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บทคัดยอ 

 ทดสอบความเปนพิษของสารสกัดหยาบจากดอกผกากรองโดยทําการสกัดหยาบดวยตัวทําละลายเฮกเซน  
ไดคลอโรมีเทนและเมทานอล ดวยวิธี soxhlet apparatus เปนเวลา 8 ชั่วโมง นําสารสกัดหยาบแตละสวนมา
ทดสอบความเปนพิษแบบสัมผัสโดยหยดสารสกัดหยาบจากดอกผกากรองลงบนอกปลองที่ 3 ของหนอนกระทูผัก
วัยสอง พบวาความเขมขน 10% w/v ของสารสกัดจากดอกผกากรองดวยไดคลอโรมีเทนทําใหหนอนตายมากที่สุด
ภายใน 7 วัน ถึง 56% รองลงมาคือสารสกัดหยาบจากเฮกเซน 34%  ซึ่งมากกวาชุดควบคุม (2%) (p < 0.05) เมื่อ
นําสารสกัดหยาบของดอกผกากรองมาทดสอบความเปนพิษโดยการกิน พบวาสารสกัดจากไดคลอโรมีเทนมีผลทํา
ใหหนอนตายถึง 16% แตไมแตกตางทางสถิติจากชุดควบคุม ในการทดสอบความเปนพิษตกคางและความเปนสาร
ไลตอไรสองจุดพบวา สารสกัดหยาบจากดอกผกากรองดวยไดคลอโรมีเทนและเฮกเซนที่ความเขมขน 1% w/v (no-
chioce test) ทําใหไรสองจุดตกจากใบพืชที่ทดสอบ 66.04% และ 60.83% ตามลําดับ สวนจํานวนตัวที่ตายไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับชุดควบคุม (10.21%) (p > 0.05) นําสารสกัดหยาบจากเฮกเซนและไดคลอโรมีเทนมา
ทดสอบที่ความเขมขนตางๆ พบวาคา median effective concentration (EC50)  ของสารสกัดจากเฮกเซนและได
คลอโรมีเทนเทากับ 0.699% และ 0.881% ตามลําดับ ในการทดสอบแบบ choice test สารสกัดหยาบจากเฮกเซน
และไดคลอโรมีเทนมีผลไลไรสองจุดใหไปอยูในดานที่ไมไดทาสารสกัด โดยมีจํานวนตัวในดานที่ทาสารสกัดนอย
กวาดานที่ไมไดทาสารสกัด (p < 0.05) ภายในเวลา 72 ชั่วโมง  
 
คําสําคัญ : ผกากรอง  สารสกัดหยาบ  หนอนกระทูผัก  ไรสองจุด  
 

ABSTRACT 
 Lantana camara flowers were extracted by soxhlet apparatus for 8 hours by hexane, 
dichloromethane and methanol. Each crude extracts were tested for the topical toxicity by applying 
these extracts on the third thorax of Spodoptera  litura (second instar). The result showed that the 10% 
(w/v) dichloromethane crude extract  was the most effective, which caused Spodoptera  litura die for 
56%  in 7 days, followed by hexane extract for 34%, which higher than control (2%) (p < 0.05). For oral 
toxicity, Lantana camara flowers extract from dichloromethane 10% w/v caused Spodoptera  litura die 
16% higher than  that of control; however, it was not significantly difference. For residual toxicity and 
repellent effect on Tetranychus urticae,  results from  no choice bioassay showed that both 
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dichloromethane  and hexane extracts (1% w/v) of Lantana camara flowers repelled  Tetranychus 
urticae out of the leaf discs at 66.04% and 60.83%, respectively. However, the mortality rate of T. 
urticae in treatments did not significantly different from control. The dichloromethane and hexane 
extracts of Lantana camara flowers  were  tested in three different concentrations to calculate the 
median effective concentration (EC50). The repellent effects of hexane and dichloromethane were 
observed with the EC50  of 0.699% and  0.881%, respectively. In choice test, hexane and 
dichloromethane crude extracts repelled T. urticae to the untreated side of the leaf discs in 72 hours, 
which the numbers of mite  on treated side were lower than their untreated side (p < 0.05).   
 
