพบวา แถบสีมวงที่ Rf 0.51 สามารถพิสูจนเอกลักษณของน้ํามันสะเดาได
สําหรับใบสะเดา ซึ่งมีสารออกฤทธิ์มากที่สุดเมื่อสกัดดวยน้ํา ไดเอกลักษณโครมาโทกราฟ
(HPTLC fingerprint) ของสารสกัดน้ํา ในเมล็ดสะเดาไทย เมล็ดสะเดาอินเดีย ใบสะเดาไทย ใบสะเดา
อิ น เดี ย และใบสะเดาช า ง โดยใช วั ฏ ภาคเคลื่ อ นที่ butanol/ethanol/water/acetic
acid
(114/42/32/0.2) พบพีค HPTLC chromatogram เดนของใบสะเดาทั้ง 3 พันธุที่ Rf 0.00, 0.42
และ 0.80 และใบสะเดาชางมีเพิ่มเติมที่ Rf 0.65 สําหรับเมล็ดสะเดาทั้ง 3 พันธุ พบที่ Rf 0.00, 0.16,
0.42 และ 0.80 สวนผลของ HPTLC fingerprint (การตรวจสอบภายใตแสง white light ทําใหแยก
สีไดไมดีเทาที่ควร จึงแสดงรูปที่ uv366 รวมดวย) พบแถบสีเขียวของสารสกัดใบสะเดาทั้ง 3 พันธุ
และของสารสกัดเมล็ดสะเดาทั้ง 3 พันธุ ที่ Rf 0.00, 0.30, 0.38, และ 0.55 และใบสะเดาชางมี
เพิ่มเติมที่ Rf 0.65 สวนสารมาตรฐาน azadirachtin A ปรากฏที่ Rf 0.68 (รูปที่ 13 และ 14) จากผล
ที่ไดจาก HPTLC fingerprint ของใบและเมล็ดสะเดา เมื่อเปรียบเทียบกับผลทดสอบหนอนใยผักของ
สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ดวยน้ําจากใบสะเดา(จากวิธีการขอ 3.2) ทําใหทราบวา สารที่ออกฤทธิ์เมื่อนําเมล็ด
สะเดาแชดวยน้ําอาจจะเปน สารที่ Rf 0.00, 0.30, 0.38 และ 0.55 มากกวาสารกลุม azadirachtin
ซึ่งละลายน้ําไดนอย
3.3 ผลการศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ของผลิตภัณฑสะเดา 15
ตัวอยาง โดยตรวจสอบภายใตแสง uv254, uv366 และ white light หลังพนดวยน้ํายา anisaldehydesulfuric acid เปรียบ เทียบกับสารสกัดใบและเมล็ดสะเดาดวยตัวทําละลายตางๆ และสารมาตรฐาน
azadirachtin A, azadirachtin B, nimbin, salannin, cadinene, copaene, caryophyllene,
cubebene, humulene, valencene และ phytol
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ผลการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ โดยนํา HPTLC fingerprint ที่ Rf ตางๆ ของสาร
สกัดสะเดาใน hexane methanol และน้ํา เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑสะเดา 15 ตัวอยาง (ซึ่งสวนใหญ
เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ สื่ อ มสภาพ ถู ก เป ด ใช แ ล ว และเก็ บ มานานหลายป จึ ง ตรวจไม พ บสารสํ า คั ญ
azadiractin A ซึ่งเปนสารบงชี้ของสะเดา) พบวาสามารถพิสูจนไดวา ผลิตภัณฑ 13 ตัวอยาง เปน
ผลิตภัณฑสะเดา โดยผลิตภัณฑ A, B, C, D, F, G และ K มีสวนผสมของน้ํามันสะเดาซึ่งไดจากการ
สกัดดวยตัวทําละลายอินทรีย, ผลิตภัณฑ H, I, J, และ L อาจจะเปนผลิตภัณฑที่หมักหรือสกัดดวยน้ํา,
ผลิตภัณฑ O ซึ่งเปนแชมพูก็สามารถตรวจสอบได สวนผลิตภัณฑ E และ M ไมพบสารบงชี้วาเปน
ผลิตภัณฑสะเดา เนื่องจากทดสอบที่ความเขมขนที่นอยเกินไป จากผลที่ได พบวาวิธีนี้สามารถตรวจวัด
คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑทุกรูปแบบ (รูปที่ 15-21)
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
สะเดา มีสารออกฤทธิ์กลุม terpenoids เปนจํานวนมาก การสกัดกลุมสารทุติยภูมิ จากใบและ
เมล็ดสะเดา ดวยตัวทําละลายตางๆ ไดแก hexane, chloroform, methanol และน้ํา จึงพบสาร
terpenoids หลายชนิดอยูในตัวทําละลายตางๆ โดยพบวาในเมล็ดสะเดา มีสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
มากที่สุดคือ สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ผงสีน้ําตาล ซึ่งมีสารสําคัญเปนกลุม azadirachtin รองลงมาคือ น้ํามัน
สะเดาซึ่งสกัดดวย hexane สวนในใบสะเดา มีสารออกฤทธิ์นอยกวาในเมล็ด โดยพบสารออกฤทธิ์มาก
ที่สุดอยูในสารสกัดน้ํา เมื่อทดสอบชนิดของกลุมสารทางพฤกษเคมีดวยน้ํายาทดสอบตางๆ พบวา สาร
สกัดกึ่งบริสุทธิ์ผงสีน้ําตาล น้ํามันสะเดา และสารสกัดน้ําจากใบสะเดา เปนสารกลุม terpenoids เมื่อ
ตรวจหาตําแหนงของสารสําคัญ ดวยวิธี HPTLC ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 214 nm และตรวจสอบ
ภายใตแสง uv 254, uv 366 และ white light ไดเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) หลัง
พนดวยน้ํายา anisaldehyde-sulfuric acid ของสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ผงสีน้ําตาล เมื่อทดสอบดวยวัฏภาค
เคลื่อนที่ toluene/methanol/ethyl acetate (10/1.2/3) พบสารหลักคือ azadirachtin A ที่ Rf 0.30
เมื่อทดสอบน้ํามันสะเดา ดวยวัฏภาคเคลื่อนที่ hexane/ethyl acetate (90/10) พบสารหลักคือสาร
terpenoids ที่ Rf 0.51 และเมื่ อทดสอบสารสกั ดน้ํ าจากใบสะเดา ด ว ยวั ฏ ภาคเคลื่ อนที่
butanol/ethanol/water/acetic acid (114/42/32/0.2) พบสารหลักที่ Rf 0.30 และ 0.38 จาก
การศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ของใบและเมล็ดสะเดาพันธุตางๆ ไดแก
สะเดาไทย สะเดาอิ นเดี ย และสะเดาชาง เพื่ อตรวจวิ เคราะห คุ ณภาพผลิตภั ณฑสะเดา พบว าการ
เปรียบเทียบ HPTLC fingerprint สามารถตรวจสารบงชี้ไดถูกตองชัดเจน สามารถประเมินปริมาณสาร
terpenoids ซึ่งเป นสารออกฤทธิ์โดยรวมได ทําใหสามารถนําวิธีการดังกลาวไปใชควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑสะเดาตอไป
ผลจากงานวิจัย ทําใหทราบวาสารออกฤทธิ์ในเมล็ดสะเดา สวนใหญเปนสารประเภทขั้วนอยปานกลาง จึงควรใชสารสกัดที่เหมาะสมที่หาไดงาย เชน ethanol หรือ ethanol ผสมน้ํา เพราะการนํา
เมล็ ดสะเดาไปแช น้ํ าซึ่ งมี ขั้ วมาก อาจทํ าให ได ส ารออกฤทธิ์ ไม เต็ มที่ จนใช ไม ได ผ ลเท าที่ ควร หาก
จําเปนตองแชน้ํา ก็ควรใหความสําคัญกับการบดเมล็ดสะเดาใหละเอียดและใชสารลดแรงตึงผิว เชน
น้ํายาลางจานทั่วไปรวมดวย ซึ่งจะชวยดึงสารออกฤทธิ์ออกจากเมล็ดสะเดาไดมากกวาการแชน้ําธรรมดา
(รูปที่ 22)
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วิจัยการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทําเอกลักษณ
โครมาโทกราฟของสารสําคัญในหางไหล
Study on HPTLC technique for providing fingerprint of active substances in
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บทคัดยอ
การวิจัยการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทําเอกลักษณโครมาโทกราฟของ
สารสําคัญในหางไหล โดยนํ าตัวอยางหางไหลจังหวัดชลบุรีมาสกัดเปนสารสกัดหยาบ และศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมของเครื่อง HPTLC โดยใช HPTLC glass plate silica gel60 F254 ดวยสารตัวพา
chloroform/hexane(8.5/1.5)สองภายใตแสง UV 254และ 366 nm ซึ่งสามารถบงชี้เอกลักษณทาง
โครมาโทรกราฟ (Fingerprint) ของสารสําคัญในสารสกัดหางไหล โดยพบ tephrosin ที่ Rf 0.35,
Rotenone ที่ Rf 0.51และ deguelinที่ Rf 0.52ผลการทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมีของสารสกัดหาง
ไหลดวยตัวทําละลายตางๆ พบวาสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักเปนสารกลุม Flavonoids ผลทดสอบ
ฤทธิ์ของสารสกัดโดยวิธี Leaf dipping method โดยการแชหางไหล 5%w/v ดวย hexane,
methanol และน้ํา พบวาทําใหหนอนใยผักตาย 87.5, 82.5 และ 17.5% ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ฤทธิ์ ข องสารสกั ด หางไหลที่ ส กั ด ด ว ยตั ว ทํ า ละลายต า งๆ ต อ หนอนใยผั ก พบว า การสกั ด ด ว ย
dichloromethane, chloroform, ethyl acetate, acetone, ethanol และ methanol มีฤทธิ์ทําให
หนอนใยผักตายมากที่สุด(80-100%) รองลงมาคือ petroleum ether และ hexane (70-73.3%) สวน
การสกัดดวยน้ํา มีฤทธิ์นอยที่สุด (33.3%) เมื่อนําสารสกัดหยาบจากการสกัดดวย methanol มาสกัด
ตอเปนสารกึ่งบริสุทธิ์ดวย hexane และ methanol ในอัตราสวนตางๆ พบวา สามารถแยกสาร
flavonoids ที่มีสีตางๆ ไดแก DP1, DP2, DP3, DP4, DP5 และ DP6 ออกจากกันได จากผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพตอหนอนใยผักที่อัตรา 0.2%w/v พบวา DP2, DP3, DP5 และ DP6 ใหผลไม
แตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทําใหทราบวา นอกจาก Rotenone แลว ยังมีสาร
flavonoids อื่นๆ เชน deguelinที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก และจากการวิเคราะหปริมาณ Rotenone
ใน DP5 ดว ยเครื่อง HPLC พบว ามี ความบริสุทธิ์สูงถึง 92.9% สามารถพัฒ นาตอยอดเปน สาร
มาตรฐาน หรือผลิตภัณฑสูตรเขมขนตอไป
คําสําคัญ : เอกลักษณโครมาโทกราฟ, หางไหล, หนอนใยผัก, โรตีโนน
Abstract
The substance from Derris ellipticaBenth. was used to determine
chromatographic fingerprinting by using HPTLC. The plant samples from Chonburi
province were extracted to be crude extract. The optimum condition for HPLC was
studied by using HPTLC glass plate silica gel60 F254, chloroform/hexane (8.5/1.5) as
mobile phase under UV 254 and 366nm. The chromatographic fingerprinting from the
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substance of Derris ellipticaBenth. foundtephrosin at Rf 0.35, rotenone at Rf 0.31
and deguelin at Rf 0.52. The phytochemical screening of various solvent extract of
Derris ellipticaBenth. showed that the active substance affecting to
PlutellaxylostellaL. is flavonoid. The biological testing of 5% W/V sample with
hexane, methanol and water on PlutellaxylostellaL. was done by Leaf dipping
method. It made Plutellaxylostella L. died in 87.5, 82.5 and 17.5%, respectively.The
efficacy of each solvent extract was compared and found that the extract of
dichloromethane, chloroform, ethyl acetate, acetone, ethanol and methanol were
the most mortal on Plutellaxylostella L. (80-100%). Second is petroleum ether,
hexane (70-73.3%) and water (33.3%). However, the crude extract from methanol
was isolated again to semi-purified compounds with hexane and methanol in
different ratio. Flavonoids were found with different colours and were isolated as
follows DP1, DP2, DP3, DP4, DP5 and DP6. The efficacy on Plutellaxylostella L. at
0.2%w/v found that efficacy of DP2, DP3, DP5 and DP6 are not significantly different
at 95% confidence interval. The active substance in Derris ellipticaBenth. Was not
only rotenone but also other Flavonoids such as Deguelin. Moreover, quantitative
analysis of Rotenone in DP5 by HPLC gave the highest purity was 92.9%. It can be
developed as a standard or concentrated formula in the future.
Key word : HPTLC fingerprint, Derris ellipticaBenth., Plutellaxylostella L., rotenone

บทนํา

ประเทศไทยมีการศึกษาและพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิด ทั้งในทางเภสัชวิทยา
และทางการเกษตร ซึ่ งสมุ น ไพรที่ ใช ใ นการเกษตรที่นิย มนํามาทําสารสกัดเพื่อปองกัน และกําจั ด
ศัตรูพืช เชน สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก วานน้ํา สาบเสือ นอยหนา และแมงลักปา สมุนไพรแต
ละชนิดมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมาก มีการศึกษาองคประกอบของสารเคมีและการออกฤทธ
อยางกวางขวาง แตยังขาดขอมูลทางดานพฤกษเคมีซึ่งจะทําใหทราบวาสายพันธุใดที่ใหสารสําคัญ
ปริมาณเทาใด สําหรับสมุนไพรที่ทราบสารสําคัญเปนสวนประกอบหลักจะทําการทดสอบหาปริมาณ
สารสําคัญของสมุนไพร ถาสมุนไพรที่ไมทราบสารสําคัญจะใชการทดสอบหาสารสําคัญโดยรวมแทน
เขน การหากลุมสารประเภทน้ํามันหอมระเหย หรือการหากลุมสารในสารสกัดหยาบจากสมุนไพร ซึ่ง
เทคนิคการทดสอบที่นิยมใชในปจจุบันคือ Chromatographic HPTLC fingerprints เนื่องจาก
สามารถทดสอบสารสําคัญไดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน
ทีแอลซีสมรรถนะสูง (High Performance Thin Layer Chromatography : HPTLC) คือ
วิธี การแยกสารบนแผน ที่ เคลื อบด วยตั วดูดซับ เปน เทคนิคที่ไดรับความนิยมสูงในหองปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพสมุนไพร ที่สามารถแยกสารไดดีกวาวิธีทีแอลซี (Thin Layer Chromatography:
TLC) เดิม มีประโยชนอยางยิ่งตอการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรและการตรวจเอกลักษณของ
วัตถุดิบสมุนไพร เนื่องจากเปนวิธีทดสอบเชิงปริมาณที่สามารถวิเคราะหสารไดหลายชนิดในเวลา
เดี ย วกั น จึ ง ประหยั ด เวลาและค า ใช จ า ย และเมื่ อ นํ า ไปผนวกกั บ เครื่ อ งวั ด ความหนาแน น
(Densitometer) ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับสารเพิ่มขึ้น ชวยในการพิสูจนเอกลักษณโครมาโทกราฟ
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(HPTLC fingerprint) และวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ ซึ่งมีเทคนิคตางๆ ชวยในการตรวจหาสารที่
ไมสามารถวิเคราะหไดดวยเอชพีแอลซี (High Performance Liquid Chromatography:HPLC) ทํา
ใหส ามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑส มุน ไพรในระดับ ชาติและระดับ สากล อีกทั้งมีความถูกตอง
(accuracy) มีความแมนยํา (precision) มีสภาพไว (sensitivity) และมีความเที่ยงในการวิเคราะหซ้ํา
(Reproducibility)
มีงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางเอกลักษณโครมาโทกราฟในพืชสมุนไพรหลายชนิด ดวยการใช
เทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง จากการศึกษารากยาสูบ ลักษณะทางภายนอก และคุณสมบัติทางพฤกษ
เคมี การวิเคราะหทางพฤกษเคมี และเอกลักษณโครมาโทกราฟโดยทีแอลซีสมรรถนะสูง ผลทางพฤกษ
วิ ทยาพบสารฟลาโวนอยด ไฟโตสเตอรอล ไตรเทอร ป น อยด และแทนนิ น โดยการสกั ดด ว ย
ปโตรเลียม อีเทอร (petroleum ether) เมื่อตรวจคา Rfที่ 400nm พบวาเอกลักษณ โครมาโทกราฟ
โดยเครื่อง HPTLC-densitometer สามารถใชบงชี้ขอมูลในการพิจารณารับรองสารสกัดหยาบได
(Sunilet al., 2011) การสร างเอกลักษณโครมาโทกราฟของสาหรายสีน้ําตาล (Lobophora
variegate) โดยวิธีทีแอลซีสมรรถนะสูง สกัดดวยสารละลายเมทานอลิค (methanolic) พบ 9 พีค ให
คา Rfอยูในชวง 0.18-0.86 ซึ่งสรุปไดวาการวิเคราะหเอกลักษณโครมาโทกราฟ ดวยทีแอลซีสมรรถนะ
สูง ของสารสกัดเมทานอลิคสามารถใชเปนเครื่องมือในการพิสูจนเอกลักษณของสาหราย และเปน
ประโยชนในการบงชี้ทางพฤกษเคมีของสายพันธุตางๆ ได (Thennarasanet al.,2014) นอกจากนี้
Manikandan and Doss (2010) ยังศึกษาองคประกอบทางชีวเคมี คุณคาทางโภชนาการ ตรวจวัด
ขนาดโมเลกุลของโปรตีน และตรวจทางพฤกษเคมีโดยวิธีทีแอลซีสมรรถนะสูง และทําการสกัดใบ
ตอยติ่งและจาหอมดวย 50% เมทานอลิค พบสาร ฟลาโวนอยด ไกลโคไซด ฟนอล ซาโปนิน และธาตุ
อาหารปริ มาณเล็กน อย ได แก ฟ โนลิ ค คาโรทีนอยด จากการศึกษาทีแอลซีสมรรถนะสูงของพืช
สมุนไพรกาง (Albizialebbeck) ตามวิธี Harborneและ Wagner et al. โดยใชเอทิลอะซิเตต : เม
ทานอล : น้ํา (100:13.5:10) เปนวัฏภาคเคลื่อนที่และ สเปรยดวย Dragendorff’s reagent ตามดวย
10%Sodium nitrile reagent และอบที่ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที ตรวจสอบภายใตแสง
uv366 nm และแสงธรรมชาติ พบ อัลคาลอยด สเตียรอยด เทอรปนอยด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน และ
ไกลโคไซด สารสกัดปโตรเลียมอีเทอร พบอัลคาลอยด 10 ชนิดที่คา Rfระหวาง 0.02-0.85 สารสกัด
เอทิลอะซิเตต พบอัลคาลอยดที่แตกตางกัน 5 ชนิดที่คา Rfระหวาง 0.09-0.84 และสารสกัดเมทานอลิค
พบอัลคาลอยดที่ตางกัน 4 ชนิดที่คา Rfระหวาง 0.02-0.79 (Nazneenet al.,2012) และ(Sachinet
al., 2009)วิเคราะหสาร quercetinในบัวเผื่อน (Nymphaeastellatawilld) โดยสกัดบัวเผื่อนดวย
กรดไฮโดรคลอริค(hydrochloric) และใชวัฏภาคเคลื่อนที่คือ โทลูอีน(toluene) : เอทิลอะซิเตต(ethyl
acetate) : กรดฟอรมิค(formic acid) (5:4:0.2 v/v/v) แลวตรวจวัดปริมาณดวยเครื่อง
densitometer ที่ 380 nm ใชหลอดดิวเทอเรี่ยม สามารถแยกสาร quercetinออกจากสวนประกอบ
อื่นๆ ในสารสกัดไดดี ใหคาเฉลี่ยของ %recovery เปน 99.33% ซึ่งการใชวิธีทีแอลซีสมรรถนะสูง
สามารถใช วิ เคราะหปริ มาณของ quercetinได ซึ่งเปนวิธีที่ถูกตองและรวดเร็ว จากการตรวจสอบ
ทางพฤกษเคมีของวานหางจระเข (A. vera) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทํามาตรฐาน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
ไดทําการวิเคราะห ทางพฤกษเคมี การทดสอบการละลายโลหะหนัก ศึกษาการตานจุลชีพ และหา
ปริมาณของ gallic acid และ berberineโดยวิธีทีแอลซีสมรรถนะสูง ผลที่ไดคือ การทดสอบทางพฤกษ
เคมีเผยใหเห็นถึง อัลคาลอยด คารโบไฮเดรต แทนนิน สเตียรอยด ไตรเทอปนอยด และไกลโคลไซด

96

โดยพบฟลาโวนอยดและฟนอล 1.9% และ 13.11% ตามลําดับ พบ berberineและ gallic acid
2.74% และ 0.543% ตามลําดับ (Patel et al., 2012)
หางไหล มีถิ่นกําเนิดจากประเทศจีน เปนพืชพื้นเมืองของมาเลเซีย พมา ไทย และเขตรอน
ของแอฟริกา ในไทยมีชื่อเรียกตามทองถิ่น เชน โลติ๊น อวดน้ํา ไหลน้ํา กะลําเพาะ และโพตะโกซา ใน
เมืองไทยพบพืชสกุลเดียวกันประมาณ 21ชนิด แตมีเพียง 2ชนิดเทานั้นที่พบวามีสารโรติโนนปริมาณ
มากและนิยมปลูกเปนการคา คือหางไหลแดง (Derris ellipticaBenth.) และหางไหลขาว (D.
malaccensis) โดยพบมากตามบริเวณแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม สวนภาคกลางพบมากแถวจังหวัด
ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี และทองที่ใกลเคียง (ศิริพันธุ และไพโรจน, 2548)โดยการปลูกโลติ๊น
สามารถเก็บเกี่ยวไดในชวงอายุ 22-27 เดือน จะไดสารโรตีโนนในรากสูงสุด แตโดยทั่วไปจะแนะนําให
เก็บเกี่ยวหางไหลในชวงอายุ 24เดือน (2ป) (สมสุข และคณะ, 2531; Moore, 1943; White, 1945
และ White et al., 1948)
หางไหลแดง จั ด อยู ในวงศ Leguminoceaeอนุว งศ Papilionaceaeมีลัก ษณะเป น ไม เถา
เลื้อย เจริญงอกงามตามปาชื้น และชายแมน้ํา ลําคลองทั่วไป เจริญเติบโตไดเร็ว (เสงี่ยม, 2522)เปน
พืชในตระกูลถั่ว โดยทั่วไปแลวจะปลูกกันเปนแปลงใหญสามารถใชเปนพืชคลุมดิน ปองกันการสูญเสีย
ความชื้นจากดินและปองกันการชะลางหนาดินได สามารถขึ้นไดดีในสภาพดินหลายชนิดตั้งแตดิน
ทรายหยาบไปจนถึงดินเหนียวจัด แตไมเหมาะนํามาปลูกในสภาพดินที่มีน้ําทวมขังมีการนําหางไหล
แดงมาใชประโยชนหลายดาน เชน เปนสวนประกอบในตํารับยาสมุนไพรรักษาโรค เปนยาเบื่อปลาใช
เปนยาฆาแมลง หรือไลแมลง โดยนํารากหรือเถาแกสดแชล งในน้ํา ไดน้ําสี ขาวเหมือนน้ําซาวขาว
จากนั้ นใหกรองเอารากออก แล วเอาน้ําที่ไดมาใชเปนยาฆาแมลงโดยสารพิษที่อยูในหางไหลแดง
เรียกวา “โรตีโนน” (rotenone) (Worsley, 1938; สมจิตและสุภาพ, 2515)ซึ่งไมเปนพิษตอ
สัตวเลือดอุน แตสลายตัวไดงายเมื่อโดนความรอนหรือแสงแดด โดยโรตีโ นนเปนอนุพันธของสาร
จําพวก isoflavoneโดยมีสารที่มีโครงสรางสัมพันธกับโรตีโนน เรียกวา โรตีนอยส (เสงี่ยม, 2522และ
Ejercito, 1954)
โรตีโนน (rotenone) มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา 1,2,12,12a-Tetrahydro-8,9-dimethoxy2-(1-methylethenyl)-[1] benzopyrano[3,4-b] furo[2,3-h][1] benzopyran-6(6aH)-one มี
สูตรโมเลกุลวา C 23 H 22 O 6 น้ําหนักโมเลกุล 394.41 โดยสารโรตีนอยส มีหลายชนิด เชน deguelin,
elliptone, tephrosin, taxicarol, malaccolและ sumatrolเปนตน (รัตรนาพร และคณะ, 2550)
จากการศึกษาของนักชีวเคมีพบวา โรตีโนนจะออกฤทธิ์โดยขัดขวางการสงผานของอิเลคตรอนในไมโต
รคอนเดรีย ทําใหแมลงเคลื่อนที่ไดชาลง เพราะขาดพลังงานและตายในที่สุด (Matsumaru, 1985 ;
Wang et al., 1997)
การตรวจสอบสารเบื้องตนของสารสกัดหยาบหางไหลโดย Thin layer chromatography
(TLC) โดยใช ethyl acetate : hexane (1:1) โดยมี silica gel เปน absorbantพบวา รากหางไหล
มีสารที่เห็นดวย uv viewing cabinet ที่ λ254 ซึ่งให spot สีฟาที่Rf 0.76 และ 0.70 ทั้งกอนและ
หลัง spray ดวย anisaldehyde-sulfuric reagent สําหรับการวิเคราะหหาปริมาณโรตีโนน ดวย
เครื่อง HPLC โดยใช columnSpherisorb S5 ODS-2 5um, 4.6x250mm (water), mobile
phase 75%methanol in water, flow rate 1ml/min, column oven 30oC, Detector uv-vis
ที่ λ290nm พบโรตีโนนที่ Retention time 7.023
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ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องแกว ไดแก volumetric flask, pipette, round bottom flask, cylinder,
beaker, vial เปนตน
2. สารเคมี ไดแกdiethyl ether, petroleum ether, tert-butyl methyl ether, methanol,
ethanol, butanol, propanol, propane1,2diol, emyl alcohol, tetrahydrofuran,
formaldehyde, acetic acid, dichloromethane, ethyl acetate, dioxane, acetone,
acetonitrile, benzene, toluene, xylene, chloroform, hexane และ waterน้ํายา
ทดสอบ ไดแกDragendorff’s reagent, Mayer’s reagent, ferric chloride, lead
acetate, Salkowski’s test, Benedict’s reagent, Fehling’s reagent, Barfoed’s
reagent เปนตนและสารเปรียบเทียบ ไดแก rotenone, deguelin, tephrosin
3. เครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก เครื่องชั่งไฟฟา, ultrasonic bath, vacuum pump, เครื่อง
บดตัวอยาง, ตูอบตัวอยาง, เครื่องระเหยแบบลดความดัน (rotary evaporator), เครื่องที
แอลซีสมรรถนะสูง(HPTLC,High performance thin layer chromatography) และ
แผน HPTLC plate silica gel 60F254 size 20x10cm
4. สิ่งทดลอง ไดแก รากหางไหล และหนอนใยผัก
วิธีการ
1. จัดซื้อตัวทําละลายเครื่องแกวน้ํายาทดสอบตางๆ และสารเปรียบเทียบ
จากการศึกษาขอมูลพบวา สาร flavonoids ในหางไหล มีอยางนอย 6 ชนิด คือ deguelin,
elliptnol, maackiain(+/-), rotenone และtephrosin แตสามารถหาซื้อได 3 ชนิดคือ deguelin,
rotenone และtephrosin
2. เตรียมหนอนสําหรับทดสอบ
เก็บหนอนใยผัก ในแปลงคะนา และแปลงกะหล่ําดอก จาก จ.นครราชสีมา และ จ.กาญจนบุรี
สําหรับเลี้ยงเพื่อทดสอบ
3. เตรียมตัวอยางหางไหล
โดยเก็บตัวอยางหางไหลจากจากจังหวัดราชบุรีและชลบุรีลางจนสะอาด สับเปนทอน ผึ่งแหง บด
เปนชิ้นเล็กๆแลวเก็บในภาชนะทึบแสง
4. ศึกษาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดหางไหลที่มีฤทธิ์ในการควบคุมหนอนใยผัก
ทดสอบฤทธิ์เบื้องตนของสารสกัดหยาบหางไหลตอหนอนใยผักโดยนําตัวอยางหางไหลในอัตรา
5% w/v แชห างไหลด ว ยตั วทํ าละลายpetroleum ether, hexane, dichloromethane,
chloroform, ethyl acetate, acetone, ethanol, methanol, waterตามลําดับ แลวกรองหยาบดวย
ผา คอตตอนดิ บ จากนั้นนําสารละลายที่ไดไปลดปริมาตรดวยเครื่ องลดปริมาตรสารแบบสูญญากาศ
(rotary evaporator) แลวนําสารสกัดที่ไดไปทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผักวัย 2 โดยนับ
เปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผัก ที่ 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง
5. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกสารตางๆ ที่มีในสารสกัดหางไหล ดวยวิธีวิเคราะหดวยเครื่อง
HPTLC
นําสารสกัดหางไหลมา develop ดวยวัฏภาคเคลื่อนที่ตางๆ ไดแก diethyl ether,
petroleum ether, tert-butyl methyl ether, methanol, ethanol, butanol, propanol,
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propane1,2diol, emyl alcohol, tetrahydrofuran, formaldehyde, acetic acid,
dichloromethane, ethyl acetate, dioxane, acetone, acetonitrile, benzene, toluene,
xylene, chloroform, hexane, waterในอัตราสวนตางๆ เพื่อทดสอบการแยกของสารเปรียบเทียบ
deguelin, rotenone และtephrosin
6. ศึกษาวิธีการสกัดสารในหางไหลที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
สกัดหางไหลดวย hexane, methanol และ น้ํา นําไปลดปริมาตรดวยเครื่องลดปริมาตรสาร
แบบสูญญากาศ (rotary evaporator) แลวนําสารสกัดหยาบที่ไดไปทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผัก
เลือกสารสกัดที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักไปสกัดตอดวยตัวทําละลายตางๆ จนไดสารกึ่งบริสุทธิ์
7. ทดสอบชนิดของกลุมสารในสารสกัดหางไหลโดยวิธีการทดสอบทางพฤกษเคมีดวยน้ํายาทดสอบ
ชนิดตางๆ
ทดสอบสารกลุมอัลคาลอยด (alkaloids) ดวยน้ํายาทดสอบ Dragendorff’s reagent,
Mayer’s reagent, ทดสอบสารกลุ ม ฟลาโวนอยด (flavonoids) ด ว ยน้ํ า ยาทดสอบ
Shinoda’sreagent,Ferric chloride, Lead acetate, ทดสอบสารกลุมฟนอลและแทนนิน (Phenol
and Tannin) ดวยน้ํายาทดสอบ Ferric chloride, Lead acetate, ทดสอบสารกลุมซาโปนิน
(Saponin) ดวยน้ํายาทดสอบ Olive oil test, ทดสอบสารกลุมเทอรปนอยด และเสตียรอยด ดวย
น้ํายาทดสอบ เชน salkowski’s test, ทดสอบสารกลุมคารโบไฮเดรตดวยน้ํายาทดสอบ เชน
Benedict’s reagent, Fehling’s reagent, Barfoed’s reagent
8. ตรวจวิเคราะหเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารสกัดหางไหลดวยเครื่อง HPTLC-densitometer
จากการศึ กษาสภาวะในการวิ เคราะห สารสกั ดหางไหลทํ าให ได วั ฏภาคเคลื่ อนที่ (mobile
phase)ในการตรวจวิเคราะหเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารสกัดหางไหลดวยเครื่อง HPTLC
9. บันทึกและรวบรวมขอมูล
ระยะเวลา
เริ่มตน ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560
สถานที่ทดลอง กลุม งานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ผลการทดลอง
1. การสํารวจ เก็บตัวอยางหางไหล และเตรียมเปนสารสกัดหยาบ
ไดตัวอยางหางไหล ที่สับเปนทอน ผึ่งแหง บดเปนชิ้นเล็กๆแลวเก็บในภาชนะทึบแสง(รูปที่ 1)
ก)

