40

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3(2) : 40-48 (2554)

ผลของโรติโนนจากรากหางไหลแหงในการกำจัดแมลงและปรสิตภายนอก
ของสัตวเลี้ยง
Effect of Rotenone Extracted from Derris elliptica Benth. Root
on Insects and External Pests of Domestic Animals
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บทคัดยอ
การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากรากหางไหลแหงตอตัวออน
และตัวแกของ แมลงวัน ยุง และเห็บโค โดยใชความเขมขนที่แตกตางกัน 5 ระดับคือ 0, 5, 10, 15 และ 20
กรัม/ลิตร พนลงบนสัตวทดลอง ยกเวนลูกน้ำยุงใชวิธีแช นับเปอรเซ็นตการตาย ผลการศึกษาพบวาความ
เขมขนของสารสกัดรากหางไหลแหง 5, 10, 15 และ 20 กรัม/ลิตร ทำให หนอนแมลงวัน แมลงวัน ลูกน้ำ
ยุง ยุง และเห็บโค ตายมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) การศึกษานี้ชี้ใหเห็น
วาการตายของหนอนแมลงวัน แมลงวัน ลูกน้ำยุง ยุง และเห็บโคจะตายเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสาร
สกัดและความยาวนานในการถูกสารสกัดรากหางไหลแหง ซึง่ มีความแตกตางกันในแมลงแตละชนิด และ
แมลงระยะตัวเต็มวัยจะตายเร็วกวาระยะตัวออน
คำสำคัญ: โรติโนน, หางไหล, สารสกัดจากรากแหง, แมลงวัน, ยุง, เห็บโค

ABSTRACT
Six experiments aimed at study the efficiency of crude extract from dried root of Derris
elliptica Benth. on mortality of larvae and adult of house flies and mosquitoes and cattle ticks under
laboratory conditions. Experiments were performed on various concentrations at 0, 5, 10, 15 and 20 g/L.
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Spraying technique was used to apply substance on larvae and adult of house flies and mosquitoes
and cattle ticks excepted that mosquito larvae were immersed. The mortality was determined. The
results indicated that crude extract from this plant as 5, 10, 15, and 20 g/L. had toxic effects and made
total mortality more than control (P<0.01) in all experiments. These studies indicated that mortality of
these insects will be increased along concentrations and periods, there were also differenced among
species of insects and adult stage will be died faster than larva stage.
Key words: rotenone, Derris elliptica Benth., dried root extract, House flies, Mosquitoes, Cattle ticks

บทนำ

แมลงนอกจากรบกวนสัตวเลี้ยงแลวยังเปน
พาหะนำโรคตางๆ มาสูสัตว ไดแก แมลงวัน ยุง
เห็บ แมลงวันสรางความรำคาญใหสัตวเลี้ยงและ
เปนพาหะนำโรคสูคนและสัตวเลี้ยงหลายโรคเชน
โรคบิด ไทฟอยด อหิวาตกโรค รวมถึงไขพยาธิ
เชนพยาธิเสนดาย พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ โดย
ติดมากับขนที่ลำตัว ขา และปกของแมลงวัน
นอกจากนี้ยังปะปนมากับของเหลวในกระเพาะ
อาหาร เมื่อแมลงวันตอมกินอาหารจะถายทอด
เชือ้ โรคและไขพยาธิลงในอาหาร (กาบแกว, 2554)
หนอนแมลงวันจะเจาะตัวสัตว กัดกินเขาไปใน
บาดแผล ทำใหแผลเนาเปอยกลายเปนเนื้อราย มี
ลักษณะโปงนูนหรือบวมขึน้ มา ทำใหสตั วเจ็บปวด
เบือ่ อาหาร สุขภาพทรุดโทรม ถาเปนมากอาจถึงแก
ความตาย (วณี, 2544) ยุงกอความรำคาญโดยดูด
กินเลือดในคนและสัตวเลีย้ ง ยุงกนปลองเปนพาหะ
นำโรคมาลาเรีย ยุงลายนำโรคไขเลือดออก ไขเหลือง
เทาชาง ยุงรำคาญนำโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ ยุง
เสือเปนพาหะนำโรคเทาชางในคน (สาสนนันท,
2551) ยุงเปนพาหะนำโรคเพิรส (PRRS) ในสุกร
โรคทริปปาโนโซมิเอซิสในโค (มานพ, 2540) และ
หนอนพยาธิหวั ใจในสุนขั (อาคม, 2541) เห็บสราง
ความเสียหายแกโคนม โดยสรางความรำคาญ ทำให

