
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1573 

ฤทธิ์ควบคุมหนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) ของสารสกัดจากเหงาคางคาวดํา  
(Tacca chantrieri Andre) 

Control of Diamondback moth, Plutella xylostella L. Larvae by Rhizome Extracts of  
Tacca chantrieri Andre. 

 

มยุรฉัตร เกื้อชู1  ศิริพรรณ ตันตาคม1  และธรรมศักดิ์ ทองเกตุ2 

Mayurachat Kuachoo1, Siripan Tantakom1 and Thammasak Thongket2 

 

บทคัดยอ 
  จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวทําละลาย ไดแก อะซิโตน แอลกอฮอล น้ํารอน และน้ํา ในการ

สกัดสารออกฤทธิ์ควบคุมหนอนใยผักจากเหงาคางคาวดํา  พบวาสารสกัดดวยน้ําและน้ํารอน ไมมีฤทธิ์ในการ

ควบคุมหนอนใยผัก แตสารสกัดที่สกัดดวยอะซิโตนและแอลกอฮอลใหผลในการยับยั้งการกินได ซึ่งในกรณี

ของอะซิโตน สารสกัดที่ระดับความเขมขน 0.2%(w/v) ยังคงแสดงฤทธิ์ในการยับยั้งการกินของหนอนได 

 
คําสําคัญ : สารยับยั้งการกินอาหาร  เหงาคางคาวดํา  หนอนใยผัก 

 

ABSTRACT 

 The comparative study of the efficiency to control Diamondback moth, Plutella xylostella L. 

larvae of extracts from Tacca chantrieri Andre. Rhizome was investigated. Different solvent; acetone, 

alcohol, hot water and water were used for extraction. The result showed that water and hot water 

extracts had no antifeedant efficiency.  While acetone and alcohol extracts exhibited antifeedant 

effect at the minimum concentration 0.2 %   
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คํานํา 
 ในแตละปประเทศไทยนําเขาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนมูลคามาก สงผลใหเกษตรกรไดรับ

ผลกระทบมากมาย ไมวาจะเปนตนทุนในการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ หรือไดรับอันตรายจากการใชสารเคมีที่ติดตอกัน

มาเปนเวลานาน นอกจากนั้นยังสงผลเสียตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนอีกดวย ผลกระทบดังกลาวเปน
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แรงผลักดันการวิจัยวิธีการปองกันกําจัดแมลงศัตรูทางการเกษตรที่ปลอดภัยและราคาไมแพง การใชสารสกัดจาก

พืชสมุนไพรเปนทางเลือกหนึ่งที่ไดรับความสนใจมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยที่มีความหลากหลายของ

พรรณพืชและมีภูมิปญญาดานพืชสมุนไพรจํานวนมาก 

 คางคาวดําหรือเนระพูสีไทย (Black lily, Bat flower) ชื่อวิทยาศาสตร Tacca chantrieri Andre. วงศ 

Taccaceae (ภาพที่ 1) เปนไมลมลุกอายุหลายป เจริญเติบโตไดดีในที่ที่มีอากาศเย็นชื้น แสงแดดรมรําไร (วงค

สถิตน และคณะ, 2539)  ลักษณะทั่วไปของตนคางคาวดํามีความสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร มีเหงาใตดิน 

รูปทรงกระบอก มีการนํามาใชในรูปของยาสมุนไพรแผนโบราณ โดยมีฤทธิ์แกเบื่อเมา แกปวดเมื่อยตามรางกาย 

แกล้ินคอเปอย แกไอ ปวดทอง มะเร็ง อาหารไมยอย อาหารเปนพิษ โรคกระเพาะ บํารุงรางกาย แกโรคความดัน

ต่ํา บํารุงกําลังทางเพศ บํารุงกําลังสตรีระหวางตั้งครรภและแกผดผื่นคัน การศึกษาวิจัยระยะหลังพบวานอกจาก

ฤทธิ์ทางยารักษาโรคแลว สารสกัดจากพืชชนิดนี้ยังสามารถยับยั้งการกินของหนอนใยผักได (ไตรรัตน และคณะ, 

2552) 

 ดังนั้น สารสกัดดังกลาวจึงอยูในความสนใจของผูวิจัยคอนขางมาก เนื่องจากหนอนใยผักเปนแมลงศัตรู