ข)

รูปที่ 1ก) รากหางไหลสด ข) สับเปนทอน ค) บดและผึ่งแหง

ค)
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จากการศึกษาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดหางไหล ที่มีฤทธิ์ในการควบคุมหนอนใย
ผักพบวา การแชหางไหลในอัตรา 5%w/v ดวยpetroleum ether, hexane, dichloromethane,
chloroform, ethyl acetate, acetone, ethanol, methanol และ น้ํา เมื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัด
ตอหนอนใยผัก ให %การตาย 70, 73.3, 96.7, 93.3, 90.0, 100, 80, 100และ 33.3%ตามลําดับ ทําให
ทราบวา การใชสาร dichloromethane, chloroform, ethyl acetate, acetone, ethanol,
methanol มีฤทธิ์ทําใหหนอนใยผักตายไดมากที่สุด รองลงมาคือ petroleum ether, hexane และสาร
สกัดน้ํา มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักนอยที่สุด
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะหสารออกฤทธิ์ในสารสกัดหางไหล
หาสภาวะที่ เ หมาะสมในการแยกสารต า งๆ ดวยเครื่อง HPTLC-densitometerโดยใช สาร
มาตรฐานdeguelin, rotenone, tephrosin และสารสกัดหยาบในตัวทําละลาย 4 ชนิดไดแกhexane,
chloroform, methanol และน้ํา เปนตัวอยางในการทดสอบ
 การแยกโดยใชตัวทําละลายชนิดเดียว โดยนําสารสกัดหางไหลและสารเปรียบเทียบไป
develop ดวยตัวทําละลายตางๆ ไดแก diethyl ether, petroleum ether, tert-butyl methyl
ether, methanol, ethanol, butanol, propanol, propane1,2diol, emyl alcohol,
tetrahydrofuran, formaldehyde, acetic acid, dichloromethane, ethyl acetate, dioxane,
acetone, acetonitrile, benzene, toluene, xylene, chloroform, hexane, water ตามลําดับ
พบวาตัวทําละลายชนิดเดียวไมสามารถแยกสารตางๆ ในสารสกัดดวยตัวทําละลายตางๆออกจากกันได
 การแยกด ว ยตั ว ทํ า ละลายผสม โดยนํ าสารสกั ดหางไหลและสารเปรียบเที ยบไป
developในวั ฏภาคเคลื่ อนที่ผสม 2-3 ชนิดในอัตราสว นตางๆพบวา การใช chloroform/hexane
(8.5/1.5) สามารถแยกสารสําคัญไดดีที่สุด
 จากผลการศึกษาจึงไดสภาวะที่เหมาะสมในการศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของ
กลุมสารสําคัญจากหางไหล ดังนี้
วัฏภาคคงที่ : แผน TLC ชนิด HPTLC plate silica gel 60 F254 size 20x10 cm
วัฏภาคของเหลว (mobile phase) : chloroform/hexane (8.5/1.5)
ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 290 nm
สองภายใตแสง UV 254 และ 366nm
3. การสกัดสารกึ่งบริสุทธิ์เพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
การสกัดสารสกัดหยาบในหางไหลที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก ดวย hexane, methanol และ น้ํา
พบวา ทําใหหนอนใยผักตายเฉลี่ย 87.5, 82.5 และ 17.5% ตามลําดับ จึงนําสารสกัดหยาบ hexane,
methanol ไปสกั ด ต อด ว ย hexane และ methanol ในอั ตราส ว นต างๆพบว า สามารถแยกสาร
flavonoids ที่มีสีตางๆ ออกจากกัน ไดแก DP1, DP2, DP3, DP4, DP5 และ DP6 (รูปที่ 2 ) (ตาราง
ที่ 1)
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DP1

DP2

DP3

DP4

DP5

DP6

รูปที่ 2 สารสกัดหางไหลดวยตัวทําละลายเฮกเซนและเมทานอลในอัตราสวนตางๆ
ตารางที่ 1แสดงลักษณะทางกายภาพของสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากการสกัดตัวอยางหางไหล 200 กรัม
สารกึ่งบริสุทธิ์
ลักษณะทางกายภาพ
ปริมาณที่ไดคิดเปน %w/w
DP1
ขี้ผึ้งเหนียวสีเหลืองขุน
0.142
DP2
เกล็ดของแข็งสีเหลือง
5.465
DP3
เกล็ดของแข็งสีสม
1.962
DP4
เกล็ดของแข็งสีน้ําตาลแดง
6.250
DP5
ผงละเอียดคลายแปงสีขาวขุน
2.534
DP6
ผงละเอียดคลายแปงสีเหลืองซีด
0.246
4. การทดสอบประสิทธิภาพ (efficacy) ของสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์
การทดสอบประสิทธิภาพตอหนอนใยผักวัย2 โดยวิธี Leaf dipping method วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD จํานวน 4 ซ้ํา ที่อัตราความเขมขน 0.2%w/v โดยมี 6 สารกึ่งบริสุทธิ์ DP1, DP2,
DP3, DP4, DP5 และ DP6 เปนกรรมวิธี ผลทดสอบพบวาหนอนใยผักตาย 35.0, 85.0, 95.0, 57.5,
85.0 และ 80.3% ตามลําดับ จากการวิเคราะหทางสถิติพบวา DP2, DP3, DP5 และ DP6 มีฤทธิ์ตอ
หนอนใยผักไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย2 ในการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของสาร
สกัดหางไหลกึ่งบริสุทธิ์ที่อัตรา 0.2%w/v
กรรมวิธี
1. DP1
2. DP2
3. DP3
4. DP4
5. DP5
6. DP6
7. ตัวทําละลาย
8. น้ํา (กรรมวิธีควบคุม)

CV(%)

เปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย2
(%corrected mortality)
35.0 c
85.0 a
95.0 a
57.5 b
85.0 a
80.3 a
7.5 d
15.9

หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันในแตละคอลัมนไมแตกตางกันทางสถิติ ใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน 95%
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เนื่องจากสารสําคัญในหางไหล สามารถวิเคราะหปริมาณไดดวยเครื่อง HPLC ซึ่งมีความ
ละเอียดสูงกวา HPTLC จึงนํา สารกึ่งบริสุทธิ์ DP1, DP2, DP3, DP4, DP5 และ DP6 ไปหาปริมาณที่
แนนอนของสารสําคัญตางๆ โดยใช column C18 250x4.6nm, สารตัวพา(mobile phase)
Methanol/water (75/25), ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 290 nm เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารใน
ตัวอยางดวย retention time และ calibration ของสารมาตรฐาน ดังรูปที่ 3 เมื่อนําผลจากตารางที่
3 ไปสร า งกราฟแสดงความสั ม พั น ธ ไ ด ดั ง รู ป ที่ 4 และจากกราฟเมื่ อ นํ า ปริ ม าณสาร rotenone,
deguelin, tephrosinและสารอื่นๆ ที่พบในสารกึ่งบริสุทธิ์ DP1-DP6 มาเปรียบเทียบ%corrected
mortality ของสารกึ่งบริสุทธิ์ DP1- DP6 ทําใหทราบวานอกจาก Rotenone แลว deguelin นาจะ
เปนสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักเชนกัน และผลจาก fingerprint ทําใหทราบวา deguelinมีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกับ rotenone มาก จึงยากที่จะแยกสารทั้ง 2 ออกจากกันดวยเครื่อง HPTLC
จากการแช 5%w/v ตั ว อย างหางไหลด ว ยตัว ทํา ละลายตางๆ สามารถวัดปริ มาณสาร
rotenone, deguelinและ tephrosinไดดังตารางที่ 4 ซึ่งพบวาคาที่ไดสอดคลองกับ %mortality
ของหนอนใยผัก
จากผลวิเคราะหสารกึ่งบริสุทธิ์ DP5 พบวามี %rotenone สูงถึง 92.87% ซึ่งใกลเคียงกับ
สารมารตฐานที่ใช โดยเปรียบเทียบ chromatogram และความบริสุทธิ์ดังรูปที่ 5-6 ทําใหสามารถใช
เปนสารมาตรฐาน (secondary standard) ในหองปฏิบัติการ และเปนแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑสูตรเขมขนไดในอนาคต

รูปที่ 3 HPLC chromatogram แสดง retention time และ calibration curve ของสารมาตรฐาน
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รูปที่ 4 กราฟแสดงปริมาณของสารแตละชนิดที่ตรวจพบในสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ DP1-DP6
(เสนกราฟ unknown (%area) เปน%area รวมของ unknown ทุกตัว)
ตารางที่ 3 ปริมาณสารแตละชนิดที่ตรวจพบในสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ DP1-DP6
RT
4.0
-

RT RT RT RT Rotenone Deguelin Tephrosin RT RT
5.0 5.9 6.4 7.0
%w/w %w/w %w/w 13.5 18.3 %mortality
DP1
- 3.58 2.37 4.20
8.50
1.14
0.14 6.23 3.52 35.00
DP2
1.53 5.66 4.53 6.01
19.51
2.14
0.34 4.85 85.00
DP3
1.11 3.72 2.88 7.73
28.57
1.47
0.36 3.17 95.00
13.9
DP4 4.87 3.31 5.97 5.06 4
12.19
0.82
0.41
57.50
DP5 - 5.97
92.87
0.10
85.00
12.1
DP6 - 1.23 6
72.46
0.38
80.30

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ %area ของ unknown ที่ RT ตางๆ ยกเวน Degulein, Rotenone และ Tephrosin เปน %w/w เนื่องจาก
คํานวนเทียบกับสารมาตรฐานแลว

ตารางที่ 4 ปริมาณสารที่ตรวจพบจากการแช 5%w/v หางไหลดวยตัวทําละลายตางๆ
solvent
petroleum ether
hexane
dichloromethane
chloroform
ethyl acetate
ethanol
methanol
acetone
water

rotenone
(%w/w)
0.20
0.57
3.70
3.49
3.31
3.36
3.10
3.46
0.00

deguelin
(%w/w)
0.30
0.51
1.59
1.50
1.42
1.46
1.29
1.49
0.00

tephrosin
(%w/w)
0.04
0.06
0.19
0.18
0.20
0.33
0.67
0.27
0.00

mortality
(%)
70.0
73.0
96.7
93.3
90.0
100.0
80.0
100.0
33.0
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รูปที่ 5 เปรียบเทียบ chromatogram ของสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ DP5 กับสารมาตรฐาน
สารกึ่งบริสุทธ DP5
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สารมาตรฐาน Rotenone

รูปที่ 6 เปรียบเทียบ %purity ของสารกึ่งบริสุทธิ์ DP5 และสารมาตรฐาน rotenone
5. ศึกษาชนิดของกลุมสารในสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ดวยน้ํายาทดสอบทางพฤกษเคมี
จากการทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมีของสารสกัดหางไหลดวยน้ํายาทดสอบตางๆ พบวาสาร
DP1, DP2, DP3, DP4, DP5 และ DP6เปนสารกลุม Flavonoids
6. ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของกลุมสาร flavonoidsจากหางไหลดวยเครื่อง HPTLC
จากการวิ เ คราะห เ อกลั ก ษณ โ ครมาโทกราฟ ข องสารสกั ด หางไหลด ว ยเครื่ อ ง HPTLCdensitometerโดยเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐาน Rotenone, Deguelinและ Tephrosinไดผลของ
chromatogram และ spectrum ดังรูปที่ 7ซึ่งพบ Rotenone ที่ Rf0.51, Deguelinที่ Rf0.52 และ
Tephrosinที่ Rf0.35สําหรับ HPTLC chromatogram และในรูปที่ 8 แสดงใหเห็นถึงปริมาณสารสําคัญ
ที่สกัดไดดวยตัวทําละลายตางๆ ซึ่งพบวาสอดคลองกับผลทดสอบฤทธิ์เบื้องตน คือสามารถแบงกลุมสาร
สกัดตามฤทธิ์ตอหนอนใยผักได เปน3 กลุม ไดแก chloroform, dichloromethane, ethyl acetate,
acetone, ethanol, methanol มีฤทธิ์ทําใหหนอนใยผักตายไดมากที่สุด รองลงมาคือ petroleum
ether, hexane และสารสกัดน้ํา มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักนอยที่สุด
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รูปที่ 7 Chromatogram, spectrum ของสารมาตรฐานRotenone, Deguelin และTephrosin

รูปที่ 8 HPTLC Chromatogramของสารสกัดหางไหลในตัวทําละลายตางๆ
เอกลักษณทางโครมาโทกราฟ (fingerprint) ของสารมาตรฐาน rotenone, deguelin, tephrosin และ
สารสกัดหางไหลดวยตัวทําละลายตางๆ ที่ 254 และ 366 nm (รูปที่ 9)
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รูปที่ 9 fingerprint ของสารมาตรฐาน rotenone, deguelin, tephrosin และสารสกัดหางไหลในตัวทํา
ละลายตางๆ
1=petroleum ether
2=hexane
3=dichloromethane
4=chloroform
5=ethyl acetate
6=acetone
7=ethanol
8=methanol และ
9=น้ํา
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
การวิจัยการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทําเอกลักษณโครมาโทกราฟของ
สารสําคัญในหางไหล โดยนํ าตัวอยางหางไหลจังหวัดชลบุรีมาสกัดเปนสารสกัดหยาบ และศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมของเครื่อง HPTLC โดยใช HPTLC glass plate silica gel60 F 254 ดวยสารตัวพา
chloroform/hexane (8.5/1.5) สองภายใตแสง uv254 และ 366 nm ซึ่งสามารถบงชี้เอกลักษณ
ทางโครมาโทรกราฟ (Fingerprint) ของสารสําคัญในสารสกัดหางไหล โดยพบ Tephrosin ที่ Rf
0.35, Rotenone ที่ Rf 0.51 และ Deguelin ที่ Rf 0.52 ผลการทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมีของ
สารสกัดหางไหลดวยตัวทําละลายตางๆ พบวาสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักเปนสารกลุม Flavonoids
ผลทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดโดยวิธี Leaf dipping method โดยการแชหางไหล 5%w/v ดวย
hexane, methanol และน้ํา พบวาทําใหหนอนใยผักตาย 87.5, 82.5 และ 17.5% ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดหางไหลที่สกัดดวยตัวทําละลายตางๆ ตอหนอนใยผัก พบวาการสกัด
ดวย dichloromethane, chloroform, ethyl acetate, acetone, ethanol และ methanol มี
ฤทธิ์ทําใหหนอนใยผักตายมากที่สุด (80-100%) รองลงมาคือ petroleum ether และ hexane (7073.3%) ส ว นการสกั ด ด ว ยน้ํ า มี ฤ ทธิ์ น อยที่สุ ด (33.3%) เมื่อนํ าสารสกัดหยาบจากการสกั ดดว ย
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methanol มาสกัดตอเปนสารกึ่งบริสุทธิ์ดวย hexane และ methanol ในอัตราสวนตางๆ พบวา
สามารถแยกสาร flavonoids ที่มีสีตางๆ ไดแก DP1, DP2, DP3, DP4, DP5 และ DP6 ออกจากกัน
ได จากผลการทดสอบประสิทธิภาพตอหนอนใยผักที่อัตรา 0.2%w/v พบวา DP2, DP3, DP5 และ
DP6 ให ผ ลไม แ ตกต า งกั น ทางสถิ ติที่ร ะดั บ ความเชื่อ มั่น 95% เมื่อ เปรี ย บเทีย บ %corrected
mortality ทําใหทราบวานอกจาก Rotenone แลว deguelin นาจะเปนสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
เชนกัน และผลจาก fingerprint ทําใหทราบวา deguelinมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ rotenone มาก
จึงยากที่จะแยกสารทั้ง 2 ออกจากกันดวยเครื่อง HPTLC และจากการวิเคราะหปริมาณ Rotenone
ใน DP5 ด ว ยเครื่ อง HPLC พบวา มี ความบริสุทธิ์สูงถึง 92.9% สามารถพัฒ นาตอยอดเปน สาร
มาตรฐาน หรือผลิตภัณฑสูตรเขมขนตอไป
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วิจัยการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทําเอกลักษณ
โครมาโทกราฟของสารสําคัญในหนอนตายหยาก
Study on HPTLC technique for providing fingerprint of active substances
in Stemona spp.
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บทคัดยอ
วิจัยการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทําเอกลักษณโครมาโทกราฟของ
สารสําคัญในหนอนตายหยากซึ่งเปนพืชที่มีศักยภาพในการกําจัดศัตรูพืช ดําเนินการเก็บตัวอยางราก
หนอนตายหยาก Stemona phyllantha Gagnep. จาก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สกัดราก
หนอนตายหยากดวยตัวทําละลายชนิดตางๆ คือ hexane, dichloromethane, ethyl acetate และ
50% ethanol ทดสอบประสิทธิภาพตอหนอนใยผักโดยวิธี Leaf dipping method พบวาสารสกัด
หยาบรากจากตัวทําละลายชนิดตางๆ มีผลทําใหหนอนใยผักวัย2 ตายที่ 4 วัน เทากับ 89.20, 81.10,
49.30 และ 2.65 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยที่สารสกัดหยาบ hexane และ dichloromethane ทํา
ใหหนอนใยผักตายสูงสุดไมแตกตางกันทางสถิติ ทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมีดวยน้ํายาชนิดตางๆ
พบวาสารสกัดหยาบ hexane และ dichloromethane มีสารออกฤทธิ์กลุม alkaloids และศึกษาหา
เอกลักษณโครมาโทกราฟของสารกลุม alkaloids ดวยเทคนิค HPTLC บนแผน HPTLC plate silica
gel60 F 254 ขนาด 20x10 ซม. ผลพบวาสภาวะที่เหมาะสมคือ วัฏ ภาคเคลื่อนที่ :
Dichloromethane : Ethyl acetate : Methanol : Ammonium hydroxide (50:45:4:0.1); ตัว
ตรวจสอบ: UV254 nm, UV366 nm และ white light; สแกนกลุมสารที่ความยาวคลื่น 226 nm;
น้ํายาพน dragendorff’s reagent พบสารกลุม alkaloids ในหนอนตายหยากชนิด Stemona
phyllantha Gagnep. ที่ Rf 2 ตําแหนง คือ 0.41, 0.69 และชนิด Stemona spp.#1 ที่ Rf 1
ตําแหนง คือ 0.34 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑหนอนตายหยาก พบวา ผลิตภัณฑใหเอกลักษณ
โครมาโทกราฟ alkaloids ในตําแหนง Rf ที่แตกตางจากทั้ง 2 ชนิด ดังนั้นหนอนตายหยากตางชนิด
จะมี alkaloids ในตํ าแหน ง Rf ที่แตกตางกัน และตรวจวัดผลิตภัณฑไดจากรูปแบบ HPTLC
fingerprint ในแตละชนิด เพื่อควบคุมคุณภาพไดเบื้องตน ซึ่งเปนวิธีที่รวดเร็ว ไมยุงยาก และไม
สิ้นเปลืองสารละลาย
คําสําคัญ : เอกลักษณโครมาโทกราฟ, หนอนตายหยาก, หนอนใยผัก
Abstract
The present study was conducted to provide HPTLC fingerprint of active
substances from insecticidal useful roots of Non-Tai-Yak (Stemona phyllantha
Gagnep.) from Ratchaburi province using High Performance Thin Layer
Chromatography (HPTLC) technique. Crude extracts of Stemona roots was obtained
by extraction with hexane, dichloromethane, ethyl acetate and 50%ethanol. The
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effectiveness of each crude extracts was determined by diamondback moth (Plutella
xylostell L.) death rate by Leaf dipping method in Laboratory 2nd instars. Results
showed that efficacy of each crude extracts was 89.20, 81.10, 49.30 and 2.65%,
respectively. The efficacy of hexane crude insignificantly differences against efficacy
of dichloromethane crude Preliminary phytochemical screening of crude extracts
with high effective on diamondback moth death presented the alkaloids group.
HPTLC fingerprint of alkaloids was performed by HPTLC plate silica gel 60 F 254 size
20x10 cm using a mixture of Dichloromethane : Ethyl acetate : Methanol :
Ammonium hydroxide (50:45:4:0.1) as mobile phase. Post-derivatization was
employed by spraying with Dragendorff’s reagent to visualize the spots. The alkaloids
were detected at wavelength 226 nm. HPTLC fingerprint of Stemona phyllantha
Gagnep. revealed two peaks of alkaloids with Rf values of 0.41, 0.69 and Stemona
spp.#1 revealed one peak of alkaloids with Rf values of 0.34, respectively. This
method was applied to indentified alkaloids group of the commercial products and
the method was used for preliminary the quality control of raw materials and
Stemona products. Moreover, this method was fast, easy and inexpensive.
Key word : HPTLC fingerprint, Stemona spp., Plutella xylostella L.
บทนํา
จากปญ หาการระบาดของแมลงศัตรูพืช ในผลผลิตทางการเกษตรเปน สาเหตุหลักที่ทําให
เกษตรกรนิยมใชสารเคมีทางการเกษตรจํานวนมาก เกิดการตกคางของสารพิษในผลผลิตการเกษตร
และสิ่งแวดลอม จนสงผลกระทบตอภาคการสงออกเพิ่มมากขึ้น จึงมีการสงเสริมใหเกิดการใชสาร
ธรรมชาติทดแทน หรือลดการใชสารเคมี โดยการหันมาใชสารสกัดจากพืชชนิดตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ
ในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร เชน สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก สาบเสือ วาน
น้ํา เปนตน โดยสารสกัดพืชเหลานี้สามารถสลายตัวไดงายในธรรมชาติ และมีองคประกอบอยูหลาย
ชนิด ซึ่งแมลงจะตองใชเวลานานในการสรางความตานทาน
หนอนตายหยาก เปนพืชในสกุล Stemona วงศ Stemonaceae เปนพืชที่มีประสิทธิภาพใน
การกําจัดศัตรูพืช ซึ่งจากรายงานทางวิชาการของ ณัฐกานต และคณะ (2551) พบวาสารสกัดราก
หนอนตายหยากชนิด S. burkillii สามารถควบคุมหนอนกระทูผักได และ Phattharaphan et al.
(2010) พบวาสารสกัดจากชนิด S. collinsae มีประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนใยผัก และไดทําการ
แยกสารออกฤทธิ์ hydroxyl stemofoline เพื่อใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหสารสําคัญ
โดยสารออกฤทธิ์ในรากหนอนตายหยากคือสารกลุม alkaloids (Ye et al., 1994) ซึ่งตอมาไดมี
งานวิจัยไดศึกษาการสกัดแยกสารออกฤทธิ์มาทดสอบประสิทธิภาพ
Kalteneggar et al. (2003) พบสาร alkaloids ใหม 8 ชนิดไดแก pyrido[1,2-a]azepines
stemokerrin, methoxystemokerrin-N-oxide, oxystemokerrin, oxystemokerrin-Noxide,
pyridostemin, pyrrolo[1,2-a]azepines dehydroprotostemonine, oxyprotostemonine,
และ stemocochinin รวมถึง alkaloids ที่เคยพบ คือ protostemonine, stemofoline, 20-
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hydroxystemofoline และ parvistemonine โดยสารออกฤทธิ์ในการกําจัดศัตรูพืช ไดแก
stemofoline, oxystemokerrin และ dehydroprotostemonine
Jiwajinda et al. (2001) พบ alkaloids 3 ชนิดจากรากหนอนตายหยากชนิด S. collinsae
ไดแก 16,17-didehydro-16(E)-stemofoline, 16,17-didehydro-4(E)-16(E)-stemofoline และ
stemofoline พบวา 16,17-didehydro-4(E)-16(E)-stemofoline มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักมากกวา
stemofoline
Munkornasawakul et al. (2009) ไดแยกสาร alkaloids จากหนอนตายหยากชนิด S.
apylla พบสาร 5 ชนิ ด คื อ stemofoline, (2′S)-hydroxystemofoline, (11Z)-1′,2′didehydrostemofoline stemaphylline และ stemaphylline-N-oxide
Sastraruji et al. (2011) สามารถแยก alkaloids ได (2′S)-hydroxy-(11S,12R)dihydrostemofoline, stemofurans E,J,M−R, stemofoline, (2′S)-hydroxystemofoline และ
stilbostemin F
Chanmahasathien et al. (2011) ไดแยก alkaloids จากชนิด S. apylla ไดสาร
stemocurtisine และ oxystemokerrine และจากชนิด S. burkillii ไดสาร stemofoline ซึ่งทั้ง 3
ชนิด มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
นอกจากนี้ มีงานวิจัยดานการวิเคราะหสาร alkaloids ในรากหนอนตายหยากจาก รัตนา
ภรณ และคณะ (2553) ไดตรวจหาปริมาณ Total alkaloids จากแหลงตางๆ ชนิด S. burkillii, S.
curtisii, S. phyllantha, S. spp นอกจากนี้ Kongkiatpaiboon et al. (2012) ไดพัฒนาวิธี
วิเคราะหสาร dihydrostemofoline และ stemofoline จากชนิด S. collinsiae ซึ่งนักวิจัยไดสกัด
สารดังกลาวใชเปนสารมาตรฐานขึ้นเอง นอกจากนี้ Kongkiatpaiboon et al. (2013) ไดวิเคราะห
ปริมาณ alkaloids กลุม Non-chromophoric turberostemonine จากชนิด S. tuberosa ไดแก
tuberostemonine, tuberostemonine N, และ neotuberostemonine และจาก S.
phyllantha ไดแก tuberostemonine และ tuberostemonine A ดวยเทคนิค HPTLC จาก
งานวิจัยขางตน ไดมีการสกัดแยกสารสําคัญ alkaloids มาทดสอบประสิทธิภาพ แตยังขาดงานวิจัย
ดานการวิเคราะหสารสําคัญ สาเหตุหลักเกิดจากขาดสารมาตรฐาน และไมสามารถหาซื้อได ดังนั้น
เทคนิค HPTLC จึงเปนเทคนิคที่นาสนใจที่จะมาแกปญหานี้ โดยเทคนิค HPTLC สามารถตรวจ
เอกลักษณของสารสําคัญของวัตถุดิบสมุนไพรไดโดยไมใชสารมาตรฐาน แตอาศัยการเปรียบเทียบกับ
เอกลักษณมาตรฐาน
ทีแอลซีสมรรถนะสูง (High Performance Thin Layer Chromatography : HPTLC) คือ
วิธี การแยกสารบนแผน ที่ เคลื อบด วยตั วดูดซับ เปน เทคนิคที่ไดรับความนิยมสูงในหองปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพสมุนไพร ที่สามารถแยกสารไดดีกวาวิธีทีแอลซี (Thin Layer Chromatography:
TLC) เดิม มีประโยชนอยางยิ่งตอการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรและการตรวจเอกลักษณของ
วัตถุดิบสมุนไพร เนื่องจากเปนวิธีทดสอบเชิงปริมาณที่สามารถวิเคราะหสารไดหลายชนิดในเวลา
เดี ย วกั น จึ ง ประหยั ด เวลาและค า ใช จ า ย และเมื่ อ นํ า ไปผนวกกั บ เครื่ อ งวั ด ความหนาแน น
(Densitometer) ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับสารเพิ่มขึ้น ชวยในการพิสูจนเอกลักษณโครมาโทกราฟ
(HPTLC fingerprint) และวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ ซึ่งมีเทคนิคตางๆ ชวยในการตรวจหาสารที่
ไมสามารถวิเคราะหไดดวยเอชพีแอลซี (High Performance Liquid Chromatography:HPLC) ทํา
ให ส ามารถควบคุ มคุ ณภาพผลิ ตภั ณฑ ส มุน ไพรในทัศนะระดับ ชาติและระดับ สากล อีกทั้งมีความ
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ถูกตอง (accuracy) มีความแมนยํา (precision) มีสภาพไว (sensitivity) และมีความเที่ยงในการ
วิเคราะหซ้ํา (Reproducibility)
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องบดตัวอยางพืช
2. ตูอบตัวอยาง : POL-EKO-APARATURA รุน SL 53
3. เครื่องชั่งทศนิยมสองตําแหนง : Sartorius รุน CP 3202 S
4. เครื่องชั่งทศนิยมสี่ตําแหนง : Sartorius รุน AC 211 S
5. ปมสุญญากาศ (vacuum pump)
6. เครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใตสุญญากาศ (Rotary evaporator) : BUCHI รุน R-124
7. เครื่องทีแอลซีสมรรถนะสูง (High performance thin layer chromatography, HPTLC)
8. เครื่องแกว ไดแก กรวยแยก กรวยกรองบูชเนอร ขวดกําหนดปริมาตร กรวยกรองแกว บีก
เกอร กระบอกตวง ปเปต ขวดกนกลม หลอดทดลอง หลอดหยดสาร
9. TLC Tank (20 x 10 เซนติเมตร)
10. แผน HPTLC plate silica gel 60F254 size 20x10 เซนติเมตร บริษัท Merck จํากัด
11. สารเคมี ไดแก 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 เปนตน
12. สิ่งทดลอง : หนอนใยผัก Plutella xylostell (L.)
วิธีการ
1. ลักษณะทางกายภาพของหนอนตายหยาก
เก็บตัวอยางพืชหนอนตายหยากจาก อ.จอมบึง และอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และจ.ปราจีนบุรี
แบงรากออกเปน 2 สวน สวนแรกแบงไวปลูกเพื่อดูลักษณะของดอกเพื่อจําแนกชนิด อีกสวนนําไป
ศึกษาหาสารสําคัญ เตรียมตัวอยาง โดยลางรากใหสะอาด หั่นและอบแหง บดใหเปนผงละเอียด และ
เก็บในภาชนะทึกแสง
2. ศึกษาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดรากหนอนตายหยาก ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
หนอนใยผัก
2.1 แชผงรากหนอนตายหยากดวยตัวทําละลาย petroleum ether, dichloromethane,
ethyl acetate, methanol, ethanol, และ น้ํา ในอัตราสวน 10% w/v แลวกรองหยาบดวยผา
คอตตอนดิบ นําสารสกัดที่ไดไปทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนตอหนอนใยผักวัย2 โดย วางแผนการ
ทดลอง CRD จํานวน 4 ซ้ํา 12 กรรมวิธี ดังนี้
1. สารสกัดรากหนอนตายหยากใน petroleum ether
2. สารสกัดรากหนอนตายหยากใน dichloromethane
3. สารสกัดรากหนอนตายหยากใน ethyl acetate
4. สารสกัดรากหนอนตายหยากใน methanol
5. สารสกัดรากหนอนตายหยากใน ethanol