เบื่ออาหาร ซูบผอม ออนเพลีย หงอยซึม มีไขสูง 2
-3 วัน ตัวสั่น ปสสาวะสีแดงเขมถึงดำ ขนรวง
นอกจากนี้ยังเปนพาหะนำโรคที่สำคัญหลายชนิด
เชน อะนาพลาสโมซิส ไพโรพลาสโมซิส และบา
เบเซียซิส (ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง, 2009)
การกำจัดแมลงวันตัวเต็มวัยโดยทั่วไปใช
สารเคมีเชน Fenitrothion, Pyrimiphos methyl หรือ
Diazinon ชุบวัสดุหอยแขวนในแนวดิ่งเชน เชือก
สายไฟ เนื่องจากแมลงวันมีนิสัยชอบเกาะพักตาม
วัสดุหอยแขวน สวนการกำจัดหนอนแมลงวันจะ
ใชสารเคมีกลุม Organophosphorus หรือ กลุม
Carbamate นอกจากนี้ยังใชสารเคมีตัวอื่นเชน
Diflubanzuron และ Cyromazine (Advance services
, 2553) สวนหนอนแมลงวันที่เกิดบนตัวสัตวนั้น
การใชยาเนกาซันท (Nagasunt) สามารถฆาหนอน
แมลงวันไดและยังชวยรักษาบาดแผลบนตัวสัตว
ดวย (วณี, 2544) การปองกันยุงกัดสามารถใช
ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ Ethyl butylacetylaminopropionate, Picaridin, Dimethyl phthalate,
Ethyl hexanediol (อุษาวดี, 2549) N,N-dimethy-3
-methylbenzamide (Devis, 1985) สารเคมีที่ใชใน
การกำจัดยุงมีหลายประเภทไดแกสารอนินทรีย
สังเคราะหเชน สารหนู สารหนูสีเขียว กำมะถัน
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สารอินทรียสังเคราะห เชน DDT BHC Dieldrin
สารออรกาโนฟอสฟอรัส เชน ทรายอะเบท มาลา
ไธออน DDVP และพวกไพรีทรอยด (ทองปลิว,
2541) วิธีที่นิยมทั่วไปในการกำจัดยุงคือการพน
หมอกควันโดยใชสารไซเพอเมทริน หรือเดลตา
เมทริน สวนลูกน้ำยุงนิยมใชทรายอะเบท ซึ่งเปน
ทรายที่เคลือบดวยสารทีมีฟอส 1% (ถนอมจิตร,
2530) สารเคมีที่ใชปองกันไมใหเห็บเกาะตัวโค
Asuntol, Decis, Sevin และ Basudin สวนสารเคมี
ที่ใชฆาเห็บบนตัวโคใชกลุมไพรีทรอยด
เชน
ฟอสฟอโรไธโอเอท, ปาริเคดา, ดิลดริล, คาบารรี,
เซฟวิน 85, คารบารีลโรเนลคลอเคน ฉีดพน หรือ
ใชยา Ivermectin ฉีดใตผิวหนัง (ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง, 2009)
การใช ส ารเคมี ท ำให เ กิ ด การแพ ส ารเคมี
ของผูใชหรือผูที่อยูใกลเคียงตลอดจนสัตวเลี้ยง
และเกิดปญหาพิษตกคางตลอดจนระบบนิเวศวิทยา
ที่สูญเสียไป (อำนวย, 2535) สมุนไพรเปนอีกทาง
เลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใชในการกำจัดศัตรูพืช
และแมลงที่รบกวนสัตวเลี้ยง เพราะสารสกัดจาก
ธรรมชาติที่นำมาใชไมมีพิษตอคนและสัตวเลี้ยง
เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
สารออกฤทธิ์ที่สกัดจากพืชไมคงทนและสลายตัว
งาย จึงทำใหไมมีปญหาในเรื่องการสะสมของสาร
พิษและไมมผี ลตอสิง่ แวดลอม (ศิรวิ รรณ และคณะ,
2547) ขอดีของการใชสารสกัดจากพืชคือ ลดคา
ใชจาย ลดการเสี่ยงอันตรายจากการใชสารเคมี ลด
พิษตกคางของสารเคมี ซึ่งสารสกัดจากพืชเสื่อม
สลายงาย (ณรงค และคณะ, 2553)
หางไหลหรือโลติ๊น (Derris elliptica
Bentham) เปนไมชนิดเลื้อยเนื้อแข็ง (Twin shrub)
จำแนกอยูใ นพืชตระกูลถัว่ (สะอาด และคณะ, 2525)

