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บทคัดยอ
การศึกษาฤทธิ์ฆาแมลงของพืชจํานวน 8 ชนิด คือ ใบนอยหนา (Annona squamosa Linn.), ใบและฝกคูน (Cassia
fistula Linn.), เมล็ดสลอด (Croton tiglium Linn.), ผลเทียนหยด (Duranta repens Linn.), สวนเหนือดินกะเม็ง (Eclipta
prostrata Linn.), สวนเหนือดินนํ้านมราชสีห (Euphorbia hirta Linn.), ใบและผลกันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) และ
ดอกดาวเรือง (Tagetes erecta Linn.) โดยนําผงพืชมาสกัดดวยตัวทําละลาย 3 ชนิด คือ เฮกเซน, คลอโรฟอรม และเมทานอล
นําสารสกัดเมทานอลมาทดสอบฤทธิ์ความเปนพิษตอไรทะเล (Artemia salina Leach.) ที่เวลา 6 ชั่วโมง พบวา สารสกัดที่มี
ความเปนพิษตอไรทะเล คือ นอยหนา ใบกันเกรา กะเม็ง สลอด และเทียนหยด โดยมี LC50 เทากับ 3.09, 20.56, 346.74,
518.80 และ 901.57 μg/mL ตามลําดับ การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดตอเพลี้ยออนถั่ว (Aphis craccivora Koch.) ที่เวลา 48
ชั่วโมง พบวาสารสกัดที่มีความเปนพิษตอเพลี้ยออนถั่วคือ นอยหนา สลอด ใบกันเกรา กะเม็ง ฝกคูน นํ้านมราชสีห และดาว
เรือง โดยมีคา LC50 เทากับ 2,089.30 2,238.72 3,019.95 5,248.07 5,508.08 5,754.40 และ 6,683.44 μg/mL
ตามลําดับ สวนสารสกัดที่เหลือไมเปนพิษตอเพลี้ยออนถั่ว
คําสําคัญ : เพลี้ยออนถั่ว ไรทะเล ฆาแมลง นอยหนา คูน สลอด เทียนหยด กะเม็ง นํ้านมราชสีห กันเกรา ดาวเรือง
Abstract
Insecticidal activity studies were carried out on eight plants, Annona squamosa Linn.(leaf), Cassia fistula Linn.(leaf and pod), Croton tiglium Linn.(seed), Duranta repens Linn.(fruit), Eclipta prostrata Linn.(aerial part),
Euphorbia hirta Linn.(aerial part), Fagraea fragrans Roxb.(leaf and fruit), and Tagetes erecta Linn.(flower). The
powdered plants were successively extracted with hexane, chloroform, and methanol. The methanolic extracts were
screened for insecticidal activity by using brine shrimp (Artemia salina Leach.). The extracts of A. squamosa,
F. fragrans (leaves), E. prostrate, C. tiglium, and D. repens exhibited toxicity against brine shrimp with LC50 values
of 3.09, 20.56, 346.7, 518.80 and 901.57 μg/mL respectively at the end of 6 h contact time. All methanolic extracts
were tested for insecticidal activity using cowpea aphids (Aphis craccivora Koch.). The extracts of A. squamosa,
C. tiglium, F. fragrans (leaves), E. prostrata, C. fistula (pod), E. hirta, and T. erecta demonstrated toxicity against
aphids with LC50 values of 2,089.30 2,238.72 3,019.95 5,248.07 5,508.08 5,754.40 and 6,683.44 μg/mL
respectively at the end of 48 h contact time, whereas the other extracts were inactive.
Keywords : Aphis craccivora, aphid, Artemia salina, brine shrimp, insecticide, pesticide, Annona squamosa, Cassia
fistula, Croton tiglium, Duranta repens, Eclipta prostrata, Euphorbia hirta, Fagraea fragrans, Tagetes
erecta
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1. บทนํา
ประเทศในภูมภิ าคลุม แมนาํ้ โขง ประกอบดวย ไทย ลาว
กัมพูชา และเวียดนาม จัดเปนเขตเกษตรกรรม ที่มีการเพาะ
ปลูกพืชผัก และพืชไรหลายชนิด ทั้งเพื่อการบริโภคภายใน
ครัวเรือน การปลูกเพื่อจําหนายภายในประเทศ และเพื่อการ
สงออก กลุมพืชที่นับวามีความสําคัญทางเศรษฐกิจกลุมหนึ่ง
คือ พืชตระกูลถั่ว ประกอบดวยกลุมพืชผัก ที่สําคัญไดแก
ถั่วฝกยาว (Vigna unguiculata (L.) Walp.) และพืชไรตระกูล
ถั่ว เชน ถั่วเขียว (Vigna radiata L.) Wilczek.) ถั่วลิสง
(Arachis hypogaea L.) ถั่วเหลือง (Glycine max)(L.) Merr.
เปนตน [1] พืชตระกูลถัว่ เหลานีน้ บั เปนแหลงอาหารของทัง้ คน