112

6. สารสกัดรากหนอนตายหยากในน้ํา
7. petroleum ether
8. dichloromethane
9. ethyl acetate
10. methanol
11. ethanol
12. น้ํา
ดําเนินการทดสอบโดยวิธี Leaf dipping method โดยการจุมลงในสารทดสอบเปนเวลา
5 วินาที สําหรับ Control ใชใบคะนาจุมดวยตัวทําละลาย 6 ชนิด ผึ่งใบผักคะนาใหแหง จากนั้นนําไป
ใสในกลองเลี้ยงหนอนสําหรับทดสอบ ทําการปลอยหนอนใยผักกลองละ 10 ตัว บันทึกผลการทดลอง
โดยตรวจนับเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผัก ที่ 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง หลังการทดลอง
ตามลําดับ
2.2 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ในการควบคุม
หนอนใยผัก
สกัดสารตามวิธีของ รัตนาภรณ และคณะ (2554) นําผงรากหนอนตายหยากมาสกัดดวย
95% ethanol 3 ครั้ง กรองและระเหยแหงไดสารสกัดหยาบนํามาละลายใน 50% น้ํา/ethanol แลว
สกัดโดยวิธีแยกสารดวยการแบงสวน (partition) ดวย hexane 3 ครั้ง โดยรวมสวน hexane เขา
ดวยกัน นําสวนที่เปนน้ําสกัดตอดวย dichloromethane อีก 3 ครั้ง รวมสวน dichloromethane
เขาดวยกัน นําสวนที่เปนน้ําสกัดตอดวย ethyl acetate 3 ครั้ง รวมสวน ethyl acetate เขาดวยกัน
ระเหยสวนที่ไดจากการสกัด นําสารสกัดหยาบที่ไดทั้ง 4ชนิด มาทดสอบประสิทธิภาพกับหนอนใยผัก
วัย 2 ในอัตราสวน 2% (w/v) โดยวางแผนการทดลอง CRD จํานวน 4 ซ้ํา 8 กรรมวิธี ดังนี้
1. สารสกัดหยาบ hexane
2. สารสกัดหยาบ dichloromethane
3. สารสกัดหยาบ ethyl acetate
4. สารสกัดหยาบ 50% ethanol
5. hexane
6. dichloromethane
7. ethyl acetate
8. 50% ethanol
ดําเนินการทดสอบโดยวิธี Leaf dipping method โดยการจุมลงในสารทดสอบเปนเวลา
5 วินาที สําหรับ Control ใชใบคะนาจุมดวยตัวทําละลาย 6 ชนิด ผึ่งใบผักคะนาใหแหง จากนั้นนําไป
ใสในกลองเลี้ยงหนอนสําหรับทดสอบ ทําการปลอยหนอนใยผักกลองละ 10 ตัว บันทึกผลการทดลอง
โดยตรวจนับเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผัก ที่ 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง หลังการทดลอง
ตามลําดับ
3. ศึกษาชนิดของกลุมสารในสารสกัดชนิดตางๆ โดยวิธีการทดสอบทางพฤกษเคมีดวยน้ํายา
ทดสอบ
นําสารสกัดรากหนอนตายหยากที่ไดจาก 2.1 และ 2.2 มาทดสอบกลุมสารตางๆ โดยวิธี
ทางพฤกษเคมี นพมาศและคณะ (2554)
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- ทดสอบสารกลุมอัลคาลอยด (alkaloids) ดวยน้ํายาทดสอบ Dragendorff‘s reagent,
Mayer‘s reagent
- ทดสอบสารกลุมฟลาโวนอยด (flavonoids) ดวยน้ํายาทดสอบ Shinoda’s reagent, Ferric
chloride, Lead acetate
- ทดสอบสารกลุมฟนอลและแทนนิน (Phenol and Tannin) ดวยน้ํายาทดสอบ Ferric
chloride, Lead acetate
- ทดสอบสารกลุมซาโปนิน (Saponin) ดวยน้ํายาทดสอบ Olive oil test
- ทดสอบสารกลุมเทอรปนอยด และเสตียรอยด ดวยน้ํายาทดสอบ เชน salkowski‘s test
- ทดสอบสารกลุมคารโบไฮเดรต ดวยน้ํายาทดสอบ เชน Benedict‘s reagent, Fehling‘s
reagent, Barfoed’s reagent
ผลจากการทดสอบตารางที่ 5 พบวาสารสกัดหยาบ dichloromethane มีสารกลุม alkaloids เปน
สารหลัก จึงทําการศึกษาสารกลุม alkaloids ดวย HPTLC ในขั้นตอนตอไป
4. ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของกลุมสาร alkaloids จากหนอนตายหยากดวยเครื่อง High
Performance Thin Layer (HPTLC)
หาสภาวะของเครื่อง HPTLC ในการทดสอบสารสกัดหนอนตายหยาก โดยนําขอมูลกลุม
alkaloids ที่ไดจากขอ 3. หา วัฎภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) และน้ํายาพน (spray reagent) ที่
เหมาะสม เพื่อใชเปนวิธีตรวจวัดชนิดและตําแหนง (Rf) ของสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
เตรียมวัฏภาคเคลื่อนที่ 8 ระบบ ดังนี้
1. Chloroform : Methanol (9:1)
2. Chloroform : Methanol (7:3)
3. Chloroform : Methanol (7:1)
4. Toluene : Chloroform : Methanol (6:3:1)
5. Chloroform : Acetone : Diethylamine (25:20:5)
6. Dichloromethane : Ethyl acetate : Methanol : Ammonium hydroxide
(70:25:5:1)
7. Dichloromethane : Ethyl acetate : Methanol : Ammonium hydroxide
(50:45:4:0.1)
8. Dichloromethane : Ethyl acetate : Methanol (50:45:4)
ศึกษาเอกลั กษณ โ ครมาโทกราฟของกลุมสารสําคัญ จากหนอนตายหยากชนิดตางๆ และ
ตัวอยางผลิตภัณฑในทองตลาด โดยสกัดรากหนอนตายหยากดวย ethanol อัตราสวน 10% w/v
แลวนําสารสกัดไป ทดสอบดวยเทคนิค HPTLC
ระยะเวลา
เริ่มตน ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560
สถานที่ทดลอง กลุม งานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ผลการทดลอง
1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของหนอนตายหยาก
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ผลของการศึกษาพบวาหนอนตายหยากจาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ใบมีลักษณะเปนรูปไขกลาง
ยาว 11 ซม. โคนเวาตื้น เสนใบ 11 เสน ชอออกดอกตามซอกใบ ดอกมีสีเขียวออน มีเสนกลีบสีมวง
อมแดง รากรูปกระสวยอวบ เมื่อเปรียบเทียบลักษณะชนิดกับสารานุกรมพืชในประเทศไทย สามารถ
ระบุไดวาเปนชนิด Stemona phyllantha Gagnep.
หนอนตายหยากจาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ใบมีลักษณะรูปไขกวาง เสนใบ 12 เสน รากผอม
เล็กยาวประมาณ 15 ซม. ไมมีขอมูลดอกเนื่องจากปลูกแลวไมออกดอก จึงไมสามารถเปรียบเทียบกับ
สารานุกรมพืชได ในการทดลองนี้จึงกําหนดใหชื่อวา Stemona spp.#1
หนอนตายหยากจาก จ.ปราจีนบุรี ใบมีลักษณะรูปหัวใจ เสนใบ 8 เสน ดอกสีน้ําตาลอมเขียว
รากผอมเล็กยาวประมาณ 18 ซม. เมื่อเปรียบเทียบกับสารานุกรมพืชไมสามารถระบุชนิดไดเนื่องจาก
มีลักษณะใกลเคียงกับหลายชนิด ในการทดลองนี้จึงกําหนดใหชื่อวา Stemona spp.#2
2. ศึกษาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดรากหนอนตายหยาก ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
หนอนใยผัก
ผลการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของสารสกัดทุกตัวทําละลาย เทากับ 10.00 – 61.54%
โดยสารสกัดรากหนอนตายหยากใน methanol, ethanol และน้ํา มีผลทําใหหนอนตายมากที่สุด
57.70, 45.00 และ 61.54% ตามลําดับ ซึ่งทั้งสามตัวทําละลายใหผลไมแตกตางกันทางสถิติ
รองลงมาคือ สารสกัดรากหนอนตายหยากใน ethyl acetate 28.21% dichloromethane 12.50%
และ petroleum ether 10.00% ตามลําดับ (ตารางที่ 2) จากผลการทดลองจะเห็นไดวา ตัวทํา
ละลายที่เหมาะสมมี 3 ชนิด คือ methanol, ethanol และน้ํา
ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ 4 ชนิด สารสกัดหยาบรากหนอนตาย
หยากจากทุกตัวทําละลายไดสารสกัดหยาบ 0.81-33.68% w/w (ตารางที่ 3) ลักษณะทางกายภาพของ
สารสกั ด หยาบhexane มี ลั ก ษณะเป น น้ํ า มั น สี น้ํ า ตาล มี ต ะกอนสี น้ํ า ตาล สารสกั ด หยาบ
dichloromethane มีลักษณะเปนน้ํามันสีน้ําตาลเขมหนืด สารสกัดหยาบ ethyl acetate มีลักษณะ
เปนน้ํามันสีน้ําตาล ไมมีตะกอน สารสกัดหยาบ 50% ethanol มีลักษณะเปนของเหลวสีน้ําตาลออนใส
(รูปที่ 1) ผลการทดสอบประสิทธิภาพตอหนอนใยผัก พบวา สารสกัดหยาบ hexane และสารสกัดหยาบ
dichloromethane มีผลทําใหหนอนตายมากที่สุด คือ 89.20% และ 81.10% ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองตัว
ทําละลายใหผลไมแตกตางกันทางสถิติ รองลงมาคือ สารสกัดหยาบ ethyl acetate 49.30% และสาร
สกัดหยาบ 50% ethanol ตาย 2.65% (ตารางที่ 4)
3. ศึก ษาชนิด ของกลุมสารในสารสกัดชนิด ตา งๆ โดยวิธีการทดสอบทางพฤกษเคมีดวยน้ํายา
ทดสอบ
จากการทดสอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดเบื้องตน (วิธีการทดลอง 2.1) พบวาสารสกัด
methanol, ethanol และน้ํา ซึ่งเปนสารสกัดที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักตรวจพบสารกลุม alkaloids
นอกจากนี้ยังพบสารกลุม terpenoids/steroids and carbohydrate (ตารางที่ 5) ซึ่งแตกตางจาก
สารสกัด petroleum ether, dichloromethane และ ethyl acetate ที่พบสารเพียงกลุม
terpenoids/steroids
สําหรับการทดสอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบ (วิธีการทดลอง 2.2) พบวาในสารสกัด
หยาบ hexane และ dichloromethane ซึ่งเปนสารสกัดหยาบที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก ตรวจพบสาร
alkaloids, terpenoids/steroids และ phenols/tannins (ตารางที่ 5) ซึ่งแตกตางจากสารหยาบ
ethyl acetate และ 50%ethanol ที่พบเพียง phenols/tannins และ carbohydrate
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ผลการทดสอบชนิดกลุมสารดวยน้ํายาทดสอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบ พบสารกลุม
alkaloids นั้น สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา Jiwajinda et al. (2001); Kaltenegger et al.
(2003) ที่พบวา สารออกฤทธิ์หลักที่มีผลในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในสารสกัดหนอนตายหยาก คือ
สารกลุม alkaloids
4. ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของกลุมสาร alkaloids จากหนอนตายหยากดวยเครื่อง High
Performance Thin Layer (HPTLC)
ผลการศึกษาสภาวะ (conditions) และวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสมบนแผน TLC ชนิด
HPTLC plate silica gel 60 F 254 size 20x10 cm ในการหาเอกลักษณโครมาโทกราฟของกลุมสาร
alkaloids ในสารสกัดหยาบรากหนอนตายหยากดวย dichloromethane
1. วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) ศึกษาวัฏภาคเคลื่อนที่จํานวน 8 ระบบ ดังนี้
ระบบ

วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase)

1
2
3
4
5
6

Chloroform : Methanol (9:1)
Chloroform : Methanol (7:3)
Chloroform : Methanol (7:1)
Toluene : Chloroform : Methanol (6:3:1)
Chloroform : Acetone : Diethylamine (25:20:5)
Dichloromethane : Ethyl acetate : Methanol :
Ammonium hydroxide (70:25:5:1)
Dichloromethane : Ethyl acetate : Methanol :
Ammonium hydroxide (50:45:4:0.1)
Dichloromethane : Ethyl acetate : Methanol
(50:45:4)

7
8

ตําแหนง
alkaloids (Rf)

0.70, 0.62
0.70
0.75, 0.68
0.62, 0.50
0.71
0.72, 0.65
0.69, 0.41
0.68, 0.44

ที่มา
Svendsen และคณะ (1983)
นพมาศ และคณะ(2554)
Kongkiatpaiboon และ
คณะ (2011)
Kongkiatpaiboon และ
คณะ (2013)
-

จากการศึกษาวัฏภาคเคลื่อนที่เปรียบเทียบ 8 ระบบ โดยพิจารณาจาก HPTLC fingerprint
(รูปที่ 2) พบวา ระบบวัฏภาคของเหลว ระบบที่ 4, 7 และ 8 เกิดการแยกที่จัดเจน แตเมื่อพิจารณา
จาก HPTLC chromatogram (รูปที่ 3) พบวา ระบบที่ 4 และ 8 เกิดการซอนทับกับพีคขางเคียง ไม
สามารถแยกออกจากกันไดชัดเจน ดังนั้น ระบบที่ 7 Dichloromethane : Ethyl acetate :
Methanol : Ammonium hydroxide (50:45:4:0.1) สามารถแยกสารกลุม alkaloids ไดโดยไมถูก
รบกวนจากพีคอื่น ซึ่งใชเวลาในการ develop 10 นาที จึงเปนระบบวัฏภาคของเหลวที่เหมาะสมที่สุด
2. ความยาวคลื่นที่เหมาะสม
ปจจัยในการเลือกความยาวคลื่น คือ เปนความยาวคลื่นที่ใหคาการดูดกลืนแสงสูง และไมถูก
รบกวนจากสารอื่นที่มีความยาวคลื่นใกลเคียงกัน โดยทําการตรวจวัดสเปคตรัมที่ความยาวคลื่น 190600 nm ดังรูปที่ 4 และพบวา ความยาวคลื่น 226 nm ใหคาการดูดกลืนแสงสูง และไมถูกรบกวน
จากสารอื่น (รูปที่ 5)
3. น้ํายาพนที่เหมาะสม
ทําการสเปรยน้ํายาทดสอบ Dragendorff’s spray reagent ซึ่งใชตรวจสารกลุม alkaloids
และไดผลบวก คือ ใหสีสมเมื่อตรวจสอบภายใตแสง white light ดังรูปที่ 6 ซึ่งสอดคลองกับขอมูล
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งานวิจัยของ Kaltenegger et al. (2003) พบวาสารออกฤทธิ์หลักที่ไดจากหนอนตายหยาก คือสาร
กลุม alkaloids ดังนั้นจึงเลือก Dragendorff’s เปนน้ํายาพนที่เหมาะสม
จากการศึกษาทั้งหมดจะไดสภาวะที่เหมาะสมในการศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของกลุม
สารสําคัญจากหนอนตายหยาก ดังนี้
 วัฏภาคคงที่ : แผน TLC ชนิด HPTLC plate silica gel 60 F254 size 20x10 cm
 วัฏภาคของเหลว (mobile phase) : Dichloromethane : Ethyl acetate :
Methanol : Ammonium hydroxide (50:45:4:0.1)
 ความยาวคลื่นที่เหมาะสม 226 nm
 Spray Reagent ที่เหมาะสม : Dragendorff’s spray reagent
ศึกษาเอกลั กษณ โ ครมาโทกราฟของกลุมสารสําคัญ จากหนอนตายหยากชนิดตางๆ และ
ตัวอยางผลิตภัณฑในทองตลาด
ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของกลุม alkaloids ในรากหนอนตายหยาก 3 ชนิด ดังนี้
ST1 = หนอนตายหยากจาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (Stemona phyllantha Gagnep.)
ST2 = หนอนตายหยากจาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (Stemona spp.)
ST3 = หนอนตายหยากจาก จ.ปราจีนบุรี (Stemona spp.)
ไดเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารสกัด ethanol จากรากหนอนตายหยาก อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี (ST1) โดยใช วัฏภาคเคลื่อนที่ Dichloromethane : Ethyl acetate : Methanol :
Ammonium hydroxide (50:45:4:0.1) ผลของ HPTLC fingerprint (รูปที่ 7) พบแถบสีสม
alkaloids จากการทดสอบดวยน้ํายา Dragendorff’s ที่เห็นชัดเจนที่ Rf 0.41, 0.69 และพบพีคจาก
HPTLC chromatogram (รูปที่ 8) เดนที่ Rf 0.41, 0.69 ซึ่งกําหนดใหเปน alkaloid A และ B
ตามลําดับ
และเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารสกัด ethanol จากรากหนอนตายหยาก อ.สวนผึ้ง จ.
ราชบุรี (ST2) ภายใตสภาวะเดียวกัน พบแถบสีสมเดนชัดที่ Rf 0.34 จาก HPTLC fingerprint (รูปที่
7) และพีคจาก HPTLC chromatogram (รูปที่ 8) เดนที่ Rf 0.34 ซึ่งกําหนดใหเปน alkaloid C
สําหรับ เอกลั กษณโ ครมาโทกราฟของสารสกัด ethanol จากรากหนอนตายหยาก จ.
ปราจีน บุ รี (ST3) ไม พบแถบสี ส มจาก HPTLC fingerprint (รูปที่ 7) และพี คจาก HPTLC
chromatogram (รูปที่ 8) อาจกลาวไดวาไมพบสารกลุม alkaloids เพราะมีปริมาณตัวอยางใน
ปริมาณนอย และกอนหนาทําการสกัดไดปลูกเพื่อใหออกดอก ทําใหรากเล็กลง เนื่องจากมีการใช
สารอาหารจากรากเพื่อเลี้ยงลําตน และดอก ดังนั้นสารอาหารและสารสําคัญตางๆในรากจึงลดลง
ศึ กษาเอกลั กษณ โ ครมาโทกราฟ ของกลุ ม alkaloids ในผลิตภัณฑห นอนตายหยาก 2
ตัวอยาง (รูปที่ 9) ดังนี้
SM1 = ผลิตภัณฑยาแคปซูลสมุนไพรหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craib.)
SM2 = ผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืชสารสกัดสมุนไพรจากหนอนตายหยาก
ไดเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารสกัด ethanol จากผลิตภัณฑยาแคปซูลสมุนไพรหนอน
ตายหยาก (Stemona collinsae Craib.) (SM1) โดยใช วัฏภาคเคลื่อนที่ Dichloromethane :
Ethyl acetate : Methanol : Ammonium hydroxide (50:45:4:0.1) ผลของ HPTLC
fingerprint (รูปที่ 10) พบแถบสีสม alkaloids จากการทดสอบดวยน้ํายา Dragendorff’s ที่เห็น
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ชัดเจนที่ Rf 0.48 และพบพีคจาก HPTLC chromatogram (รูปที่ 11) เดนที่ Rf 0.48 ซึ่งกําหนดให
เปน alkaloid D ซึ่งพบ alkaloids ในตําแหนงที่แตกตางจาก หนอนตายหยากที่ศึกษาทั้ง 2 ชนิด จึง
สรุปไดวาเปนผลิตภัณฑที่ไดจากหนอนตายหยากชนิดอื่น สําหรับผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืชสารสกัด
สมุนไพรจากหนอนตายหยาก (SM2) ไมพบแถบสีสมจาก HPTLC fingerprint และไมพบพีคจาก
HPTLC chromatogram อาจกลาวไดวาไมพบสารกลุม alkaloids
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
หนอนตายหยาก มีสารออกฤทธิ์กลุม alkaloids การสกัดสารสกัดหยาบจากรากหนอนตายห
ยากดวยตัวทําละลาย hexane และ dichloromethane เปนตัวทําละลายที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
มากที่สุด เมื่อทดสอบชนิดของกลุมสารทางพฤกษเคมีดวยน้ํายาทดสอบตางๆ พบวา สารสกัดหยาบ
dichloromethane มีสารกลุม alkaloids เปนหลัก สวนสารสกัดหยาบ hexane พบวามีสาร
terpenoids/steroids ซึ่งควรศึกษาตอไป และเมื่อตรวจหาตําแหนงของสารกลุม alkaloids ดวยวิธี
HPTLC ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 226 nm และตรวจสอบภายใตแสง UV 254 nm, UV 366 nm
และ white light ไดเ อกลักษณ โครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) หลังพนดวยน้ํายา
dragendorff’s ของสารสกั ด หยาบ dichloromethane เมื่ อ พั ฒ นาด ว ยวั ฏ ภาคเคลื่ อ นที่
Dichloromethane : Ethyl acetate : Methanol : Ammonium hydroxide (50:45:4:0.1) พบ
สารกลุมหลักคือ alkaloids ที่ Rf 0.41, 0.69 และจากการศึกษา เอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC
fingerprint) ของรากหนอนตายหยาก 3 ชนิด ไดแก Stemona phyllantha Gagnep. , Stemona
spp.#1 และ Stemona spp.#2 เพื่อใชเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑหนอนตายหยาก พบวา ผลิตภัณฑ
ใหเอกลักษณโครมาโทกราฟที่แตกตางจากทั้ง 3 ชนิด แตอยางไรก็ตาม ในผลิตภัณฑพบแถบสาร
alkaloids ในตําแหนง Rf ที่ตางออกไป แสดงวาเปนหนอนตายหยากคนละชนิด เนื่องจากหนอน
ตายหยากในประเทศไทยมีมากถึง 8 ชนิด จากการศึกษาวิธีการตรวจสอบสารสําคัญจากหนอนตายห
ยากดวย HPTLC โดยการเปรียบเทียบเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) สามารถใช
เปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑหนอนตายหยากไดเบื้องตน แตอยางไรก็ตาม ยังขาดขอมูลของหนอน
ตายหยากชนิดอื่นๆ เนื่องจากเวลาที่จํากัดและวัตถุดิบที่หายาก วัตถุดิบจะขึ้นในปากระจายทุกภาค
ของประเทศไทย นอกจากนี้ในอนาคตสามารถศึกษาการสกัดสารบริสุทธิ์เพื่อเปนสารมาตรฐานในการ
วิเคราะหคุณภาพตอไป
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วิจัยการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทําเอกลักษณ
โครมาโทกราฟของสารสําคัญในวานน้ํา
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการทําเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารสําคัญในวานน้ํา โดยนํา
ตัวอยางเหงาวานน้ําแหงสกัดดวยตัวทําละลายตางๆ ไดแก เมทานอล เอทานอล เอทิลอะซิเตท
ปโตรเลียมอีเทอร คลอโรฟอรม เฮกเซน อะซิโตน และน้ํา และทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดตอ
หนอนใยผัก เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบวานน้ํา 5% w/v ที่สกัดดวยตัวทําละลายตางๆ ตอ
หนอนใยผัก พบวาการสกัดดวยเมทานอล มีฤทธิ์ทําใหหนอนใยผักตายมากที่สุด 96.33 % ผลการ
ทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมีของสารสกัดวานน้ําดวยตัวทําละลายตางๆ พบวาประกอบดวยสาร
กลุม อัลคาลอยด, ฟลาโวนอยด, เทอรปนอยด, ฟนอลิก, แทนนินและ ไกลโคไซด สวนการตรวจ
เอกลักษณทางเคมีดวยเทคนิคทินเลเยอรโครมาโทกราฟสมรรถนะสูง (HPTLC) ของสารสกัดวานน้ํา
ดวยตัวทําละลายตาง ๆ พบวามีอัตราการเคลื่อนที่ของสารบนตัวดูดซับ (Rf) ตรงกัน เมื่อทําการแยก
สารกึ่ ง บริ สุ ท ธิ์ จ ากสารสกั ด หยาบโดยวิ ธี ค อลั ม นโ ครมาโทกราฟ แ ละนํ าสารกึ่ ง บริ สุ ท ธิ์ ม าพิ สู จ น
เอกลักษณดวยเทคนิค HPTLC เปรียบเทียบขอมูลกับสารอางอิง พบวาสารสําคัญที่พบในวานน้ําคือ
เบตาอะซาโรน และเมื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารกึ่งบริสุทธิ์ตอหนอนใยผักที่อัตรา 0.5 %w/v
พบวาหนอนใยผักมีอัตราการตาย 92.5 % เทคนิค HPTLC สามารถใชเปนเครื่องมือวิเคราะหเชิง
คุณภาพรวมทั้งการวิเคราะหสารสําคัญในพืชและสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาและควบคุม
ผลิตภัณฑจากธรรมชาติในระดับอุตสาหกรรม
คําสําคัญ : เอกลักษณโครมาโทกราฟ, วานน้ํา, หนอนใยผัก, อะซาโรน
Abstract
The present communication attempts to evaluate the efficacy and the
fingerprinting profile of Acorus calamus L. Dried powders of the rhizome as well as
their extracts in different solvents such as methanol, ethanol, ethyl acetate,
petroleum ether, chloroform, hexane, acetone and water were evaluated as bioinsecticides against Plutella xylostella L. The results showed that 2 %w/v crude
methanol extract of A. calamus caused 96.33 % mortality. Phytochemical screening
of the Acorus calamus L. showed revealed the presence of various secondary
metabolise such as alkaloids, flavonoids, terpenoids, phenolic compounds, tannins,
and glycosides. A high performance thin layer chromatography (HPTLC) method was
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developed to compare the extract through a fingerprint profile of their chemical
compounds. The HPTLC fingerprint patterns of various sovent extracts of Acorus
calamus L. resembled each other in some zones and Rf values. Main chemical
compositions were also isolated, semi-purified and identified by HPTLC compared
these data with reference fingerprint profile of β-asarone. The results confirm about
the presence of the main chemical component of semi-purified compound might be
β -asarone. The insecticidal activity of semi-purified compound was examined against
Plutella xylostella L. and found that semi-purified compound caused 92.5 %
mortality with 0.5 % w/v. The study revealed specific qualitative HPTLC data can be
used as a diagnostic tool for the correct identification of the plant and it is useful as
a phytochemical marker and also a good estimator for the plant for future
standardization work.
Key word : HPTLC fingerprint, Acorus calamus L., Plutella xylostella L., asarone