ในรากมีสารสำคัญคือ โรติโนน (Rotenone) มีฤทธิ์
ฆาแมลงตายหลังจากกินเขาไปและตายเพราะสัมผัส
ตัวแมลงแลวซึมเขาไปในตัว (Stomach and contact
poison) สวนของหางไหลที่นำมาใชปองกันกำจัด
แมลงคื อ เถาหรื อ รากใช ใ นรู ป สดหรื อ แห ง ก็ ไ ด
(อุดมลักษณ, 2552) ขอดีของโรติโนนคือเปนสาร
ส กั ด จ า ก พื ช ที่ อ อ ก ฤ ท ธิ์ เ ป น ส า ร ฆ า แ ม ล ง
(Phytoinsecticide หรือ Botanical insecticide) มี
การสลายตัวไดงายเมื่อถูกแสงแดดหรือความรอน
ทำใหไมมีพิษตกคางอยูบนพืช จึงเหมาะสมที่จะ
นำมาใชในการกำจัดแมลงศัตรูพชื และสัตวในกรณี
ระบาดไมรุนแรง ซึ่งจะเปนการลดการใชสารเคมี
(สุเทพ และ ลักขณา, 2546) สารสกัดจากราก
หางไหลมีฤทธิ์อยูไดนาน 2 - 7 วัน (Ahmed et al.,
1984) งานวิจัยชิ้นนี้จึงไดศึกษาความเปนพิษของ
สารสกั ด รากหางไหลแห ง ต อ แมลงและปรสิ ต
ภายนอกของสัตวเลี้ยง