Keywords : Lantana camara, crude extract, Spodoptera litura, Tetranychus urticae   
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คํานํา 
สารกําจัดแมลงยุคใหมที่นํามาใชควบคุมประชากรแมลงนั้นควรเปนสารที่ไดจากธรรมชาติ  ซึ่งมีการ

สลายตัวไดเอง  และมีความจําเพาะเจาะจงสูง  ในปจจุบันมีการใชสกัดจากพืชตางๆ  เชน สารสกัดจากสะเดา  
ตะไครหอม  ขา  ขมิ้นชัน  สาบเสือในการกําจัดศัตรูพืชกันอยางกวางขวาง   Barroga and Morallo. (1984) 
ทดสอบความเปนพิษแบบสัมผัสของสารสกัดจากน้ํามันหอมระเหยของดอกผกากรอง (Lantana camara L.) ตอ
หนอนใยผัก (diamondback moth) วัยที่ 2 พบวา ใหคา LD50 = 5.498 mg/g น้ําหนักตัว    ในการทดสอบการ
ยับยั้งการกินอาหาร (ใบกะหล่ํา) ของหนอนใยผักของสารสกัดหยาบดวยน้ําจากใบของผกากรองที่ทดลองแบบ wet 
method  พบวาพื้นที่ใบกะหล่ําที่หนอนกินนอยกวาพื้นที่ใบของกลุมควบคุม ที่ 24 ชั่วโมง  และพบวาเมื่อพนสาร
สกัด (1 g/ml) ใสใบกะหล่ําที่มีตัวหนอนอยูจะเกิดการตายของตัวหนอน 76.7%  ที่ 24 ชั่วโมง   Facknath. (1999) 
ใชสารสกัดจากสะเดา (Azadirachta indica),  Ayapana (Ayapana triplinervis) และผกากรอง (Lantana 
camara) รวมกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ในการควบคุมการเจริญเติบโตของหนอนใยผัก (Plutella 
xylostella) และหนอนกะหล่ํา (Crocidolomia binotalis) ในแปลงกะหล่ํา พบวาใหประสิทธิภาพใกลเคียงกับ
สารเคมี Prothiofos  สุภาณีและคณะ (2545) ศึกษาความเปนพิษของน้ํามันหอมระเหยจากผกากรองซึ่งสกัดดวย
วิธีกล่ันดวยไอน้ําตอดวงงวงขาวโพด  โดยทดสอบความเปนพิษแบบสัมผัสตายดวยวิธี  residual  film  test  ไดคา 
LC50 เทากับ 0.338% และแสดงคุณสมบัติเปนสารไล  โดยมีคา EC50  เทากับ 10.429%   ผลการยับยั้งการวางไข
โดยการใชสารคลุกกับเมล็ดพบวาน้ํามันหอมระเหยจากผกากรองมีคา EC50 = 6.343% ที่ 48 ชั่วโมง 
 ศัตรูพืชทั้งสองพบระบาดในพืชหลายชนิดและแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว การวิจัยนี้จึงวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสารสกัดหยาบจากดอกผกากรองที่ออกฤทธิ์ตอหนอนกระทูผักโดยการทดสอบความเปนพิษดวยการกิน  การ
สัมผัสตาย    รวมทั้งทดสอบความเปนพิษตกคางและความเปนสารไลของสารสกัดหยาบจากดอกผกากรองตอไร
สองจุด ซึ่งการศึกษานี้จะเปนขอมูลสําคัญในการนําผกากรองไปใชในการควบคุมศัตรูพืช 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. การสกัดสารจากดอกผกากรอง 
เก็บผกากรองจากบริเวณอาคาร 5 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คัดเลือกเอาเฉพาะดอกเพื่อนํามาสกัด  