บทนํา

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม สามารถปลูกพืชไดตลอดป เนื่องจากภูมิประเทศตั้งอยู
ในเขตอบอุนสภาพอากาศโดยทั่วไปจึงเอื้อตอการเจริญเติบโตและแพรระบาดของศัตรูพืชทําใหเกิด
ปญหาดานศัตรูพืชรุนแรงสรางความเสียหายตอผลผลิต ทําใหเกษตรกรตองพึ่งสารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช อันไดแกยาฆาแมลงตาง ๆ ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติที่งายไมตองใชเทคโนโลยีซับซอน เห็นผล
รวดเร็ว เกษตรกรจึงใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชมากเกินความจําเปน แมวาการใชสารเคมีใน
การควบคุมศัตรูพืชในระยะแรกพบวามีประสิทธิภาพสูงมาก แตก็กอใหเกิดปญหาหลายอยางตามมา
เชนสารพิษที่ตกคางในดินและน้ําบริเวณพื้นที่เกษตร ซึ่งสงผลกระทบตอการใชน้ําเพื่อบริโภคของ
เกษตรกรเปนอันตรายตอสุขภาพได สัตวและสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชนตาย ลดความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และที่สําคัญคือ แมลงพัฒนาสรางความตานทานตอสารเคมี (Sarwar and
Salman, 2015) จากรายงานวิจัยของ Pérez et al. (2000) พบวาแมลงศัตรูศัตรูพืชสามารถสราง
ความตานทานตอสารฆาแมลง โดยคาความเปนพิษ (LC50) มีคาสูงกวากลุมชุดทดลองเปรียบเทียบ ยิ่ง
ไปกวานั้นปญหาการตกคางของสารเคมีในผลิตผลเกษตรยังเปนปญหาสําคัญในการสงออกซึ่งนับวันยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และสงผลกระทบโดยตรงตอผูบริโภค รวมไปถึงสภาวะสินคาเกษตรเพื่อ
การแขงขัน ในตลาดโลก ซึ่ งมี มาตรการกีดกันสิน คาเกษตรที่ผลิตในกระบวนการที่ไมไดมาตรฐาน
ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนวิทยาที่สูญเสียไป เพื่อเปนแนวทางลดการใชสารเคมีและ
เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคจึงจําเปนตองมีการพัฒนาสิ่งที่ทดแทนการใชสารเคมี ทางเลือกหนึ่งที่
นาสนใจอยางยิ่ง คือ การใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรหรือสารธรรมชาติมาใชในการปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงกวาการใชสารเคมีสังเคราะหและสลายตัวไดงาย จึงไมมีพิษ
ตกคางในผลิตภัณฑทางการเกษตร (Campos et al., 2018]
การใชสารสกัดจากธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชนั้นเปนอีกวิธีหนึ่งที่ไดรับการสนใจ
และเปนวิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่ถูกนํามาใชในกระบวนการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการ จากการ
ศึกษาวิจัยพบพืชหลายชนิดมีฤทธิ์ฆาแมลงเชน หางไหลใชในการกําจัดเพลี้ย สารสกัดจากสะเดาใช
กําจัดหนอนใยผัก หนอนกระทูผัก และดอกไพรีทรัมใชไลยุง (Siegwart et al., 2015) พืชที่ใชกําจัด
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ศัตรูพืชสวนใหญเปนพืชที่อยูในวงค Annonaceae, Asteraceae, Cannellacceae, Libiatae และ
Rutaceae วานน้ํา (Acorus calamus L.) เปนไมลมลุกเนื้อออนสูง 1-2 เมตร อยูในวงศ Araceae
วานน้ํามีลําตนเปนเหงาอยูใตดินลักษณะเปนแทงคอนขางแบน มีใบแข็งตั้งตรง รูปรางแบนเรียวยาว
ปลายใบแหลม แตกใบเรียงสลับซายขวาเปนแผง ใบคอนขางฉ่ําน้ํา ดอกมีสีเขียว มีขนาดเล็ก ออกเปน
ชอ มีจํานวนมากอัดกันแนนเปนแทงรูปทรงกระบอก มีกานชอดอกลักษณะคลายใบ ทั้งใบ เหงา และ
รากมีกลิ่นหอมฉุน ชอบขึ้นตามที่น้ําขังหรือที่ชื้นแฉะ เหงาของวานน้ําใหน้ํามันหอมระเหยไดดีและมี
ปริมาณมาก เปนพืชที่มีการนําไปใชประโยชนในการจัดการกับโรคและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร
(มงคล, 2547)
มีรายงานวาน้ํามันหอมระเหยที่สกัดไดจากเหงาของวานน้ํามีสารที่มีความเปนพิษตอแมลง
หลายชนิดหลายชนิดโดยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง มีผลตอระบบสืบพันธุ การวางไข
และการเปลี่ ยนแปลงรูป ร างของแมลง และยั บ ยั้ งการกิ น อาหารของแมลง เช น รายงานวิ จัย ของ
Tewary et al. (2005) พบว า น้ํามัน หอมระเหยจากเหงาวานน้ําสามารถกําจัดเพลี้ย ไฟ (A.
craccivora) โดยมีสมบัติการเปนสารฆา สารยับยั้งการกิน และสารยับยั้งการเจริญเติบโต Bhonde
et al. (2002) ทดสอบน้ํามันสกัดจากวานน้ํากับหนอนกระทูผัก Spodoptera litura ดวยวิธี leaf
disk bioassays พบวา สารสกัดสามารถลดการกินอาหารของหนอนกระทูผักได อีกทั้งงานวิจัยของ
Yoa et al. (2008) พบวาสารสกัดเอธานอลของวานน้ํามีฤทธิ์ในการขับไลดวงขาวโพด (S. zeamais)
วานน้ําสามารถผลิตน้ํามันหอมระเหยจากกระบวนการ secondary metabolism และสารสําคัญที่
พบในน้ํามันหอมระเหยของวานน้ําคือ β-asarone (Bjornstad et al., 2009) สารดังกลาวเปนสาร
หลักที่ทําใหสารสกัดจากวานน้ํามีฤทธิ์ควบคุมโรคพืชและมีพิษรายแรงตอแมลงบางชนิด Koul et al.
(1990) รายงานวาสาร β-asarone สามารถยับ ยั้งการเจริญ เติบโตและมีฤทธิ์เปนสารขับ ไลเมื่อ
ทดสอบกับหนอนผีเสื้อกลางคืน (Peridroma soucia) Jacobson et al. (1976) ทดสอบนําสาร βasarone acorangermacrone และ asarylaldehyde ที่สกัดออกมาในรูปน้ํามันหอมระเหยจาก
เหงาวานน้ํา นํามาทดสอบกับแมลงวันผลไมเพศเมีย 2 ชนิด คือ Ceratitis capitata และ Dacus
cucurbita สวน D. dorsalis ใชเพศผูมาทดสอบ พบวา สาร β-asarone ทําให Ceratitis capitata
ตายได สวนสาร asarylaldehyde มีผลทําใหตัวผู และเมียของ D. dorsalis ตายไดเชนกัน Rao et
al. (2002) รายงานวาเมื่อนําวานน้ํา สะเดา และโลติ๊น มาผสมในอัตราสวนตางๆกัน พบวาอัตราสวน
1:1:1 มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตและการกินอาหารของตัวออนผีเสื้อกลางคืน (Earias vittella
(Fab)) ไดถึง 80% ของกลุมควบคุม Wafaa et al. (2017) อธิบายวาสารสกัดจากพืชสงผลตอ
กระบวนการในการลอกคราบของแมลง (molting) โดยจะไปยับยั้งการสังเคราะหการสรางชั้นคิวติ
เคิล (cuticle) ใหมของแมลง ในการเปนสารฆาของสารสกัดจากพืช พิษของสารสกัดจากพืชจะเขาสู
แมลงทางรูหายใจ (spiracle) ขอตอ (joint) รอยตอระหวางเนื้อเยื่อ (membrane)
วงการวิทยาศาสตรสมัยใหมเชื่อวาในพืชสมุนไพร ประกอบดวยสารทางเคมีหลายชนิดแตละ
สวนของพืชสมุนไพรมีสารประกอบที่แตกตางกันไป สารเหลานี้เปนตัวกําหนดสรรพคุณของพืชชนิด
และปริมาณของสารจะแปรตามชนิดของพันธุพืชและสภาพแวดลอม (Isman, 2000; Miresmailli
and Isman, 2013) ในสภาพปจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรของประเทศไทยยังมีปญหาใน
เรื่องการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรในเภสัชตํารับหรือในผลิตภัณฑเพื่อการกําจัดศัตรูพืช ซึ่งมีพืช
เพียงไมกี่ชนิดที่มีการกําหนดสารบงชี้ สวนใหญมีเพียงหนึ่งหรือสองชนิดซึ่งในพืชสมุนไพรไมไดมีเพียง
สารบงชี้ดังกลาว แตจะประกอบดวยสารทุติยภูมิ (secondary metabolites) อีกหลายชนิด ซึ่งสาร
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เหลานี้ก็มีสวนรวมในการออกฤทธิ์ของพืชสมุนไพรดังกลาว (Rattan, 2010; Jiang et al., 2010)
นักวิจัยไดพยายามแกปญหาดังกลาว โดยการทําลายพิมพขององคประกอบทางเคมีดวยเทคนิค High
Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC) เปนการตรวจสอบเบื้องตนเพื่อหากลุม
สารสําคัญในพืชสมุนไพรโดยอาศัยหลักการที่วาไมมีพืชสมุนไพรใดที่มีองคประกอบและปริมาณสารที่
เหมื อ นกั น ทุ ก อย า ง ผลการตรวจสอบจะเป น ลั ก ษณะเฉพาะตั ว เปรี ย บเสมื อ นลายพิ ม พ นิ้ ว มื อ
(Fingerprint) ของสมุนไพรนั้นๆ เปนเทคนิคที่ใชกันอยางแพรหลายในการพิสูจนเอกลักษณ และ
ควบคุมคุณภาพของสารสกัดพืชสมุนไพร (Gocan and Cimpan , 2004; Sidney et al., 2010;
Toniolo et al., 2014; Nicoletti et al., 2012) เนื่องจากยังมีพืชอีกมากมายหลายชนิดที่ยังขาด
ขอมูลดานการศึกษาหาสารออกฤทธิ์ตอตานแมลง หากสามารถศึกษาและรูถึงสารออกฤทธิ์ และนํามา
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและปริมาณสารสําคัญเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑสารกําจัดแมลงจะเปนการ
เพิ่ มมู ล คาการใช ป ระโยชน ของพื ช ในประเทศ รวมถึงกระตุน ใหเกษตรไทยหัน มาใชส ารสกัดจาก
ธรรมชาติอยางแพรหลายตอไป
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องแกว ไดแก volumetric flask, pipette, round bottom flask, cylinder, beaker,
vial เปนตน
2. สารเคมี ไดแก diethyl ether, petroleum ether, tert-butyl methyl ether, methanol,
ethanol, butanol, propanol, propane1,2diol, emyl alcohol, tetrahydrofuran,
formaldehyde, acetic acid, dichloromethane, ethyl acetate, dioxane, acetone,
acetonitrile, benzene, toluene, xylene, chloroform, hexane และ waterน้ํายาทดสอบ
ไดแก Dragendorff’s reagent, Mayer’s reagent, ferric chloride, lead acetate,
Salkowski’s test, Benedict’s reagent, Fehling’s reagent, Barfoed’s reagent เปน
ตนและสารมาตรฐาน ไดแก β-asarone
3. เครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก เครื่องชั่งไฟฟา, ultrasonic bath, vacuum pump, เครื่องบด
ตัวอยาง, ตูอบตัวอยาง, เครื่องระเหยแบบลดความดัน (rotary evaporator), เครื่องทีแอลซี
สมรรถนะสูง (HPTLC,High performance thin layer chromatography) และแผน
HPTLC plate silica gel 60F254 size 20x10cm
4. สิ่งทดลอง ไดแก วานน้ํา และหนอนใยผัก
วิธีการ
1. การเตรียมสารสกัดวานน้ํา
เตรียมตัวอยางวานน้ําโดยเก็บตัวอยางจากจังหวัดนนทบุรีลางจนสะอาด สับเปนทอน ผึ่งแหง
บดเปนผง และสกัดดวยตัวทําละลาย petroleum ether, hexane, dichloromethane, chloroform,
ethyl acetate, acetone, ethanol, methanol, water ตามลําดับ แลวกรองหยาบดวยผาคอตตอน
ดิ บ จากนั้ น นํ า สารละลายที่ ไ ด ไ ปลดปริ ม าตรด ว ยเครื่ อ งลดปริ ม าตรสารแบบสู ญ ญากาศ (rotary
evaporator)
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2. ศึกษาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดวานน้ําที่มีฤทธิ์ในการควบคุมหนอนใยผัก
2.1 ทดสอบฤทธิ์เบื้องตนของสารสกัดหยาบวานน้ําตอหนอนใยผักโดยนําสารสกัดหยาบวานน้ํา
ในอัตรา 2 % w/v ที่สกัดดวยตัวทําละลายตามขอ 1. มาละลายตัวทําละลาย acetone นําสารสกัดที่
ไดไปทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผักวัย 2 โดยนับเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผัก ที่ 24, 48,
72 และ 96 ชั่วโมง วางแผนการทดลอง CRD จํานวน 4 ซ้ํา 9 กรรมวิธี ดังนี้
1. สารสกัดหยาบ dichloromethane
2. สารสกัดหยาบ methanol
3. สารสกัดหยาบ ethanol
4. สารสกัดหยาบ ethyl acetate
5. สารสกัดหยาบ acetone
6. สารสกัดหยาบ petroleum ether
7. สารสกัดหยาบ hexane
8. สารสกัดหยาบ chloroform
9. ตัวทําละลาย acetone
3. ทดสอบองคประกอบทางเคมีเบื้องตน (Phytochemical Screening Test) โดยวิธีการทดสอบ
ทางพฤกษเคมีดวยน้ํายาทดสอบชนิดตางๆ
นําสารสกัดวานน้ําดวยตัวทําละลายตาง ๆ มาทําการทดสอบทางเคมีเบื้องตนโดยการทําให
เกิดสีหรือการเกิดตะกอน ซึ่งประกอบดวยการทดสอบสารกลุมอัลคาลอยด (alkaloids) ดวยน้ํายา
ทดสอบ Dragendorff’s reagent, Mayer’s reagent, ทดสอบสารกลุมฟลาโวนอยด (flavonoids)
ดวยน้ํายาทดสอบ Shinoda’sreagent, Ferric chloride, Lead acetate, ทดสอบสารกลุมฟนอล
และแทนนิน (Phenol and Tannin) ดวยน้ํายาทดสอบ Ferric chloride, Lead acetate, ทดสอบ
สารกลุมซาโปนิน (Saponin) ดวยน้ํายาทดสอบ Olive oil test, ทดสอบสารกลุมเทอรปนอยด และ
เสตียรอยด ดวยน้ํายาทดสอบ เชน salkowski’s test, ทดสอบสารกลุมคารโบไฮเดรตดวยน้ํายา
ทดสอบ เชน Benedict’s reagent, Fehling’s reagent, Barfoed’s reagent
4. การตรวจเอกลักษณทางเคมีเบื้องตนของวานน้ําดวยเทคนิค HPTLC
4.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกสารตางๆ ที่มีในสารสกัดวานน้ําดวยวิธีวิเคราะหดวย
เครื่อง HPTLC
หาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกสารตางๆ ดวยเครื่อง HPTLC-densitometerโดยใชสารสกัด
หยาบในตัวทําละลาย methanol เปนตัวอยางในการทดสอบ หยดสารละลายตัวอยางปริมาตร 5
ไมโครลิตร ดวยเครื่อง Nanomat4 (บริษัท Camag) ลงบนแผนโครมาโทกราฟชนิดแผนบางชนิด
อลูมิเนียมที่เคลือบดวย silica gel 60 F 254 (Merck 5554) สําหรับวัฏภาคเคลื่อนที่ ใชตัวทําละลาย
ชนิดเดียว ไดแก diethyl ether, petroleum ether, tert-butyl methyl ether, methanol,
ethanol, butanol, propanol, propane1,2diol, emyl alcohol, tetrahydrofuran,
formaldehyde, acetic acid, dichloromethane, ethyl acetate, dioxane, acetone,
acetonitrile, benzene, toluene, xylene, chloroform, hexane, water ตามลําดับ การแยกดวย
ตัวทําละลายผสม โดยนําสารสกัดวานน้ําไป develop ในวัฏภาคเคลื่อนที่ผสม 2 ชนิดโดยการผสมตัว
ทําละลายไมมีขั้วกับตัวทําละลายมีขั้วในอัตราสวนตางๆ 5 ระบบ ดังแสดงในตารางที่ 2 แลวนําไป
ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตรและพนดวยน้ํายาพน
5

5

5

123

Dragendoff’s reagent ใหสารเกิดปฏิกิริยาแสดงเปนแถบสีชัดเจนตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติ
และแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร
ตารางที่ 1 แสดงระบบระบบวัฏภาคเคลื่อนที่ในการแยกสารสกัดดวยเทคนิค HPTLC
5

5

5

ระบบวัฏภาคเคลื่อนที่
Dichloromethane : Ethylacetate
Dichloromethane : Methanol
Hexane : Ethylacetate
Petroleum ether : Ethylacetate
Tolunene : Ethylacetate
5

อัตราสวน
96 : 4
97 : 3
90 : 10
97 : 3
97 : 3

4.2 การตรวจเอกลักษณทางเคมีเบื้องตนของสารสกัดหยาบวานน้ํา
เมื่อไดสภาวะที่เหมาะสม นําสารสกัดวานน้ําดวยตัวทําละลายตาง ๆ มาทําการตรวจเอกลักษณ
ทางเคมีเบื้องตนดวยเทคนิค HPTLC เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน β- asarone และนําสารสกัดวานน้ํา
และสารมาตรฐานมา develop ดวยวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสมที่ไดตามวิธีการทดลองขอ 4.1
5. การสกัดแยกสารกึ่งบริสุทธิ์
เลือกสารสกัดหยาบที่ไดทําการทดสอบฤทธิ์เบื้องตนตอหนอนใยผักและมีฤทธิ์มากที่สุด 5 กรัม
มาสกัดแยกดวยเทคนิค column chromatography โดยใช silica gel 60 ขนาดอนุภาค 0.040-0.063
มิลลิเมตร เปนวัฎภาคคงที่ ชะดวยระบบตัวทําละลายแบบ gradient elution ของเอทิลอะซิเตทตอได
คลอโรมีเทน โดยเริ่มชะดวยไดคลอโรมีเทน จากนั้นเพิ่มความมีขั้วขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงเอทิลอะซิเตท (0% 100% เอทิลอะซิเตทตอไดคลอโรมีเทน) เก็บสารสกัดเปนสวนสวนละ 100 มิลลิลิตร จากนั้นนํา ไป
ระเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่องระเหยแบบหมุนจนแหง นําแตละ fraction มา spot ลงบนแผนโคร
มาโทกราฟชนิดแผนบางชนิดอลูมิเนียมที่เคลือบดวย silica gel 60 F 254 นําไปดูลักษณะการแยกของ
สารดวยเทคนิค HPTLC โดยตรวจสอบภายใตหลอดกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่น 254 และ
366 นาโนเมตรและพนดวยน้ํายาพน Dragendoff’s reagent แลวทําการรวม fraction แตละ fraction
โดยอาศัยลักษณะการแยกของสารที่เหมือนกันนํามารวมเปน fraction เดียวกัน แลวไปทดสอบหนอนใย
ผักเพื่อหาสารกึ่งบริสุทธิ์ที่ออกฤทธิ์
6. บันทึกและรวบรวมขอมูล
ระยะเวลา
เริ่มตน ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2561
สถานที่ทดลอง กลุม งานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
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ผลการทดลอง
1. การสํารวจ เก็บตัวอยางวานน้ํา และเตรียมเปนสารสกัดหยาบ
ไดตัวอยางวานน้ํา ที่สับเปนทอน ผึ่งแหง บดแลวเก็บในภาชนะทึบแสง (รูปที่ 1)

ก)

ข)

ค)

รูปที่ 1ก) เหงาวานน้ําสด ข) สับเปนทอน ค) วานน้ําบดละเอียด
2. ศึกษาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดวานน้ํา ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบวานน้ําเขมขน 2 % ตอเปอรเซนตการตายของ
หนอนใยผัก ดังตารางที่ 2 พบวาสารสกัดหยาบ methanol มีประสิทธิภาพทําใหหนอนตายมากที่สุด
96.33 % รองลงมาคือสารสกัดหยาบเอทานอล 88.33% และสารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน 86.67 %
ตามลําดับ ซึ่งทั้งสามตัวทําละลายใหผลไมแตกตางกันทางสถิติ รองลงมาคือ สารสกัดหยาบวานน้ําใน
เอธิลอะซิเตท 83.33 %, hexane 78.33 %, acetone 76.67%, petroleum ether 61.67% และ
chloroform 61.67% ตามลําดับ ในการทดลองนี้ตัวทําละลายที่เหมาะสมสําหรับการสกัดวานน้ํามี 3
ชนิด คือ methanol, ethanol และ dichloromethane ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้สอดคลองกับผลการ
ทดลองของ Matharu et al. (2017) ที่รายงานวาสารสกัดหยาบจากวานน้ําที่สกัดดวยเมทานอล มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักไดดีที่สุด โดยทดสอบพบวาสารสกัดเมทานอลของวานน้ําเขมขน
5 % สามารถยับยั้งการกินของหนอนใยผักได 87.96% หลังการทดสอบสาร 3 วัน
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผัก วัย 2 ที่ใชสารสกัดหยาบวานน้ําจากตัวทํา
ละลายตางๆ ในการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนตอหนอนใยผัก
กรรมวิธี
สารสกัดหยาบ dichloromethane
สารสกัดหยาบ methanol
สารสกัดหยาบ ethanol
สารสกัดหยาบ ethyl acetate
สารสกัดหยาบ acetone
สารสกัดหยาบ petroleum ether
สารสกัดหยาบ hexane
สารสกัดหยาบ chloroform
acetone (กรรมวิธีควบคุม)
CV(%)

% Mortality
86.67 b
96.33 a
88.33 b
83.33 bc
76.67 d
61.67 e
78.33 cd
61.67 e
9.67 f
5.0

หมายเหตุ : ตัวเลขที่ตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันในแตละคอลัมนไมแตกตางกันทางสถิติ ใช DMRT
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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3. ผลการทดสอบองคประกอบทางเคมีเบื้องตน โดยวิธีการทดสอบทางพฤกษเคมีดวยน้ํายาทดสอบ
ผลการทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมีเบื้องตนของสารสกัดหยาบวานน้ํา พบวาประกอบดวย
สารกลุม อัลคาลอยด, ฟลาโวนอยด, เทอรปนอยด, ฟนอลิก, แทนนินและ ไกลโคไซด ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมีในสารสกัดวานน้ํา ดวยน้ํายาทดสอบชนิดตางๆ
Dichloromethane

Ethyl acetate

Ethanol

Methanol

น้ํา

Phenols and
tannins
saponin
Terpenoids,
steroids
carbohydrate

Petroleum ether

flavonoids

Chloroform

alkaloids

น้ํายาทดสอบ

Hexane

กลุมสารพฤกษ
เคมี

Acetone

สารสกัดวานน้ําดวยตัวทําละลายชนิดตางๆ

Dragendorff's reagent
Mayer's reagent
Shinoda's reagent
Ferric chloride
Lead acetate
Ferric chloride
Gelatin
Olive oil test
Salkowski's test

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+
-

+
-

-

+
+
-

+
+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Benedict's reagent
Fehling's reagent
Barfoed's reagent

หมายเหตุ – หมายถึง ตรวจสอบไมพบ, + หมายถึง ตรวจสอบพบ

4. ผลการตรวจเอกลักษณทางเคมีเบื้องตนของวานน้ําดวยเทคนิค HPTLC
4.1 ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกสารตางๆ ที่มีในสารสกัดวานน้ําดวยวิธีวิเคราะห
ดวยเครื่อง HPTLC
ผลการศึกษาวัฎภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสมในการแยกสารสกัดวานน้ําโดยใชตัวทําละลายชนิด
เดียว พบวาตัวทําละลายชนิดเดียวไมสามารถแยกสารตางๆ ในสารสกัดดวยตัวทําละลายตางๆ ออก
จากกันไดแตเมื่อใชวัฎภาคเคลื่อนที่โดยตัวทําละลายผสม 2 ชนิด 5 ระบบพิจารณาจากทีแอลซีโครมา
โทแกรม (รูปที่ 2) พบวาระบบวัฏภาคของเหลว ระบบที่ 1, 2 และ 5 เกิดการแยกที่ชัดเจน แตระบบ
ที่ 2 พบวามีแถบสารที่ Rf ประมาณ 0.6 สารไมสามารถแยกออกจากกันได และเมื่อเปรียบเทียบ
ระบบที่ 1 กับระบบที่ 5 พบวา ระบบที่ 1 (Dichloromethane/ethylacetate (96/4)) สามารถ
แยกสารสําคัญไดดีที่สุดจึงเปนระบบวัฏภาคของเหลวที่เหมาะสมที่สุด
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(ก)
(ข)
รูปที่ 2 เปรียบเทียบทีแอลซีโครมาโทแกรมของสารสกัดวานน้ํา ดวยวัฏภาคของเหลวทั้ง 5 ระบบ (ก)
ตรวจสอบภายใต แสงอัล ตราไวโอเลตความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร (ข) ตรวจสอบภายใตแสง
อัลตราไวโอเลตความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร
ระบบที่ 1 Dichloromethane : Ethylacetate (96:4)
ระบบที่ 2 Dichloromethane : Methanol (97:3)
ระบบที่ 3 Hexane : Ethylacetate (90:10)
ระบบที่ 4 Petroleum ether : Ethylacetate (97 : 3)
ระบบที่ 5 Tolunene : Ethylacetate (97 : 3)
จากผลการศึกษาจึงไดสภาวะที่เหมาะสมในการศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของกลุม
สารสําคัญจากวานน้ํา ดังนี้
วัฏภาคคงที่ : แผน TLC ชนิด HPTLC plate silica gel 60 F254 size 20x10 cm
วัฏภาคของเหลว (mobile phase) : Dichloromethane/ethylacetate (96/4)
ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 298 nm
สองภายใตแสง UV 254 และ 366nm
(HPTLC)

4.2 ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของวานน้ําดวยเทคนิค High Performance Thin Layer

ผลการศึ กษาเอกลั กษณ โครมาโทรกราฟ พบวาในสารสกัดว านน้ํ าดวยตั วทํ าละลายตาง ๆ
พิจารณาจากทีแอลซีโครมาโทแกรม (รูปที่ 3) แถวที่ 2-9 ปรากฎตําแหนงการเคลื่อนที่ของสารตางชนิด
กันที่ตําแหนงแตกตางกัน อยางชัดเจน โดยสารที่แยกไดมีจํานวน 9 แถบ มีคาอัตราการเคลื่อนที่ของ
สารบนตัวดูดซับ (Rf) 0.13, 0.21, 0.31, 0.37, 0.42, 0.53, 0.62 และ 0.78 โดยพบแถบสารที่เดนชัดมี
คา Rf 0.62 และตรงกับคา Rf ของสารมาตรฐาน β-asarone สามารถตรวจสอบไดชัดเจนภายใต
แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรจะพบเปนจุดสีดํา และเปนจุดเรืองแสงสีฟา เมื่อ
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ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร จากการยืนยันดวยการสเปรย
ดวย Dragendroff’ s reagent พบวาทุกแถบสารที่ Rf 0.62 เปลี่ยนเปนสีเหลืองเชนเดียวกับสาร
มาตรฐาน เมื่อศึกษา ultraviolet spectrum ของสารสกัดวานน้ําจากจุด Rf 0.62 พบวาจุดดังกลาวมี
maximum absorption ที่ 298 นาโนเมตร และตรงกันกับสารมาตรฐาน (รูปที่ 4) และระยะการ
เคลื่อนที่ของสารที่ปรากฎบน ทีแอลซีโครมาโทแกรมแสดงใหเห็นวาสารสกัดหยาบจากวานน้ําถึงแม
จะสกัดดวยตัวทําละลายคนละชนิดก็สามารถสกัดไดสารชนิดเดียวกัน ในทางตรงกันขามกับสารสกัด
หยาบที่สกัดดวยน้ํา เมื่อพิจารณาจาก ทีแอลซีโครมาโทแกรมแถวที่ 10 ปรากฏแถบสารที่เดนชัดเพียง
2 จุด แสดงใหเห็นวายังมีสารบางชนิดสกัดออกมาไมหมด ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากความมีขั้วของน้ําไม
สามารถสกัดสารที่ไมมีขั้วในวานน้ําได แตเมื่อพิจารณา 2 แถบสารพบวามีคา Rf ตรงกับสารมาตรฐาน
แสดงวาน้ําสามารถสกัดแยกสารสําคัญออกมาไดเชนเดียวกันกับตัวทําละลายอื่นแตสกัดออกมาไดไมดี
ดังนั้นน้ําจึงไมเหมาะสมที่จะใชสกัดวานน้ํา
(ก)

(ข)
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(ค)

รูปที่ 3 ทีแอลซีโครมาโทแกรมของสารมาตรฐาน β-asarone และสารสกัดวานน้ําในตัวทําละลายตางๆ
1= β-asarone
2=methanol
3=ethanol
4= ethyl acetate,
6= petroleum ether
7=chloroform
8= hexane,
9=acetone
10=น้ํา
(ก) ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร
(ข) ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร
(ค) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน Dragendorff’s reagent

β-asarone

สารสกัดวานน้าํ

รูปที่ 4 เปรียบเทียบ Ultraviolet spectrum ระหวาง β-asarone และสารสกัดวานน้ําจาก spot
ที่ Rf 0.62
5. การสกัดสารกึ่งบริสุทธิ์เพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
นํ า สารสกั ด หยาบ methanol ไปสกั ด แยกด ว ยวิ ธี ค อลั ม น โ ครมาโทกราฟ (column
chromatography) โดยใช silica gel 60 ขนาดอนุภาค 0.040-0.063 มิลลิเมตร เปนวัฏภาคคงที่ ชะ
ดวยระบบตัวทําละลายแบบ gradient elution ของเอทิลอะซิเตทตอไดคลอโรมีเทน โดยเริ่มชะดวยได
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คลอโรมีเทน จากนั้นเพิ่มความมีขั้วขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงเอทิลอะซิเตท (0 - 100% เอทิลอะซิเตทตอไดคลอ
โรมี เทน) จากนั้ น นํ าไประเหยตั ว ทํ า ละลายออกด ว ยเครื่ อ งระเหยแบบหมุ น จนแห ง และทํ า การ
เปรียบเทียบสวนสกัดยอยดวยเทคนิคโครมาโทกราฟชนิดแผนบาง โดยตรวจสอบภายใตหลอดกําเนิดแสง
อัลตราไวโอเลต สารที่แยกไดมีทั้งหมด 14 fraction (F1-F14) นําแตละ fraction มา spot บน TLC
plate นําไปดูลักษณะ fingerprint ของสารดวยเครื่อง UV ผลจากทีแอลซีโครมาโทแกรม (รูปที่ 5)
พบวา fraction F3, F4 และ F5 มีลักษณะ Band ที่มีคา Rf ตรงกับสารมาตรฐาน β-asarone เมื่อ
ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรพบวาเปนจุดสีดําและเปนจุด
เรืองแสงสีฟา เมื่อตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร จากการ
ยืนยันดวยการสเปรยดวยน้ํายาพน Dragendorff’s reagent พบวาเปลี่ยนเปนสีเหลืองเชนเดียวกับ
สารมาตรฐาน ดังนั้นจึงสามารถยืนยันไดวามีการตรวจพบสารสําคัญ β-asarone ในสารสกัดวานน้ํา
จากนั้นทําการรวม fraction แตละ fraction โดยอาศัยลักษณะการแยกของสารที่เหมือนกันนํามารวมเป
น fraction เดียวกัน โดยใชอักษรสองตัวหนาของ Acorus Calamus Linn เปนชื่อของ fractions ตาง ๆ
ไดสารทั้งหมด 4 ชุด คือ AC1 (F1-F2), AC2 (F3-F7), AC3 (F8-F11) และ AC4 (F12-F14)
(ก)

(ข)
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(ค)

