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บทคัดยอ 
           ศึกษาประสิทธิภาพในการเปนสารไลแมลงของสารขมิ้นชันที่กล่ันดวยไอน้ําตอหนอนกระทูผัก (Spodoptera 

 litura Fabricius) วัย 2-3 พบวา สารขมิน้ชันที่กล่ันดวยไอน้ํามปีระสิทธิภาพดีที่สุดในการไลแมลงที่ความเขมขน 

10% ปริมาตร/ปริมาตร โดยสามารถไลหนอนกระทูผักได 80% เมื่อใชเวลา 15 นาท ี และประสิทธภิาพในการไล

หนอนกระทูผักลดลงเมื่อเวลาผานไป หลังทดลอง 5 ชัว่โมง หนอนจะถูกไลเพียง 30-65%  
 
คําสําคัญ : สารไลแมลง  ขมิ้นชัน  หนอนกระทูผัก 

 

ABSTRACT 
 The repellency of the steam distillation essential oils from turmeric rhizome (Curcuma longa 

Linn.) to control 2nd- 3rd instar larvae of common cutworm (Spodoptera litura Fabricius), was studied. 

The result showed that turmeric oil at 10% (v/v) concentration had the greatest effect in repellent 

common cutworm larvae, with 80% repellent, at 15 minute and reduce effect after time longer 5 hours 

that was repellened the larvae only 30-65%. 
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คํานํา 
 หนอนกระทูผัก Spodoptera litura Fabricius (Lepidoptera : Noctuidae) เปนแมลงศัตรูผักที่มี

ความสําคัญชนิดหนึ่งตอการปลูกผักในประเทศไทย ตัวหนอนเริ่มทําลายผักตั้งแตเร่ิมฝกออกจากไขใหมๆ โดยอยู

รวมกันเปนกลุมในระยะแรกๆ ในระยะตอมาจะเริ่มทําลายสวนยอดอยางรนุแรง สามารถกัดกินใบ กาน ดอก หัว ได

ทุกสวน ทําความเสียหายใหกับพืชผักมาก เนื่องจากเปนหนอนที่มีขนาดใหญและแพรระบาดไดอยางรวดเร็วตลอด

ทั้งป ทําลายพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากมายหลายชนิด ทั้งพืชผัก ไมผล พืชไร และไมดอก(กลุมงานวิจัย

แมลงศัตรูผักไมดอกและไมประดับ, 2542)  

 การปองกันกําจัดที่เกษตรกรนิยมใชคือสารเคมีสังเคราะห เพราะใชงายสะดวกและเห็นผลเร็ว แตผลเสียที่

ตามมาอีกมากมาย เชน เปนพิษตอตัวผูใช สัตวเล้ียง และสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากพษิภัยโดยตรงตอเกษตรกร

ผูใช ปจจุบันยังพบปญหาเกี่ยวกับการปนเปอนของสารพิษเหลานี้ในผลผลิตทางการเกษตรซึ่งสงผลทั้งในดาน

สุขภาพอนามัยของผูบริโภค และดานการคาระหวางประเทศ การใชสารเคมีสังเคราะหเกินความจําเปนยังมี

ผลกระทบในระยะยาวทําใหสมดุลธรรมชาติสูญเสียไป โดยสารเคมีเหลานี้เปนสารที่สังเคราะหขึ้นมาเพื่อประโยชน

ในการกําจัด แมลงศัตรูพืชในการเกษตร และยังสามารถทําลายแมลงตางๆที่เปนพาหะนําโรคมาสูมนุษยไดเปน

อยางดี แตในทางกลับกันการตกคางเปนระยะเวลานานนับสิบๆป กจ็ะเปนโทษมหาศาลตอระบบนิเวศ ซึ่งนําไปสู

การสูญเสียสมดุลของการดํารงชีวิตของสิ่งมีชวีิตทุกๆชนิดในระบบนั้นๆติดตามมา(วรสรรค, 2543) และยิ่งไปกวา

นั้นปญหาสําคัญอีก ประการหนึ่งคือแมลงจะสรางความตานทานตอสารเคมีสังเคราะหทําใหตองใชในปริมาณที่

มากขึ้น (Dauterman and Hodgson, 1978) 

 จากปญหาดังกลาวแนวทางเลือกในการปองกันกําจัดหนอนกระทูผักเพื่อลดปญหาสารพิษตกคางหนทาง

หนึ่งคือ การใชสารสกัดจากพืช เพราะเปนแนวทางที่ประหยัดรวมทั้งไมมสีารพิษตกคางในพืชผักและสภาพแวดลอม 

สารขมิ้นชันกลั่นดวยไอน้ํา (Curcuma longa Linn.) เปนสารสกัดจากพืชทีม่ีคุณสมบัติในการไลแมลงโดย

สารสําคัญที่พบในเหงาของขมิ้นชันนั้นมีหลายชนิดไดแก curcumin, atlantone, p-tptyl-methyl carbinol และ

น้ํามันหอมระเหย (ประกอบดวยสาร borneol, camphene, 1,4-cineol, zingerene, phellandrene) (สถาบันวิจัย

สมุนไพร, 2544) สวนการนํามาใชในการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูของมนุษยและแมลงศัตรูทางการแพทยและ

สัตวแพทยนั้น มยุรา (2544) รายงานวาสารสกัดจากเหงาของขมิ้นชันดวยเมทธิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน 10% มี

ผลตอการตายของเหาและแมลงวันหลังลาย 67% และ 60% หลังการทดลอง 1 ชม. และ 24 ชม. ตามลําดับ 

นอกจากนี้ คมสันต (2545) และ วาสนา (2545) รายงานวา สารสกัดจากเหงาขมิ้นชันแหงดวยเฮกเซน ความเขมขน 

10 % มีผลทําใหลูกน้ํายุงบาน และแมลงวันหลังลายตาย 100% และ 76% หลังการทดลอง 24 ชม. อยางไรก็ตาม

การนําขมิ้นชันมาใชในการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชนั้นมีแนวโนมสูงที่จะสามารถนาํมาใชไดและใหผลดี 

เพราะขมิ้นชันพบทั่วไปในทั่วทุกภาคของประเทศ หาไดงาย และที่สําคัญไมกอใหเกดิอันตราย ทั้งตอเกษตรกร 

ส่ิงแวดลอม รวมท้ังยังไมมีพิษตกคางในผลิตผลทางการเกษตรดวย 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

1. การเตรียมและเลี้ยงหนอนกระทูผักเพื่อใชในการทดลอง 
ทําการเลี้ยงหนอนกระทูผัก (Spodoptera litura) คลายวิธีของ นันทิยา (2549) คือทําการเลี้ยงใน

หองปฏิบัติการ โดยใชใบคะนาเปนอาหารจนเขาระยะดักแด เมื่อเปนตัวเต็มวัยจึงปลอยใหผสมพันธ และใช

น้ําหวานความเขมขน 5 เปอรเซ็นต เปนอาหารสําหรับตัวเต็มวัย   แลวนําหนอนวัยที่ 2-3 มาทําการทดลอง 

 

2. นําขมิ้นชนัมากลั่นดวยไอน้ํา(steam distillation) แลวนําสารที่ไดไปเก็บไวในขวดสีชา เพือ่เกบ็ไวใชใน
การทดลองตอไป 
 

3. การศึกษาประสิทธิภาพในการเปนสารไลแมลงของสารขมิ้นชันกลั่นดวยไอน้ําตอหนอนกระทูผัก 
วิธีการในการทดสอบ นํามาจากวิธีของ McDonald et al. (1970) และ Talukder and Howse (1995) วาง

แผนการทดสอบแบบ Completely Randomized Block Design โดยใชสารขมิ้นชันกลั่นดวยไอน้ํา  4 ความเขมขน 

ความเขมขนละ 3 ซ้ํา ทดสอบสารขมิ้นชันกลั่นดวยไอน้ําที่ความเขมขน 4.0, 6.0, 8.0 และ 10.0% ปริมาตร/ปริมาตร 

นํากระดาษกรองขนาดเสนผาศูนยกลาง 9 ซม. (Watman No.1) มาแบงออกเปน 2 สวนเทาๆกัน นําสารขมิ้นชัน

กล่ันดวยไอน้ําที่ผสมกับน้ําสบู ในแตละความเขมขนปริมาณ 400 μl หยดลงบนกระดาษกรองสวนแรกสําหรับ

กระดาษกรองสวนที่สองหยดดวยน้ําสบูเพื่อใชเปนสวน control แลวติดกระดาษกรองทั้งสองสวนกับ petri dish 

เสนผาศูนยกลาง 9 ซม. ปลอยหนอนกระทูผักวัย 2-3 ลงไป 10 ตัวตอซ้าํ โดยปลอยลงตรงกลางของกระดาษกรอง 

ปดฝา petri dish จดบันทึกจํานวนหนอนในแตละสวนของกระดาษกรอง หลังจากปลอยหนอนลงไป 15 นาทีแรก 

และทุกๆ 1 ชั่วโมง จนครบ 5 ชัว่โมง 

 ขอมูลที่ไดนําไปคํานวณคา percentage repellency (PR) โดยใชสูตรของ Talukder and Howse (1995)  

PR = 2 (C-50) 

เมื่อ C คือ เปอรเซ็นตของหนอนกระทูผักที่อยูบนกระดาษกรองสวนที่สอง (ปราศจากสารขมิ้นชันกลั่นดวย

ไอน้ํา) โดยคา PR ที่เปนบวก  แสดงวาเปนสารไลแมลง(repellency) และคา  PR ที่เปนลบ  แสดงวาเปน

สารดึงดูด (attractancy) วิเคราะหคา PR โดยใช  ANOVA และ Duncan’s Multiple Range Test 

นําคาเฉลี่ยที่ไดมารจัดระดับความเปนสารไล โดยแบงออกเปน 5 ระดับดงันี้ (Talukder and Howse, 

1995) 

ระดับ Repellency rate (%) 

0    >0.01 - < 0.1 

1        0.1 – 20 

2      20.1 – 40 

3      40.1 – 60 

4      60.1 – 80 

5      80.1 – 100  
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 

การศึกษาประสิทธิภาพในการเปนสารไลแมลงของสารขมิ้นชันกลัน่ดวยไอน้ําตอหนอนกระทูผัก 
 ในการทดสอบประสิทธิภาพการเปนสารไลแมลงของสารขมิ้นชันกลั่นดวยไอน้ําตอหนอนกระทูผัก โดย

คํานวณเปนเปอรเซ็นตการไลแมลงตอหนอนกระทูผัก และนําไปจัดระดับความเปนสารไล พบวาสารขมิ้นชันกลั่น

ดวยไอน้ําที่ความเขมขน 10% ใหประสิทธภิาพในการเปนสารไลแมลงสูงที่สุด 70% จัดอยูในระดับ repellency 

class ที่ระดับ 4 และสารขมิ้นชันกลั่นดวยไอน้ําที่ความเขมขน 8% สามารถไลแมลง 64.45% จัดอยูในระดับ  

repellency class ที่ระดับ 4 ,ความเขมขน 6% ไลแมลงได 52.22% จัดอยูในระดับ  repellency class ที่ระดับ 3 

สารขมิ้นชันกลั่นดวยไอน้ําที่ความเขมขน 4% ใหประสิทธภิาพการเปนสารไลแมลงต่ําที่สุดคือ 33.67% จัดอยูใน

ระดับ  repellency class ที่ระดับ 2 (table 1) 
 

Table 1 Average repellency of turmeric oil extracted method steam distillation from turmeric rhizome   

against Spodoptera litura larvae 
 

Average repellency rate 
Times after treatment 

Concentration 
(%ปริมาตร/
ปริมาตร) 15 min 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 

Mean 
repellency 

rate 

Repellency 
class 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

46.67 

60.00 

73.33 

80.00 

40.00 

60.00 

66.67 

73.33 

40.00 

53.33 

66.67 

66.67 

33.34 

46.67 

60.00 

66.67 

33.34 

46.67 

60.00 

66.67 

26.67 

46.67 

60.00 

66.67 

33.67 

52.22 

64.45 

70.00 

2 

3 

4 

4 
 

 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารขมิ้นชันที่กล่ันดวยไอน้ํา ในดานการเปนสารไลแมลง พบวา สาร

ขมิ้นชันกลั่นดวยไอน้ํามปีระสิทธิภาพในการไลหนอนกระทูผัก ผลการทดลองนี้ใกลเคียงกับผลการทดลองของ  

Dadang et al. (1998) รายงานวา สารสกัดจากพืชใบวงศขิง (zingiberaceae) มีคุณสมบตัิในการเปนสารฆาแมลง

และไลแมลงไดดี โดยฆาแมลงไดหลายชนิด เชน หนอนใยผัก และดวงถั่วเขียว ละสารสกัดจากขมิ้นชันยงัมีฤทธิ์ใน

การยับยั้งการกินอาหารของหนอนใยผักอีกดวย สําหรับในรายงานการทดลองของ อุดมลักษณ (2540) รายงานวา 

สารออกฤทธิ์ทีสํ่าคัญที่พบในขมิ้นชันและมีผลในการฆาแมลงคือ สาร pinene, phellandrene และ borneol โดยมี

ผลในการฆาแมลง เชน ดวงถั่วเขียว มอดขาวเปลือก มอดแปง หนอนกระทูหอม หนอนกระทูผัก หนอนใยผัก และ

แมลงวัน สวนสารที่พบในขมิน้ชันอีกชนิดหนึ่ง คือ turmerone มีฤทธิ์ในการไลแมลงหลายชนิด เชน หนอนใยผัก 

หนอนกระทูหอม หนอนกระทูผัก และหนอนแมลงวัน 

 อยางไรก็ตามจากผลการทดลองครั้งนี้จะเห็นไดวาที่ความเขมขนต่ําคือ 4 – 6% ปริมาตร/ปริมาตร 

ประสิทธิภาพในการไลแมลงของสารขมิ้นชันกลั่นดวยไอน้ําจะไมคอยสูง และประสทิธิภาพในการไลแมลงลดลง

ตามลําดับเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 
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สรุปผลการทดลอง 
 สารขมิ้นชันกลั่นดวยไอน้ํามีประสิทธิภาพเปนสารไลแมลงตอหนอนกระทูผักไดผลดีที่สุด  ในการทดลอง

โดยสามารถไลหนอนกระทูผักได 80% ที่ความเขมขน 10% ปริมาตร/ปริมาตร เมื่อเวลาผานไป 15 นาท ีและที่ความ

เขมขนต่ําลง, เวลาเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการไลแมลงที่มีผลตอหนอนกระทูผักจะลดลงตามลําดับ 
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