และสัตว โดยเฉพาะถั่วฝกยาวซึ่งเปนพืชที่ใหคุณคาทาง
อาหารสูง เปนแหลงสําคัญของโปรตีน และวิตามิน เนื่องจาก
ถั่วฝกยาวเปนพืชที่มีการปรับตัวไดดี และใหผลผลิตสูง [2]
จึงมีการปลูกกันมากทั้งประเทศในภูมิภาคลุมนํ้าโขง และ
ประเทศเขตรอนอื่นๆ [3] ถึงแมวาถั่วฝกยาวจะเปนพืชที่ปลูก
ไดงา ย ใหผลผลิตเร็ว แตกพ็ บการทําลายของแมลงศัตรูพชื ที่
สําคัญคือ เพลี้ยออนถั่ว ที่ทําใหเกิดโรคใบดางจากเชื้อไวรัส
ซึ่งทําใหผลผลิตถั่วฝกยาวลดลงเปนอยางมาก
ถั่วเขียว ใชเปนวัตถุดิบ ในการผลิตแปง วุนเสน เพาะ
ถั่วงอก และประกอบอาหารอื่นๆ ปริมาณความตองการใช
ผลิตภัณฑถั่วเขียวในประเทศ และสงออก มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทุกป ปญหา และขอจํากัดในการผลิตคือ ผลผลิตตอไรตํ่า
เนือ่ งจากตนทุนการผลิตสูงแลวยังมีปญ
 หาการระบาดของโรค
และแมลงมาก [4] สําหรับถั่วลิสง จัดอยูในกลุมพืชที่ผลิตได
ไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ เพราะถั่วลิสง
เปนพืชอาหารทีบ่ ริโภคงาย เปนสวนประกอบอาหารหวานคาว
ตางๆ และเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป บางสวนนําไปสกัดนํ้ามัน
และกากใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว [4] พื้นที่เพาะปลูกทั่ว
ประเทศรวม 448,241 ไร โดยมีมูลคาการสงออกของถั่วลิสง
กะเทาะเปลือก 25,558,000 บาท (634 เมตริกตัน) ในป พ.ศ.
2548 [5] แมลงศัตรูที่สําคัญคือ เพลี้ยออนถั่ว และหนอน
ชอนใบ [4]
พืชไรทมี่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึง่ คือ ถัว่
เหลือง พบวาผลผลิตของถัว่ เหลืองจากทัว่ โลกในปพ.ศ. 2544
มีประมาณ 177 ลานตัน ประเทศไทยเปนผูผลิตถั่วเหลือง
อันดับ 10 ของโลก ในป พ.ศ.2543 สงออกในรูปผลิตภัณฑ
มูลคา 11 ลานบาท แตนําเขาปริมาณ 1.3 ลานตัน มูลคา
11,474 ลานบาท ประเทศไทยมีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกในป พ.ศ.2544
เนือ้ ที่ 1.15 ลานไร โดยมีแหลงปลูกอยูท างภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถัว่ เหลืองเปนพืชนํา้ มันทีส่ าํ คัญของโลก
เนื่องมาจากสามารถนํามาใชประโยชนทั้งบริโภคเมล็ด และ
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นํ้ามัน แปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร และใชกากเปนอาหาร
สัตว ใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน สีทาบาน ปลาทูนา กระปอง
พลาสติก และกาว เปนเหตุใหความตองการใชถวั่ เหลือง ขยาย
ตัวมาโดยตลอด การผลิตในประเทศยังไมเพียงพอ และยังมี
ศัตรูพืชรบกวนมาก ทําใหผลผลิตลดลง 30-80% [4]
ถึงแมวา พืชตระกูลถัว่ เหลานีจ้ ะเปนพืชทีม่ คี วามตองการ
ใชมาก หรือสงออกสูง แตก็ยังพบวาผลผลิตที่ไดยังคงมี
ปริมาณไมเพียงพอ หรือลดลง ซึ่งขึ้นกับปจจัยหลายประการ
เชน ปริมาณนํา้ ฝน อุณหภูมิ การรบกวนของวัชพืช แมลงศัตรู
พืช และเชื้อโรคตางๆ [6] โดยพบวาปญหาการลดลงของ
ผลผลิตทางเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญเกิดจากแมลงศัตรูพชื ทัง้ การเขา
ทําลายพืชโดยตรง และการเปนพาหะนําโรคมายังพืช [7]
แมลงศัตรูพืชจะเขารบกวนหรือทําลายพืชไดตั้งแตระยะเริ่ม
งอกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต [3]
แมลงศัตรูพชื ทีก่ อ ปญหาในอันดับตนๆตอพืชตระกูลถัว่
ชนิดตางๆ คือ เพลี้ยออนถั่ว (Aphis craccivora Koch.) จัด
เปนแมลงประเภทปากดูด (sucking pest) เพลี้ยออนชนิดนี้
จะดูดกินนํ้าเลี้ยงจากทุกๆ สวนของพืช เชน ลําตน ใบ ยอด
กิ่ง และดอก ตลอดจนฝก สวนมากเกาะรวมกันเปนกลุมตาม
ยอด กานชูดอก และใตใบ แมลงพวกนี้จะใชปากแบบเจาะดูด
แทงเขาไปในเนื้อเยื่อพืช แลวดูดกินนํ้าเลี้ยง ทําใหสวนตางๆ
ของพืชโดยเฉพาะยอด และใบออน มีอาการหงิกงอ และ
เหี่ยวแหง ถาทําลายใบจะทําใหสีใบเปลี่ยนแปลงไปเปนสี
เหลือง และรวงหลนไป เมื่อพืชถูกทําลายมากๆ จะชะงักการ
เจริญเติบโต และตายไปในที่สุด แตถาการทําลายของเพลี้ย
ออนมีไมมากนัก พืชอาจจะเจริญตอไปไดบาง แตผลที่ไดรับ
คือ ฝก หรือสวนที่เจริญเติบโตภายหลังจะไมสมบูรณ มี
ลักษณะแคระแกรน ถาหากทําลายที่บริเวณดอก ก็จะทําให
ดอกรวงหลนไมอาจเจริญเติบโตเปนฝกได และเมือ่ ทําลายฝก
ฝกจะไมสมบูรณ และหงิกงอ [8]
นอกจากทําความเสียหายโดยตรงแลว เพลีย้ ออนถัว่ ยัง
เปนพาหะนําโรค (vector) โดยเฉพาะเชือ้ ไวรัสมาสูพ ชื ตระกูล
ถัว่ ทําใหเกิดโรคใบดาง (Mosaic) เปนโรคของใบทีส่ าํ คัญมาก
ของถั่วฝกยาวที่ปลูกในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ และพืช
ตระกูลถั่วอื่นๆ เกิดจากเชื้อ Cowpea aphid-borne mosaic
virus (CAMV) พบทุกฤดูกาล และทุกแหลงปลูก เชื้อไวรัสที่
แพรมาโดยเพลีย้ ออนนีย้ งั สามารถทําลาย และอาศัยอยูบ นพืช
ผักชนิดอื่นๆอีก เชน ถั่วปากอา (Vicia faba L.), ถั่วพุม และ
ถั่วดํา (Vigna sinensis) เปนตน [9] นอกจากพืชตระกูลถั่ว
แลว เพลีย้ ออนถัว่ ยังเขาทําลายพืชผักชนิดอืน่ ๆอีกหลายชนิด
เชน ผักกาดเขียวปลี (Brassica juncea Coss.), ผักกาด
กวางตุง (B. chinensis L.), ผักกาดหัว (Raphanus sativus
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L.) รวมทัง้ Spinach และยาสูบ โดยเปนพาหะแพรเชือ้ Turnip
Mosaic Virus ทําใหพืชเหลานี้เกิดโรคใบดาง เพลี้ยออนยัง
เปนพาหะนําโรคใบดางแถบถั่วลิสง (peanut strips virus)
ไดดวย [1,9]
การควบคุมกําจัดเพลี้ยออนในปจจุบันมีหลายวิธี เชน
การใชยาฆาแมลง (insecticides) ทีเ่ ปนสารเคมีสงั เคราะหการ
ใชชวี วิธี (biological control) ซึง่ ในปจจุบนั ถึงแมวา การใชการ
ควบคุมทางชีวภาพจะทํากันอยางแพรหลาย และมีผลกับ
แมลงหลายชนิด แตยังมีประสิทธิภาพไมดีนักกับแมลงกลุม
ปากดู ด [7] นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารใช ส ายพั น ธุ  พื ช ที่ มี ค วาม
ตานทานตอแมลง [10,11] แตก็พบวามีความแปรผันไปตาม
ชนิดของแมลง ซึ่งขึ้นอยูกับพันธุกรรมของแมลงแตละชนิด
เปนสําคัญ [12] รวมทั้งการควบคุมในดานการเพาะปลูก
(Cultural control) เชน การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation),
การปลูกพืชอื่นสลับในแปลง (Trap crops) เปนตน ถึงแมวา
จะมี ก ารควบคุ ม กํ า จั ด หลากหลายวิ ธี แต ก ารใช ส ารเคมี
สังเคราะห ก็ยังคงมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทําลายเพลี้ย
ออน [3] ทําใหเกษตรกรใชสารเคมีพนฆาแมลง เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตของพืชกันมาเปนระยะเวลายาวนาน จากสถิติของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร [5] ไดรายงานปริมาณมูลคา
การนําเขาของยาปราบศัตรูพืช ตั้งแตป พ.ศ. 2543 มีมูลคา
6,417.46 ลานบาท และมีแนวโนมสูงขึ้นทุกๆป จนกระทั่งป
พ.ศ. 2549 มีปริมาณมูลคาการนําเขาสูงมากถึง 13,018.46
ลานบาท ซึ่งการใชสารปราบศัตรูพืชเหลานี้ นอกจากจะพบ
ปญหาการดื้อยาของแมลงแลว สารเคมียังมีการสะสมอยูใน
ธรรมชาติ ดิน นํา้ และสิง่ แวดลอม เนือ่ งจากสลายตัวยาก ทําให
ระบบนิเวศเสียสมดุล ทีส่ าํ คัญสารเคมีเหลานีจ้ ะทําลายสุขภาพ
ของเกษตรกรผูใ ช หรือฉีดพนยา และผูบ ริโภคพืชผักเหลานัน้
จากการไดรับสารตกคางได [13]
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จึ ง ได มุ  ง พั ฒ นาสารสกั ด จาก
ธรรมชาติ เพือ่ เปนแหลงใหมของสารกําจัดศัตรูพชื ทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เนื่องจากสารจากธรรมชาติจะมีปญหาการ
ตกคางนอยกวาสารสังเคราะห ทําใหสามารถลดปริมาณการ
ใชยาฆาแมลงสังเคราะหลงได การใชสารจากธรรมชาติทําให
ปญหาการดื้อยาของแมลงมีนอยกวาสารสังเคราะห อีกทั้ง
ปจจุบันผูบริโภคหันมาเอาใจใสตอสุขภาพตนเองมาก และ
ความตองการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษมีมากขึน้ จึงมีความ
สําคัญเปนอยางมากที่จะลดปริมาณการใชสารเคมีสังเคราะห
ในการกําจัดศัตรูพืช จากการทบทวนเอกสารอางอิงพบวามี
พืชจํานวนมากที่มีฤทธิ์ฆาแมลงทั้งของไทย และตางประเทศ
สํ า หรั บ ประเทศไทย มี พื ช มากมายที่ มี ศั ก ยภาพ และมี
ประวัติการใชเปนสารฆา และไลแมลง รวมทั้งเห็บ หมัด แต

พืชที่มีรายงานในการกําจัดเพลี้ยออนถั่ว ยังมีการศึกษาไม
มากนัก การพัฒนาสารใหมในการควบคุมเพลี้ยออนที่ไดจาก
ธรรมชาติ รวมทัง้ แมลงศัตรูพชื ชนิดอืน่ ๆ จากผลจากการวิจยั
จะนําไปสูการสงเสริมใหเกษตรกรใช อันจะสงผลตอสุขภาพ
อนามัยของเกษตรกร ไมเจ็บปวยบอยๆ และอยูใ นสิง่ แวดลอม
ที่ดีขึ้น นิเวศวิทยาเกิดความสมดุล ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ที่จะไดบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ และยังจะเปนการเพิ่ม
มูลคาผลิตผลใหกบั เกษตรกรอีกทางหนึง่ ดวย ทําใหลดตนทุน
ในดานการซือ้ ยาเคมีสงั เคราะหเพือ่ ฆาแมลง เนือ่ งจากวัตถุดบิ
ที่ใชเปนพืชที่มีในทองถิ่น และหาไดงายทั่วไป ซึ่งเหมาะกับ
ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาในภู มิ ภ าคนี้ และเป น การส ง เสริ ม
เศรษฐกิจแบบพอเพียงอีกดวย
2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
วัสดุอุปกรณ
1. เครื่องบดพืช (Fritschi ®)
2. Hot air oven (Heraeues ®)
3. Magnetic stirrer (Heidolph®)
4. Micropipette (Socorex ®)
5. Rotary Evaporator (Buchi ®)
6. Soxhlet apparatus (Buchi ®)
7. Ultrasonic (Bransonic ®)
8. Vacuum Pump (Sartorius®)
9. Vertex-mixer (IKA ®)
10. 96 Well micro plate
11. Microsprayer
12. กรงเลี้ยงแมลง (50x50x100 เซนติเมตร)
13. กระถางตนไม และที่ครอบกระถาง
14. วัสดุเพาะปลูก
สารเคมี
1. Artemia cysts (Red Sea ®)
2. Chloroform (Carlo erba ®)
3. Diethyl mercaptosuccinate, S-ester with O, O-di
methyl phosphoro dithioate (Eramol®)
4. Dimethyl sulfoxide (DMSO) (Fluka ®)
5. Hexane (Carlo erba ®)
6. Methanol (Carlo erba ®)
7. Potassium dichromate (Carlo erba ®)
8. Sea salt (Q-sea ®)
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3.วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดพืช
3.1 การเตรียมตัวอยางพืช
ตอเพลี้ย
นําพืช มาลางนํ้าใหสะอาด และนําเขาตูอบที่อุณหภูมิ
ปลู ก พื ช ตระกู ล ถั่ ว ในกระถางขนาดเส น ผ า
50°C จนกระทั่งพืชแหงสนิท จากนั้นนําไปบดเปนผง เพื่อ ศูนยกลาง 4 เซนติเมตร จํานวน 1 ตน/ กระถาง เมื่อถั่วมีอายุ
เตรียมสกัด
2 อาทิตย ปลอยเพลี้ยออนจํานวน 10 ตัว/ตน ปลอยทิ้งไว
1 วัน เพื่อใหเพลี้ยออนเกาะตนถั่ว และครอบกระถางดวยที่
ครอบกระถางกันเพลี้ยออนออก ฉีดพนสารสกัดจากพืช ที่ใช
3.2 การสกัด
นําผงพืชมาสกัดแบบตอเนื่อง ดวยเครื่องสกัด Soxhlet นํ้าเปนตัวทําละลาย และใช DMSO เปนสารชวยละลาย
โดยใชตัวทําละลาย 3 ชนิด ตามลําดับความมีขั้ว คือ hexane, จํานวน 4 ความเขมขน ความเขมขนละ 3 ซํ้า
chloroform และ methanol นําสารละลายเมทานอล มากรอง
ทําการฉีดพนสารสกั ดแตละความเขมข นดวย
และนํามาระเหยแหง จากนัน้ นําไปทดสอบฤทธิต์ อ ไรทะเล และ เครื่องฉีดพนสาร (microsprayer) ในอัตรา 2 ซีซี/เพลี้ยออน
เพลี้ยออน
10 ตัว/ตน ครอบกระถางดวยที่ครอบกระถางกันเพลี้ยออน
ออก นับจํานวนเพลี้ยออนหลังการพนที่เวลา 48 ชั่วโมง นํา
3.3 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ขอมูลที่ไดไปหาเปอรเซ็นตการตายและวิเคราะหคาทางสถิติ
3.3.1 การทดสอบฤทธิ์สารสกัดตอไรทะเล
การวิเคราะห และการแปรผล
[14]
ทํ า ตามวิ ธีข อง Reed-Muench method [14]
การเตรียมนํา้ ทะเลเทียม ละลายเกลือทะเลจํานวน โดยการสรางกราฟระหวางจํานวนที่มีชีวิตรอดแบบสะสม
38 กรัม ในนํ้ากลั่น 1,000 มิลลิลติ ร แลวนําไปเพาะเลี้ยงไร (number of the accumulate alive) และจํานวนที่ตายแบบ
ทะเล จนไดตัวออนระยะ nauplii (48 ชม.ภายหลังการโปรย สะสม (number of the accumulate death) บนแกนเดียวกัน
ไข) เตรียมสารทดสอบ โดยนําสารสกัดพืชที่ได ละลายใน (number of animal and log dose) กราฟทั้งสองจะตัดกันที่
นํ้าทะเลเทียมที่เตรียมไวจนไดสารละลายใส ใช DMSO ชวย จํานวนของ accumulate alive กับ accumulate death จุดตัด
ในการละลาย
คือคา LC50
การทดสอบการเกิดพิษ ใชไรทะเลระยะ nauplii
ประมาณ 10 ตัวในนํา้ ทะเลเทียม 50 ไมโครลิตร ใสสารทดสอบ
การแปรผล
พิจารณาจากคา LC50 โดย ผลบวก (positive
200 ไมโครลิตร ตอ 1 well ทดสอบ ใชความเขมขนตอสาร
สกัดพืชอยางนอย 4 ความเขมขน แตละความเขมขนทําการ result) การทดสอบเพลี้ยออน LC50 ≤ 10,000 μg/ml การ
ทดสอบ 6 well เพื่อหาคาเฉลี่ย โดยใช โพแทสเซียมไดโคร ทดสอบไรทะเล LC50 ≤ 1,000 μg/ml [15]
เมต (K2Cr2O7) เปน positive control และใช DMSO เปน
สารชวยละลาย นับตัวไรทะเลที่ตายภายหลังใสสารทดสอบที่
เวลา 6 ชัว่ โมง (acute toxicity) โดยใชกลองจุลทรรศน (stereo
microscope)
3.3.2 การทดสอบฤทธิข์ องสารสกัดตอเพลีย้
ออนถั่ว
การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณเพลี้ย
สํารวจและเก็บตัวอยางเพลี้ยออนถั่วจากแปลง
ปลูกของเกษตรกร นํามาเพาะเลีย้ งในหองปฏิบตั กิ าร โดยปลูก
พืชตระกูลถัว่ ในกระถางขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร
จํานวน 8 ตน/1 กระถาง ปลูกจํานวน 20 กระถาง เมือ่ ถัว่ มีอายุ
ประมาณ 2 อาทิตย นํากระถางตนถั่วทั้งหมดใสในกรงเลี้ยง
แมลงขนาด 50 x 50 x 100 เซนติเมตร นําเพลี้ยออนที่เก็บ
มาปลอยลงในตนถั่วที่เตรียมไว เพื่อใหเกิดการระบาดของ
เพลี้ยออน และเปลี่ยนตนถั่วใหมเมื่อถั่วเกิดอาการเหี่ยว
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ตารางที่ 1 ขอมูลพืช 8 ชนิด และสวนของพืชที่ใชในการศึกษา
ลําดับ

ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อสามัญ

ชื่อวงศ

สวนที่ใช

1

Annona squamosa Linn.

นอยหนา

Annonaceae

ใบ

2

Cassia fistula Linn.

คูน

Leguminosae

เนื้อในฝกแก

3

Croton tiglium Linn.

สลอด

Euphorbiaceae

เมล็ด

4

Duranta repens Linn.

เทียนหยด

Verbenaceae

ผลแก

5

Eclipta prostrata Linn.

กะเม็ง

Compositae

สวนเหนือดิน

6

Euphorbia hirta Linn.

นํานมราชสีห

Euphorbiaceae

สวนเหนือดิน

7

Fagraea fragrans Roxb.

กันเกรา

Potaliaceae

ใบ ผลแก

8

Tagetes erecta Linn.

ดาวเรือง

Compositae

ดอก

ตารางที่ 2 คา LC50ของสารสกัดเมทานอลของพืช และสารมาตรฐานในการทดสอบความเปนพิษตอไรทะเล ที่เวลา 6 ชั่วโมง
ชนิดสารสกัดพืช

LC50 (μg/mL)

นอยหนา

3.09

กันเกรา (ใบ)

20.56

กันเกรา (ผล)

> 1,000*a

กะเม็ง

346.74

สลอด

518.80

เทียนหยด

901.57

คูน (ฝก)

> 1,000*b

คูน (ใบ)

> 1,000*c

ดาวเรือง

> 1,000*d

นํานมราชสีห

> 1,000*e

Potassium dichromate (positive control)

363.08

*a-e เปอรเซ็นตการตาย 0.00, 0.00, 6.39, 1.52 และ 35.95% ตามลําดับ ที่ความเขมขนสูงสุด 1,000 1,000 1,000 400 และ800
-μg/mL ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 คา LC50 ของสารสกัดเมทานอลของพืช และสารมาตรฐาน ในการทดสอบความเปนพิษตอเพลี้ยออน
ที่เวลา 48 ชั่วโมง
สารทดสอบ

LC50 (μg/mL)

นอยหนา

2,089.03

สลอด

2,238.72

กันเกรา (ใบ)

3,019.95

กันเกรา (ผล)

> 10,000*a

กะเม็ง

5,248.07

คูน (ฝก)

5.508.08

คูน (ใบ)

> 10,000*b

นํานมราชสีห

5,754.40

ดาวเรือง

6,683.44

เทียนหยด

> 10,000*c

Diethyl mercaptosuccinate (positive control)

6.46

*a-c เปอรเซ็นตการตาย 30.00, 32.22 และ 40.00% ตามลําดับ ที่ความเขมขน 10,000 μg/mL
4. ผลการวิจัย
การทดสอบฤทธิ์ ค วามเป น พิ ษ ต อ ไรทะเลนํ้ า เค็ ม
(A. salina Leach.) ที่เวลา 6 ชั่วโมง พบวา สารสกัดที่มีความ
เปนพิษตอไรทะเล คือ ใบนอยหนา ใบกันเกรา ตนกะเม็ง,เมล็ด
สลอด และผลเทียนหยด โดยมี LC50 เทากับ 3.09, 20.56,
346.7, 518.80 และ 901.57 μg/mL ตามลําดับ การทดสอบ
ฤทธิ์ของสารสกัดตอเพลี้ยออนถั่ว (Aphis craccivora Koch.)
ที่เวลา 48 ชั่วโมง พบวาสารสกัดที่มีความเปนพิษตอเพลี้ย
ออนถั่วคือ ใบนอยหนา เมล็ดสลอด ใบกันเกรา ตนกะเม็ง ฝก
คูน ตนนํ้านมราชสีห และดอกดาวเรือง โดยมีคา LC50 เทากับ
2,089.30 2,238.72 3,019.95 5,248.07 5,508.08 5,754.40
และ 6,683.44 μg/mL ตามลําดับ สวนสารสกัดที่เหลือไมเปน
พิษตอเพลี้ยออนถั่ว
5. ขอเสนอแนะ
การทดสอบฤทธิ์ความเปนพิษตอไรทะเลโดยใชไรนํ้า
เค็ม เพื่อใชคัดเลือกสวนสกัดที่มีศักยภาพเพื่อนําไปทดสอบ
ความเปนพิษตอเพลี้ยออนพบวา สารสกัดนอยหนา กะเม็ง
สลอด กันเกรา และเทียนหยด มีความเปนพิษตอเพลี้ยออน
ทําใหคาดการณไดวา สารสกัดจากพืชทั้ง 5 ชนิดดังกลาว
นาจะมีศักยภาพในการกําจัดเพลี้ยออน เนื่องจากใหคา LC50
ตํ่ากวา 1,000 μg/mL เมื่อทดสอบดวยไรทะเล แตเนื่องจากมี

รายงานวาพืชที่จะมีศักยภาพในการพัฒนาเปนยาฆาแมลง
ควรมีคา LC50 นอยกวา 30 μg/ml [16] และจากผลการวิจัย
พบวามีเพียงสารสกัดนอยหนา เทานัน้ ทีศ่ กั ยภาพตามทฤษฎี
เมื่อนําสารสกัดทั้งหมดไปทดสอบฤทธิ์ตอเพลี้ยออนในหอง
ปฏิบัติการ โดยการเพาะเลี้ยงเพลี้ยออนใหเจริญบนตนถั่วที่
ปลูกเอาไว และควบคุมสภาวะการทดลองใหเหมือนกับสภาพ
ธรรมชาติที่เพลี้ยอาศัยอยู ภายหลังจากการพนสารสกัดที่
ความเขมขนตางๆกัน ที่เวลา 48 ชั่วโมง พบวา มีสารสกัด
ทั้งหมด 7 ชนิดที่ออกฤทธิ์ กลุมที่ออกฤทธิ์ดีคือ ใบนอยหนา
เมล็ดสลอด และใบกันเกรา โดยมีคา LC50 เทากับ 2,089.30
2,238.72 และ 3,019.95 μg/ml ตามลําดับ กลุมที่ออกฤทธิ์ได
ปานกลางคือ ตนกะเม็ง เนื้อในฝกคูน ตนนํ้านมราชสีห และ
ดอกดาวเรือง โดยมีคา LC50 เทากับ 5,248.07 5,508.08
5,754.40 และ 6,683.44 μg/ml ตามลําดับ สวนสารสกัดจาก
เทียนหยด ใบคูน ผลกันเกรา และผลเทียนหยด ไมออกฤทธิ์
ตอเพลี้ยออน (คา LC50 มากกวา 10,000 μg/ml) ซึ่งผลการ
วิจัยสวนใหญสอดคลองกับคาการทดสอบความเปนพิษตอไร
ทะเล (ยกเวนฝกคูน นํ้านมราชสีห และดาวเรือง) ดังนั้นจึง
สามารถใชการทดสอบดวยไรทะเล ในการคัดเลือกสวนสกัดที่
มีจํานวนมากเพื่อใชในการศึกษาวิจัยดานการคัดเลือกสาร
สกัดพืชเบือ้ งตนเพือ่ ทดสอบตอเพลีย้ ออน ก็จะทําใหประหยัด
เวลา และงบประมาณ ไมจาํ เปนตองทดสอบพืชทุกตัวตอเพลีย้
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ออน ซึ่งตองอาศัยสภาวะการทดลอง และการเพาะเลี้ยงที่
จําเพาะได เมือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกําจัดเพลีย้
กับสารจากพืชที่มีการวิจัย หรือรายงานมากอนหนานี้ พบวา
คา LC50 ของงานวิจยั ในครัง้ นีค้ อ นขางสูงกวาการทดสอบดวย
วิธอี นื่ ๆ เนือ่ งจากเปนวิธกี ารทดสอบ ทีท่ าํ ใหเหมือนกับสภาพ
ทีเ่ กษตรกรจะนําไปใชไดจริง มิไดใชวธิ จี มุ (dip) เฉพาะสารลง
บนตัวเพลี้ย หรือพืชเทานั้น แตใชการฉีดพนสารซึ่ง เปนวิธี
การเดียวกับการฉีดพนยากําจัดแมลงในทางปฏิบตั ทิ เี่ กษตรกร
ใชกันอยู ลงไปในสภาพแปลงพืชจําลอง (พืชปลูกในกระถาง)
เพือ่ ใหใกลเคียงกับสภาพทีจ่ ะนําไปใชมากทีส่ ดุ จึงอาจตองใช
ปริมาณสารสกัดมากขึน้ เพือ่ พนลงบนตัวเพลีย้ และพืชทีเ่ พลีย้
อาศัยอยูไปพรอมกัน
จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดตอเพลีย้ ออน
พบวา สารสกัดจากนอยหนา ออกฤทธิ์ดีที่สุดตอเพลี้ยออน
จากรายงานวิจัยพบวาสารสําคัญในใบนอยหนาเปนสารแอล
คาลอยด แอนโนเนอีน (anonaine) และเรซิ่น (resin) ในเมล็ด
มีนาํ้ มันอยูป ระมาณ 45% นํา้ มันเปนพิษกับดวงปกแข็ง เพลีย้
ออนแมลงวัน และมวนปกแข็ง [17] แตยังไมมีรายงานวาสาร
ชนิดใดกําจัดเพลีย้ ออนได สวนสลอดมีรายงานวานํา้ มันมีสาร
พิษ มีรายงานวาสารสกัดนํ้า และเอทานอล ของเมล็ด มีพิษ
ตอหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata Lamarck.) [18] แตยัง
ไมมีรายงานการวิจัยองคประกอบทางเคมีวาเปนสารกลุมใด
จึงมีความนาสนใจที่จะศึกษาถึงองคประกอบทางเคมีของพืช
ทั้ง 2 ชนิด และการนําไปใช รวมทั้งพืชชนิดอื่นๆ ที่ออกฤทธิ์
ไดดีปานกลาง คือกะเม็ง ฝกคูน นํ้านมราชสีห และดอกดาว
เรือง มีผนู าํ ไปศึกษาฤทธิฆ
์ า แมลงชนิดตางๆ แตการศึกษาตอ
เพลี้ยออนทั้งในหองปฏิบัติการ และการทดลองภาคสนาม
ทีม่ กี ารทดลองทีค่ วบคุมสภาวะตางๆ ยังมีนอ ยมาก ดังนัน้ พืช
เหลานี้จึงมีศักยภาพที่นาจะนําไปศึกษาตอ ถึงองคประกอบ
ทางเคมี เพื่อแยกเอาเฉพาะสารที่ออกฤทธิ์
ในการวิจยั ครัง้ นีท้ ดสอบเฉพาะในสารสกัดสวนทีม่ คี วาม
เปนขั้วสูง (polar extract) จึงควรศึกษาเปรียบเทียบกับสวน
ที่มีความเปนขั้วตํ่า (nonpolar extract) ดวย ควรมีการวิจัย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของสารทดสอบ อาจจําเปนตองเติมสาร
ชวยตางๆ เชน สารจับใบ surfactant เพือ่ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของสารสกัดพืชใหดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ ดานการละลาย และการเกาะติด
ใบของพืช จึงควรมีการศึกษาตอไปเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และ
การนําสารสกัดเหลานี้ไปพัฒนาเปนสารควบคุม และกําจัด
เพลี้ยออน รวมทั้งความคุมทุนที่จะนํามาใช

6. สรุปผลการทดลอง
สารสกัดเมทานอลของพืช 5 ชนิด มีความเปนพิษตอไร
ทะเล โดยที่สารสกัดใบนอยหนาออกฤทธิ์ดีที่สุด รองลงมาคือ
ใบกันเกรา ตนกะเม็ง เมล็ดสลอด และผลเทียนหยด ตามลําดับ
การทดสอบฤทธิต์ อ เพลีย้ ออนพบวา มีสารสกัดทัง้ หมด 7 ชนิด
การออกฤทธิ์ แบงเปน กลุม ทีอ่ อกฤทธิด์ คี อื ใบนอยหนา เมล็ด
สลอด และใบกันเกรา โดยมีคา LC50 เทากับ 2,089.30
2,238.72 และ 3,019.95 ตามลําดับ กลุมที่ออกฤทธิ์ได
ปานกลางคือ ตนกะเม็ง ฝกคูน ตนนํ้านมราชสีห และดอก
ดาวเรือง โดยมีคา LC50 เทากับ 5,248.07 5,508.08 5,754.40
และ 6,683.44 μg/ml ตามลําดับ สวนสารสกัดจากใบคูน
ผลกันเกรา และผลเทียนหยด ไมออกฤทธิ์ (คา LC50 มากกวา
1,000 μg/ml)
7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ภายใตชดุ โครงการวิจยั และพัฒนาภูมภิ าคลุม นํา้
โขง ประจําป 2550
8. บรรณานุกรม
[4] กรมวิชาการเกษตร. 2550. ฐานความรูดานพืช.
http://www.doa.go.th/pl_data/SOYBEAN/1stat/st02.
html. 16 April.
[8] ณรรฐพล วัลลียลักษณ. 2536. แมลงศัตรูผักของ
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
[1] พิสิษฐ เสพสวัสดิ์, ศรีสมร พิทักษ, วิเชียร บํารุงศรี,
เตือนจิตต สัตยาวิรุทธิ์ และสาทร สิริสิงห. 2535.
“แมลงศัตรูพืชไรตระกูลถั่ว และการปองกันกําจัด”.
ใน: สุวัฒน รวยอารีย (บรรณาธิการ). แมลง และสัตว
ศัตรูที่สําคัญของพืชเศรษฐกิจ และการบริหาร.
ไอเดีย สแควร: กรุงเทพมหานคร.
[13] พาลาภ สิงหเสนี. 2540. พิษของยาฆาแมลงตอผูใช
และสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 5. โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย: กรุงเทพมหานคร.
[9] ศุภลักษณ ฮอกะวัด. 2526. เอกสารประกอบการสอน
โรคพืชผัก. กรุงเทพฯ: ภาควิชากีฎวิทยา และโรคพืช,
คณะเกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแกน.
[17] สมสุข ศรีจักรวาฬ. 2546. “พืชฆาแมลง”. ใน: พืชฆา
แมลง และพืชมีพษิ บางชนิดในประเทศไทย.(ไมระบุ
บรรณาธิการ). สํานักงานเกษตร และสหกรณจังหวัด
อุบลราชธานี: อุบลราชธานี.

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554

[5] สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550. ยาปราบศัตรูพืช:
ปริมาณและมูลคาการนํ้าเขารายเดือน.
http://www.doa.go.th. 16 April.
[6] Agele, S.O, Ofuya T.I, James P.O. 2006. “Effects of
watering regimes on aphid infestation and
performance of selected varieties of cowpea (Vigna
unguiculata L. Walp) in a humid rainforest zone of
Nigeria”. Crop Protect. 25, 73-78.
[3] Asiwe J.A.N., Nokoe S., Jackai L.E.N., Ewete F.K.
2005. “Does varying cowpea spacing provide better
protection against cowpea pests?.” Crop Protect.
24, 465-471.
[2] Ehlers J.D. and Hall A.E. 1997. “Cowpea (Vigna
unguiculata L. Walp.” Field Crop Res., 53, 187-204.
[10] Lattanzio V., Arpaia S., Cardinali A., Venere D.D.,
Linsalata V. 2000. “Role of endogenous flavonoids
in resistance mechanism of Vigna to aphids”.
J Agric Food Chem. 48, 5316-5320.
[7] Majumder P., Mondal H.A., Das S., 2005.
“Insecticidal activity of Arum maculatum tuber lectin
and its binding to the glycosylated insect gut
receptors”. J Agric Food Chem, 53, 6725-6729.
[16] Meyer B.N., Ferrigni N.R., Putnam J.E., Jacobson
L.B., Nichol D.E. McLaughlin J.L. 1982. “Brine
shrimp. A convenient general bioassay for active
plant constituents”. Planta Med. 45, 31-34.

29

[18] Moungnoi, S. 2002. Toxicity of indigenous plant
extracts to Pomacea canaliculata Lamarck.
Thesis for Master Degree: Mahidol University
(Environmental Sanitation).
[11] Ofuya T.I., 1995. “Colonization and control of Aphis
craccivora Koch. (Homoptera: Aphididae) by
coccinellid predators in some resistant and
susceptible cowpea varieties in Nigeria”.
Crop Protect. 14, 47-50.
[14] Sam T.W. 1993. Bioactive natural products:
Detection, isolation and structural determination.
CRC Press: New York. 441-456.
[15] Solis P.N., Wright C.W., Anderson M.M., Gupta M.P.,
Phillipson J.D. 1993. “A microwell cytotoxicity assay
using Artemia salina (Brine shrimp)”.Planta Med.,
59, 250-252.
[12] Ward A, Morse S, Denholm I, McNamara N. 2002.
“Foliar insect pest management on cowpea (Vigna
unguiculata Walpers) in simulated varietal mixtures.:
I. The suitability of partial insecticide applications”
Field Crops Res 2002, 79, 53-65.