พืชผักที่สําคัญชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะพืชตระกูลกะหล่ําซึ่งเกษตรกรมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดในปริมาณที่สูง

มาก ทําใหเกิดความตานทานของหนอนเกิดขึ้น(พรรณเพ็ญ และคณะ, 2543) งานวิจัยนี้จึงมุงเนนการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเหงาคางคาวดําในการปองกันกําจัดหนอนใยผัก จากการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้ง

การกินของแมลง ซึ่งจะทําใหโอกาสที่จะชักนําใหแมลงสรางความตานทานตอสารออกฤทธิ์นอยลง 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. การเตรียมแมลง 
 เก็บหนอนใยผัก P. xylostella จากแปลงผักของเกษตรกรในอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี และนํามา

เล้ียงเพิ่มปริมาณในหองปฏิบัติการ โดยใชใบผักคะนาที่ปลูกไวในแปลงทดลองเปนพืชอาหาร และใชหนอนใยผัก

วัยที่ 2 มาใชในการทดลองในหองปฏิบัติการ 
 

2. การเตรียมสารสกัดจากพืช 
 นําสวนของเหงาคางคาวดําสดที่ไดมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มาลางน้ํา

ใหสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็กๆ แลวนําไปอบจนแหง จากนั้นนําไปปนดวยเครื่องบดจนละเอียด แลวนําไปสกัดดวยตัว

ทําละลายตางๆ ดังนี้ 

  2.1 การสกัดดวยตัวทําละลายอินทรีย แชตัวอยางพืชในอะซิโตน (AR) และแอลกอฮอล 95% (ALR) 

อัตราสวน ตัวอยางพืช:ตัวทําละลายอินทรีย = 1:7 (w/v) ทิ้งไว 3 วัน หลังจากนั้นนํามากรองเอาสวนสกัดดวยผา

ขาวบางและกระดาษกรองตามลําดับ ระเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่องลดอุณหภูมิต่ํา (Rotatory Evaporator) 

จนหมด นําสารสกัดที่ไดไปเก็บโดยวิธีแชเย็นเพื่อใชทดลองตอไป 

 2.2 การสกัดดวยน้ํารอน (HR) อัตราสวน ตัวอยางพืช:น้ํา = 1:7 (w/v) ตมที่อุณหภูมิ 60ºC นาน 4 

ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็นหลังจากนั้นนํามากรองเอาสวนสกัดดวยผาขาวบางและกระดาษกรองตามลําดับ จะไดเปน

สารสกัดดวยน้ํารอน นําไปเก็บโดยวิธีแชเย็นเพื่อใชทดสอบตอไป 
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 2.3 การสกัดดวยน้ํา (WR) อัตราสวน ตัวอยางพืช:น้ํา = 1:7 (w/v) ทิ้งไว 3 วัน หลังจากนั้นนํามากรอง

เอาสวนสกัดดวยผาขาวบางและกระดาษกรองตามลําดับ จะไดสวนสกัดจากเหงาคางคาวดํา นําไปเก็บโดยวิธีแช

เย็นเพื่อใชทดลองตอไป 

 

3. ทดสอบประสิทธิภาพในการยับย้ังการกินอาหาร (Antifeedant)  
 เตรียมสารสกัดจากเหงาคางคาวดํา ดวยตัวทําละลายทั้ง 4 ชนิด ไดแก อะซิโตน, แอลกอฮอล, น้ํารอน 

และน้ํา ที่ความเขมขน 0.05, 0.1, 0.2 และ 0.4% (W/V) และใชน้ําเปลาเปนชุดควบคุม จากนั้นเตรียมหนอนวัย 

2-3 ที่ตองการทดสอบโดยอดอาหารหนอนไวกอนนาน 12 ชั่วโมง ตัดใบคะนาเปนรูปส่ีเหลี่ยมขนาด 4 × 5 

เซนติเมตร จุมใบคะนาลงในสารสกัดที่เตรียมไว ผ่ึงใบใหแหง วางใบคะนาชุบสารลงในถวยเลี้ยงแมลง เขี่ยหนอน

ลงบนใบคะนา 10 ตัว ทดสอบ 3 ซ้ําตอ 1 ความเขมขน บันทึกการกินของหนอนหลังการทดลองที่ 48 ชั่วโมง โดย