รูปที่ 5 ทีแอลซีโครมาโทแกรมของแตละ fraction ของสารสกัดวานน้ําที่แยกโดยเทคนิค column
chromatography (ก) ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร (ข)
ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร (ค) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน
Dragendorff’s reagent
6. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ (efficacy) ของสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์
การทดสอบประสิทธิภาพตอหนอนใยผักวัย 2 โดยวิธี Leaf dipping method วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD จํานวน 4 ซ้ํา ที่อัตราความเขมขน 0.5 %w/v โดยมี 4 สารกึ่งบริสุทธิ์ AC1, AC2,
AC3, AC4 และตัวทําละลาย acetone เปนกรรมวิธี ผลทดสอบพบวาหนอนใยผักตาย 8.75, 92.5,
72.5, และ 42.5% ตามลําดับ (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะหทีแอลซีโครมาโทแกรมของสารสกัดกึ่ง
บริสุทธิ์ที่แยกไดนั้น สาร AC2 เกิดจากการรวม fraction F3-F7 ซึ่งมีลักษณะตรงกับสารมาตรฐาน βasarone จึงมีความเปนไปไดวาสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ของวานน้ําคือ β-asarone ขอมูลที่ไดสอดคลอง
กับผลการทดลอง Yao et al. (2008) และคณะไดศึกษาพบวาสารสกัดวานน้ํามีคุณสมบัติในการเปน
สารขับไลดวงงวงขาว (Sitophillus zeamais) และเมื่อทําการแยกสารใหบริสุทธิ์พบวาในสารสกัด
วานน้ํามีองคประกอบสําคัญคือ β-asarone และพบวา β-asarone เขมขน 40.89 µg/cm2 ทําใหดวง
งวงขาวตาย 100 % Park et al. (2003) ไดศึกษาประสิทธิภาพของ asarone พบวา β-asarone มี
ความเปนพิษตอแมลงมากกวา α-asarone Koul et al. (1990) ทดสอบสาร asarones ที่สกัดจาก
เหง าว านน้ํ า กั บ หนอนผี เ สื้ อกลางคื น (Peridrama saucia) พบวา สารสกัดสามารถยับ ยั้งการ
เจริ ญ เติ บ โตและการกิ น อาหารของหนอนผีเ สื้อ กลางคื น ได โดยมีส ารที่อ อกฤทธิ์ คือ β-asarone
Schmidt et al. (1994) ทดสอบประสิทธิภาพของ β-asarone ที่สกัดจากวานน้ําตอการกินอาหาร
ของดวง (Prostephanus truncates) เปนเวลา 21 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบวาสารสกัด
มีผลทําใหอัตราการกินอาหารของดวงลดลง 50% และยังพบวาชวงอุณหภูมิมีผลตอการออกฤทธิ์ของ
สาร หากอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 30 องศาเซลเซียส อัตราการกินอาหารของดวงลดลงถึง 80%
นอกจากนี้ Lee et al. (2002) ไดทดสอบความเปนพิษของ β-asarone ตอหนอนใยผักโดยวิธี leaf
dip method พบวา β-asarone ความเขมขน 1000 ppm มีผลตอการตายของหนอนใยผัก 83 %
เมื่อเทียบกับชุดควบคุม Sharma et al. (2008) อธิบายวา β-asarone เปนสารที่มีความเปนพิษตอ
แมลง โดยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง มีผลตอระบบสืบพันธุ ยับยั้งการวางไขและการ
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เปลี่ ย นแปลงรู ป ร า งของแมลง และยั บ ยั้งการกิน อาหารของแมลงโดยเข าทําลายเซลลเยื้อบุผ นั ง
กระเพาะอาหาร ทําใหร ะบบการยอยอาหารและระบบทางเดิน อาหารถูกทําลาย ทําใหแมลงไม
สามารถกินอาหารได Chanatda et al. (2008) ยังอธิบายวาสาร β-asarone เมื่อถูกดูดซึมเขาใน
รางกายของแมลงจะไปยับยั้งการทํางานของเอนไซมกลูธาไทโอน เอส ทรานเฟอเรส (glutathione Stransferases) ซึ่งเปนเอนไซมในการกําจัดสารพิษของแมลง ซึ่งจะทําใหเกิดการสะสมสารพิษมากขึ้น
แมลงเคลื่อนไหวชาลงสงผลทําใหตายในที่สุด
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย2 ในการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของสาร
สกัดวานน้ํากึ่งบริสุทธิ์ที่อัตรา 0.5 %w/v
กรรมวิธี
เปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย2
(%corrected mortality)
1. AC1
8.75 d
2. AC2
92.50 a
3. AC3
72.50 b
4. AC4
42.50 c
7. acetone (กรรมวิธีควบคุม)
8.75 d
CV(%)
17.5

หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันในแตละคอลัมนไมแตกตางกันทางสถิติ ใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน 95%

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
การวิจัยการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทําเอกลักษณโครมาโทกราฟของ
สารสําคัญในวานน้ํา โดยนําตัวอยางวานน้ํามาสกัดเปนสารสกัดหยาบ และศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ของเครื่ อง HPTLC โดยใช HPTLC glass plate silica gel60 F254 ดวยสารตัว พา
dichloromethane/ethyl acetate (96/4) ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254
และ 366 nm ซึ่งสามารถบงชี้เอกลักษณทางโครมาโทรกราฟ (Fingerprint) ของสารสําคัญในสาร
สกัดวานน้ํา โดยพบ β-asarone ที่ Rf 0.62 ผลทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดโดยวิธี Leaf dipping
method โดยการใชสารสกัดหยาบวานน้ํา 2 % w/v ที่สกัดดวยตัวทําละลายตางๆ ตอหนอนใยผัก
พบวาการสกัดดวย methanol, ethanol, dichloromethane และ ethyl acetate มีฤทธิ์ทําใหหนอน
ใยผักตายมากที่สุด 96.33%, 88.33%, 86.67% และ 83.33% ตามลําดับ จากการวิเคราะหทางสถิติ
ใหผลไมแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อนําสารสกัดหยาบจากการสกัดดวย methanol มา
แยกตอเปนสารกึ่งบริสุทธิ์ดวยเทคนิค column chromatography พบวา สามารถแยกสารตางๆ
ไดแก AC1, AC2, AC3 และ AC4 ออกจากกันได จากผลการทดสอบประสิทธิภาพตอหนอนใยผักที่
อัตรา 0.2 %w/v พบวา AC2 มีผลตออัตราการตายของหนอนใยผักมากที่สุด 92.5 %w/v และเมื่อ
เปรีย บเที ยบขอมูล เอกลักษณ โ ครมาโทกราฟของสารกึ่งบริสุทธิ์เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน βasarone พบวา AC2 มีคาอัตราการเคลื่อนที่ของสารบนตัวดูดซับตรงกับสารมาตรฐาน จึงมีความ
เปนไปไดวาสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ในการกําจัดแมลงในวานน้ําคือ β-asarone
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วิจัยการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทําเอกลักษณ
โครมาโทกราฟของสารสําคัญในสาบเสือ
Study on HPTLC technique for providing fingerprint of active substances in
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บทคัดยอ
วิจัยการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทําเอกลักษณโครมาโทกราฟของ
สารสําคัญในสาบเสือ ซึ่งเปนพืชที่มีศักยภาพในการกําจัดศัตรูพืช ดําเนินการเก็บตัวอยางพืชสาบเสือ
จาก ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สกัดใบสาบเสือดวยตัวทําละลายชนิดตางๆ คือ petroleum
ether, dichloromethane, ethyl acetate, methanol และ acetronitrile ทดสอบประสิทธิภาพ
ตอหนอนใยผักโดยวิธี leaf dipping method พบวาสารสกัดหยาบจากตัวทําละลายชนิดตางๆ มีผล
ทําใหหนอนใยผักวัย 2 ตายที่ 4 วัน เทากับ 63.33, 66.67, 40.00, 36.67 และ 40.00 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ โดยที่สารสกัดหยาบ petroleum ether และ dichloromethane ทําใหหนอนใยผักตาย
สูงสุดไมแตกตางกันทางสถิติ ทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมีดวยน้ํายาชนิดตางๆ พบวาสารสกัดหยาบ
petroleum ether และ dichloromethane มีสารออกฤทธิ์กลุม terpenoids และ phenol
ตามลําดับ และศึกษาหาเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารกลุม terpenoids และ phenol ดวย
เทคนิค HPTLC บนแผน HPTLC plate silica gel 60 F 254 ขนาด 20x10 ซม. ผลพบวาสภาวะที่
เหมาะสม คือ วัฏภาคเคลื่อนที่: ethyl acetate : hexane (1:9, v/v) และ dichloromethane :
ethyl acetate : acetic acid (79:20:1, v/v/v) ตามลําดับ; ตัวตรวจสอบ: UV 254 nm, UV 366
nm และ white light; สแกนสาร กลุม terpenoids ที่ความยาวคลื่น 202 และ 263 nm สารกลุม
phenol ที่ความยาวคลื่น 290 nm ; น้ํายาพน p-anisaldehyde/sulfuric acid reagent และ Fast
Blue B reagent ตามลําดับ พบสารกลุม terpenoids ในใบ ดอก และกานสาบเสือ ที่ R F 3 ตําแหนง
คือ 0.16, 0.33 และ 0.63 และพบสารกลุม phenol ในใบและดอกสาบเสือที่ R F 1 ตําแหนง คือ
0.55 และเมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ ผลิ ตภั ณฑส าบเสื อ พบวา ผลิตภัณฑ ใหเอกลั กษณโ ครมาโทกราฟ
terpenoids ในตําแหนง R F 0.10, 0.43 และ 0.53 และไมพบสารกลุม phenol ในผลิตภัณฑ
สาบเสือ
คําสําคัญ : เอกลักษณโครมาโทกราฟ, สาบเสือ, หนอนใยผัก
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
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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 (R F 0.16, 0.33, 0.63) in leaf, branch and flower parts and one
peak of phenol (R F 0.55) in leaf and branch. Commercial products revealed three
peaks of terpenoids (R F 0.10, 0.43, 0.53).
Key word : HPTLC fingerprint, Siam weed, Plutella xylostella L.

บทนํา

การใชสารสกัดจากพืชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช เปนทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนการลด
การใช ส ารเคมี ในภาคการเกษตร เพื่ อแกไ ขปญ หาสารพิษตกคางในผลผลิตทางการเกษตร และ
สิ่งแวดลอม จนสงผลกระทบตอภาคการสงออก และระบบนิเวศ รวมถึงการสรางความตานทานตอ
สารเคมีของแมลงศัตรูพืช สารสกัดจากพืชสามารถสลายตัวไดงายในธรรมชาติ ไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม สารสกัดจากพืชยังมีองคประกอบหลายชนิด แมลงจึงตองใชระยะเวลาในการสรางความ
ตานทาน สารสกัดจากพืชที่มีศักยภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน สะเดา หางไหล หนอนตาย
หยาก วานน้ํา รวมถึง สาบเสือ สาบเสือเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากเกษตรกร เนื่องจาก
หางาย และขึ้นไดเองตามธรรมชาติ
สาบเสือ (Siam weed, bitter bush) เปนพืชในสกุล Chromolaena จัดอยูในวงศ
ทานตะวัน COMPOSITAE (ASTERACEAE) จัดเปนวัชพืชที่มีถิ่นกําเนิดในแถบอเมริกากลาง และ
ระบาดทั่วไปในเขตรอนทั่วทุกทวีป สารสกัดสาบเสือมีศักยภาพในการควบคุมวัชพืช จากการศึกษา
ของ ชอุม และคณะ (2550) ซึ่งทําการทดสอบประสิทธิภาพสาบเสือที่สกัดดวยน้ํา ตอพืชปลูก ที่อัตรา
การสกัด 1 กิโลกรัมสาบเสือสดตอน้ํา 3 ลิตร พนใหแกพืชปลูกอายุสั้นที่นิยมบริโภคสด และวัชพืชที่
เปนปญหาในสภาพไร พบวาการพนแบบกอนพืช และวัชพืชงอก (pre-emergence) และหลังพืช
และวัชพืชงอก (post-emergence) มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช และวัชพืช คือ วัชพืชจะถูก
ยับยั้งการเจริญเติบโตมากกวาพืชปลูก และ ธนิตา และคณะ (2558) ไดศึกษาประสิทธิภาพเบื้องตนของ
น้ํามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบจากสาบเสือตอการงอกของวัชพืช พบวา ทั้งสองมีผลตอการงอก
ความยาวราก ความยาวยอดของตนไมยราบยักษ และสารสกัดหยาบใหผลการยับยั้งการงอกของไมยราบ
ยักษสูงกวาน้ํามันหอมระเหย
สาบเสือยังมีฤทธิ์ในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช โดยจากการศึกษาของ วันวิสา (2549)
พบวา สารสกัดหยาบจากสาบเสือแหงที่สกัดดวยวิธี Moving bed ดวยตัวทําละลาย n-hexane มี
แนวโนมออกฤทธิ์ตอหนอนกระทูผักดีที่สุด โดยจะทําใหหนอนกระทูผักมีอัตราการตาย 50% สวนการ
สกัดสารจากสาบเสือแหงโดยวิธี Fixed bed พบวาสารสกัด dichloromethane มีแนวโนมออกฤทธิ์ตอ
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หนอนกระทูผักดีที่สุด และจากการทดสอบสมบัติการยับยั้งการกินอาหารของหนอนกระทูผัก พบวา สาร
สกัดหยาบจากสาบเสือแหงที่สกัดดวยตัวทําละลาย dichloromethane โดยวิธี Moving bed มีผลใน
การยับยั้งการกินอาหารดีที่สุด มี %AFI เทากับ 28.49 และงานวิจัยของ Nathapong (2560) พบวา
สารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล สามารถไล ฆา และยับยั้งการกินของเพลี้ยออนถั่วโดยวิธีจุม
ใบพืช ในหองปฏิบัติการได Bouda et al. (2001) ไดศึกษาประสิทธิภาพความเปนพิษของน้ํามันหอม
ระเหยที่สกัดไดจากสาบเสือตอดวงงวงขาวโพด พบวามีคา LC50 เทากับ 6.78% w/v ที่เวลา 24 ชั่งโมง
Ezena (2016) ไดทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดสาบเสือตอแมลงศัตรู และผลกระทบตอศัตรูธรรมชาติ
ในแปลงกะหล่ําปลี พบวา สารสกัดสาบเสือที่ความเขมขน 10-30 g/L w/v สามารถควบคุมเพลี้ยออน
และหนอนใยผัก โดยที่ความเขมขน 10-20 g/L w/v พบจํานวนศัตรูธรรมชาติสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
กรรมวิธีควบคุม และกรรมวิธีสารเคมี เชนเดียวกับงานวิจัยของธนิตาและคณะ (2558) พบวาสารสกัด
หยาบจากสาบเสือมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักไดสูงกวาน้ํามันหอมระเหยจากสาบเสือ
นอกจากผลการศึกษาเชิงประสิทธิภาพแลว ธนิตาและคณะ (2558) ไดศึกษากลุมสารสําคัญของ
น้ํามันหอมระเหยที่ไดจากสวนตางๆของสาบเสือดวยเครื่อง GC/MS พบวากลุมสารสําคัญที่พบไดแก
germacrene D, trans-caryophyllene, pregeijerene, Geyrene, α-pinene, β-pinene, deltacadinene, α-copaen, α-caryophyllene เชนเดียวกับงานวิจัยของ Lawal และคณะ (2015) ได
วิเคราะหสารประกอบระเหยงายในสารสกัดใบสาบเสือ ดวยตัวทําละลายอินทรีย 4 ชนิด คือ hexane,
chloroform, ethyl acetate และ methanol พบวาสารสกัดใบสาบเสือจาก hexane มีองคประกอบ
หลักคือ phytol, caryophyllene oxide, germacrene D และ β-caryophyllene สําหรับสารสกัด
จาก chloroform ประกอบดวย dodecyl acetate, oleic acid methyl ester, di-n-octyl
phthalate และ hexadecanoic acid methyl ester สารสกัดจาก ethyl acetate พบวามี phytol,
caryophyllene oxide, γ-muurolene, hexadecanoic acid และองคประกอบหลักของสารสกัดเมทา
นอล ไดแก hexadecanoic acid, caryophyllene oxide, α-terpineol และ α-cubebene
ทีแอลซีสมรรถนะสูง (High Performance Thin Layer Chromatography : HPTLC) คือ
เปนเทคนิคหนึ่งที่ไดรับความนิยมสูงในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร ซึ่งพัฒนามาจากเทคนิคทีแอลซี
(Thin Layer Chromatography: TLC) โดยอาศัยหลักการการแยกสารบนแผนที่เคลือบดวยตัวดูด
ซับ เทคนิค HPTLC สามารถตรวจสอบไดทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยอาศัยเอกลักษณโคร
มาโทกราฟ และการตรวจวัดความเขมขนดวยอุปกรณ Densitometer ซึ่งมีความถูกตอง (accuracy)
มี ค วามแม น ยํ า (precision) มี ส ภาพไว (sensitivity) และมีค วามเที่ย งในการวิเ คราะหซ้ํ า
(reproducibility) เทคนิค HPTLC สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรในทัศนะระดับชาติ
และระดับสากล นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะหสารไดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน จึงเปนเทคนิคที่
ประหยัดเวลา และคาใชจาย
อยางไรก็ตาม งานวิจัยขางตนยังขาดวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสาบเสือสําหรับกําจัด
ศัตรูพืช เพื่อแกปญหาดังกลาวเทคนิค HPTLC จึงเปนทางเลือกที่นาสนใจ เนื่องจากเทคนิคนี้สามารถ
ตรวจเอกลักษณสารสําคัญของตัวอยาง โดยเปรียบเทียบกับเอกลักษณมาตรฐาน ทําใหสามารถใชควบ
คุณคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรไดเบื้องตน โดยงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาขอมูลเอกลักษณ
โครมาโทกราฟของสารสําคัญในสาบเสือที่มีศักยภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืช สําหรับการทําเปน
มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพสารสําคัญในสาบเสือ
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ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องบดตัวอยางพืช
2. ตูอบตัวอยาง : POL-EKO-APARATURA รุน SL 53
3. เครื่องชั่งทศนิยมสองตําแหนง : Sartorius รุน CP 3202 S
4. เครื่องชั่งทศนิยมสี่ตําแหนง : Sartorius รุน AC 211 S
5. ปมสุญญากาศ (vacuum pump)
6. เครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใตสุญญากาศ (Rotary evaporator) : BUCHI รุน R-124
7. เครื่องทีแอลซีสมรรถนะสูง (High-performance thin-layer chromatography, HPTLC)
8. เครื่องแกว ไดแก กรวยแยก กรวยกรองบูชเนอร ขวดกําหนดปริมาตร กรวยกรองแกว บีก
เกอร กระบอกตวง ปเปต ขวดกนกลม หลอดทดลอง หลอดหยดสาร
9. TLC Tank (20 x 10 เซนติเมตร)
10. แผน HPTLC plate silica gel 60F254 size 20x10 เซนติเมตร
11. สารเคมี ไดแก 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 เปนตน
12. สิ่งทดลอง : หนอนใยผัก Plutella xylostella Linnaeus.
วิธีการ
1. ศึกษาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดสาบเสือที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก
1.1 เก็บและเตรียมตัวอยางสาบเสือ
เก็ บ ตั ว อย า งพื ช สาบเสื อ จาก ต.หนองบั ว อ.พั ฒ นานิ ค ม จ.ลพบุ รี (พิ กั ด 14.846731,
101.086401) และเตรียมตัวอยางโดยแยกสวน ดอก ใบ และกาน หั่นและอบแหงในตูอบที่อุณหภูมิ
40°C บดใหเปนผงละเอียด และเก็บในภาชนะทึบแสง
1.2 แชผงใบ กาน และดอกสาบเสือดวยตัวทําละลาย methanol ในอัตราสวน 5% w/v
แลวกรองหยาบดวยผาคอตตอนดิบ นําสารสกัดที่ไดไปทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนตอหนอนใยผัก
วัย 2 วิธี leaf dipping method 3 กรรมวิธี ดังนี้ สารสกัดใบใน methanol, สารสกัดกานใน
methanol และสารสกัดดอกใน methanol พบเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักเทากับ 25.64,
6.41 และ 8.33% ตามลําดับ จึงเลือกใบมาศึกษาประสิทธิภาพในขั้นตอน 1.3
1.3 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบสาบเสือที่มีฤทธิ์ในการควบคุมหนอนใยผัก
สกัดใบสาบเสือ 60 g ดวยเครื่อง Soxhlet Extractor ในตัวทําละลาย petroleum ether,
dichloromethane, ethyl acetate, methanol และ acetronitrile ตามลําดับ ระเหยสวนที่ได
จากการสกัด นําสารสกัดหยาบทั้ง 5 ชนิด ในอัตราสวน 2.5% w/v มาทดสอบประสิทธิภาพกับหนอน
ใยผักวัย 2 โดยวางแผนแบบ CRD จํานวน 3 ซ้ํา 6 กรรมวิธี ดังนี้ สารสกัดหยาบใบสาบเสือใน
petroleum ether, สารสกัดหยาบใบสาบเสือใน dichloromethane, สารสกัดหยาบใบสาบเสือใน
ethyl acetate, สารสกั ดหยาบใบสาบเสือใน methanol, สารสกัดหยาบใบสาบเสือใน
acetronitrile โดยมี methanol เปนกรรมวิธีควบคุม ดําเนินการทดสอบโดยวิธี leaf dipping
method โดยการจุมลงในสารทดสอบเปนเวลา 5 วินาที ผึ่งใบผักคะนาใหแหง จากนั้นนําไปใสใน
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กลองเลี้ยงหนอนสําหรับทดสอบ ทําการปลอยหนอนใยผักกลองละ 10 ตัว บันทึกผลการทดลอง โดย
ตรวจนับเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักที่ 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง หลังการทดลอง ตามลําดับ
2. ศึกษาชนิดของกลุมสารในสารสกัดชนิดตางๆ โดยวิธีการทดสอบทางพฤกษเคมีดวยน้ํายา
ทดสอบ
นําสารสกัดใบสาบเสือที่ไดจาก 1.3 มาทดสอบกลุมสารตางๆ โดยวิธีทางพฤกษเคมี นพมาศ
และคณะ (2554)
- ทดสอบสารกลุมอัลคาลอยด (alkaloids) ดวยน้ํายาทดสอบ Dragendorff’s reagent,
Mayer’s reagent, Wagner’s reagent, Valser’s reagent
- ทดสอบสารกลุมฟลาโวนอยด (flavonoids) ดวยน้ํายาทดสอบ Shinoda’s reagent,
Ferric chloride, Lead acetate, Alkaline reagent
- ทดสอบสารกลุมฟนอลและแทนนิน (Phenol and Tannin) ดวยน้ํายาทดสอบ Ferric
chloride, Lead acetate, Gelatin
- ทดสอบสารกลุมซาโปนิน (Saponin) ดวยน้ํายาทดสอบ Foam test
- ทดสอบสารกลุมเทอรปนอยด และเสตียรอยด ดวยน้ํายาทดสอบ เชน Salkowski’s
test, Lieberman Burchard
- ทดสอบสารกลุมคาร โบไฮเดรต ดว ยน้ํายาทดสอบ เชน Benedict’s reagent,
Fehling’s reagent, Barfoed’s reagent, Molisch reagent
ผลจากการทดสอบ ตารางที่ 3 พบวาสารสกัดหยาบ petroleum ether มีสารกลุม terpenoids
เปนสารหลัก และสารสกัดหยาบ dichloromethane มีสารกลุม phenol เปนสารหลัก จึง
ทําการศึกษาสารทั้งสองกลุมดวย HPTLC ในขั้นตอนตอไป
3. ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารสกัดใบสาบเสือดวยเครื่อง High-Performance Thin
Layer Chromatography (HPTLC)
3.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทําเอกลักษณโครมาโทกราฟสารกลุม terpenoids ในสาร
สกัดหยาบ petroleum ether จากใบสาบเสือดวยเทคนิค High-Performance Thin-Layer
Chromatography (HPTLC)
หาสภาวะของเครื่อง HPTLC ในการทดสอบสารสกัดสาบเสือ โดยนําขอมูลกลุม terpenoids
ที่ไดจากขอ 2. หา วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) และน้ํายาพน (spray reagent) ที่เหมาะสม
เพื่อใชเปนวิธีตรวจวัดชนิดและตําแหนง (R F ) ของสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก เตรียมวัฏภาคเคลื่อนที่
6 ระบบ ไดแก 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 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทําเอกลักษณโครมาโทกราฟสารกลุม phenol ในสาร
สกั ดหยาบ dichloromethane จากใบสาบเสื อด ว ยเทคนิ ค High-Performance Thin-Layer
Chromatography (HPTLC)
หาสภาวะของเครื่อง HPTLC ในการทดสอบสารสกัดสาบเสือ โดยนําขอมูลกลุม phenol ที่
ไดจากขอ 2. หา วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) และน้ํายาพน (spray reagent) ที่เหมาะสม เพื่อ
ใชเปนวิธีตรวจวัดชนิดและตําแหนง (R F ) ของสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก เตรียมวัฏภาคเคลื่อนที่ 3
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ระบบ ไดแก 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 ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของกลุมสารสําคัญจากสาบเสือ ไดแก ใบสาบเสือ กาน
สาบเสื อ ดอกสาบเสื อ และตั ว อย า งผลิตภัณฑในทองตลาด โดยสกัดสาบเสือ และผลิตภัณฑดว ย
methanol อัตราสวน 10% w/v แลวนําสารสกัดไป ทดสอบดวยเทคนิค HPTLC
ระยะเวลา
สถานที่

เริ่มตน ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2561
กลุมงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร

ผลการทดลอง
1. ศึกษาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดสาบเสือที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก
ผลการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของสารสกัดสวน ใบ กาน และดอกสาบเสือดวย
methanol พบวา สารสกัดสวนใบ มีผลทําใหหนอนใยผักตายมากที่สุด 25.64% รองลงมาคือ ดอก
8.33% และกาน 6.41% จึงเลือกสวนใบมาศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ 5 ชนิด สารสกัดหยาบใบสาบเสือจากทุกตัวทํา
ละลายไดสารสกัด 1.26-11.74% w/w (ตารางที่ 1) ลักษณะทางกายภาพของสารสกัดหยาบ
petroleum ether มีลักษณะเปนสารสีเขี้ยวขี้เมาเขม เหนียวขน สารสกัดหยาบ dichloromethane
มีลักษณะเปนเกล็ดของแข็งสีดําแวววาว สารสกัดหยาบ ethyl acetate มีลักษณะเปนของแข็งสีเขียว
แก ดาน ไมแวววาว สารสกัดหยาบ methanol มีลักษณะสีน้ําตาลเขมหนืด และสารสกัดหยาบ
acetronitrile เปนสารสีน้ําตาลเขมหนืด (รูปที่ 1) ผลการทดสอบประสิทธิภาพตอหนอนใยผัก พบวา
สารสกัดหยาบ petroleum ether, dichloromethane มีผลทําใหหนอนใยผักตายสูงสุดเทากับ
63.33, 66.67% รองลงมา คือ สารสกัดหยาบ ethyl acetate, acetronitrile และ methanol มีผล
ทําใหหนอนใยผักตายเทากับ 40.00, 40.00 และ 36.67% ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพของสารสกัดหยาบใบสาบเสือ และปริมาณสารสกัดหยาบตอกรัม
ตัวทําละลาย
petroleum ether
dichloromethane
ethyl acetate
methanol
acetronitrile

ลักษณะทางกายภาพของสารสกัดหยาบ
สารสีเขียวขี้มาเขม เหนียวขน
เกล็ดของแข็งสีดําแวววาว
ของแข็งสีเขียวแกถึงดํา ดาน ไมแวววาว
สารสีน้ําตาลเขมหนืด
สารสีน้ําตาลเขมหนืด

% (w/w)
6.69
5.69
3.42
11.74
1.26
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รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของสารสกัดใบสาบเสือจากตัวทําละลาย petroleum ether,
dichloromethane, ethyl acetate, methanol และ acetronitrile
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผัก วัย 2 ที่ใชสารสกัดสาบเสือจากตัวทําละลาย
ตางๆ ในการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนตอหนอนใยผัก
กรรมวิธี
สารสกัดหยาบสาบเสือ 2.5% (w/v) ใน petroleum ether
สารสกัดหยาบสาบเสือ 2.5% (w/v) ใน dichloromethane
สารสกัดหยาบสาบเสือ 2.5% (w/v) ใน ethyl acetate
สารสกัดหยาบสาบเสือ 2.5% (w/v) ใน methanol
สารสกัดหยาบสาบเสือ 2.5% (w/v) ใน acetronitrile
เมทานอล (กรรมวิธีควบคุม)
CV(%)

% Mortality
63.33 ab
66.67 a
40.00 bc
36.67 cd
40.00 bc
13.33 d
30.30

หมายเหตุ : ตัวเลขที่ตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันในแตละคอลัมนไมแตกตางกันทางสถิติ ใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

2. ศึกษาชนิดของกลุมสารในสารสกัดชนิดตางๆ โดยวิธีการทดสอบทางพฤกษเคมีดวยน้ํายา
ทดสอบ
จากการทดสอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดสาบเสือ (1.3) พบวาสารสกัด petroleum
ether และ dichloromethane ซึ่งเปนสารสกัดหยาบที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักตรวจพบสารกลุม
terpenoids, flavonoids, phenol/tannin และ alkaloids แตกตางจากสารสกัด methanol และ
acetronitrile ที่พบเพียง flavonoids, phenol/tannin, saponin และ carbohydrate และสาร
สกัด ethyl acetate ที่พบเพียง flavonoids (ตารางที่ 3) โดยสารกลุม terpenoids พบมากและ
เปนสารกลุมหลักในสารสกัดหยาบ petroleum ether และสารกลุม phenol พบมากและเปนสาร
กลุมหลักในสารสกัดหยาบ dichloromethane
ผลการทดสอบชนิดกลุมสารดวยน้ํายาทดสอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบ petroleum
ether พบสารกลุม terpenoids และผลการทดสอบของสารสกัดหยาบ dichloromethane พบสาร
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กลุม phenol เปนสารออกฤทธิ์ในการควบคุมหนอนใยผัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาที่ระบุวา
terpenoids และ phenol บางชนิดมีคุณสมบัติเปนพิษตอแมลง, Carlsen et al (2008)

Saponin
Terpenoids/steroids
Carbohydrate

Acetronitrile

Phenol/ tannin

Methanol

Flavonoids

Dragendorff's reagent
Mayer's reagent
Wagner’s reagent
Valser’s reagent
Shinoda's reagent
Ferric chloride
Lead acetate
Alkaline reagent
Ferric chloride
Lead acetate
Gelatin
Foam test
Salkowski's test
Lieberman Burchard
Benedict's reagent
Fehling's reagent
Barfoed's reagent
Molisch

Ethyl acetate

Alkaloids

น้ํายาทดสอบ

Dichloromethane

กลุมสารพฤกษเคมี

Petroleum ether

ตารางที่3 ผลการทดสอบกลุมสารทางพฤกษเคมีในสารสกัดหยาบใบสาบเสือดวยน้ํายาทดสอบชนิดตางๆ
สารสกัดหยาบ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3. ศึ ก ษาเอกลั ก ษณ โ ครมาโทกราฟ ข องสารสกั ด ใบสาบเสื อ ด ว ยเครื่ อ ง HighPerformance Thin-Layer Chromatography (HPTLC)
3.1 ผลศึกษาสภาวะ (conditions) เหมาะสมบนแผน TLC ชนิด HPTLC plate silica gel
60 F 254 size 20x10 cm ในการทําเอกลักษณโครมาโทกราฟสารกลุม terpenoids ในสารสกัด
หยาบ petroleum ether ใบสาบเสือ
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3.1.1 วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) ศึกษาวัฏภาคเคลื่อนที่จํานวน 6 ระบบ

ดังนี้
ระบบ
1
2
3
4
5
6

วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase)
ethyl acetate : hexane (1:9, v/v)
ethyl acetate : hexane (2:8, v/v)
ethyl acetate : hexane (3:7, v/v)
ethyl acetate : hexane (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)

ตําแหนง terpenoids
(R F )

0.16, 0.33, 0.63
0.22, 0.40, 0.70
0.42, 0.53, 0.72
0.59, 0.65, 0.77
0.45, 0.60, 0.75
0.52, 0.65, 0.78

จากการศึกษาขางตนพบวา วัฏภาคเคลื่อนที่ ethyl acetate : hexane (1:9,
v/v) สามารแยกสารกลุม terpenoids ไดโดยไมถูกรบกวนจากพีคอื่น ซึ่งใชเวลาในการ
develop 11.10 นาที (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 HPTLC fingerprint ของสารสกัดหยาบ
petroleum ether ใบสาบเสือ 6 ระบบ ภายใตแสง
ขาว 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 CH 2 Cl 2 : EtOAc :
acetic acid (79:20:1, v/v/v)
3.1.2 น้ํายาพนที่เหมาะสม
ทําการสเปรยน้ํายาทดสอบ p-anisaldehyde/sulfuric acid reagent ซึ่งใช
สําหรับตรวจสารกลุม terpenoids ผลการทดสอบ ไดผลบวก คือ ใหสีมวง, ชมพู เมื่อ
ตรวจสอบภายใตแสง white light ซึ่งสอดคลองกับขอมูลผลการศึกษาชนิดของกลุมสารใน
สารสกัดชนิดตางๆ โดยวิธีการทดสอบทางพฤกษเคมีดวยน้ํายาทดสอบขางตนที่พบวาสารสกัด
หยาบ petroleum ether มีสารกลุม terpenoids ดังนั้นจึงเลือก p-anisaldehyde/sulfuric
acid reagent เปนน้ํายาพนที่เหมาะสม
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3.1.3 ความยาวคลื่นที่เหมาะสม
ผลการตรวจวัดสารสกัดหยาบ petroleum ether (สารกลุม terpenoids) ที่
ความยาวคลื่น 202, 228, 263 และ 673 nm พบวา HPTLC chromatogram ของสารกลุม
terpenoids ใหคา absorbance สูง ที่ความยาวคลื่น 202 และ 263 nm เมื่อเทียบกับ
ความยาวคลื่ น อื่ น ดั ง รู ป ที่ 3 จึ ง เลื อ กความยาวคลื่ น 202 เป น ความยาวคลื่ น ที่ ใ ห ค า
absorbance สูงสุดของ สารกลุม terpenoids (R F 0.16 และ 0.63) และ 263 nm เปน
ความยาวคลื่นที่ใหคา absorbance สูงสุดของ สารกลุม terpenoids (R F 0.33) เปนความ
ยาวคลื่นที่เหมาะสมดังรูปที่ 4
3.2 ผลศึกษาสภาวะ (conditions) เหมาะสมบนแผน TLC ชนิด HPTLC plate silica gel
60 F 254 size 20x10 cm ในการทําเอกลักษณโครมาโทกราฟสารกลุม phenol ในสารสกัดหยาบ
dichloromethane ใบสาบเสือ
3.2.1 วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) ศึกษาวัฏภาคเคลื่อนที่จํานวน 3 ระบบ
ดังนี้
ระบบ

วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase)

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

ตําแหนง phenol
(R F )

0.57
0.33
0.55
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รูปที่ 3 HPTLC chromatogram ของสารสกัดหยาบสาบเสือ ภายใตความยาวคลื่น 202, 228, 263
และ 673 nm

รูปที่ 4 สเปคตรัมสาร terpenoids หลัก (M1, M2, M3) ที่พบในสารสกัดสาบเสือ
จากการศึกษาขางตนพบวา วัฏภาคเคลื่อนที่ dichloromethane : ethyl acetate : acetic
acid (79:20:1, v/v/v) สามารถแยกสารกลุม phenol ไดโดยไมถูกรบกวนจากพีคอื่น ซึ่งใชเวลาใน
การ develop 13 นาที (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 HPTLC fingerprint ของสารสกัดหยาบ
dichloromethane ใบสาบเสือ 3 ระบบ ภายใตแสงขาว 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) ตามลําดับ]

3.2.2 น้ํายาพนที่เหมาะสม
ทําการสเปรยน้ํายาทดสอบ Fast Blue B reagent ซึ่งใชตรวจสารกลุม phenol ผล
การทดสอบ ไดผลบวก คือ แถบสีแดง เมื่อตรวจสอบภายใตแสง white light ซึ่งสอดคลอง
กับขอมูลผลการศึกษาชนิดของกลุมสารในสารสกัดชนิดตางๆ โดยวิธีการทดสอบทางพฤกษ
เคมีดวยน้ํายาทดสอบ ขอ 2. ที่พบวาสารสกัดหยาบ dichloromethane มีสารกลุม
phenol ดังนั้นจึงเลือก Fast Blue B reagent เปนน้ํายาพนที่เหมาะสม
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3.2.3 ความยาวคลื่นที่เหมาะสม
ผลการตรวจวัดสารสกัดหยาบ dichloromethane (สารกลุม phenol) พบวา
HPTLC chromatogram ของสารกลุม dichloromethane ใหคา absorbance สูง ที่ความ
ยาวคลื่น 290 nm ซึ่งเปนความยาวคลื่นที่ใหคา absorbance สูงสุดของ สารกลุม phenol
(R F 0.55) จึงเลือกใหเปนความยาวคลื่นที่เหมาะสม ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 สเปคตรัมสาร phenol ที่พบในสารสกัดสาบเสือ
สรุปสภาวะที่เหมาะสมในการศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของกลุมสาร terpenoids ใน
สารสกัดหยาบ petroleum ether ใบสาบเสือ และสารกลุม phenol ในสารสกัดหยาบ
dichloromethane ใบสาบเสือ ดังนี้
สภาวะ
วัฏภาคคงที่
วัฏภาคของเหลว
ความยาวคลื่น (nm)
Spray Reagent

กลุมสาร terpenoids ในสารสกัดหยาบ
petroleum ether ใบสาบเสือ

สารกลุม phenol ในสารสกัด
หยาบ dichloromethane ใบ
สาบเสือ
แผน TLC ชนิด HPTLC plate silica gel 60 F254 size 20x10 cm
ethyl acetate : hexane (1:9, v/v)
dichloromethane : ethyl
acetate : acetic acid (79:20:1,
v/v/v)
202, 263
290
p-anisaldehyde/sulfuric acid
Fast Blue B reagent
reagent

3.3 ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารสกัดสาบเสือดวยเครื่อง High performance
thin layer chromatography (HPTLC)
3.3.1 ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของกลุมสารสําคัญจากสาบเสือ ไดแก ใบสาบเสือ
กานสาบเสือ ดอกสาบเสือ
ก. จากการศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารกลุม terpenoids ในใบ กาน และ
ดอกสาบเสือ ไดวิเคราะหสารสกัด methanol จากใบ กาน และดอกสาบเสือ ภายใตสภาวะที่เหมาะสม
คือใชวัฏภาคเคลื่อนที่ ethyl acetate : hexane (1:9, v/v) เมื่อนําเพลทไปตรวจสอบภายใตแสง UV 244,

144

UV 366 และ white light จะได HPTLC fingerprint ดังรูปที่ 7 (T30-32) หลังใชน้ํายาพน panisaldehyde/sulfuric acid reagent พบแถบสีมวงชมพูของ terpenoids ชัดเจนที่ RF 0.16, 0.33,
0.63 และพบพีคจาก HPTLC chromatogram ชัดเจนที่ RF 0.16, 0.33, 0.63 เชนกัน ในสวนใบ (T30)
และดอก (T32) สวนกาน (T31) พบ terpenoids เพียง 1 ตําแหนง RF 0.63ดังรูปที่ 8 โดย terpenoids
ทั้ง 3 ตําแหนง มีตําแหนงใกลเคียงกับสารมาตรฐาน lupeol และ trans-caryophyllene แตอยางไรก็
ตาม ควรพิสูจนความถูกตองของสาร lupeol และ trans-caryophyllene กับสารสกัดสาบเสือโดยยืนยัน
ดวยเทคนิค GC/MS และ HPLC
ข. จากการศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารกลุม phenol ในใบ กาน และ
ดอกสาบเสือ ไดวิ เ คราะหส ารสกัด methanol จากใบ กาน และดอกสาบเสือภายใตสภาวะที่
เหมาะสม คือใชวัฏภาคเคลื่อนที่ dichloromethane : ethyl acetate : acetic acid (79:20:1,
v/v/v) เมื่อนําเพลทไปตรวจสอบภายใตแสง UV 244, UV 366 และ white light จะได HPTLC
fingerprint ดังรูปที่ 9 หลังใชน้ํายาพน Fast blue B reagent พบแถบสีแดงของ phenol ชัดเจนที่
R F 0.55 และพบพีคจาก HPTLC chromatogram ชัดเจนที่ R F 0.55 เชนกัน ในใบ กาน และดอก
ดังรูปที่ 10 (T21-T23) แตพบนอยในกาน (T22)
3.3.2 ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของกลุมสารสําคัญจากตัวอยางผลิตภัณฑสาบเสือ
ในทองตลาด
ศึกษาเอกลักษณโครมาโทกราฟของสารกลุม terpenoids และ phenol ในตัวอยาง
ผลิตภัณฑในทองตลาด จํานวน 3 ตัวอยาง ไดเอกลักษณโครมาโทกราฟดังรูป 7, 9 โดยใชวัฏภาค
เคลื่อนที่ ethyl acetate : hexane (1:9, v/v) และ dichloromethane : ethyl acetate : acetic
acid (79:20:1, v/v/v) ตามลําดับ พบสารกลุม terpenoids ในตัวอยางจํานวน 1 ตัวอยาง โดยพบ
สารที่ตําแหนง R F 0.1, 0.43 และ 0.58 ซึ่งแตกตางจาก ตําแหนง R F ของสารสกัดจากสาบเสือ
นอกจากนี้ จากการศึกษาไมพบสารกลุม phenol ในตัวอยางทั้ง 3 ตัวอยาง อาจเปนเพราะ phenol
เปนกลุมสารที่สลายตัวไดงายในสภาวะปกติ อาจเกิดการแปรสภาพ หรือเปลี่ยนโครงสรางเปนสาร
ชนิดอื่น จึงตรวจไมพบในตัวอยางผลิตภัณฑ
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M3
M2
M1

รูปที่ 7 HPTLC fingerprint ของสารกลุม terpenoids ในสารสกัดสาบเสือ : T25 – T 27 ตัวอยาง
ผลิตภัณฑสาบเสือในทองตลาด; T28 lupeol; T29 trans-caryophyllene; T30 สารสกัดใบ
สาบเสือ; T31 สารสกัดกานสาบเสือ; T32 สารสกัดดอกสาบเสือ; T33 สารสกัดหยาบ petroleum
ether; T34 สารสกัดหยาบ dichloromethane; T35 สารสกัดหยาบ ethyl acetate; T36 สาร
สกัดหยาบ methanol ในสภาวะ A-C) กอน derivatized และ D-F) หลัง derivatize ภายใตแสง
UV 254 nm, UV 366 nm และ white light ตามลําดับ

รูปที่ 8 HPTLC chromatogram ของสารสกัด A) ใบสาบเสือ B) กานสาบเสือ และ C) ดอกสาบเสือ
ภายใตความยาวคลื่น 202 และ 263 nm (terpenoids)
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รูปที่ 9 HPTLC fingerprint ของสารกลุม phenol ในสารสกัดสาบเสือ : T21 สารสกัดใบสาบเสือ; T22
สารสกัดกานสาบเสือ; T23 สารสกัดดอกสาบเสือ; T24 สารสกัดหยาบ petroleum ether; T25 สาร
สกัดหยาบ dichloromethane; T26 สารสกัดหยาบ ethyl acetate; T27 สารสกัดหยาบ methanol;
T28-30 ตัวอยางผลิตภัณฑสาบเสือในทองตลาด ในสภาวะ A-C) กอน derivatized และ D-F) หลัง
derivatized ภายใตแสง UV 254 nm, UV 366 nm และ white light ตามลําดับ

รูปที่ 10 HPTLC chromatogram ของสารสกัด A) ใบสาบเสือ B) กานสาบเสือ และ C) ดอกสาบเสือ
สาบเสือ ภายใตความยาวคลื่น 290 nm (phenol)
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สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
สาบเสือ มีสารออกฤทธิ์กลุม terpenoids และ phenol สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือดวย
ตัวทําละลาย petroleum ether และ dichloromethane เปนสารสกัดที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักมาก
ที่สุ ด เมื่อทดสอบชนิ ดของกลุ มสารทางพฤกษเคมีดวยน้ํายาทดสอบตางๆ พบวา สารสกัดหยาบ
petroleum ether มีสารกลุม terpenoids และสารสกัดหยาบ dichloromethane มีสารกลุม
phenol เปนหลัก และเมื่อตรวจหาตําแหนงของสารกลุม terpenoids ดวยวิธี HPTLC ตรวจวัดที่
ความยาวคลื่น 202 และ 263 nm สวน 209 nm สําหรับสารกลุม phenol และตรวจสอบภายใต
แสง UV 254 nm, UV 366 nm และ white light ไดเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC
fingerprint) หลังพนดวยน้ํายา p-anisaldehyde/sulfuric acid reagent สําหรับสารสกัด
petroleum ether และ Fast Blue B reagent สําหรับสารสกัด dichloromethane เมื่อพัฒนา
ดวยวัฏภาคเคลื่อนที่ ethyl acetate : hexane (1:9, v/v) และ dichloromethane : ethyl
acetate : acetic acid (79:20:1, v/v/v) พบสารกลุมหลักคือ terpenoids ที่ R F 0.16, 0.33, 0.63
และ phenol ที่ R F 0.55 ตามลํ า ดั บ และจากการศึ ก ษา เอกลั กษณ โ ครมาโทกราฟ (HPTLC
fingerprint) ของสารสกัดใบ กาน และดอกสาบเสือที่ R F 0.16 เปนตําแหนงเดียวกับสารมาตรฐาน
lupeol และ R F 0.33 ตําแหนงเดียวกับสารมาตรฐาน trans-caryophyllene แตอยางไรก็ตาม ควร
พิสูจนความถูกตองดวยเทคนิค GC/MS และ HPLC เพิ่มเติม เพื่อยืนยันวาเปนสารชนิดนี้ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑในทองตลาด พบวาในผลิตภัณฑมีสารกลุม terpenoids 3 ตําแหนง ที่ R F
แตกตางจากสารสกัดสาบเสือ เปนไปไดวาเปนสาร terpenoids ตางชนิด ซึ่งเกิดจากการทําปฏิกิริยา
กันระหวางสารองคประกอบในผลิตภัณฑเมื่ออยูในสภาวะที่เปลี่ยนไป เชน อุณหภูมิ ความชื้น และ
สารนั้นอาจเปลี่ยนสภาพ สงผลตอการคุณสมบัติที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ในอนาคตสามารถศึกษาการ
แยกสารออกฤทธิ์ในสารสกัดสาบเสือเปนสารบริสุทธิ์เพื่อเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหคุณภาพ
ตอไป
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บทคัดยอ
สะเดาไทยมีสารอะซาดิแรคติน (azadirachtin) ซึ่งมีฤทธิ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช แตสาร
สกั ด จากสะเดาไทยมี ส าร อะซาดิ แรคติน ปริมาณนอย จึงจําเปน ตองศึกษาความสัมพัน ธร ะหวาง
ปริมาณธาตุอาหารและปริมาณสารอะซาดิแรคตินในสะเดาไทย เพื่อใหทราบถึงชนิดธาตุอาหารที่มีผล
ตอปริมาณสารอะซาดิแรคตินในสะเดาไทย ทําการทดลองที่บริเวณสวนสะเดาไทย อ.ศรีประจันต จ.
สุพรรณบุรี พบวา ปริมาณธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมมีความสัมพันธกับปริมาณสารอะซาดิแรคติน
ในเมล็ดสะเดาไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยเปนความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขาม มีคา สัมประสิทธิสหสัมพันธ เทากับ -0.468 และ -0.439 ตามลําดับ ปริมาณธาตุทองแดง
มีความสัมพันธกับปริมาณสารอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดาไทยอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 โดยเปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ-สหสัมพันธ เทากับ
0.244 ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาถึงผลของปริมาณธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม และทองแดง ที่ตน
สะเดาไทยไดรับตอปริมาณสารอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดาไทยตอไป เพื่อเปนแนวทางแกผูปลูก
สะเดาไทยใหสามารถเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมตอการเพิ่มปริมาณสารอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดา
ไทย
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คําสําคัญ : ธาตุอาหาร สารอะซาดิแรคติน สะเดา
Abstract

The main active ingredient of Siamese neem tree (Azadirachta indica A. Juss
var. siamensis Valeton) is azadirachtin. But azadirachtin concentration of the extract from
the Siamese neem tree (Azadirachta indica A. Juss var. siamensis Valeton) is low. It is
necessary to study the relationship between nutrient and azadiractin in Siamese neem
tree. To be informed of types of nutrients that affect the amount azadiractin in Siamese
neem tree. This experiment conducted at the neem garden on Siprachan district in
Suphanburi province. Calcium and magnesium content were correlated with the amount
of azadirachtin in Siamese neem seed at statistically significant level of 0.01, with
correlation in the opposite direction with correlation coefficient of -0.468 and -0.439,
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respectively. Copper content was significantly correlated with the amount of azadirachtin
in Siamese neem at 0.05 significance level. The correlation coefficient is 0.244. Therefore, it
should study the effect of calcium, magnesium and copper content in Siamese neem seed
on the amount of azadirachtin in neem seed. To guide Siamese neem seed growers to
select suitable planting areas for increasing the amount of azadirachtin in Thai neem seed.

Key word : Mineral Elements, Azadirachtin, Azadirachta indica

บทนํา

พืชสมุนไพรมีสารสําคัญหรือสารที่มีฤทธิ์ในการควบคุมศัตรูพืช ซึ่งสวนใหญเปนสารทุติยภูมิที่
พื ช สร า งขึ้ น คุ ณ ค า ของสมุ น ไพรขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณสารสํ า คั ญ ในสมุ น ไพรนั้ น น้ํ า มั น หอมระเหย
(essential oil) จัดเปนผลิตภัณฑธรรมชาติซึ่งเปนสารทุติยภูมิ จะมีปริมาณแตกตางกันในพืชแตละ
ชนิด หรือฤดูกาล โดยอาจเกิดจากพืชพยายามปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (นิจศิ
ริ, 2560) สภาพแวดลอมซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแก แสง อุณหภูมิ ความชื้น ความเปน
กรดดาง และปริมาณธาตุอาหารพืช เปนตน ธาตุอาหารพืช ไดแก ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P),
โพแทสเซียม (K), แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg), กํามะถัน (S), เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn),
สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu), คลอรีน (Cl), โบรอน (B) และ โมลิบดินัม (Mo) (จีราภรณ, 2560) จาก
งานวิจัยในประเทศตูนีเซียพบวา น้ํามันหอมระเหยจากใบผักชีตูนีเซียเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 18 และ
43 เปอรเซ็นต เมื่อปลูกในสารละลายที่มีโซเดียมคลอไรด 25 และ 50 มิลลิโมลาร (Manel and
Brahim, 2008) และใบเสจ (sage) ใหน้ํามันหอมระเหย 0.67 1.02 2.09 และ 1.68 เปอรเซ็นต เมื่อ
ปลูกในสารละลายที่มีโซเดียมคลอไรด 25 50 75 และ 100 มิลลิโมลาร (Mouna et al. 2010) แสดง
วา คลอรีน ซึ่งเปนธาตุอาหารพืชอาจสงผลตอปริมาณน้ํามันหอมระเหยในพืชทั้งสองชนิด สารอะซาดิ
แรคติ น (azadirachtin) เป น สารสํ า คั ญ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ พ บได ในน้ํ า มั น หอมระเหยจากสะเดา
(Vijayalakshmi et al., 2016) ซึ่งสารในกลุมนี้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการลอกคราบของแมลง
การกิน การเจริญเติบโตของไข หนอน ดักแด มีผลตอแมลงโดยเปนสารไลแมลง และเปนสารที่ทําให
แมลงไมช อบวางไข (คณิ ต และจารุย า, 2557) โดยเมล็ดสะเดาอินเดีย พบสารอะซาดิแรคติน 4.6
มิลลิกรัมตอกรัม เมล็ดสะเดาไทยพบสารอะซาดิแรคติน 2.4 มิลลิกรัมตอกรัม สะเดาชางพบสารอะ
ซาดิแรคติน 0.25-2.0 มิลลิกรัมตอกรัม (อุดมลักษณ และ พรรณีกา, 2548) จะเห็นไดวาปริมาณ
สารอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดาไทยมีปริมาณนอย ดังนั้น การปลูกสะเดาใหไดคุณภาพสามารถเพิ่ม
ปริมาณสารอะซาดิแรคตินไดนั้น จึงตองมีการศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลตอปริมาณสารอะซาดิแร
คติน ซึ่งธาตุอาหารพืชอาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอปริมาณสารอะซาดิแรคติน จึงมีความจําเปนตอง
ศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณธาตุอาหารพืชและปริมาณสารอะซาดิแรคตินในสะเดาไทย เพื่อให
ทราบถึงชนิดธาตุอาหารพืชที่มีผลตอปริมาณสารอะซาดิแรคตินในสะเดาไทย เนื่องจากเกษตรนิยม
ปลูกสะเดาไทย แตเมล็ดสะเดาไทยมีปริมาณสารอะซาดิแรคตินนอย สงผลใหวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
สารสกัดจากสะเดาไทยมีปริมาณสาร อะซาดิแรคตินนอย
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ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่อง pH meter
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2. เครื่อง Conductance meter
3. เครื่อง Flame photometer
4. เครื่อง UV-Visible spectrophotometer
5. เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
6. เครื่อง High-performance liquid chromatography (HPLC)

วิธีการ
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับดินในแปลงทดลอง
สุมเก็บตัวอยางดินโดยการขุดดินที่ความลึก 0 ถึง 15 เซนติเมตร และ 15 ถึง 30 เซนติเมตร
จากผิวดิน ทําการขุดทั้งหมด 7 จุด กระจายทั่วแปลงทดลองที่ทําการเก็บตัวอยางพืช นําดินที่ไดไปผึ่ง
ในที่รมแลวนํามาบดรอนผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร จากนั้นนําตัวอยางไปวิเคราะหสมบัติของดิน
ไดแก ลักษณะเนื้อดิน คา pH คาการนําไฟฟาของดิน (EC) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail. P) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน (Exch. K) ปริมาณ
แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน (Exch. Ca) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน (Exch. Mg)
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารพืชในใบ
สุมเก็บตัวอยางใบจากตนสะเดาไทยที่มีสภาพสมบูรณ ทั้ง 4 ทิศรอบตน จํานวน 20 ตน ใน
ระยะกอนออกผล ระหวางออกผล และหลังออกผล ลางตัวอยางใบดวย สารละลายกรดไฮโดรคลอริก
1 นอรมอล ( 0.1 N HCl) ตามดวยน้ํากลั่นอีก 3 ครั้ง อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นํามาบดแลว
เก็บไวในที่แหงสําหรับทําการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารพืช ไดแก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P)
โปแตสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) กํามะถัน (S) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี
(Zn) และทองแดง (Cu) 3. ศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณธาตุอาหารพืชกับปริมาณสารอะซาดิ
แรคตินในเมล็ดสะเดาไทย
เก็บตัวอยางผลในระยะผลออนและผลแก โดยทําการสุมเก็บตัวอยางทั่วทั้งตน นําตัวอยางมา
ลางดวย สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 นอรมอล ตามดวยน้ํากลั่นอีก 3 ครั้ง อบที่อุณหภูมิ 60 และ
70 องศาเซลเซียส สําหรับทําการวิเคราะหปริมาณสารอะซาดิแรคตินและปริมาณธาตุอาหารพืช
ตามลําดับ นําขอมูลปริมาณสารอะซาดิแรคตินและปริมาณธาตุอาหารพืชมาวิเคราะหทางสถิติ ดวย
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) เพื่อหาคาสัมประ
สิทธิสหสัมพันธ (correlation coefficient (r)) ของปริมาณธาตุอาหารพืชกับปริมาณสารอะซาดิแร
คตินในเมล็ดสะเดาไทย
8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

ระยะเวลา
สถานที่

8

เริ่มตน ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2559
1. แปลงทดลอง อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
2. หองปฏิบัติการกลุมวิจัยเกษตรเคมี กปผ.
3. หองปฏิบัติการกลุมงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ กปผ.

ผลการทดลอง
1.ลักษณะและสมบัติของดินในแปลงทดลอง
การศึ กษาความสั ม พั น ธ ร ะหว างธาตุ อาหารพืช และปริม าณสารอะซาดิแรคติน ในสะเดา
บริเวณสวนสะเดาไทย อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี เมื่อนําดินที่ระดับความลึก 0 ถึง 15 เซนติเมตร
มาวิเคราะหพบวา มีลักษณะเปนดินเหนียว คา pH อยูในชวง 5.8 ถึง 7.4 คาการนําไฟฟาของดินอยู
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ในชวง 0.112 ถึง 0.499 dS/m ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยูในชวง 1.39 ถึง 2.46 เปอรเซ็นต
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในชวง 17 ถึง 158 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดในดินอยูในชวง 144 ถึง 238 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดใน
ดิน อยูในชวง 2446 ถึง 5582 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินอยู
ในชวง 561 ถึง 908 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดินที่ระดับความลึก 15 ถึง 30 เซนติเมตร สวนใหญมี
ลักษณะเปนดินเหนียว คา pH อยูในชวง 6.0 ถึง 7.7 คาการนําไฟฟาของดินอยูในชวง 0.113 ถึง
1.554 dS/m ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยูในชวง 0.92 ถึง 2.02 เปอรเซ็นต ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนอยูในชวง 13 ถึง 102 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน อยู
ในชวง 97 ถึง 141 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินอยูในชวง 2156 ถึง
6887 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินอยูในชวง 496 ถึง 883 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะหดินที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร บริเวณสวนสะเดาไทย
อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
ที่ระดับ
EC
OM Avail. P Exch. K Exch. Ca Exch. Mg
ตําแหนง
เนื้อดิน
ความลึก pH (dS/m) (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
(cm)
1
ดินเหนียว
17
172
2446
597
0-15 7.1 0.171 1.40
ดินเหนียวปนทรายแปง 15-30 7.6 0.239 1.07
32
101
3565
628
2
ดินเหนียว
22
144
3074
647
0-15 7.1 0.310 1.72
ดินเหนียว
13
104
3029
512
15-30 7.4 0.279 1.10
3
ดินเหนียว
84
238
2717
660
0-15 7.1 0.117 1.61
ดินเหนียว
79
103
2156
496
15-30 7.3 0.113 0.92
4
ดินเหนียว
46
180
2611
561
0-15 7.4 0.159 1.39
ดินเหนียว
22
135
3042
630
15-30 7.7 0.141 1.18
5
ดินเหนียว
187
4410
755
0-15 6.2 0.499 2.46 158
ดินเหนียว
31
97
6887
743
15-30 6.6 1.554 1.52
6
ดินเหนียว
29
191
5582
908
0-15 6.4 0.112 2.36
141
4686
883
ดินเหนียว
15-30 6.8 0.205 2.02 102
7
ดินเหนียว
38
203
3169
673
0-15 5.8 0.162 1.43
ดินเหนียว
25
121
3644
626
15-30 6.0 0.261 0.99

2. การเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารพืชในใบสะเดา
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารพืชในใบสะเดาไทย จากตนสะเดา จํานวน
20 ตน พบวา ใบสะเดาไทยมีปริมาณธาตุแคลเซียมสูงที่สุด รองลงมาคือ ธาตุไนโตรเจน ซึ่งปริมาณ
ธาตุ แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน เหล็ก แมงกานีส และ สังกะสี ชวงระหวางออกผลมีปริมาณสูง
กวาชวงกอนออกผลและหลังออกผล (ภาพที่ 1 และ 2) ปริมาณธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม ชวงระหวางออกผลมีปริมาณต่ํากวาชวงกอนออกผลและหลังออกผล (ภาพที่ 1) ปริมาณ
ธาตุทองแดง ชวงกอนออกผล ระหวางออกผล และหลังออกผล มีปริมาณใกลเคียงกัน (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 1 ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และ กํามะถัน ในใบ
สะเดา ชวงกอนออกผล ระหวางออกผล และหลังออกผล

ภาพที่ 2 ปริมาณธาตุ เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดง ในใบสะเดา ชวงกอนออกผล ระหวาง
ออกผล และหลังออกผล
3. ความสัมพันธระหวางปริมาณธาตุอาหารพืชกับปริมาณสารอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดาไทย
ผลการวิ เ คราะห ป ริ มาณสารอะซาดิแรคติน ในผลสะเดาไทยชว งผลออน พบวา ปริมาณ
สารอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดาไทยมีคาเฉลี่ยสูงกวาปริมาณสารอะซาดิแรคตินในเนื้อผลสะเดาไทย
(ภาพที่ 3 (a)) ซึ่งสอดคลองกับอุดมลักษณและพรรณีกา (2548) พบวา การนําผลสะเดาแหงมาใชจะมี
สารอะซาดิแรคตินนอยกวาการใชเมล็ดสะเดาถึง 50-60 เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับความแหงของผลสะเดา
และคุ ณภาพของผลสะเดาแห ง ดังนั้ น ในการทดลองนี้จึงนําเมล็ดสะเดาไทยมาวิเคราะหเพื่อหา
ความสัมพันธระหวางธาตุอาหารพืชและปริมาณสารอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดาไทย
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(a)

(b)

ภาพที่ 3 ปริมาณสารอะซาดิแรคตินในเมล็ดและเนื้อผลในผลสะเดาไทยชวงผลออน (a) ปริมาณ
สารอะซาดิแรคตินในเมล็ดออนและเมล็ดแก (b)
การวิเคราะหปริมาณสารอะซาดิแรคตินและปริมาณธาตุอาหารพืชในเมล็ดจากตนสะเดาไทย
จํานวน 20 ตน โดยผลออนสะเดามีน้ําหนักผลตั้งแต 0.66 - 3.60 กรัมตอเมล็ด จํานวน 59 ตัวอยาง
และผลแกสะเดา จํานวน 19 ตัวอยาง พบวา เมล็ดจากผลแกมีปริมาณสารอะซาดิแรคตินปริมาณสูง
กวาเมล็ดจากผลออน โดยเมล็ดจากผลแกมีปริมาณสารอะซาดิแรคติน 1.79 ± 0.63 มิลลิกรัมตอกรัม
สวนเมล็ดจากผลออนมีปริมาณสารอะซาดิแรคตินอยูในชวง 0.76 ± 0.33 มิลลิกรัมตอกรัม (ภาพที่ 3
(b)) เมล็ดสะเดามีปริมาณธาตุไนโตรเจนมากที่สุด รองลงมาคือ โปแทสเซียม (ภาพที่ 4) และจุลธาตุ
(micronutrients) ซึ่งมีปริมาณมากที่สุด คือ ธาตุเหล็ก (ภาพที่ 5)
8

8

ภาพที่ 4 ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน ในเมล็ด
ออนและเมล็ดแก
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ภาพที่ 5 ปริมาณธาตุ เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดง ในเมล็ดออนและเมล็ดแก
ความสัมพันธระหวางปริมาณธาตุอาหารพืชกับปริมาณสารอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดาไทย
จากเมล็ดออนและเมล็ดแก จํานวน 78 ตัวอยาง พบวา ปริมาณธาตุแคลเซียม และแมกนีเซียม มี
ความสัมพันธกับปริมาณสารอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดาไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 โดยเปนความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งมีคาสัม-ประสิทธิสหสัมพันธ เทากับ 0.468 และ -0.439 ตามลําดับ ในขณะที่ปริมาณธาตุทองแดง มีความสัมพันธกับปริมาณสารอะซาดิแร
คตินในเมล็ดสะเดาไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยเปนความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.244 (ตารางที่ 2)
7

7

7

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของปริมาณสารอะซาดิแรคตินกับปริมาณธาตุอาหารพืชในเมล็ด
สะเดาไทย
ธาตุอาหารพืช
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โปแตสเซียม
แคลเซียม
แมกนีเซียม
กํามะถัน
เหล็ก
แมงกานีส
สังกะสี
ทองแดง
7

7

7

7

7

7

7

7

7

คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของปริมาณสารอะซาดิแรคตินกับปริมาณธาตุอาหารพืช
0.118
0.216
-0.129
-0.468**
-0.439**
-0.164
0.071
-0.203
0.022
0.244*

หมายเหตุ : * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
การศึ กษาความสั ม พั น ธ ร ะหว างธาตุ อาหารพืช และปริม าณสารอะซาดิแรคติน ในสะเดา
บริเวณสวนสะเดาไทย อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี ลักษณะเปนดินเหนียว คา pH อยูในชวง 5.8 ถึง
7.7 คาการนําไฟฟาของดินอยูในชวง 0.112 ถึง 1.554 dS/m ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยูในชวง
0.92 ถึง 2.46 เปอรเซ็นต ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในชวง 13 ถึง 158 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินอยูในชวง 97 ถึง 238 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินอยูในชวง 2156 ถึง 6887 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปริมาณ
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินอยูในชวง 496 ถึง 908 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใบสะเดาไทยมีปริมาณ
ธาตุ แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน เหล็ก แมงกานีส และ สังกะสี สูงในชวงระหวางออกผล มี
ปริมาณธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ต่ําในชวงระหวางออกผล แตมีปริมาณธาตุ
ทองแดงใกลเคียงกันใน ชวงกอนออกผล ระหวางออกผล และหลังออกผล เมล็ดสะเดาไทยมีปริมาณ
ธาตุไนโตรเจนสูงที่สุด รองลงมาคือ โปแทสเซียม และเมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางธาตุอาหารพืช
และปริมาณสารอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดาไทยพบวา ปริมาณธาตุแคลเซียม และแมกนีเซียม มี
ความสัมพันธกับปริมาณสารอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดาไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 โดยเปนความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ เทากับ 0.468 และ -0.439 ตามลําดับ ปริมาณธาตุทองแดง มีความสัมพันธกับปริมาณสารอะซาดิแรคติน ใน
เมล็ดสะเดาไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยเปนความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ เทากับ 0.244
7

7

7
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วิจัยการใชธาตุอาหารในการเพิ่มปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคตินในสะเดา
Research on Nutrient Application on Enhancing Azadirachtin Content in Neem
(Azadirachta indica var Siamensis Valenton) Seed
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พรรณีกา อัตตนนท
ธนิตา ค่ําอํานวย
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สาธิดา โพธิ์นอย
Siriporn Sonthako Panneeka Attanon
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Supanun Junpra-ob Sathida Phonoy
บทคัดยอ
จากวิจัยการใชธาตุอาหารในการเพิ่มปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคตินในสะเดาแปลงสะเดา
โดยศึกษาที่แปลงสะเดา อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ทําการใหปุยตามกรรมวิธีตางๆ กอน
ออกดอก 1-2 เดือน วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 3 ซ้ํา 8 กรรมวิธี เมื่อสะเดาเริ่มแก สุม
เก็บเก็บตัวอยางสะเดา วัดขนาดและน้ําหนักผลสะเดา จํานวน 20 ผลตอตน พบวาพบวา น้ําหนักผล
สะเดาสดอยูระหวาง 2.55-3.02 กรัม มีขนาดความกวางระหวาง 1.38-1.52 เซนติเมตร มีขนาดความ
ยาวเฉลี่ยระหวาง 1.97-2.11 เซนติเมตร วิเคราะหปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรดตินในเมล็ดสะเดาทุก
กรรมวิธี มีปริมาณสาร อยูระหวาง 0.24-0.78 มิลลิกรัมตอกรัม ทดสอบทางสถิติพบวาการใชปุยใน 8
กรรมวิธี มีปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรดตินไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีขอสังเกต คือ
กรรมวิธีที่ 6 ใสปุย 630-130-0 กรัม N-P 0 O 5 -K 2 O ตอตน มีปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรดตินมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ 8 ไมใส N P K ซึ่งเปนกรรมวิธีควบคุม ปริมาณสารสําคัญอะซาดิ
แรดตินนอยที่สุด คือ 0.24 มิลลิกรัมตอกรัม อยางไรก็ตามจากขอมูลดังกลาวเปนการศึกษาสะเดา
ในชวง 1 รอบป เนื่องจากสะเดาใหผลผลิตปละครั้ง จึงเปนการศึกษาไมยืยตนในชวงระยะเวลาสั้น
อาจตองศึกษาการใชปริมาณธาตุอาหารหลักในปริมาณที่เพิ่มขึ้น หรือการใชธาตุอาหารรองรวมกับ
การศึกษาธาตุอาหารหลัก จึงจะเปนการไดขอมูลที่ครบถวนมากยิ่งขึ้นในการศึกษาการใชธาตุอาหาร
เพื่อเพิ่มปริมาณสารสําคัญในลําดับตอไป
คําสําคัญ : สะเดา อะซาดิแรคติน
Abstract
The effect of primary nutrient through N P K fertilization on enhancing active
ingredient azadirachtin content of neem (Azadirachta sp.) seeds was investigated.
The study was carried out at neem plots, Si Prachan District, Suphan Buri Province.
Fertilizer treatments were given within 1-2 month before flowering stage. A
randomized complete block design with 3 replications and 8 treatments was used.
Samples of 20 random fruits per tree were collected. The neem fruits thus obtained
were weighed and measured length and diameter. The results showed that an
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average weight of neem fruits were 2.55-3.02 gram with diameter size between 1.381.52 cm and 1.97-2.11 cm long. Azadirachtin content of neem seeds of all
treatments were also determined. The results showed that azadirachtin content of
neem seeds were between 0.24-0.78 mg/g and results indicated that all treatments
had no statistically significant difference on azadirachtin content. The observations
indicate that treatment no 6 which was fertilized with 630-130-0 g of N-P 2 O 5 -K 2 O per
tree produce a highest azadirachtin content at 0.78 mg/g whereas the control
treatment no 8 which was none fertilized with N P and K fertilizer showed lowest
content of azadirachtin at 0.24 mg/g. However, this study is a short term research
project because flowering and fruiting are seasonal so neem normally produces fruit
once a year thus the study of concentrations of primary nutrient together with the
use of secondary nutrient on enhancing of active ingredient should be evaluated in
further study.
Key words : neem azadirachtin
บทนํา
พืชสมุนไพรมีสารสําคัญหรือสารที่มีฤทธิ์ในการควบคุมศัตรูพืชสวนใหญเปนสารทุติยภูมิที่พืช
สรางขึ้น คุณคาของสมุนไพรขึ้นอยูกับปริมาณสารสําคัญในสมุนไพรนั้น การปลูกใหไดคุณภาพและ
การเพิ่ มปริ มาณสารสํ า คัญ จึ งต องมี การศึกษาถึงปจ จัย ตางๆโดยเฉพาะสัดสวนการใชปุยและธาตุ
อาหารเสริ มเป น ตน ปจ จุ บัน ไดมีการนํ าสารสกัดจากสะเดามาเปน สารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดย
นํ า มาใช เ ป น สารป อ งกั น และกํ า จั ด ศั ต รู พื ช สะเดามี ส ารออกฤทธิ์ ห ลั ก คื อ สารอะซาดิ แ รคติ น
(azadirachtin) โดยเมล็ดสะเดาอินเดียพบอะซาดิแรคติน 4.6 mg/g เมล็ดสะเดาไทยพบอะซาดิแร
คติน 2.4 mg/g สะเดาชางหรือเทียมพบอะซาดิแรคติน 0.25-2.0 mg/g (อุดมลักษณ และ พรรณีกา,
2548) จะเห็นไดวาเมล็ดสะเดาไทยมีปริมาณสารออกฤทธิ์อะซาดิแรคตินนอยกวาเมล็ดสะเดาอินเดีย
มีรายงานการวิจัยของ Keyur N. Raval และคณะ (2003) ศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลลแขวนลอยของ
สะเดา เพื่ อ ผลิ ต อะซาไดแรคติ น พบว า เมื่ อ ดั ด แปลงอาหารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช มาตรฐาน
Murashinge and Skoong (MS) Medium โดยใหธาตุอาหารหลักไนโตรเจนและฟอสฟอรัสใน
ปริมาณที่ตางกันในแตละสูตร รวม 3 สูตร พบวาสามารถใหอะซาดิแรคติน 0.25 mg/g โดยน้ําหนัก
แหง เมื่อเปรียบเทียบกับ MS media มาตรฐานซึ่งไมพบการผลิตอะซาดิแรคติน Muhamad Rafiq
และ Muhamad Umar Dahot (2010) ไดศึกษา Callus และการผลิตอะซาดิแรคตินของสะเดา
อินเดีย (Azadirachta indica A. Juss)
ในหลอดทดลอง โดยใชชิ้นสวนของสะเดามาเพาะเลี้ยง
ในอาหารเพาะเลี้ยงแขวนลอย ใหสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (2,4D, NAA, IAA และ BAP)
แบบรวมกันและความเขมขนตางกันใน MS medium จากการศึกษาพบวาชิ้นสวนดอกออนจะให
Callus ได 78% สูงที่สุด ใน MS medium ทั่วไปรวมกับการเติม 1.0 mg/L 2,4D, 1.0 mg/L BAP,
0.2 mg/l NAA และ 3% sucrose และในแตละชิ้นสวนของพืชจากเซลลจะยังพบอะซาดิแรคติน เมื่อ
ใช Sucrose, Glucose, NH 4 NO 3 , KNO 3 และ Urea ในอาหารเพาะเลี้ยงแขวนลอยสงผลตอปริมาณ
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อะซาดิแรคติน ทําใหน้ําหนักเซลลแหงและ อะซาดิแรคติน เพิ่มขึ้น 373.1 และ 359.2 ug/50 ml
ตามลําดับ เมื่อเพิ่ม NH 4 NO 3 0.25 และ 0.5 g/L ใน MS media เหลว แลวเสริมดวย 1.0 mg/L
2,4D,1.0 mg/L BAP,0.2 mg/l, NAA และ 3% sucrose จากการศึกษาของ Puri (2001) ผลของ
ธาตุอาหารและการใหน้ําตอการปลูกสะเดาดวยเมล็ด พบวา ธาตุอาหารหลักไนโตรเจน มีผลตอมวล
ชีวภาพของการงอกของเมล็ดสะเดา ในขณะที่ฟอสฟอรัสไมมีผลตอมวลชีวภาพ นอกจากนี้การใหน้ํา
ในการปลูกยั งมี ผ ลต อการเจริ ญเติ บโตและการรอดของการปลูกสะเดาดวยเมล็ด นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาการเพิ่มปริมาณสารสําคัญในพืชอื่นๆเชนกัน เชน การศึกษาผลของโพแทสเซียมตอการ
เจริญเติบโตและปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในผักกาดหอมชนิดคอส (Lactuca sativa L. var.
romana) ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร พบวา การเพิ่มความเขมขนของโพแทสเซียมในสารละลาย
ธาตุอาหารทําใหการดูดใชธาตุโพแทสเซียม จํานวนใบ น้ําหนักแหงตน คลอโรฟลลเอ วิตามินซี และ
แคโรทีนอยด เพิ่มขึ้น แตไมมีผลตอธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในตนผักกาดหอม
(เอกพงศ, 2547)
ดังนั้น การพัฒนาวัตถุดิบในการผลิตสารสกัดสะเดาดวยการศึกษาความสัมพันธระหวางธาตุ
อาหารและปริมาณสารอะซาดิ แรคติ น ในสะเดาจึงมีความจําเปน เนื่องจากพืช แตล ะชนิดมีความ
ตองการปริมาณและชนิดของธาตุอาหารที่แตกตางกัน สารอะซาดิแรคติน ซึ่งเปนสารสําคัญที่ออกฤทธิ์
ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช โดยสารอะซาดิแรคตินนี้สามารถพบไดในเมล็ดสะเดา การศึกษา
ความสัมพันธระหวางธาตุอาหารและปริมาณสารอะซาดิแรคตินในสะเดา อาจเปนแนวทางใหกับ
เกษตรกรในการสงเสริมการผลิตสารอะซาแรคตินของตนสะเดาและเพิ่มคุณภาพของเมล็ดสะเดาใหมี
ปริมาณสารอะซาดิแรคตินสูงขึ้นได
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องแกว ไดแก Volumetric flask, Pipette, Flat bottom flask, Glass cylinder และ
Beaker เปนตน
2. สารเคมี ไดแก Methanol(LC grade), Acetonitrile(LC grade), น้ํากลั่น
3. สารมาตรฐาน Azadirachtin
4. เครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง ยี่หอ Satorius รุน
AC211S, เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 2 ตําแหนง ยี่หอ Satorius รุน CP3202S และเครื่อง
Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS) ยี่หอ Agilent รุน 6890N
5. วัสดุการเกษตร ไดแก ยูเรีย (46-0-0) ทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต (0-46-0) โพแทสเซียมคลอไรด
(0-0-60)

วิธีการ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปริมาณธาตุอาหารในดินของแปลงสะเดา
1. เก็บตัวอยางดินที่แปลงสะเดา อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ระดับความลึก 0-15
เซนติเมตร และ 15-30 เซนติเมตร นํามาวิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร
2. เก็บตัวอยางผลสะเดา วิเคราะหปริมาณธาตุอาหารและวิเคราะหปริมาณสารอะซาดิแรคใน
เมล็ดสะเดา
3.
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ขั้นตอนที่ 2 การใชธาตุอาหารในการเพิ่มปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคตินในสะเดา
ในระยะกอนออกดอก 1-2 เดือน ทําการใหปุยตามกรรมวิธีตางๆ โดยวางแผนการทดลองแบบ
Randomized complete block (RCB) จํานวน 3 ซ้ํา 8 กรรมวิธี โดยใชปุยเคมีเปนกรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ใสปุย 0-0-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห K
กรรมวิธีที่ 2 ใสปุย 0-130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห P
กรรมวิธีที่ 3 ใสปุย 0-130-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห P และ K
กรรมวิธีที่ 4 ใสปุย 630-0-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห N
กรรมวิธีที่ 5 ใสปุย 630-0-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห N และ K
กรรมวิธีที่ 6 ใสปุย 630-130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห N และ P
กรรมวิธีที่ 7 ใสปุย 630-130-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห N P และ K
กรรมวิธีที่ 8 ไมใส N P และ K
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคติน
1. ชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผลสะเดาเริ่มสุกสีเหลือง ทําการสุมเก็บตัวอยางผลและใบสะเดา
โดยสุมเก็บตัวอยางทั่วทั้งตน นําผลสะเดามาสกัดสารสําคัญในเมล็ดสะเดาโดยนําผลสะเดามา
กะเทาะเปลือก นําเฉพาะสวนเนื้อในเมล็ดสะเดามาลดความชื้น ดวยการอบ แลวนํามาบด
เตรียมสารสกัดหยาบของสะเดาดวยตัว ทําละลายอินทรียวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญอะ
ซาดิแรคติน ดวยเครื่อง HPLC
2. วิเคราะหและสรุปผลการใชธาตุอาหารในการเพิ่มปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคติน ในสะเดา
ระยะเวลา
สถานที่

ระยะเริ่มตน ตุลาคม 2559 ถึง ระยะสิ้นสุด กันยายน 2560
แปลงทดลอง อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
หองปฏิบัติการ กลุมงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
หองปฏิบัติการ กลุมวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร

ผลการทดลอง
ศึกษาการใชธาตุอาหารในการเพิ่มปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคตินในสะเดา
จากการเก็บขอมูลตัวอยางดิน และเมล็ดสะเดาแลววิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร ระหวางชวง
เดือนมิถุนายน 2558 – กรกฎาคม 2559 บริเวณแปลงสะเดา อําเภอศรีประจันน จังหวัดสุพรรณบุรี
พบวาผลดินที่ระดับความลึก 0 -15 เซนติเมตร มีลักษณะเปนดินเหนียว มีคา pH เฉลี่ย 6.7±0.6 มี
คาการนําไฟฟาของดิน (คา EC ) เฉลี่ย 0.219±0.140 ds/m มีคา อินทรียวัตถุในดิน (คา OM) เฉลี่ย
1.77±0.46 เปอรเซ็นต มีปริมาณฟอสฟอรัสในรูปที่เปนประโยชนตอพืช (Avail P) เฉลี่ย 56±50
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน (Avail K) เฉลี่ย 188±29 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม มีปริมาณแคลเซียม 3,430±1,150 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีปริมาณแมกนีเซียม 686±115
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร สวนใหญมีลักษณะเปนดินเหนียว มีคา
pH เฉลี่ย 7.1±0.6 มี คาการนําไฟฟาของดิน (คา EC) เฉลี่ย 0.399±0.513 ds/m มีคา อินทรียวัตถุ
ในดิน (คา OM) เฉลี่ย 1.26±0.39 เปอรเซ็นต มีปริมาณฟอสฟอรัสในรูปที่เปนประโยชนตอพืช (Avail
P) เฉลี่ย 43±33 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน (Avail K) เฉลี่ย
115±18 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีปริมาณแคลเซียม 3,858±1,541 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีปริมาณ
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แมกนีเซียม 645±134 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีปริมาณธาตุอาหารในเมล็ดสะเดาแก คือ ไนโตรเจน
4.08-5.27 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส 0.31-0.49 เปอรเซ็นต และโพแทสเซียม 2.00-2.74 เปอรเซ็นต
และปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคติน 0.61-2.77 มิลลิกรัมตอกรัม จากขอมูลการวิเคราะหไดปริมาณ
ความตองการไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโพแทสเซียม(K) คือ 630-130-270 กรัม N-P 2 O 5 K 2 O ตอตน นํามาใชเปนกรรมวิธีในการทดลอง แลวนํากรรมวิธีตางๆ มาใชทดสอบที่แปลงสะเดากอน
สะเดาออกดอก 1-2 เดือน
หลังจากทดสอบกรรมวิธีตางๆ เมื่อผลสะเดาแก ทําการเก็บผลสะเดาและสุมวัดผลสะเดา
จํานวน 20 ผลตอตน จากตารางที่ 1 พบวาขนาดและน้ําหนักเฉลี่ยของผลสะเดาสด ซึ่งการใชปุยทั้ง 8
กรรมวิธีไมแตกตางกัน โดยน้ําหนักเฉลี่ยตอผลอยูระหวาง 2.55-3.02 กรัม มีขนาดความกวางเฉลี่ย
ระหวาง 1.38-1.52 เซนติเมตร มีขนาดความยาวเฉลี่ยระหวาง 1.97-2.11 เซนติเมตร ในระหวางเก็บ
ผลผลิต ในระยะผลสะเดาแก มีลมกรรโชกแรง ทําใหผลผลิตรวง จึงไมสามารถเก็บขอมูลดานผลผลิต
(yield) ได
จากตารางที่ 2 และ 3 ดินกอนใชกรรมวิธีทดสอบและดินหลังเก็บผลผลิต พบวาดินหลังเก็บ
ผลผลิ ต มี ลั ก ษณะเป น กรดเล็ ก น อ ยถึ ง กลาง เนื้ อ ดิ น เป น ดิ น ไม เ ค็ ม ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น
ฟอสฟอรั ส ที่ เ ป น ประโยชน โพแทสเซี ย มที่แลกเปลี่ย นได ลดลงหลังจากสะเดาออกผลผลิต โดย
อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ลดลง โดยทั้ ง 8 กรรมวิ ธี ยั ง มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น อยู ใ นช ว งปานกลาง
(มาตรฐานคากลาง 1.5-2.5 เปอรเซ็นต) ยกเวนกรรมวิธีที่ 3 ใสปุย 0-130-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O
ตอตน,กรรมวิธีที่ 6 ใสปุย 630-130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน และ กรรมวิธีที่ 7 ใสปุย 630-130270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน อยูในเกณฑคอนขางต่ํา สวนฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนหลังเก็บ
ผลผลิตมีปริมาณลดลง แตยังอยูในปริมาณที่สูง (มาตรฐานคากลาง 13-25 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)
ยกเว น กรรมวิ ธี ที่ 3 ใส ปุ ย 0-130-270 กรั ม N-P 2 O 5 -K 2 O ต อ ต น มี ป ริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เ ป น
ประโยชนคอนขางต่ํา และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมีปริมาณในทุกกรรมวิธีมีปริมาณลดลงหลัง
เก็บผลผลิต แตยังคงมีปริมาณสูง(มาตรฐานคากลาง 31-60 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)
วิเคราะหปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคตินในเมล็ดสะเดาของแตละกรรมวิธี จากตารางที่ 1
พบวา มีปริมาณสารอยูระหวาง 0.24-0.78 มิลลิกรัมตอกรัม แลวทดสอบผลทางสถิติพบวาการใชปุย
ในอัตราดังกลาวในแตละกรรมวิธี มีปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคตินไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อยางไรก็ตามมีขอสังเกตคือ กรรมวิธีที่ 8 ไมใส N P และ K ซึ่งเปนกรรมวิธีควบคุม มี
ปริมาณสารอะซาดิแรคตินนอยสุด คือ 0.24 มิลลิกรัมตอกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ 6 ใสปุย
630-130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห N และ P มีปริมาณสารอะซาดิแรคตินมาก
สุด คือ 0.78 มิลลิกรัมตอกรัม
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
จากศึกษาวิจัยการใชธาตุอาหารในการเพิ่มปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคตินในสะเดาแปลง
สะเดา อําเภอศรีประจันน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในระยะกอนออกดอก 1-2 เดือน ทําการใหปุยตาม
กรรมวิธีตางๆ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 3 ซ้ํา 8 กรรมวิธี โดยใชปุยเคมี คือ ยูเรีย
(46-0-0) ทริป เปล ซูเปอรฟอสเฟต (0-46-0) โพแทสเซีย มคลอไรด (0-0-60)เปน กรรมวิธี ไดแก
กรรมวิธีที่ 1 ใสปุย 0-0-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห K กรรมวิธีที่ 2 ใสปุย 0130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห P กรรมวิธีที่ 3 ใสปุย 0-130-270 กรัม N-P 2 O 5 -
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K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห P และ K กรรมวิธีที่ 4 ใสปุย 630-0-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตาม
คาวิเคราะห N กรรมวิธีที่ 5 ใสปุย 630-0-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห N และ
K กรรมวิธีที่ 6 ใสปุย 630-130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห N และ P กรรมวิธีที่
7 ใสปุย 630-130-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน ตามคาวิเคราะห N P และ K กรรมวิธีที่ 8 ไมใส
N P และ K เปนกรรมวิธีควบคุม สุมเก็บเก็บตัวผลสะเดาทุกกรรมวิธี วัดน้ําหนักผลสะเดาจํานวน 20
ผลตอตน พบวาน้ําหนักผลสะเดาสดอยูระหวาง 2.55-3.02 กรัม มีขนาดความกวางระหวาง 1.381.52 เซนติ เ มตร มี ข นาดความยาวเฉลี่ ย ระหว า ง 1.97-2.11 เซนติ เ มตร วิ เ คราะห ป ริ ม าณ
สารสําคัญอะซาดิแรคตินทุกกรรมวิธี มีปริมาณสารอยูระหวาง 0.24-0.78 มิลลิกรัมตอกรัม แลว
ทดสอบผลทางสถิติพบวาการใชปุยในอัตราดังกลาวในแตละกรรมวิธี มีปริมาณสารสําคัญอะซาดิแร
คตินไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีขอสังเกตคือ กรรมวิธีที่ 8 ไมใส N P และ K ซึ่งเปน
กรรมวิธีควบคุม มีปริมาณสารอะซาดิแรคตินนอยสุดคือ 0.24 มิลลิกรัมตอกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีที่ 6 ใสปุย 630-130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน มีปริมาณสารอะซาดิแรคตินมากสุด คือ
0.78 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ กรั ม อย า งไรก็ ต ามจากข อ มู ล ดั ง กล า วเป น การศึ ก ษาสะเดาในช ว ง 1 รอบป
เนื่องจากสะเดาผลิตผลปละครั้ง จึงเปนการศึกษาไมยืนตนในชวงระยะเวลาสั้น อาจตองศึกษาการใช
ปริมาณธาตุอาหารหลักในปริมาณที่เพิ่มขึ้น หรือการใชธาตุอาหารรองรวมกับการศึกษาธาตุอาหาร
หลั ก จึ งจะเป น การได ขอมู ล ที่ ครบถ ว นมากยิ่งขึ้ น ในการศึกษาใชธ าตุอาหารในการเพิ่ม ปริมาณ
สารสําคัญในลําดับตอไป
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
1. ผลิตภัณฑสารกําจัดศัตรูพืชจากนอยหนา
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จั ย ได ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จ ากเมล็ ด น อ ยหน า 2 รู ป แบบ คื อ EC (emulsifiable
concentrates) และ EW (emulsion in water) ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการควบคุม
หนอนใยผัก พรอมทั้งอัตราการใชและมีขอมูลความเปนพิษตอลูกปลานิล (LC 50 ) ของผลิตภัณฑ และ
พบวาสวนของเมล็ดมีฤทธิ์สูงในการควบคุมหนอนใยผัก สารสกัดนอยหนาที่มีฤทธิ์มี 2 สวน คือ สวน
ของน้ํามันมีสารออกฤทธิ์เปนสารกลุมเทอรปนอยด และสวนของสารสกัดหยาบมีสารออกฤทธิ์เปน
สารกลุมแอลคาลอยด สามารถหาเอกลักษณทางโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ของกลุมสารที่
ออกฤทธิ์ ดวยวิธี HPTLC พบสารเทอรปนอยดที่ Rf 0.81 และสารแอลคาลอยดที่ Rf 0.50 การสกัด
แยกสารสกัดหยาบเมทานอลของเมล็ดใหเปนสารกึ่งบริสุทธิ์ ดวยเฮกเซน เมทานอล ไดคลอโรมีเทน
และน้ํา ไดสวนที่มีฤทธิ์สูง (crude2) เมื่อวิเคราะหหาเอกลักษณทางโครมาโทกราฟ สามารถแยกอัล
คาลอยดตางๆ ออกจากกันได 5 สวน พบอัลคาลอยด 8 ชนิด อัลคาลอยดสวนที่มีสารออกฤทธิ์สูงสุด
และสามารถนําไปใชเปนสารอางอิงในการวัดปริมาณสารสําคัญในผลิตภัณฑได และควรมีการวิจัย
เพิ่มเติมในการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่ไดทั้งในแมลงศัตรูพืชอื่นและประสิทธิภาพในพื้นที่
ขอมูลความเปนพิษ หรือผลิตผลิตภัณฑสูตรรูปแบบอื่น
การใชประโยน
1. นําผลิตภัณฑสูตรจากเมล็ดนอยหนาที่ไดไปใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช เพื่อลดการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
2. นําวิธีการและขอมูลเอกลั กษณโครมาโทกราฟ มาใชในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ
3. ถ า ยทอดข อ มู ล เทคโนโลยีก ารผลิ ตเป น ผลิ ตภั ณ ฑแ ละวิ ธี การใช ใ หแ ก เกษตรกรและ
ผูประกอบการที่สนใจ เพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม
2. วิจัยผลิตภัณฑสารกําจัดวัชพืชจากแมงลักปา
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยไดสูตรผลิตภัณฑแมงลักปา 2 สูตรคือ ผลิตภัณฑสูตร A 40 %EC และผลิตภัณฑสูตร
B 40 %EC ที่มีประสิทธิภาพในการใชยับยั้งการงอก การเจริญของรากและลําตนไดทั้งเมล็ดไมยราบ
ยักษ(ใบกวาง)และหญาขาวนก(ใบแคบ) ในระดับหองปฏิบัติการ ที่อัตรา 10 เปอรเซ็นต และขอมูล
ความเปนพิษตอลูกปลานิล (LC 50 ) ของผลิตภัณฑ และพบวาน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปามี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชที่สดสอบในระดับหองปฏิบัติการและใน
กระถางสภาพเรือนทดลอง เมื่อหากลุมสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยโดยวิเคราะหดวยเครื่อง GC-MS
พบสารสํ า คัญ ในกลุ มของเทอร พีน อยด 30-40 ชนิ ด ซึ่งสารที่พบมากและเปน องคหลัก ไดแก
Sabinene, β-pinene, 1,8-cineole, trans-caryophyllene, caryophyllene oxide, abietatriene เปนตน การนํา
น้ํามันหอมระเหยจากพืช วัชพืชหรือสารสกัดอื่นๆมาใชในการปองกันกําจัดวัชพืชมีความนาสนใจและ
มีประโยชนมาก ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม หรือวิจัยสูตรในรูปแบบอื่นๆ เพื่อใหไดผลิตภัณฑ
สูตรที่มีทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตอไป
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การใชประโยน
1. นําผลิตภัณฑสูตรจากแมงลักปาที่ไดไปใชในควบคุมวัช ลดหรือทดแทนการใชสารเคมี
2. นําวิธีการวิเคราะหสารหรือกลุมสารที่ออกฤทธิ์ มาใชในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ และพัฒนาใหเปนวิธีมาตรฐานตอไป
3. ถ า ยทอดข อ มู ล เทคโนโลยีก ารผลิ ตเป น ผลิ ตภั ณ ฑแ ละวิ ธี การใช ใ หแ ก เกษตรกรและ
ผูประกอบการที่สนใจ เพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม
3. ศึกษาการใชเทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง(HPTLC)เพื่อทํามาตรฐานเอกลักษณ โครมาโทกราฟ
ของสารสําคัญในพืช
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดขอมูลเอกลักษณโครมาโทกราฟ (HPTLC fingerprint) ของสารที่มีฤทธิ์ใน
พืชทั้ง 5 ชนิด คือ สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก วานน้ําและสาบเสือ สามารถนําขอมูลที่ไดมาใช
เพื่ อตรวจวิ เคราะห คุณภาพวั ตถุ ดิ บและผลิตภัณฑ และใช เปรี ยบเที ยบหรื อบ งชี้ ในการจํ าแนกได
รวมถึงไดสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ ทราบสภาวะที่เหมาะสมและตําแหนงของสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ในแตละ
ชนิดพืช โดยในสะเดาพบวาสารที่มีฤทธิ์ตอหนอนใยผักมากที่สุดเปนกลุม azadirachtin จากงานวิจัย
ในหางไหลพบวา สารโรติโนนและ deguelin มีคุณสมบัติใกลเคียงกันมากและมีฤทธิ์ตอหนอนใยผัก
การสกัดเปนสารกึ่งบริสุทธิ์ ไดสารโรติโนนที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 92.9% ซึ่งสามารถพัฒนาตอยอด
เปนสารมาตรฐาน หรือผลิตภัณฑสูตรเขมขนตอไป ในหนอนตายหยาก พบวากลุมสารหลักเปนสาร
กลุมอัลคาลอยด จากการศึกษาตําแหนงของสารกลุมอัลคาลอยดในหนอนตายหยาก 3 ชนิด และนํา
ข อมู ล เอกลั กษณ โ ครมาโตกราฟ มาเปรีย บเที ย บกั น พบวามี ตําแหนง ของกลุม สารแอลคาลอยด ที่
แตกตางกัน เปนไปไดที่เปนหนอนตายหยากคนละชนิดกัน และพบวาสวนของสารสกัดหยาบเฮกเซนมี
สาร terpenoids/steroids ซึ่งมีความนาสนใจในการนํามาวิจัยเพิ่มเติม ผลการวิจัยในวานน้ํา เมื่อ
นํ า มาสกั ด และทดสอบส ว นที่ มี ฤ ทธิ์ ต อ หนอนใยผั ก แล ว แยกต อ เป น สารกึ่ ง บริ สุ ท ธิ์ ด ว ยเทคนิ ค
column chromatography แลวเปรียบขอมูลเอกลักษณโครมาโตกราฟกับสารมาตรฐาน พบวาเปน
เบตาอะซาโรน สําหรับสาบเสือ จากการขอมูลเอกลักษณ โครมาโตกราฟพบวา มีสารออกฤทธิ์ตอ
หนอนใยผักเปนกลุมเทอรปนอยดและฟนอล และควรวิจัยเพิ่มเติมในการแยกสารออกฤทธิ์ในสารสกัด
สาบเสือเปนสารบริสุทธิ์ตอไป
การใชประโยน
1. นําขอมูลเอกลักษณโครมาโตกราฟของสารออกฤทธิ์ที่ไดไปใชในการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑสารสกัดพืช
2. เปนฐานขอมูลและเปนแนวทางในการวิจัยของสารสกัดในพืชที่มีศักยภาพในการปองกัน
กําจัดศัตรูพืช
3. นําไปพัฒนาตอยอดการสกัดสารกึ่งบริสุทธิ์สําหรับใชเปนสารอางอิงหรือสารมาตรฐาน
4. วิจัยการเพิ่มปริมาณสารสําคัญในพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยทําใหทราบวาในแตละชวงของพืชมีปริมาณธาตุอาหารที่แตกตางกัน เมื่อศึกษา
ความสั มพั นธ ของปริมาณธาตุ อาหารพืชและปริมาณสารอะซาดิแรคติน ในเมล็ดสะเดาไทยพบวา
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ปริมาณธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม แตธาตุทองแดงมีทิศทาง
เดียวกัน สวนการศึกษาผลของธาตุอาหารหลักและปริมาณสารอะซาดิแรคตินในสะเดา จากขอมูล
พบวาปริมาณสารสําคัญอะซาดิแรคตินในแตละกรรมวิธีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
เนื่ องข อมู ล ดั งกล า วเป น การศึ ก ษาในระยะเวลาเพีย ง 1 ป และสะเดาใหผ ลผลิตปล ะครั้ง จึงเป น
การศึกษาไดเพียงเบื้องตน จึงมีความนาสนใจในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใหมีขอมูลที่เพียงพอ
การใชประโยน
1. นําไปใชเปนแนวทางหรือวิธีการในการเพิ่มปริมาณสารสําคัญในพืชสะเดา เพื่อเปน
เทคโนโลยีการเพิ่มสารสําคัญในสะเดาหรือพืชอื่นๆ
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ภาคผนวก ก (กิจกรรมยอย ที่ 1.1)
ตารางที่ 1 ปริมาณสารสกัดหยาบใบและเมล็ดนอยหนาดวยตัวทําละลายตางๆ
ตัวทําละลาย
Petroleum ether
chloroform
acetone
ethanol
methanol
water

ปริมาณสารสกัดหยาบใบนอยหนา
(กรัม/กิโลกรัม)
26
58
89.5
111.5
90
-

ปริมาณสารสกัดหยาบเมล็ดนอยหนา
(กรัม/กิโลกรัม)
167.13
228.7
195.04
217.54
213.04
-

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย 2 ในการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของสาร
สกัดใบและเมล็ดนอยหนา
กรรมวิธี
1. สารสกัดใบ/petroleum ether
2. สารสกัดใบ/chloroform
3. สารสกัดใบ/acetone
4. สารสกัดใบ/ethanol
5. สารสกัดใบ/methanol
6. สารสกัดเมล็ด/petroleum ether
7. สารสกัดเมล็ด/chloroform
8. สารสกัดเมล็ด/acetone
9. สารสกัดเมล็ด/ethanol
10. สารสกัดเมล็ด/methanol
11. กรรมวิธีควบคุมน้ํา
12. กรรมวิธีควบคุม petroleum ether
13. กรรมวิธีควบคุม chloroform
14. กรรมวิธีควบคุม acetone
15. กรรมวิธีควบคุม ethanol
16. กรรมวิธีควบคุม methanol
CV = 23.21%

% ตายของหนอนใยผักวัย 2
(% Corrected mortality)
62.96 bcd
51.85 cd
74.07 abc
37.04 d
33.33 d
92.59 ab
100 a
100 a
100 a
100 a
-

หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันในแตละคอลัมนไมแตกตางกันทางสถิติโดยการวิเคราะห DMRT ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย 2 ในการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของสาร
สกัดหยาบเมล็ดนอยหนาดวยตัวทําละลายตางๆ
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กรรมวิธี
1. สารสกัด petroleum ether
2. สารสกัด chloroform
3. สารสกัด acetone
4. สารสกัด ethanol
5. สารสกัด methanol
6. กรรมวิธีควบคุมน้ํา
7. กรรมวิธีควบคุม acetone
CV = 28.1%

% ตายของหนอนใยผักวัย 2
(% Corrected mortality)
29.17 c
54.51 bc
69.10 ab
86.11 a
88.54 a
-

หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันในแตละคอลัมนไมแตกตางกันทางสถิติโดยการวิเคราะห DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายของหนอนใยผักวัย 2 ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด
หยาบเมล็ดนอยหนาดวยตัวทําละลายเมทานอลที่ความเขมขนตางๆ
กรรมวิธี
1. สารสกัดหยาบที่ระดับความเขมขนรอยละ 5
2. สารสกัดหยาบที่ระดับความเขมขนรอยละ 10
3. สารสกัดหยาบที่ระดับความเขมขนรอยละ 15
4. สารสกัดหยาบที่ระดับความเขมขนรอยละ 20
5. สารสกัดหยาบที่ระดับความเขมขนรอยละ 25
6. กรรมวิธีควบคุมน้ํา
CV = 17.9%

% ตายของหนอนใยผักวัย 2
(% Corrected mortality)
75.00a
76.95a
86.67a
95.00a
85.00a
-

หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันในแตละคอลัมนไมแตกตางกันทางสถิติโดยการวิเคราะห DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ภาคผนวก ข (กิจกรรมยอย ที่ 1.2)

รูปที่ 1 สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากเมล็ดนอยหนา
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ภาคผนวก ค (กิจกรรมยอย ที่ 2.2)

รูปที่ 1 โครมาโทแกรมของน้ํามันหอมระเหยจากสวนใบ(สด)พืชแมงลักปา ดวยเครื่อง GC-MS

รูปที่ 2 โครมาโทแกรมของน้ํามันหอมระเหยจากสวนใบ(ตากแหง)พืชแมงลักปา ดวยเครื่อง GC-MS

รูปที่ 3โครมาโทแกรมของน้ํามันหอมระเหยจากสวนใบและดอก(สด)พืชแมงลักปา ดวยเครื่อง GC-MS
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รูปที่ 4 โครมาโทแกรมของน้ํามันหอมระเหยจากสวนใบและดอก(ตากแหง)พืชแมงลักปา ดวยเครื่อง GC-MS

รูปที่ 5 โครมาโทแกรมของน้ํามันหอมระเหยจากสวนใบและดอก(ตนแหง)พืชแมงลักปา ดวยเครื่อง GC-MS
ตารางที่ 1 ศึกษาการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากแมงลักปา ดวยวิธีการกลั่นแบบ Hydro-stream ในแตละสวนของพืช
สวนของพืชที่ใช ลักษณะพืชที่ใช ความชื้นเฉลี่ยของพืช
สกัด
สกัด
ที่ใชสกัด (%)
ใบ+ดอก
พืชสด
54.66
ใบ
68.17
กิ่ง+ลําตน
59.56
ใบ+ดอก
พืชตากแหง
14.30
ใบ
14.20
กิ่ง+ลําตน
18.30
ใบ+ดอก
พืชแหง
15.43
ใบ
*
กิ่ง+ลําตน
11.54
*เนื่องจากพืชแหง จึงไมสามารถแยกสวนใบได

ปริมาณน้ํามันเฉลี่ย
(กรัมตอกิโลกรัมพืชสด)
(กรัมตอกิโลกรัมพืชแหง)
1.60
0.67
<0.1
1.32
0.22
<0.1
3.76
*
<0.1

180

ตารางที่ 2 กลุมสารสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยจากการสกัดแมงลักปา โดยเครื่องมือ GC-MS จําแนกตามชนิดของ
เทอรพีนอยด
ชนิดของ
เทอรพีนอยด
Monoterpenes

Sesquiterpenes

RT
(min)

% Area

Compounds identified

สด

สวนดอก+ใบ
ตากแหง ตนแหง

5.77
5.94
6.83
6.91
7.23
7.59
7.76
7.90
8.06
8.25
8.99
9.19
9.68
9.80
10.02
10.46
11.18
12.20
12.34
12.54

Alpha-Thujene
alpha-pinene
sabinene
beta-pinene
beta-myrcene
1-phellandrene
delta-3-carene
alpha-terpinene
o-cymene
1,8-cineole
gamma-terpinene
cis-sabinenehydrate
fenchone
alpha-terpinolene
gamma-terpinene
alpha-thujone
Camphor
terpinen-4-ol
p-Cymenene
cyclofenchene

0.15
1.19
10.61
4.16
0.16
0.21
0.08
0.05
1.00
16.68
0.09
0.39
0.48
0.93
0.20
0.21
1.18
0.17
0.03

0.07
1.58
0.76
0.06
0.03
0.30
4.63
0.08
0.07
0.15
0.39
0.31
0.87
0.05
-

16.61
16.95
17.65
17.87
18.02
18.77
19.13
19.58
19.76
20.24
20.37
20.60
20.61
21.04
21.22

Bicycloelemene
alpha-cubebene
alpha-copaene
beta-bourbonene
beta-elemene
trans-caryophyllene
alpha-bergamotene
alpha-humulene
Neoalloocimene
germacrene-D
beta-selinene
alpha-selinene
germacrene-B
alpha-copaene
delta-cadinene

0.07
0.19
1.62
1.34
19.95
3.33
1.61
0.27
0.85
0.95

0.13
0.16
1.58
0.44
1.32
25.10
3.48
1.74
0.39
0.81
1.29
2.60
0.43
0.22

1.78
0.44
0.13

0.46
2.09
18.32
5.43
0.12
0.03
0.09
0.03
2.48
23.39
0.04
0.21
1.78
0.21
0.12
0.21
0.15
2.82
0.31
0.11

สวนใบ
สด ตากแหง
0.14
1.58
1.71
0.06
0.05
0.04
0.47
10.53
0.09
0.11
1.00
0.95
0.27
0.03

0.20
1.91
13.51
5.83
0.40
0.92
0.18
0.25
0.30
24.44
0.41
0.75
0.11
4.77
0.13
0.65
0.03
-

- 0.22
0.17 0.19
1.47 1.70
0.65 0.54
0.63 1.81
8.45 30.64
2.60 2.26
0.76 2.11
0.16
0.11 0.85
0.64 1.43
0.42 3.53
0.29 0.41
0.09 0.18

0.26
2.04
0.32
1.47
19.07
1.29
1.15
0.40
2.42
0.77
0.74
0.55
0.19
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Diterpenes

other

22.48 (+) spathulenol
cyclohexane,1,5-diethenyl-322.54
me
22.61 caryophyllene oxide
22.84 Alloaromadendrene
23.30 Junipene
23.90 gamma-cadinene
24.20 Eudesma-4(14),11-diene
25.03 z-alpha-trans-beramotol

3.90

5.90

3.96

7.52

-

0.38

-

-

0.41

0.07

4.62
0.07
0.25
0.26
1.17
2.42

8.37
0.13
0.44
0.43
1.54
4.16

7.36
0.03
0.17
0.15
0.97
1.92

6.98
0.24
0.43
0.39
1.35
2.17

0.17
0.20
0.63
0.95

31.61
32.30
36.41
37.53

3.55
6.86

6.77
9.83
4.07
9.32

0.45
6.38
0.09
1.25
2.42

2.81
6.13
4.20
4.47

4.87
2.15
0.50
4.99

Rimuen
Abietatriene
Abieta-8,11,13-trien-7-one
4-Epidehydroabietol

2.41
3.61

ตารางที่ 3 ผลของสาร sabinene, 1,8-cinole และ trans-caryophyllene ที่มีตอการยับยั้งการงอก
การเจริญเติบโตของรากและลําตนของไมยราบยักษเบื้องตน
สารที่พบในน้ํามันหอม
ระเหยของแมงลักปา
Sabinene

1,8-Cineole

trans-caryophyllene

ปริมาณน้ํามัน การยับยั้งการงอก การยับยั้งการ
(g)
(%)
เจริญของราก(%)
25
50
75
100
25
50
75
100
25
50
75
100

63.37
-32.56
11.05
38.95
42.44
61.63
35.47
80.81
67.44
27.91
27.91
30.23

50.57
16.98
43.30
50.10
27.28
32.08
32.27
69.19
33.37
31.05
19.36
54.78

การยับยั้งการ
เจริญของลําตน
(%)
31.64
14.32
47.32
56.36
20.42
24.59
27.02
73.25
18.80
38.74
42.96
67.49
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ตารางที่ 4 ทดสอบน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการสกัดใบดอก โดยใชพืชสด ตากแหง และตนแหง ของ
แมงลักปา ที่มีผลตอการยับยั้งการงอก การเจริญของราก และลําตนไมยราบยักษในเบื้องตน
สวนของตนแมงลักปา
ใบ+ดอก (สด)

ใบ+ดอก (ตากแหง)

ใบ+ดอก (ตนแหง)

ปริมาณน้ํามัน
(mg)
25
50
75
100
25
50
75
100
25
50
75
100

การยับยั้ง
การงอก(%)
5.43
4.49
26.03
47.57
8.24
12.92
0.75
21.35
21.35
14.79
79.40
96.25

การยับยั้งการ
เจริญของราก(%)
7.58
22.90
63.08
94.22
21.02
43.37
47.39
59.82
26.42
41.11
91.21
100.00

การยับยั้งการเจริญ
ของลําตน(%)
41.35
62.97
80.66
95.28
50.43
65.10
69.87
79.57
49.03
69.87
94.04
100.00

ตารางที่ 5 การวิเคราะหปริมาณ Sabinene, 1,8-cineole และ trans-caryophyllene ในน้ํามัน
หอมระเหยจากสวนตางๆของแมงลักปา ดวยเครื่อง GC-MS
สวนของตนแมงลักปา
ใบ+ดอก (สด)
ใบ+ดอก (ตากแหง)
ใบ+ดอก (ตนแหง)

Sabinene
10.35
2.27
21.03

ปริมาณความเขมขน % (w/w)
1,8-cineole
trans-caryophyllene
15.20
9.19
5.40
22.80
25.21
3.22
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ภาคผนวก ง (กิจกรรมยอย ที่ 2.3)
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑแมงลักปาที่มีตอการยับยั้งการงอก การเจริญเของรากและ
ลําตน ของเมล็ดไมยราบยักษ เบื้องตนที่อัตราผสมน้ํา 1:5 และ 1:10
สูตร
FE1
FH2
FP2
FHP1
F6
FE1
FH2
FP2
FHP1
F6

ลักษณะกายภาพ
ของผลิตภัณฑสูตร
สีเหลืองใส
สีเหลืองใส
สีเหลืองขุน
สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลืองใส
สีเหลืองใส
สีเหลืองขุน
สีเหลือง
สีเหลือง

อัตราการผสมน้ําใช
ทดสอบ
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

การยับยั้งการงอก
(%)
80.43
66.30
98.91
61.96
41.30
27.17
-8.70
45.65
47.83
20.65

การยับยั้งการเจริญของราก
(%)
91.14
73.19
97.58
88.82
90.10
6.49
27.78
32.42
23.19
-15.94

การยับยั้งการเจริญของลํา
ตน (%)
94.07
88.28
97.21
93.74
91.36
55.31
51.23
56.83
61.02
66.67

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพเบื้องตนของสูตรผลิตภัณฑแมงลักปาที่มีตอการยับยั้งการงอก การเจริญของ
รากและลําตน ของเมล็ดไมยราบยักษ และปริมาณสารสําคัญในผลิตภัณฑ
เปอรเซ็นตการยับยั้ง
การเจริญ การเจริญของ
ของราก
ลําตน
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

สูตร

อัตราการ
ผสมน้ําใช
ทดสอบ

การงอก

F6E
FE2
F6E1
F6H
FH1
F6H1
F6P
FP3
F6P1
F6HP

1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

FHP2

1:5

100.00

100.00

F6HP1

1:5

100.00

F4C

1:5

100.00

ปริมาณสารหลักในสูตรเขมขน(%w/w)
sabinene

1,8-cineole

trans-caryophyllene

7.90
14.01
7.81
6.44
9.62
8.23
4.40
6.56
5.51
6.87

4.54
7.91
4.48
3.77
5.38
4.42
2.69
4.03
3.16
4.40

4.77
8.62
4.72
4.12
5.87
4.87
2.73
4.00
2.91
4.51

100.00

12.57

7.60

7.79

100.00

100.00

12.50

7.46

7.62

100.00

100.00

6.04

3.77

4.29
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ตารางที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของสูตรผลิตภัณฑ
สูตรผลิตภัณฑ
A
B
C
D

สีของผลิตภัณฑ
สีเหลืองใส
สีเหลืองใส
สีเหลืองใส
สีเหลืองใส

การละลายน้าํ (1:10)
ละลายน้าํ ไดดี ใหสีขาวขุน
ละลายน้าํ ไดดี ใหสีขาวขุน
ละลายน้าํ ไดดี ใหสีขาวขุน
ละลายน้าํ ไดดี ใหสีขาวขุน

pH (1%)
3.9
3.5
3.7
3.6

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑแมงลักปาในการยับยั้งการงอก การเจริญเของรากและ
ลําตน ของเมล็ดไมยราบยักษ
สูตรผลิตภัณฑ

1/

A
B
C
D
น้ํากลัน่
CV (%)

ความเขมขน
(%)

คาเฉลี่ยการยับยั้งการ
งอก (%)

10
10
10
10
10

100.00 a1/
100.00 a
75.80 ab
43.80 b
0.00 c
34.7

คาเฉลี่ยการยับยั้งการ
เจริญของราก (%)
100.00 a
100.00 a
98.80 a
96.30 b
0.00 c
1.4

คาเฉลี่ยการยับยั้ง
การเจริญของลําตน
(%)
100.00 a
100.00 a
98.80 a
96.30 b
0.00 c
2.1

คาเฉลี่ย (4 ซ้ํา)ในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยวิธี DMRT

ตารางที่ 5 ปริมาณสารหลักในสูตรผลิตภัณฑเขมขนแมงลักปา กอนและหลังอบที่ 54 องศสเซลเซียส
เปนเวลา 2 สัปดาห
สูตร
A
B
C
D

กอนอบ
7.61
9.61
4.27
10.86

คาเฉลี่ย(4ซ้ํา)ปริมาณสารหลักในสูตรผลิตภัณฑเขมขน(%w/w)
Sabinene
1,8-cineole
trans-caryophyllene
หลังอบ ลดลง(%) กอนอบ หลังอบ ลดลง(%) กอนอบ หลังอบ ลดลง(%)
6.43
15.51
5.60
4.76
15.00
4.24
3.22
24.06
8.62
10.30
6.94
6.56
5.48
5.22
4.41
15.52
4.18
2.11
3.18
3.15
0.94
2.20
2.01
8.64
10.29
5.25
7.17
6.97
2.79
6.12
5.39
11.93
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ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑแมงลักปาในการยับยั้งการงอก การเจริญเของรากและ
ลําตน ของเมล็ดไมยราบยักษหลังอบที่ 54oC เปนเวลา 2 สัปดาห

1/

สูตรผลิตภัณฑ

ความเขมขน(%)

A
B
C
D
น้ํากลั่น
CV (%)

10
10
10
10
10

คาเฉลี่ยการยับยั้ง
การงอก (%)
100.00 a
100.00 a
65.40 b
51.40 b
0.00 c
21.3

คาเฉลี่ยการยับยั้งการ
เจริญของราก (%)
100.00 a
100.00 a
96.60 b
95.90 b
0.00 c
1.4

คาเฉลี่ย (4 ซ้ํา)ในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยวิธี DMRT

คาเฉลี่ยการยับยั้งการ
เจริญของลําตน (%)
100.00 a
100.00 a
94.70 b
93.20 b
0.00 c
2.4

ตารางที่ 7 ประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑแมงลักปาที่มผี ลตอการยับยั้งการงอก การเจริญเของราก
และลําตน ของเมล็ดไมยราบยักษ(ใบกวาง) ที่ความเขมขนตางๆ
สูตรผลิตภัณฑ

ความเขมขน(%)

ตัวควบคุม (น้ํากลั่น)
A

100
0.5
1
5
10
15

CV(%)
ตัวควบคุม (น้ํากลั่น)
B

CV(%)
ตัวควบคุม (น้ํากลั่น)
C

CV(%)
ตัวควบคุม (น้ํากลั่น)
D

1/

CV(%)

100
0.5
1
5
10
15
100
0.5
1
5
10
15
100
0.5
1
5
10
15

คาเฉลี่ยการยับยั้ง
การงอก (%)
0.00 d
15.91 b
9.66 c
100.00 a
100.00 a
100.00 a
7.2
0.00 c
6.25 c
7.96 c
84.09 b
100.00 a
100.00 a
19.7
0.00 b
6.25 b
7.95 b
27.84 b
100.00 a
100.00 a
44.2
0.00 c
9.66 c
9.66 c
67.61
100.00 a
100.00 a
32.8

คาเฉลี่ยการยับยั้ง
การเจริญของราก (%)
0.00 d
27.39 c
61.49 b
100.00 a
100.00 a
100.00 a
9.0
0.00 c
28.85 b
33.53 b
95.17 a
100.00 a
100.00 a
19.5
0.00 d
33.77 c
41.13 b
83.82 a
100.00 a
100.00 a
8.9
0.00 d
35.59 c
51.92 b
92.15 a
100.00 a
100.00 a
12.6

คาเฉลี่ยการยับยั้งการเจริญ
ของลําตน (%)
0.00 d
46.10 c
65.16 b
100.00 a
100.00 a
100.00 a
4.2
0.00 e
59.33 d
69.85 c
90.06 b
100.00 a
100.00 a
8.2
0.00 e
35.83 d
47.41 c
86.88 b
100.00 a
100.00 a
11.7
0.00 d
57.35 c
74.78 b
94.08 a
100.00 a
100.00 a
6.3

คาเฉลี่ย(4 ซ้ํา) ในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยวิธี DMRT
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ตารางที่ 8 ประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑแมงลักปาที่มีผลตอการยับยั้งการงอก การเจริญเของราก
และลําตน ของเมล็ดหญาขาวนก(ใบแคบ) ที่ความเขมขนตางๆ
สูตรผลิตภัณฑ

ความเขมขน(%)

ตัวควบคุม (น้ํากลั่น)
A

100
0.5
1
5
10
15

CV(%)
ตัวควบคุม (น้ํากลั่น)
B

CV(%)
ตัวควบคุม (น้ํากลั่น)
C

CV(%)
ตัวควบคุม (น้ํากลัน่ )
D

1/

CV(%)

100
0.5
1
5
10
15
100
0.5
1
5
10
15
100
0.5
1
5
10
15

คาเฉลี่ยการยับยั้งการ
งอก (%)

คาเฉลี่ยการยับยั้งการเจริญ
ของราก (%)

คาเฉลี่ยการยับยั้งการเจริญ
ของลําตน (%)

0.00 d
48.05 c
70.13 b
100.00 a
100.00 a
100.00 a
9.4
0.00 d
44.16 c
79.22 b
100.00 a
100.00 a
100.00 a
11.1
0.00 c
41.56 b
38.96 b
97.40 a
100.00 a
100.00 a
17.2
0.00 d
22.08 c
63.64 b
100.00 a
100.00 a
100.00 a
8.5

0.00 c
95.05 b
100.00 a
100.00 a
100.00 a
100.00 a
2.1
0.00 c
87.56 b
100.00 a
100.00 a
100.00 a
100.00 a
7.3
0.00 c
91.76 b
94.49 ab
100.00 a
100.00 a
100.00 a
5.3
0.00 c
91.56
100.00 a
100.00 a
100.00 a
100.00 a
1.9

0.00 c
90.30 b
91.46 b
100.00 a
100.00 a
100.00 a
1.0
0.00 d
86.98 c
90.00 b
100.00 a
100.00 a
100.00 a
1.6
0.00 d
80.01 c
88.00 b
95.38 a
100.00 a
100.00 a
5.4
0.00 c
88.05 b
89.33 b
100.00 a
100.00 a
100.00 a
1.6

คาเฉลี่ย(4 ซ้ํา) ในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยวิธี DMRT
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ภาคผนวก จ กิจกรรมยอย ที่ 4.2
ตารางที่ 1 ขนาดและน้ําหนักเฉลี่ยของผลสะเดาสด และปริมาณสาร Azadirachtin ในเนื้อในเมล็ด
สะเดาในแตละกรรมวิธี
กรรมวิธี
กรรมวิธีที่ 1 ใสปุย 0-0-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน
กรรมวิธีที่ 2 ใสปุย 0-130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน
กรรมวิธีที่ 3 ใสปุย 0-130-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน
กรรมวิธีที่ 4 ใสปุย 630-0-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน
กรรมวิธีที่ 5 ใสปุย 630-0-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน
กรรมวิธีที่ 6 ใสปุย 630-130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน
กรรมวิธีที่ 7 ใสปุย 630-130-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน
กรรมวิธีที่ 8 ไมใส N P และ K
CV(%)

คาเฉลี่ยตอผลสด (20 ผล)
น้ําหนัก(กรัม) กวาง(ซม.) ยาว(ซม.)
2.85
1.45
2.02
2.77
1.44
2.06
2.59
1.41
1.92
2.58
1.38
2.03
2.68
1.44
1.97
3.02
1.52
2.08
2.55
1.44
2.11
2.55
1.44
2.11

หมายเหตุ 1/คาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ
ตนสะเดาไมออกผลผลิตจํานวน 3 ตน

ปริมาณสาร1/
Azadirachtin (mg/g)
0.47
0.55
0.61
0.64
0.33
0.78
0.57
0.24
62.3

ตารางที่ 2 ค าการนํ าไฟฟ าของดิน อิ น ทรียวัตถุในดิน ฟอสฟอรั สที่ เป นประโยชน โพแทสเซีย มที่
แลกเปลี่ยนได แมกนีเซียมของดินกอนการทดสอบ
กรรมวิธี
1) 0-0-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน
2) 0-130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 Oตอตน
3) 0-130-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 Oตอตน
4) 630-0-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 Oตอตน
5) 630-0-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 Oตอตน
6) 630-130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 Oตอตน
7) 630-130-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 Oตอตน
8) ไมใส N P และ K

pH
(1:1)
6.8
7.0
6.5
6.8
6.6
6.4
6.4
6.8

คาการนําไฟฟา อินทรียวัตถุ
ของดิน
ในดิน
(EC, ds/m)
0.263
0.295
0.245
0.263
0.195
0.258
0.258
0.263

(OM, %)
2.13
1.76
1.82
2.13
2.83
1.76
1.76
2.13

ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียมที่
ที่เปน
แคลเซียม แมกนีเซียม
แลกเปลีย่ นได
ประโยชน
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg) (mg/kg)
122
200
4392
680
27
202
4730
680
28
271
3278
568
122
200
4392
680
136
281
4704
704
114
199
3235
591
114
199
3235
591
122
200
4392
680
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ตารางที่ 3 คาการนําไฟฟาของดิน อินทรียวัตถุในดิน ฟอสฟอรั สที่เปนประโยชน โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได แมกนีเซียมของดินหลังเก็บผลผลิต
กรรมวิธี
1) 0-0-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 O ตอตน
2) 0-130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 Oตอตน
3) 0-130-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 Oตอตน
4) 630-0-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 Oตอตน
5) 630-0-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 Oตอตน
6) 630-130-0 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 Oตอตน
7) 630-130-270 กรัม N-P 2 O 5 -K 2 Oตอตน
8) ไมใส N P และ K

pH
(1:1)
6.4
6.2
5.9
6.4
6.3
6.0
6.4
6.4

คาการนํา อินทรียวัตถุ
ไฟฟาของดิน
ในดิน
(EC, ds/m)
0.114
0.173
0.182
0.326
0.266
0.186
0.331
0.266

(OM, %)
2.11
2.3
1.15
1.86
2.10
1.47
1.28
1.81

ฟอสฟอรัส
ที่เปน
ประโยชน
(mg/kg)
65
63
16
52
36
35
33
33

โพแทสเซียมที่
แลกเปลีย่ นได

แคลเซียม

แมกนีเซียม

(mg/kg)
175
168
199
142
156
137
139
131

(mg/kg)
3368
3229
2640
3262
3650
2838
2919
3054

(mg/kg)
648
606
520
621
611
553
461
538