ลางดอกผกากรอง  ซับน้ําออกและผึ่งลมใหแหง  นําเขาเครื่องอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  เวลา 3 ชั่วโมง  ปน
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ใหเปนชิ้นเล็กๆ  ชั่งน้ําหนัก 10 กรัม ใสลงใน thimble  จากนั้นเติมตัวทําละลายเฮกเซนปริมาตร 200 มิลลิลิตร ลงใน

ขวดกนกลม สกัดดวยเครื่อง soxhlet extractor เปนเวลา 8 ชั่วโมง  แลวเปลี่ยนตัวทําละลายเปนไดคลอโรมีเทน  

ปริมาตร 200 มิลลิลิตร สกัดตอเปนเวลา 8 ชั่วโมงแลวเปลี่ยนตัวทําละลายเปนเมทานอลปริมาตร 200 มิลลิลิตร 

สกัดตอเปนเวลา 8 ชั่วโมง นําสารสกัดจากเฮกเซน  ไดคลอโรมีเทน และเมทานอลไประเหยดวยเครื่องระเหยแหง

สูญญากาศที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส  (อธิราช, 2550) ชั่งน้ําหนักสารสกัดหยาบที่ได จากนั้นนําสารสกัดหยาบ

ไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และนําสวนของสารสกัดหยาบมาทดสอบความเปนพิษตอหนอนกระทูผัก 

และความเปนสารไลตอไรสองจุดตอไป 
 

2.  การทดสอบกับหนอนกระทูผัก 

2.1 การเตรียมหนอนกระทูผัก 

นําหนอนกระทูผักจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  บางเขน  กรุงเทพฯ  มาพักไวที่

หองควบคุมอุณหภูมิ  25  องศาเซลเซียส จนหนอนกระทูผักเจริญเติบโตเขาวัยสองจึงนําไปทดลองในขั้นตอไป 

 2.2 การทดสอบความเปนพิษโดยการสัมผัส (Contact toxicity) 

 เตรียมสารสกัดที่ความเขมขนตางๆ 4 ความเขมขนคือ 1%  4%  7% และ 10% w/v โดยใชเอทานอลเปน

ตัวทําละลาย และชุดควบคุมที่ใชเอทานอล  นําหนอนกระทูผักวัยสอง มาชุดละ 10 ตัว ตอสารสกัด 1 ความเขมขน 

ทําการทดลอง 5 ซ้ํา  ชั่งน้ําหนักของหนอนกระทูผักเพื่อคัดเลือกหนอนกระทูผักที่มีน้ําหนักใกลเคียงกัน แลวนําสาร

สกัดที่เตรียมไวมาหยดลงบนสวนอกของหนอนกระทูผัก บริเวณปลองที่ 3  ปริมาตร 2 ไมโครลิตร  ปลอยทิ้งไวให

สารสกัดแหง  แลวยายหนอนกระทูผักไปไวในอาหารเทียม สังเกตและบันทึกการตายทุกวันเปนเวลา 7 วัน (อธิราช, 

2550)  

2.3 การทดสอบความเปนพษิโดยการกิน (Oral  toxicity) 

เตรียมสารสกัดที่ความเขมขน 1%  4%  7% และ10%  w/v  และตัดใบคะนาเสนผาศูนยกลาง  2 

เซนติเมตร  หยดสารทดสอบลงบนใบพืช 30 ไมโครลิตร จํานวน  10  ใบ  ตอหนึ่งความเขมขนของสารสกัด ทําการ

ทดลอง 5 ซ้ํา  ทิ้งไวใหแหง  ปลอยหนอนกระทูผักวัยที่สองซึ่งอดอาหารแลว 6 ชั่วโมงและชั่งน้ําหนักหนอนแลว 

จํานวนหนึ่งตัวลงไปในจานเลี้ยงตัวหนอนที่มีใบพืชอยู  ปดฝาจานเลี้ยงที่มีรูระบายอากาศ  ใหหนอนกินใบพืชจน

หมด  ยายหนอนไปไวในถวยบรรจุอาหารเทียมใหมและเลี้ยงจนเปนตัวเต็มวัย  สังเกตและบันทึกจํานวนหนอนตาย

ทุกวันเปนเวลา 7วัน (อธิราช, 2550) 
 

3.  การทดสอบความเปนพษิและสารไลตอไรสองจุด 

3.1 ทดสอบความเปนพิษตกคางและเปนสารไลแบบ no choice test  

ทดสอบความเปนสารไลของสารสกัดหยาบจากผกากรองตอไรสองจุด โดยหยดสารสกัด(ความเขมขน 1% 

w/v)  น้ํา และเอทานอล 10% (ชุดควบคุม) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร บนใบหมอน  ที่ตัดไวแลวขนาดเสนผาศูนยกลาง 

2 เซนติเมตร  รอใหแหง  หลังจากนั้นเขี่ยไรเพศเมียที่เล้ียงไวลงบนใบหมอน จํานวน 20 ตัว แลววางใบหมอนไวบน

ฟองน้ําที่แชในน้ําและหุมดวยกระดาษทิชชูอยู   นับจํานวนไรที่ตกจากใบพืช  จํานวนไรที่ตายและที่รอด  จํานวนไข

ทุกๆ 24 ชั่วโมง เวลา 3 วัน (ทดสอบความเขมขนละ 12 ซ้ํา แตละซ้ําประกอบไปดวยใบหมอนสองใบ ผลการทดลอง

คํานวณเปนคาเฉลี่ยของแตละซ้ํา ถาสารสกัดหยาบที่ความเขมขน 1% ออกฤทธิ์ตอไร จึงทําการทดลองที่ความ

เขมขนตางๆ 3 ความเขมขนเพื่อหาคา EC50 ตอไป(อังศุมาลย, 2549)) 
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3.2 ทดสอบฤทธิ์ในการเปนสารไลแบบ choice test  

ตัดใบหมอนแกใหเปนวงกลม โดยยึดเอาเสนกลางใบใหอยูกึ่งกลางแบงเปนสองซีก กําหนดใหซีกหนึ่งเปน

ตํารับการทดลองและอีกซีกหนึ่งเปนชุดควบคุม (เอทานอล 10%) หยดสารสกัดความเขมขน 1% w/v  และชุด

ควบคุม บนดานหนาของใบซีกละ 25 ไมโครลิตร ใชไมโครปเปตเกลี่ยสารใหกระจายทั่วบริเวณแตละซีก ปลอยใหใบ

หมอนแหงที่อุณหภูมิหอง นําใบหมอนวางบนสําลีภายใน Petri dish  เขี่ยไรเพศเมียลงบนบริเวณเสนกลางใบหมอน

จํานวน 20 ตัวตอใบ จดบันทึกจํานวนไรที่ยังมีชีวิตอยู ตกน้ํา ตายและจํานวนไขที่อยูบนซีกที่เปนตํารับการทดลอง

และซีกของชุดควบคุมหลังทําการทดสอบทุก 24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วัน ทําการทดลองจํานวน 24 ซ้ํา (อังศุมาลย, 

2549) 
 

4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
ขอมูลที่ไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ  นํามาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA)  ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95%  และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย  โดยวิธี  Duncan  multiple  range  test (DMRT)  

และวิเคราะหหาคา LC50  โดยใชโปรแกรมทางสถิติ SPSS  
 

ผลและวจิารณ 
 

การทดสอบความเปนพิษกับหนอนกระทูผัก     
ในการทดสอบความเปนพิษแบบสัมผัสกับหนอนกระทูผักโดยใชสารสกัดที่สกัดหยาบจากดอกผกากรอง 

พบวาเมื่อเปรียบเทียบสารสกัดหยาบตางๆที่ความเขมขนสูงสุดคือ 10% w/v สารที่สกัดหยาบดวยไดคลอโรมีเทนทํา

ใหหนอนตายในวันแรกมากที่สุดถึง 32% รองลงมาคือ เฮกเซน 26% และโดยรวมการตายภายใน 7 วัน เทากับ 

56% และ 34% ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาสารสกัดหยาบจากเมทานอลและชุดควบคุม (p < 0.05) (ตารางที่ 1) และที่

ความเขมขน 1% 4% 7% และ 10% w/v สารสกัดหยาบจาก ไดคลอโรมีเทนมีแนวโนมทําใหหนอนกระทูผักตาย

มากขึ้นตามความเขมขนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะที่ความเขมขน 10% ทําใหหนอนตายมากที่สุด จึงนํามาคํานวณคา 

median lethal concentration (LC50) โดยใหคา LC50 = 9.352 % w/v สารสกัดหยาบจากเฮกเซนที่ความเขมขน

สูงขึ้นทําใหหนอนตายมากขึ้น ยกเวนที่ความเขมขน 7% และ 10% w/v ทําใหหนอนตายไมแตกตางกัน (p > 0.05)  

สารสกัดจากดอกผกากรองดังกลาวนี้ออกฤทธิ์ความเปนพิษแบบสัมผัสเชนเดียวกับที่ Barroga and Morallo 

(1984) ไดทําการศึกษาน้ํามันหอมระเหยจากดอกผกากรองกับหนอนใยผัก(Plutella xylostella)ระยะที่ 2 ซึ่งพบวา

มีคา LD50 = 5.498 mg/g น้ําหนักตัว  ในการทดสอบในแปลงทดลอง Facknath. (1999) ใชสารสกัดจากผกากรอง

รวมกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ในการควบคุมการเจริญเติบโตของหนอนใยผัก  และหนอนกะหล่ํา 

(Crocidolomia binotalis) ในแปลงกะหล่ํา พบวาใหประสิทธิภาพใกลเคียงกับสารเคมี Prothiofos  สุภาณีและ

คณะ (2545) ศึกษาความเปนพิษของน้ํามันหอมระเหยจากผกากรองซึ่งสกัดดวยวิธีกล่ันดวยไอน้ําตอดวงงวง

ขาวโพด  โดยทดสอบความเปนพิษแบบสัมผัสตายดวยวิธี  residual  film  test  ไดคา LC50 เทากับ 0.338% และ

แสดงคุณสมบัติเปนสารไล  โดยมีคา EC50  เทากับ 10.429%   ผลการยับยั้งการวางไขโดยการใชสารคลุกกับเมล็ด

พบวาน้ํามันหอมระเหยจากผกากรองมีคา EC50 = 6.343% ที่ 48 ชั่วโมง  สารสกัดหยาบจาก  เมทานอลในการ

ทดลองนี้ไมมีผลตอการตายของหนอนกระทูผัก    
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ในการทดสอบพิษทางการกินแมสารสกัดจากไดคลอโรมีเทนทําใหหนอนตายมากกวาสารสกัดดวยตัวทํา

ละลายอื่นและชุดควบคุม แตจากการวิเคราะหทางสถิติสารสกัดหยาบทั้งสามชนิดและชุดควบคุมทําใหหนอนตาย

โดยการกินไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 

 

ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการตายของหนอนกระทูผักโดยการสัมผัสสารสกัดหยาบชนิดตางๆ จากดอกผกากรองที่ 

 ความเขมขน10% w/v 

  การตายเฉลี่ย (%)    
              ตํารับการทดลอง 

1 วัน  7 วัน   
รวมการตายเฉลี่ย (%) 

  

เฮกเซน 26 8  34b   

ไดคลอโรมีเทน 32 24  56c   

เมทานอล 2 0  2a   

ชุดควบคุม 0 2  2a    

หมายเหต ุ   a, b, c  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกันในแตละแถวมีความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อม่ัน                   

    95 % โดยใชวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
 

 
รูปที่ 1 การตายของหนอนกระทูผักเมื่อไดรับสารสกัดหยาบจากเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และ   เมทานอล จากดอก 

 ผกากรองที่ความเขมขนตางๆ 
 

ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตการตายของหนอนกระทูผักโดยการกินสารสกัดหยาบชนิดตางๆจากดอกผกากรองที่ความ 

 เขมขน 10% w/v 

  การตายเฉลี่ย (%)     
ตํารับการทดลอง 

1 วัน  7 วัน   
รวมการตายเฉลี่ย (%) 

  

เฮกเซน 0 10  10   

ไดคลอโรมีเทน 0 16  16   

เมทานอล 0 4  4   

ชุดควบคุม 0 6  6    
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การทดสอบความเปนพิษตกคางและสารไลตอไรสองจดุแบบ no-choice  
สารสกัดหยาบจากดอกผกากรองดวยเมทานอล ไดคลอโรมีเทน และเฮกเซนที่ความเขมขน 1 % w/v  ไมมี

ผลตออัตราการตายของไรสองจุด (p > 0.05) ดอกผกากรองที่สกัดดวยไดคลอโรมีเทน และเฮกเซนที่ความเขมขน 

1% w/v ทําใหไรสองจุดตกจากใบพืชเฉลี่ยเทากับ 66.04%  และ 60.83% ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาชุดควบคุมน้ํา, ชุด

ควบคุมเอทานอล และสารที่สกัดหยาบดวยเมทานอล (p < 0.05) สารสกัดหยาบจากไดคลอโรมีเทน  เฮกเซนและ

เมทานอล ยังทําใหอัตราการวางไขของไรสองจุดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        

(p < 0.05)  โดยลดอัตราการวางไขถึง 42.31%  34.71% และ  17.36% ตามลําดับ แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  การออกฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากดอกผกากรองตอไรสองจุดที่ความเขมขน 1 % w/v 

T. urticae 
ตัวทําละลาย 

%การตาย  %ตกจากใบพืช อัตราการวางไข/วัน 

ชุดควบคุมน้ํา 9.38a 8.33a 10.41a 

ชุดควบคุมเอทานอล 10.21a 5.63a 10.14a 

เมทานอล 9.58a 13.54a 8.38b 

ไดคลอโรมีเทน 12.71a 66.04b 5.85c 

เฮกเซน 15.83ab 60.83b 6.62c 

หมายเหต ุ   a, b, c  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกันในแตละแถวมีความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อม่ัน                   

    95 % โดยใชวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  

 

สารสกัดหยาบจากดอกผกากรองดวยไดคลอโรมีเทนและเฮกเซนออกฤทธิ์ในการเปนสารไลที่มี

ประสิทธิภาพสูง จึงไดทําการทดสอบเพิ่มที่ความเขมขนตางๆ คือ 0.5%, 0.7% และ 0.9% w/v  เพื่อใชคํานวณคา 

EC50 (median effective concentration) เปอรเซ็นตของจํานวนตัวที่ตกจากใบพืชที่ความเขมขนตางๆ (รูปที่ 2) คา 

EC50ของสารสกัดหยาบจากเฮกเซน คือ 0.699 %w/v  และไดคลอโรมีเทนคือ 0.881 %w/v   

 
รูปที ่2 เปอรเซ็นตการตกจากใบพืชของไรสองจุดเมื่อไดรับสารสกัดหยาบจากเฮกเซนและไดคลอโรมีเทนของดอก 

 ผกากรอง 
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การทดสอบการเปนสารไลตอไรสองจุดแบบ choice test  

      สารที่สกัดหยาบจากดอกผกากรองดวยเฮกเซน แสดงความเปนสารไลตอไรสองจุดแบบ choice test มาก

ที่สุด รองลงมาคือไดคลอโรมีเทนและเมทานอล ตามลําดับ สังเกตไดจากจํานวนตัวที่อยูบนดานที่ทาสารสกัดไมถึง 

50% เทียบกับจํานวนตัวทั้งหมดซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ทั้งภายใน 24 48 และ 72 ชั่วโมง 

โดยเฉพาะเฮกเซนและไดคลอโรมีเทน ในเรื่องการวางไขของไรสองจุดสารสกัดทั้งสามชนิดสามารถยับยั้งไรสองจุด

ใหวางไขในดานที่ทาสารสกัดไดนอยลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกันเมื่อเทียบกับดานที่ไมมีสารสกัด (p < 

0.05) (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4  จาํนวนตัวและไข (เปอรเซ็นต) ของไรสองจุดที่อยูบนดานที่ทาสาร 

           จํานวนไรสองจุด                  จํานวนไข  
  ตัวทําละลาย 

             24 ช่ัวโมง 48 ช่ัวโมง 72 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 48 ช่ัวโมง 72 ช่ัวโมง 

เมทานอล 11.77* 37.40* 53.82 8.02* 25.99* 41.58* 

 (48/408) (144/385) (162/301) (197/2457) (741/2851) (987/2374) 

ไดคลอโรมีเทน 1.65* 21.13* 34.74* 0.52* 6.53* 37.13* 

 (7/424) (75/355) (99/285) (12/2320) (142/2173) (551/1484) 

เฮกเซน 0.25* 6.95* 15.86* 0.05* 0.75* 7.19* 

 (1/399) (21/302) (23/145) (1/2125) (15/1994) (64/890) 

น้ํา  เอทานอล (ชุดควบคุม) 51.75 50.66 48.57 51.36 59.53 40.59 

  (207/400) (192/379) (170/350) (1629/3172) (1902/3195) (1296/3193) 

เครื่องหมาย * แสดงถึงเปอรเซ็นตทีแ่ตกตางอยางมีนยัสําคัญจาก 50% (p < 0.05) 

 

สรุปผลการทดลอง 

สารสกัดหยาบจากไดคลอโรมีเทนสามารถออกฤทธิ์โดยแสดงความเปนพิษแบบสัมผัสตอหนอนกระทูผัก

มากที่สุดและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามความเขมขนที่มากขึ้นโดยมีคา LC50 = 9.352 % w/v  เมื่อนําสารสกัดหยาบ

จากดอกผกากรองมาทดสอบความเปนพิษตกคางและเปนสารไลตอไรสองจุด พบวาสารสกัดจากเฮกเซนใหผลใน

การเปนสารไลตอไรสองจุดมากกวาสารสกัดจากไดคลอโรมีเทน ซึ่งคา EC50 ของสารสกัดทั้งสองเทากับ 0.699 %

และ 0.881 %w/v.  ตามลําดับ  สารสกัดจากไดคลอโรมีเทน  เฮกเซน และเมทานอลยังทําใหอัตราการวางไขของไร

สองจุดลดลงแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับชุดควบคุม โดยลดอัตราการวางไขลง 42.31%  34.71% และ  17.36%  

ผลการทดลองเหลานี้แสดงใหเห็นวา สารสกัดหยาบจากทั้งสวนของเฮกเซนและไดคลอโรมีเทนออกฤทธิ์ตอสัตว 

ทดลองทั้งสอง จึงคาดวานาจะมีสารออกฤทธิ์เหมาะที่นํามาศึกษาตอยอด หรือมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของ

ความเปนพิษดานอื่นหรือตอศัตรูพืชชนิดอื่นตอไป 

 

เอกสารและสิ่งอางอิง 
สุภาณี พิมพสมาน  สังวาล สมบูรณ  และเบญจมาภรณ ฤทธิ์ไธสง.  2545.  ความเปนพษิและผลในการไลของ

น้ํามันหอมระเหยตอดวงงวงขาวโพด. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 33(6): 295-299. 
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อธิราช หนูสีดํา.  2550.  ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสมจี้ในการควบคุมหนอนกระทูผัก Spodoptera                

            litura (Fabricius)(Lepidoptera:Noctuidae). วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อังศุมาลย จันทราปตย.  2549. งานวิจัยและพัฒนาพชืปาบางชนิดเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ, น. 6.  เอกสาร

การเปดอบรมเชิงปฏิบัติการ.  ภาควิชากฏีวิทยา  คณะเกษตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

Barroga, S. F.  and B. Morallo-Rejesus.  1984.  Mechanism of joint action of insecticides on malathion-

resistant diamondback moth, Plutella xylostella (L.).  Philipp. Entomol. 5: 115-137. 

Facknath, S.  1999.  Control of Plutella xylostella and Crocidolomia binotalis through the combined 

effect of Bacillus thuringiensis and botanical pesticides.  AMAS. 87-92. 
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