วัดพื้นใบกอนและหลังการกินดวยเครื่องวัดพื้นที่ใบ (Leaf area meterรุน LI - COR) และคํานวณหาคา 

antifeedant index ตามวิธีของ Escoubas et al. (1992) โดยใชสูตร  

AFI = [%T/(%T+%C)]×100 (เมื่อ%T= %การกินในชุดทดสอบ และ %C= %การกินในชุดควบคุม) 
 

ผลและวจิารณ 
 จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการกินของสารสกัดจากเหงาคางคาวดําที่สกัดดวยอะซิโตน, แอลกอฮอล, น้ํา

รอน และน้ํา ตอหนอนใยผัก ที่ระดับความเขมขน 0.05, 0.1 0.2 และ 0.4%(w/v) พบวา ในการทดสอบทุกๆ 

ความเขมขน เมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้น พื้นที่ใบคะนาที่ถูกทําลายในชุดทดสอบมีแนวโนมลดลง เมื่อ

เปรียบเทียบพื้นที่ใบคะนาในชุดทดสอบกับชุดควบคุม พบวาพื้นที่ใบคะนาที่ถูกทําลายในชุดทดสอบดวยตัวทํา

ละลายตางๆ ที่ความเขมขนตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพื้นที่ใบคะนาที่ถูกทําลายในชุด

ควบคุม 

 จากการคํานวณคาดัชนีการยับยั้งการกินอาหารของหนอนใยผักในการทดสอบดวยสารสกัดจากเหงา

คางคาวดํา เมื่อเปรียบเทียบคาเปอรเซ็นตยับยั้งการกิน (AFI) ของหนอนใยผัก ถาคา AFI เทากับ 0.00% 

หมายถึงชิ้นใบพืชทดลองไมถูกกิน (มีศักยภาพยับยั้งการกินสูงสุด) และคา AFI เทากับ 50 คือหนอนกินชิ้นใบพืช

ทดลองและชิ้นใบพืชควบคุมเทากัน แสดงวาไมมีศักยภาพยับยั้งการกิน จะเห็นไดวาสารสกัดจากเหงาคางคาวดํา

ที่สกัดดวยอะซิโตน (AR) ที่ความเขมขน 0.05 และ 0.1% (w/v) สารสกัดดวยแอลกอฮอล (ALR) ที่ความเขมขน 

0.05, 0.1 และ 0.2% (w/v) สารสกัดดวยน้ํารอน (HR) และสารสกัดดวยน้ํา (WR) ที่ความเขมขน 0.05, 0.1, 0.2 

และ 0.4% (w/v) ใหคา AFI เทากับ 46.50±3.95, 34.60±2.31, 37.50±3.64 , 37.13±4.44, 33.20±1.27, 

63.54±5.57, 46.97±1.95, 45.50±0.88, 41.50±1.27, 45.00±14.39, 48.06±1.06, 37.89±4.63, 35.94±0.83% 

ตามลําดับ (Table 1)  ซึ่งจากมาตรฐานของ Escoubas et al. (1992) ที่กลาววาคา AFI ที่แสดงวามีฤทธิ์ยับยั้ง

การกินไดตองมีคาต่ํากวา 30 แสดงวาสารสกัดจากเหงาคางคาวดําที่สกัดดวยอะซิโตน (AR) ที่ความเขมขน 0.05 

และ 0.1% (w/v) สารสกัดดวยแอลกอฮอล (ALR) ที่ความเขมขน 0.05, 0.1 และ 0.2% (w/v) สารสกัดดวย 

น้ํารอน (HR) และสารสกัดดวยน้ํา (WR) ที่ความเขมขน 0.05, 0.1, 0.2 และ 0.4% (w/v) ไมมีผลยับยั้งการกินของ
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หนอนใยผัก ซึ่งผลแตกตางกับ ไตรรัตน และคณะ (2552) ที่รายงานวาสารสกัดคางคาวดําตมดวยน้ํารอนมีฤทธิ์

ในการยับยั้งการกินอาหารของหนอนใยผัก 

 อยางไรก็ตามสารสกัดจากเหงาคางคาวดําที่สกัดดวยอะซิโตน ที่ความเขมขน 0.4 และ 0.2% (w/v) และ

สารสกัดที่สกัดดวยแอลกอฮอล ที่ความเขมขน 0.4% (w/v) ใหคา AFI เทากับ 29.39±2.16, 32.20±3.47 และ 

31.81±1.83 % ตามลําดับ (Table 1) แสดงวาสารสกัดจากเหงาคางคาวดําที่สกัดดวยอะซิโตนและสกัดดวย

แอลกอฮอล ก็สามารถยับยั้งการกินของหนอนได แตตองใชในอัตราความเขมขนที่สูง และที่ความเขมขน 0.2%  

(w/v) ของสารสกัดที่สกัดดวยอะซิโตน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความเขมขน 0.4% (w/v) 

สารสกัดที่สกัดดวยแอลกอฮอล ดังนั้นจึงอาจใชที่ความเขมขน 0.2% (w/v) ของสารสกัดที่สกัดดวยอะซิโตนได  

ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับ ไตรรัตน และคณะ (2552) ซึ่งรายงานวาสารสกัดคางคาวดําดวยวิธี ethanol soxhlet 

extraction สามารถยับยั้งการกินอาหารของหนอนใยผักได รัตติยาและพิทยา (2543) รายงานวาสารสกัดหยาบ

จากลําตนใตดินของคางคาวดําดวยอะซิโตนที่ความเขมขน 1% สามารถยับยั้งการกินอาหารของหนอนกระทูผัก

ไดดีมาก และ ปทุมพร (2546) รายงานวาสารสกัดหยาบคางคาวดําดวย ethanol มีฤทธิ์ยับยั้งการกินอาหารของ

หนอนกระทูผักไดคอนขางดี เชนเดียวกับ เอมอร (2536) ซึ่งรายงานวาพืชตระกูลเดียวกันคือ เทายายมอมมีสาร

ออกฤทธิ์ยับยั้งการกินอาหารของหนอนกระทูผักได 

 

สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดสอบ พบวาสารสกัดจากเหงาคางคาวดําที่สกัดดวยอะซิโตนและสกัดดวยแอลกอฮอล มี

ฤทธิ์ในการยับยั้งการกินอาหารของหนอนใยผักได แตตองใชในอัตราความเขมขนที่สูง โดยสารสกัดจากเหงา

คางคาวดําที่สกัดดวยอะซิโตน ที่ความเขมขน 0.4 และ 0.2% (w/v) และสารสกัดที่สกัดดวยแอลกอฮอล ที่ความ

เขมขน 0.4% (w/v) ใหคา AFI เทากับ 29.39±2.16, 32.20±3.47 และ 31.81±1.83 % ตามลําดับ 
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Table 1 Antifeedant effect of the extracts from Tacca chantrieri Andre. Rhizome on the 2nd and 3rd       

                instars larvae of the diamondback moth, indicated by the damage of treated chinese kale   

                leaf area  and Antifeedant Index1/(AFI). 

 

Crude extract 
Tested concentration 

(%w/v) 
Demaged leaf area/10 larvae 

(cm2)2/ 

AFI 
(Mean± SE) 2/ 

AR 0.4                0.78 a            29.39±2.16 a 

AR 0.2                0.90 ab            32.20±3.47 ab 

AR 0.1                1.00 abc            34.60±2.31 abcd 

AR 0.05                1.67 abcd            46.50±3.95 bcd 

ALR 0.4                0.87 ab            31.81±1.83 ab 

ALR 0.2                0.94 abc            33.20±1.27 abc 

ALR 0.1 1.14 abcd          37.13±4.44 abcd 

ALR 0.05 1.14 abcd            37.50±3.64 abcd 

HR 0.4 1.33 abcd          41.50±1.27 abcd 

HR 0.2 1.59 abcd            45.50±0.88 bcd 

HR 0.1 1.67 abcd            46.97±1.95 bcd 

HR 0.05                3.48 d            63.54±5.57 e 

WR 0.4 1.05 abcd           35.94±0.83 abcd 

WR 0.2 1.18 abcd           37.89±4.63 abcd 

WR 0.1 1.73 abcd            48.06±1.06 cd 

WR 0.05                1.96 c           45.00±14.39 bcd 

Untreated control                  1.87 bc            49.87±2.10 d 

F-test  * * 

C.V. (%)  53.52 26.12 
 
1/ 48 hours after infested 
2/ Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

* = highly significant at p < 0.05 
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