วิธีวิจัย

การเพาะหนอนแมลงวัน นำปลาสลิดแดด
เดียวใสถงุ พลาสติกไมปด ปากถุง ตัง้ ไวในทีแ่ มลงวัน
ชุกชุมหลังจากที่แมลงวันวางไขและฟกออกมา
เปนหนอน เก็บหนอนไปใชในการทดลอง
การเพาะแมลงวัน นำดักแดหนอนแมลงวัน
ที่ไดจากการเพาะตามวิธีดังกลาวไปเก็บไวในขวด
พลาสติกทีอ่ อกแบบใหมกี ารระบายอากาศทีด่ ี ปลอย
ไวประมาณ 4-6 วัน ดักแดจะฟกออกเปนตัวแมลงวัน
นำใชในการทดลอง
การเพาะลูกน้ำยุง นำถังน้ำขนาด 20 ลิตร
ใสน้ำประมาณครึ่งถัง นำลูกหมากสุก 10-15 ลูก
มาใสในน้ำ นำไปวางไวในที่มียุงและใหหางไกล
จากแหลงเพาะพันธุเพื่อไมใหยุงเลือกไปวางไขที่
แหลงเพาะพันธุอื่น ทิ้งไวประมาณ 10-15 วันจะ
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ไดลูกน้ำยุง นำลูกน้ำยุงไปใชในการทดลอง
การเพาะยุง นำลูกน้ำยุงระยะตัวโมงที่ได
จากการเพาะตามวิธีดังกลาว มาใสขวดพลาสติกที่
ออกแบบใหมีการระบายอากาศดี โดยกนขวดให
มีน้ำอยูประมาณ 1/5 ตั้งทิ้งไว 3-4 วัน ลูกน้ำระยะ
ตัวโมงจะฟกออกมาเปนยุง นำยุงไปใชในการทดลอง
การเตรียมเห็บ ปลอยโคเลีย้ งในแปลงหญา
คอยสังเกตดูเห็บที่มาเกาะบนตัวโค ปลอยใหเห็บ
โตจนตัวเปลง เมื่อมีปริมาณมากเก็บมาใชในการ
ทดลอง
การเตรียมสารสกัดหยาบ นำรากหางไหล
แดงอายุไมต่ำกวา 2 ป มาหั่นเปนชิ้นเล็กประมาณ
0.5 เซนติเมตร นำไปอบในตูอ บลมรอน 50◦C นาน
48 ชั่วโมง ชั่งรากหางไหลแหง 4 ชุดคือ 5, 10, 15
และ 20 กรัม นำแตละชุดแชในน้ำสำหรับดืม่ จำนวน
1 ลิตร เมื่อครบ 24 ชั่วโมงนำขึ้นมาทุบแลวแชตอ
อีก 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 48 ชั่วโมงทำการกรองเอา
กากออก นำสารสกัดที่ไดไปใชในการทดลอง
การเก็บสารสกัดที่เหลือไวใชในการทดลองเก็บ
ไวที่อุณหภูมิ 4◦C นานไมเกิน 2 วัน
การทดสอบฤทธิใ์ นการฆาแมลง การทดลอง
คือฤทธิ์ในการฆาหนอนแมลงวัน แมลงวัน ลูกน้ำ
ยุง ยุงและเห็บโค แบงสัตวทดลองดังกลาวออก
เปน 4 กลุมทดลองและ 1 กลุมควบคุม แตละกลุม
ของสัตวที่ทดลองมีจำนวน 10 ตัว โดยทำการ
ทดลอง 10 ซ้ำ ที่แตละความเขมขนของสารสกัด
รากหางไหลแหง พนสารสกัดความเขมขน 5, 10,
15 และ 20 กรัม/ลิตร บนสัตวทดลองใหทว่ั ยกเวน
การทดสอบกับลูกน้ำยุงใชวิธีแช
การบันทึกและวิเคราะหขอ มูล ทำการบันทึก
เปอรเซ็นตการตายของหนอนแมลงวันและเห็บโค
ทุก 6 ชั่วโมง แมลงวันและลูกน้ำยุงทุก 2 โมงและ
ยุงทุก 1 ชั่วโมง จากนั้นวิเคราะหความแปรปรวณ
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เปอรเซ็นตการตายโดยวิธี analysis of variance
และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวิธี
DMRT

ผลการวิจัย

สารสกัดจากรากหางไหลแหงทีส่ กัดดวยน้ำ
ความเขมขนตัง้ แต 10 กรัม/ลิตร ขึน้ ไป มี
ประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนแมลงวัน โดยทำให
หนอนแมลงวันตายมากกวากลุมควบคุมและกลุม
5 กรัม/ลิตรอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
(ตารางที่ 1) สารสกัดจากรากหางไหลแหงความ
เขมขนตัง้ แต 5 กรัม/ลิตร ขึ้นไปมีประสิทธิภาพใน
การกำจัดแมลงวันโดยทำใหแมลงวันตายมากกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
(ตารางที่ 2) สารสกัดจากรากหางไหลแหงความ
เขมขนตั้งแต 10 กรัม/ลิตรขึน้ ไปมีประสิทธิภาพ
ในการกำจัดลูกน้ำ ยุงโดยทำใหลกู น้ำยุงตายมากกวา
กลุม ควบคุมและกลุม 5 กรัม/ลิตร อยางมีนยั สำคัญ
ยิ่งทางสถิติ (p<0.01) (ตารางที่ 3) สารสกัดจาก
รากหางไหลแหงความเขมขนตัง้ แต 10 กรัม/ลิตร
ขึ้นไปมีประสิทธิภาพในการกำจัดยุงโดยทำใหยุง
ตายมากกวากลุม ควบคุมและกลุม 5 กรัม/ลิตร อยาง
มีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) (ตารางที่ 4) และ
สารสกัดจากรากหางไหลแหงความเขมขนตั้งแต
10 กรัม/ลิตร ขึ้นไปมีประสิทธิภาพในการกำจัด
เห็บโดยทำใหเห็บตายมากกวากลุมควบคุมและ
กลุม 5 กรัม/ลิตร อยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<
0.01) (ตารางที่ 5)

สรุปและวิจารณ

สารสกัดจากรากหางไหลแหงทีส่ กัดดวยน้ำ
ความเขมขนตัง้ แต 10 กรัม/ลิตร ขึน้ ไปมีประสิทธิภาพ
ในการกำจัดหนอนแมลงวัน ลูกน้ำยุง ยุง และเห็บ
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โค สวนแมลงวันสามารถลดความเขมขนลงไดตง้ั แต
5 กรัม/ลิตร ขึ้นไป โรติโนนเปนสารสกัดจากพืชที่
ออกฤทธิ์เปนสารฆาแมลง การเก็บในรูปแหงจะ
ทำใหมีความสะดวกหรือพรอมในการใชงานกวา

ในรูปสด สารสกัดจากรากแหงจะมีสเี หลืองอมน้ำตาล
สีจะเขมขึ้นตามระดับความเขมขนซึ่งแตกตางจาก
สารสกัดรากสดที่มีสีขาวคลายน้ำนม ควรใชสาร
สกัดใหหมดภายใน 1-2 วันเนื่องจากเสื่อมสลาย

ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตหนอนแมลงวันที่ตายหลังพนสารสกัดรากหางไหลแหงที่ระดับตางๆ
ความเขมขนของสาร
สกัดรากหางไหลแหง 0 กรัม/ลิตร 5 กรัม/ลิตร 10 กรัม/ลิตร 15 กรัม/ลิตร 20 กรัม/ลิตร SE
ระยะเวลาหลัง
พนสารสกัดรากหางไหลแหง
6 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
18 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
36 ชั่วโมง
42 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
54 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
66 ชั่วโมง
72 ชั่วโมง
78 ชั่วโมง
84 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
96 ชั่วโมง

2ข
2ค
2ง
2ง
2ง
2ง
2ง
2ง
2ง
2ง
2ง
2ง
2ง
2ง
2ง
2ง

8กข
14ข
19ค
24ค
28ค
33ค
41ค
44ค
45ค
47ค
51ค
53ค
57ค
60ค
62ค
64ค

8กข
16ข
28ข
33ขค
40ข
42ขค
45ขค
51ขค
53ขค
58ขค
61ขค
65ขค
69ข
73ข
78ข
80ข

13ก
25ก
34กข
35ข
41ข
47ข
57ข
62ข
65ข
66ข
72กข
76กข
76ข
79ข
83กข
84กข

15ก
29ก
41ก
47ก
59ก
65ก
76ก
78ก
79ก
83ก
85ก
87ก
89ก
92ก
94ก
96ก

0.65
0.59
0.68
0.82
0.95
0.96
1.14
1.09
1.02
0.98
1.14
1.12
0.91
0.99
1.02
1.06

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยในแนวนอนที่มีอักษรกำกับแตกตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01)

ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตแมลงวันที่ตายหลังพนสารสกัดรากหางไหลแหงที่ระดับตางๆ
ความเขมขนของสารสกัด
รากหางไหลแหง (กรัม/ลิตร) 2 ชั่วโมง
0
0ค
5
20ขค
10
48 กข
15
64ก
20
57ก

4 ชั่วโมง
1ข
50ก
65ก
78ก
75ก

จำนวนแมลงวันที่ตาย (%)
6 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง
1ข
3ข
3ข
5ข
6ข
ก
ก
ก
ก
69
79
84
90
94ก
76ก
82ก
88ก
91ก
95ก
86ก
94ก
98ก
98ก
99ก
88ก
94ก
99ก
99ก
100ก

คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีอักษรกำกับแตกตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01)
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ไดงาย โรติโนนในรูปรากหางไหลแหงสามารถ
เก็บไวใชไดนานกวาในรูปรากสดหรือสารที่สกัด
ออกมาโดยตรง (สมบูรณ และคณะ, 2548) อาการ
ของแมลงที่ไดรับพิษจากโรติโนนจะแสดงออกที่
ระบบหายใจ แมลงมีการหายใจนอยลง หัวใจเตน
ชาลง ทำใหขาดออกซิเจน เปนอัมพาตและตายใน

ที่สุด (สุเทพ และ ลักขณา, 2546) กลไกความเปน
พิษของระดับเซลลพบวาโรติโนนออกฤทธิ์ยับยั้ง
กระบวนการหายใจโดยมีผลตอ NADH และ
Coenzyme Q ซึ่ง NADH เปน Coenzyme ที่ใชใน
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) และ
ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction) ในกระบวนการเม

ตารางที่ 3 เปอรเซ็นตลูกน้ำยุงที่ตายหลังแชในสารสกัดรากหางไหลแหงที่ระดับตางๆ
ความเขมขนของสารสกัด
จำนวนลูกน้ำยุงที่ตาย (%)
รากหางไหลแหง
2
4
6
8
10
12
14
16
(กรัม/ลิตร)
ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง
0
0ค
0ข
0ข
0ข
0ค
1ข
1ง
1ง
5
3 ขค
9ข
14ข
15ข
17ข
18ข
20ค
22ค
10
10กข
28ก
46ก
59ก
66ก
70ก
72ข
73ข
15
9 กขค
38ก
55ก
67ก
76ก
79ก
81กข
85กข
20
15 ก
40ก
57ก
70ก
80ก
88ก
90ก
95ก
คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรกำกับตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)

ตารางที่ 4 เปอรเซ็นตยุงที่ตายหลังพนสารสกัดรากหางไหลแหงที่ระดับตางๆ
ความเขมขนของสาร
สกัดหางไหลแหง
ระยะเวลาหลัง
พนสารสกัดหางไหลแหง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
7 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
11 ชั่วโมง

0 กรัม/ลิตร

5 กรัม/ลิตร

0ง
0ค
0ง
0ง
0ง
0ง
0ง
0ง
0ง
0ง
0ง

35ค
38ข
43ค
44ค
52ค
56ค
56ค
61ค
63ค
64ค
65ค

10 กรัม/ลิตร 15 กรัม/ลิตร 20 กรัม/ลิตร

52ข
58ก
62ข
63ข
67ข
72ข
74ข
79ข
81ข
84ข
88ข

60กข
65ก
70กข
74กข
77กข
80กข
84กข
89กข
92ก
94ก
95กข

คาเฉลี่ยในแนวนอนที่มีอักษรกำกับแตกตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01)

64ก
67ก
76ก
82ก
84ก
88ก
93ก
95ก
97ก
98ก
100ก
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ตารางที่ 5 เปอรเซ็นตเห็บที่ตายหลังพนสารสกัดรากหางไหลแหงที่ระดับตางๆ
ความเขมขนของสาร
จำนวนเห็บที่ตาย (%)
สกัดรากหางไหลแหง
6
12
18
24
30
36
42
48
(กรัม/ลิตร)
ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง
0
0ก
0ข
0ค
1ง
1ง
1ง
2ค
2ค
5
0ก
0ข
12ค
26ค
40ค
49ค
49ข
52ข
10
0ก
3ข
28กข 38ขค
66ข
73ข
80ก
80ก
15
0ก
3ข
25ข
49ข
61ขค 69ขค
78ก
81ก
20
0ก
10ก
40ก
70ก
89ก
96ก
98ก
99ก
คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรกำกับตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)

แทบอลิซึม สวน Coenzyme Q ใชในการสงผาน
อิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจ และโรติโนน
จะเปนตัวยับยั้งการทำงานของเอนไซม NADH
dehydrogenese ที่อยูใน Complex I ของการขนสง
อิเล็กตรอน ผลที่เกิดขึ้นคืออิเล็กตรอนจาก NADH
จะไมสามารถเขาสู Electron transport chain ได
ทำใหการสราง ATP จากปฏิกิริยา Oxidation ของ
NADH ลดนอยลง นอกจากนีโ้ รติโนนมีผลไปยับยัง้
การขนสงอิเล็กตรอนจาก Fes protein ใน Complex I
ที่จะสงไปใหกับ Coenzyme Q ในไมโตคอนเดรีย
โดยเฉพาะในขั้ น ตอนระหว า งการรวมตั ว ของ
NADH กับ Cytochrome oxidase complex ทำให
การขนสงอิเล็กตรอนถูกขัดขวาง การหายใจของ
เซลลก็ถูกยับยั้งไปดวย (Moon et al., 2005) โรติ
โนนจากรากหางไหลแห ง สามารถฆ า หนอน
แมลงวัน แมลงวัน ลูกน้ำยุง ยุง และเห็บโคได การ
ตายจะเพิ่มขึ้นตามระดับความเขมขนและความ
ยาวนานในการถูกสารสกัด ซึ่งมีความแตกตางกัน
ในแมลงแตละชนิด แมลงตัวเต็มวัยจะตายเร็วกวา
ระยะตัวออน ทั้งนี้อาจเปนเพาะวาระบบหายใจ
ของแมลงระยะตัวแกแตกตางจากระยะตัวออน
ซึ่งแมลงตัวเต็มวัยเกือบทุกอันดับมีระบบหายใจที่
มีรูหายใจ 10 คู โดย 2 คูอยูที่อกและ 8 คูอยูที่ทอง

สวนหนอนแมลงวันมีรูหายใจคูแรกและคูสุดทาย
เทานั้นที่เปด นอกนั้นปดหมด สวนดักแดของยุง
หรือตัวโมงมีรูหายใจคูแรกที่อกเทานั้นที่เปด นอก
นั้นปดหมด และลูกน้ำยุงมีรูหายใจคูสุดทายของ
สวนทองเทานั้นที่เปด นอกนั้นปดหมด (สาวิตรี,
2538) ดังนั้นเมื่อพนสารสกัดรากหางไหลแหงใส
แมลงระยะตัวแกสารสกัดจึงเขาสูลำตัวแมลงได
มากทางรูหายใจและการซึมผานผนังลำตัว สวน
แมลงระยะตัวออนสารสกัดเขาสูลำตัวไดโดยการ
ซึมผานผนังลำตัว และเขาทางรูหายใจไดนอย
เนื่องจากมีรูหายใจจำนวนนอย

เอกสารอางอิง

กาบแกว สุคนธสรรพ. 2554. แมลงวัน. คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. แหลง
ทีม่ า: http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/
public/Fly.htm, 14 ตุลาคม 2554.
ณรงค จึงสมานญาติ, ธเนศร ทิพยรักษ และ ทวี
วัