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ประสิทธิภาพในการเปนสารกําจัดแมลงของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลู (Piper betle Linn.)  
ตอหนอนกระทูผัก (Spodoptera litura Fab.) และหนอนแมลงวันบาน (Musca domestica Linn.) 

Insecticidal Efficacy of Essential Oil from Betel Pepper (Piper betle Linn.) Leaf Against  
the Common Cutworm Larvae (Spodoptera litura Fab.) and  

House Fly Larvae (Musca domestica Linn.) 
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บทคัดยอ 
ทําการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากใบพล ู (Piper betle Linn.) โดยใชวิธีการกลั่นดวยไอน้ํา ไดน้ํามันหอม

ระเหยจากใบพลูมีปริมาณเทากับ 0.01 เปอรเซ็นตตอน้ําหนัก จากการนําน้ํามันหอมระเหยจากใบพลมูาทดสอบ
ประสิทธิภาพในการเปนสารกําจัดแมลง ในดานการเปนสารฆาแมลงตอหนอนกระทูผัก (Spodoptera litura Fab.), 
หนอนแมลงวันบาน (Musca domestica Linn.) และตัวเต็มวัยแมลงวันบาน พบวา น้ํามันหอมระเหยจากใบพล ูมี
คา LC50 ตอหนอนกระทูผัก หนอนแมลงวันบาน และตัวเต็มวัยแมลงวันบาน ที่เวลา 24 ชั่วโมงเทากับ 3.91, 4.54 
และ 4.26 เปอรเซ็นต (v/v) ตามลําดับ ในดานการเปนสารไลแมลงตอหนอนกระทูผักและหนอนแมลงวันบานพบวา
น้ํามันหอมระเหยจากใบพลูที่ความเขมขน 2.5 เปอรเซ็นต (v/v) มีประสิทธิภาพในการไลดีที่สุดตอหนอนทั้ง 2 ชนิด 
ที่เวลา 15 นาท ีโดยมีเปอรเซ็นตการไลแมลงเทากับ 86.67 และ 73.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : น้ํามันหอมระเหย, หนอนกระทูผัก, หนอนแมลงวันบาน, ใบพล ู

 
Abstract 

The essential oil of Betel Pepper Leaf (Piper betle Linn.) was extracted by steam distillation. 
The yield of  Betel Pepper Leaf oil obtained was 0.01 % by weight. The insecticidal efficacy tests of 
Betel Pepper Leaf oil against common cutworm larvae (Spodoptera litura Fab.), house fly larvae (Musca 
domestica Linn.)  and  adult house fly were conducted. For the insecticidal test, at 24 hours by contact 
method the LC50 on common cutworm larvae, house fly larvae and adult house fly were 3.91, 4.54 and 
4.26 %(v/v). In repellent test, the repellency percentage of the  Betel Pepper Leaf oil against common 
cutworm larvae and house fly larvae at concentration of 2.5% (v/v) was 86.67 and 73.33%, respectively.            
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คํานํา 

พืชกวา 2,400 ชนิดมีคุณสมบัติเปนพิษตอแมลง (Grainge, 1988) สารสกัดจากพืชมีสารที่เปน
องคประกอบอยูมากมาย มีผลทําใหแมลงตองใชเวลานานในการสรางความตานทานตอองคประกอบตางๆ ในสาร
สกัดเหลานั้น (Visetson, 1991) 

พลู (Piper bettle Linn.) เปนพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งในวงศ Peperaceae ใบพลูมีสารออกฤทธิ์ที่สําคัญคือ 
Eugenol  ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงได (คํานวณ, 2549) พืชสมุนไพรในวงศนี้มีน้ํามันหอมระเหยที่
ทําใหเกิดกลิ่นเผ็ดฉุน มี pellitorine เปนสารเคมีที่มีองคประกอบซึ่งอยูในกลุม dienamides ที่มีคุณสมบัติเปนสาร
กําจัดแมลง (Jacobson, 1971) พลูเปนพืชที่มีจํานวนมากและหาไดงายในทองถิ่น จึงมีแนวคิดในการนําสารสกัด
จากใบพลูมาใชศึกษาประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงที่สรางปญหาใหแกมนุษย ทั้งในดานสาธารณสุขและ
ในดานการเกษตร 

หนอนกระทูผัก (Spodoptera litura Fab.) เปนแมลงอีกชนิดหนึ่งที่เปนปญหาสําคัญในดานการเกษตร 
เปนแมลงศัตรูพืชที่สรางความเสียหายใหกับพืชผักไดมากมาย โดยมีการระบาดตลอดทั้งป เกษตรกรสวนใหญมัก
เลือกใชสารเคมีสังเคราะหในการปองกันกําจัด ซึ่งสามารถลดการระบาดไดอยางรวดเร็ว แตผลเสียที่เกิดขึ้นคือ 
แมลงมีการสรางความตานทาน เกิดพิษตกคาง เปนอันตรายทั้งตอผูผลิต และผูบริโภค  

แมลงวันบาน (Musca domestica Linn.) นับเปนแมลงชนิดหนึ่งที่เปนปญหาในดานสาธารณสุขที่สําคัญ 
ซึ่งกอใหเกิดความรําคาญตอคนและสัตว อีกทั้งเปนแมลงพาหะของโรคตางๆ มากมาย แมลงวันมีลักษณะการ
ดํารงชีวิตที่มีความเกี่ยวของ และใกลชิดกับมนุษย ทําใหมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู โดยแหลงเพาะพันธุมักมี
กลิ่นเหม็น ทําลายทัศนียภาพ การกําจัดดวยสารเคมีสังเคราะหอาจกอใหเกิดอันตรายตอมนุษย สัตว และ
สิ่งแวดลอม จึงมีแนวความคิดในการใชสารที่สกัดไดจากพืชในธรรมชาติ มาใชเพื่อทดแทนสารเคมีสังเคราะหจะทํา
ใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต ปลอดภัย และไมมีสารพิษตกคาง 

ปจจุบันสารสกัดจากพืชเปนแนวทางเลือกที่นาสนใจ  เพราะนอกจากจะมีประสิทธิภาพในการปองกัน
กําจัดแมลงไดแลว ยังมีความปลอดภัยตอผูผลิต และผูบริโภค ไมกอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ 
หากการวิจัยพบวาสารจากใบพลูมีประสิทธิภาพสามารถกําจัดแมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนําโรคควบคูกันไปได 
ก็จะเปนการเพิ่มมูลคาแกพืชสมุนไพรในทองถิ่น ประหยัดตนทุนในการผลิต และลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีสังเคราะหอีกดวย 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
การเลี้ยงหนอนกระทูผักเพื่อใชในการทดลอง 
 เก็บหนอนกระทูผัก (S. litura) จากแหลงธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทําการเลี้ยงหนอนกระทูผักในโรงเรือน โดยใชใบพืชเปนอาหาร จนเขาระยะดักแด เมื่อ
เปนตวัเต็มวัยจึงปลอยใหผสมพันธุ โดยใชน้ําหวานความเขมขน 5 เปอรเซ็นตเปนอาหารสําหรับตัวเต็มวัย เมื่อตัว
เต็มวัยวางไข นําไขไปฟก ออกเปนหนอน และเลี้ยงหนอนตอไปจนหนอนเขาวัยที ่2-3 จึงนําไปใชในการทดลอง 
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การเลี้ยงหนอนแมลงวันบานเพื่อใชในการทดลอง 
เก็บตัวหนอนจากมูลไกเนื้อในโรงเรือนที่มีการเลี้ยงไกเนื้อ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม นําหนอนแมลงวันบานมาทําความสะอาดดวยน้ํากลั่น และเลี้ยงในโรงเรือนใหเนื้อปลา
เปนอาหารแกตัวหนอน เมื่อเปนตัวเต็มวัย จึงปลอยใหผสมพันธุ ใชน้ําหวานความเขมขน 5 เปอรเซ็นต และเนื้อปลา
เปนที่สําหรับวางไข รอจนกระทั่งไขฟกออกเปนหนอน หนอนที่ใชสําหรับการทดลอง คือ หนอนวัยที ่3  
 
การเก็บใบพลูเพื่อนํามาสกัดเปนสารสกัด 

เก็บใบพลูที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติในเขตจังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี โดยเลือกใบพลูสดที่คอนขางแก 
และมีสีเขียวเขม นํามาลางใหสะอาด และผึ่งใหแหง กอนนําไปทําการสกัดน้ํามันหอมระเหยตอไป 
 
การสกัดน้ํามันหอมระเหย 

สกัดน้ํามันหอมระเหยโดยวิธีการกลั่นดวยไอน้ํา (steam distillation) โดยการใชเครื่องกลั่นน้ํามันหอม
ระเหยดวยไอน้ํา ใสน้ําลงในหมอกลั่นน้ํามันหอมระเหยประมาณ 7 ลิตร นําใบพลูน้ําหนัก 11 กิโลกรัมใสลงในเครื่อง
กลั่นความดันไอน้ํา ปดฝาหมอกลั่นใหสนิทไมใหมีไอน้ําออกมา จุดไฟที่เตาแกสและเปดน้ําเขาหมอทําความเย็น 
เมื่อน้ําในหมอกลั่นเดือด น้ํามันหอมระเหยในใบพลูจะถูกสกัดออกมาในรูปไอของน้ํามัน โดยไอน้ํามันจะเคลื่อนเขา
ไปในสายยางที่ตอไปยังหมอทําความเย็น เมื่อไอของน้ํามันไดรับความเย็นจะควบแนนกลายเปนหยดน้ํามันไหลลงสู
ภาชนะที่นํามารองรับไว ตั้งทิ้งไวประมาณ 30 นาทีจะสังเกตเห็นน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูที่สกัดไดตกอยูบริเวณ
กนของภาชนะ ใช dropper ดูดเฉพาะน้ํามันออกมาใสในกรวยแยกเพื่อทําการแยกน้ําออกจากน้ํามันหอมระเหยอีก
ครั้ง นําน้ํามันหอมระเหยที่ไดเก็บไวในขวดสีชา เพื่อเก็บไวใชในการทดลองตอไป ในการสกัดน้ํามันหอมระเหยจาก
ใบพลูแตละครั้งใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในรูปสารฆาแมลง (Insecticidal test)  ตอหนอน
กระทูผักและหนอนแมลงวันบาน 

ทําการทดสอบเบื้องตนเพื่อใชเปนขอมูลกําหนดชวงความเขมขนที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบคุณสมบัติ
การเปนสารฆาแมลง โดยตองการหาชวงความเขมขนที่ทําใหมีการตายของหนอนอยูในชวง 25-75 เปอรเซ็นต ผล
การทดสอบเบื้องตนชวงความเขมขนที่เหมาะสมคือ 3, 5, 7 และ 9 เปอรเซ็นต (v/v)  
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ทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลู กับหนอนวัยที่ 2-3 วางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) โดยใชสารละลายน้ํามันหอมระเหยจากใบพลู 4 ความเขมขน และ
ทดสอบความเขมขนละ 3 ซ้ํา แตละซ้ําใชหนอนทั้งหมด 10 ตัว โดยมีวิธีการทดสอบดังนี ้

1. นําน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูผสมกับแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นต ที่ความเขมขน 3, 5, 7 และ 9 
เปอรเซ็นต (v/v) ใชแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นตเปนตัวควบคุม (control) 

2. ทําการทดสอบดวยวิธ ีTopical application method ตอหนอนกระทูผัก โดยหยดสารละลายน้ํามันหอม
ระเหยจากใบพลูที่ความเขมขนตางๆตามที่กําหนด ลงดานบนตัวหนอนหลังชองอกระหวางปลองที ่1 และ 2 โดยใช 
Transferpette ปริมาตร 10 ไมโครลิตรตอหนอน 1 ตัว ใชหนอน 10 ตัวตอ 1 ความเขมขน แตละความเขมขน ทํา
ทั้งหมด 3 ซ้ํา จดบันทึกจํานวนหนอนที่ตายหลังการทดสอบที่ 24 ชั่วโมง นําขอมูลที่ไดไปคํานวณหาคา Lethal 
Concentration 50 (LC50) โดยวิธี Probit analysis 
 3. ทําการทดสอบดวยวิธี Dipping method ตอหนอนแมลงวันบาน ใชหนอน 10 ตัวตอ 1 ความเขมขน แต
ละความเขมขน ทําทั้งหมด 3 ซ้ํา โดยนําตัวหนอนจุมสารละลายน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูที่ความเขมขนตางๆ
ตามที่กําหนด จดบันทึกจํานวนหนอนที่ตายหลังการทดสอบที่ 24 ชั่วโมง นําขอมูลที่ไดไปคํานวณหาคา Lethal 
Concentration 50 (LC50) โดยวิธี Probit analysis 
 
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในรูปสารฆาแมลง (Insecticidal test)  ตอตัวเต็ม
วัยของแมลงวันบาน 

ทําการทดสอบเบื้องตนเพื่อใชเปนขอมูลกําหนดชวงความเขมขนที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบคุณสมบัติ
การเปนสารฆาแมลง โดยตองการหาชวงความเขมขนที่ทําใหมีการตายของตัวเต็มวัยแมลงวันบานอยูในชวง 25-75 
เปอรเซ็นต ผลการทดสอบเบื้องตนชวงความเขมขนที่เหมาะสมคือ 3, 5, 7 และ 9 เปอรเซ็นต (v/v)  

ทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพล ูกับตัวเต็มวัยแมลงวันบาน วางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) โดยใชสารละลายน้ํามันหอมระเหยจากใบพลู 4 ความเขมขน และ
ทดสอบความเขมขนละ 3 ซ้ํา แตละซ้ําใชแมลงทั้งหมด 10 ตัว โดยมีวิธีการทดสอบดังนี ้

1. นําน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูผสมกับแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นต ที่ความเขมขน 3, 5, 7 และ 9 
เปอรเซ็นต (v/v) ใชแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นตเปนตัวควบคุม (control) 

2. ทําการทดสอบดวยวิธี Topical application method โดยหยดสารละลายน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูที่
ความเขมขนตางๆตามที่กําหนด ลงดานบนตัวแมลงหลังชองอกระหวางปลองที่ 1 และ 2 โดยใช Transferpette 
ปริมาตร 10 ไมโครลิตรตอแมลง 1 ตัว ใชแมลง 10 ตัวตอ 1 ความเขมขน แตละความเขมขน ทําทั้งหมด 3 ซ้ํา จด
บันทึกจํานวนแมลงที่ตายหลังการทดสอบที ่24 ชั่วโมง นําขอมูลที่ไดไปคํานวณหาคา Lethal Concentration 50 
(LC50) โดยวิธี Probit analysis 
 
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในรูปแบบสารไลแมลง (Repellent test) ตอ
หนอนกระทูผักและหนอนแมลงวันบาน 

ทําการทดสอบเบื้องตนเพื่อใชเปนขอมูลกําหนดชวงความเขมขนที่เหมาะสมตอหนอนกระทูผักและหนอน
แมลงวันบาน สําหรับการทดสอบคุณสมบัติการเปนสารไลแมลง เนื่องจากเปนการทดสอบประสิทธิภาพในรูปสารไล
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แมลง ซึ่งไมตองการใหมีการตายของหนอนกระทูผัก และหนอนแมลงวันบานเกิดขึ้นจึงกําหนดใหชวงความเขมขนที่
ใชทดสอบ เริ่มจากระดับความเขมขนที่สามารถไลหนอนใยผักได ถึงระดับความเขมขนสูงสุดที่ไมทําใหหนอนกระทู
ผัก และหนอนแมลงวันบานตาย ชวงความเขมขนสําหรับสารสกัดจากใบพลูที่เหมาะสมคือ 1, 1.5, 2 และ 2.5 
เปอรเซ็นต (v/v)  

วิธีในการทดสอบ นํามาจากวิธีของ McDonald et al. (1970) และดัดแปลงบางสวนโดย Talukder and 
howse (1995) ทําการทดสอบโดยวางแผนการทดลองแบบ CRD โดยการทดสอบคุณสมบัติในรูปสารไลแมลงมี
วิธีการดังนี ้  

1. ทําการทดสอบโดยใชน้ํามันหอมระเหยจากใบพล ู4 ความเขมขนคือ 1, 1.5, 2 และ 2.5 เปอรเซ็นต (v/v) 
ความเขมขนละ 3 ซ้ํา  

2. ตัดกระดาษกรองเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร ออกเปน 2 สวนเทาๆกัน 
3. นําน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูที่ผสมกับแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นตในแตละความเขมขนปริมาตร 400 

ไมโครลิตร หยดลงบนกระดาษกรองสวนแรก สําหรับกระดาษกรองสวนที่สองหยดดวยแอลกอฮอล 95% ใน
ปริมาตรที่เทากัน เพื่อใชเปนตัวควบคุม  

4. ปลอยหนอนลงไปตรงสวนกลางของกระดาษ 10 ตัวตอซ้ํา และปดฝาจานเลี้ยงเชื้อ 
5. จดบันทึกจํานวนหนอนในแตละสวนของกระดาษกรอง หลังจากปลอยหนอนลงไป 15 นาที 1, 2, 3, 4 

และ 5 ชั่วโมง 
6. ขอมูลที่ไดนําไปคํานวณคาเปอรเซ็นตการไลแมลง (Percentage repellency; PR) โดยใชสูตร Talukder 

and howse (1995)  
PR = 2 (C-50) 

เมื่อ C คือ เปอรเซ็นตของหนอนใยผัก ที่อยูบนกระดาษกรองสวนที ่2 (หยดดวยตัวควบคุม) โดยถาคา
เปอรเซ็นตการไลแมลงเปนบวก แสดงวาเปนสารไลแมลง (repellentcy) และถาคาเปอรเซ็นตการไลแมลงเปนลบ 
แสดงวาเปนสารดึงดูด (attractancy) 
 

ผลการทดลอง 
 
1. การสกัดน้ํามันหอมระเหย 

 ทําการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูโดยใชเครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยดวยไอน้ํา พบวาน้ํามันหอม
ระเหยของใบพลูที่สกัดไดเปนน้ํามันหนักซึ่งจะแยกชั้นกับน้ํา สวนของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูจะอยูบริเวณ
สวนลางของขวด และปริมาณของน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการสกัดใบพล ู11 กิโลกรัม ที่เวลา 4 ชั่วโมงมีปริมาณ
เฉลี่ยเทากับ 0.01 เปอรเซ็นตตอน้ําหนัก  
 
2. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในรูปสารฆาแมลง (Insecticidal test) ตอหนอน
กระทูผักและหนอนแมลงวันบาน 

 นําน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูมาทดสอบประสิทธิภาพในการเปนสารปองกันกําจัดแมลง ในดาน
ประสิทธิภาพการเปนสารฆาแมลงตอหนอนกระทูผักดวยวิธีการ Topical application method พบวา ที่ระยะเวลา 
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24 ชั่วโมง น้ํามันหอมระเหยจากใบพลูที่ความเขมขน 3, 5, 7 และ 9 เปอรเซ็นต (v/v) มีผลทําใหหนอนกระทูผักตาย 
43.33, 56.67, 63.33 และ 73.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหคาความเปนพิษ พบวา น้ํามันหอมระเหยจาก
ใบพลูมีคา LC50 ตอหนอนกระทูผักเทากับ 3.91 เปอรเซ็นต (v/v)  

 ในดานประสิทธิภาพการเปนสารฆาแมลงตอหนอนแมลงวันบานดวยวิธีการ Dipping method พบวา ที่
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง น้ํามันหอมระเหยจากใบพลูที่ความเขมขน 3, 5, 7 และ 9 เปอรเซ็นต (v/v) มีผลทําใหหนอน
แมลงวันบานตาย 40, 53.33, 56.67 และ 70 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหคาความเปนพิษ พบวา 
น้ํามันหอมระเหยจากใบพล ูมีคา LC50 ตอหนอนแมลงวันบานเทากับ 4.54 เปอรเซ็นต (v/v)    
 
3. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในรูปสารฆาแมลง (Insecticidal test) ตอตัว
เต็มวัยของแมลงวันบาน 

 นําน้ํามันหอมระเหยจากใบพลมูาทดสอบประสิทธิภาพในการเปนสารกําจัดแมลง ในดานประสิทธิภาพ
การเปนสารฆาแมลงตอตัวเต็มวัยแมลงวันบานดวยวิธีการ Topical application method พบวา ที่ระยะเวลา 24 
ชั่วโมง น้ํามันหอมระเหยจากใบพลูที่ความเขมขน 3, 5, 7 และ 9 เปอรเซ็นต (v/v) มีผลทําใหตัวเต็มวัยแมลงวันบาน
ตาย 43.33, 53.33, 56.67 และ 70 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหคาความเปนพิษ พบวา น้ํามันหอม
ระเหยจากใบพลูมีคา LC50 ตอตัวเต็มวัยแมลงวันบานเทากับ 4.26 เปอรเซ็นต (v/v)  
 
4. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในรูปแบบสารไลแมลง (Repellent test) ตอ
หนอนกระทูผักและหนอนแมลงวันบาน 

 ในการทดสอบดวยน้ํามันหอมระเหยกับหนอนกระทูผัก และหนอนแมลงวันบาน พบวา เปอรเซ็นตการ
ไลเปนบวกแสดงวาเปนสารไลแมลง โดยที่ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยจากใบพล ูเทากับ 1, 1.5, 2 และ 2.5 
เปอรเซ็นต (v/v) ใหเปอรเซ็นตการไลสูงสุดที่ระยะเวลา 15 นาที โดยใหเปอรเซ็นตการไลตอหนอนกระทูผัก เทากับ 
46.67, 53.3, 66.67 และ 86.67 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และหลังการทดสอบ 5 ชั่วโมง มีเปอรเซ็นตการไล เทากับ 
6.67, 13.33, 26.67 และ 33.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเปอรเซ็นตการไลตอหนอนแมลงวันบาน เทากับ 46.67, 
53.33, 66.67 และ 73.33 เปอรเซ็นตตามลําดับ และหลังการทดสอบ 5 ชั่วโมง มีเปอรเซ็นตการไล เทากับ 6.67, 
13.33, 20 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
 

สรุปผล 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการเปนสารกําจัดแมลงตอหนอนกระทูผัก และหนอนแมลงวันบาน ของ
น้ํามันหอมระเหยจากใบพล ูสามารถสรุปไดดังนี ้
 
1. การสกัดน้ํามันหอมระเหย 
 ปริมาณของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลู พบวา ปริมาณน้ํามันหอมระเหยจากใบพลู ที่ไดจากการสกัด
โดยวิธีการกลั่นดวยไอน้ํามีคาเทากับ 0.01 เปอรเซ็นตตอน้ําหนัก 
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2. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในรูปสารฆาแมลง (Insecticidal test) ตอหนอน
กระทูผักและหนอนแมลงวันบาน 
 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในรูปสารฆาแมลง พบวา ปริมาณของน้ํามัน
หอมระเหยจากใบพลูมีประสิทธิภาพในการฆาหนอนใยผัก และหนอนแมลงวันบาน มีคาความเปนพิษ LC50 ที่
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง เทากับ 3.91 และ 4.54 เปอรเซ็นต (v/v) ตามลําดับ 
 
3. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในรูปสารฆาแมลง (Insecticidal test) ตอตัว
เต็มวัยของแมลงวันบาน 
 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในรูปสารฆาแมลง พบวา ปริมาณของน้ํามัน
หอมระเหยจากใบพลูมีประสิทธิภาพในการฆาตัวเต็มวัยแมลงวันบาน มีคาความเปนพิษ LC50 ที่ระยะเวลา 24 
ชั่วโมง เทากับ 4.26 เปอรเซ็นต (v/v) 
 
4. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในรูปแบบสารไลแมลง (Repellent test) ตอ
หนอนกระทูผักและหนอนแมลงวันบาน 
 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในรูปสารไลแมลง พบวา น้ํามันหอมระเหยจาก
ใบพลูมีประสิทธิภาพในการไลหนอนกระทูผัก และหนอนแมลงวันบาน ในการทดสอบดวยน้ํามันหอมระเหยจากใบ
พลูตอหนอนกระทูผัก และหนอนแมลงวันบาน ที่ความเขมขน 2.5 เปอรเซ็นต (v/v) มีเปอรเซ็นตการไลแมลงดีที่สุด 
ที่เวลา 15 นาท ีเทากับ 86.67 และ 73.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
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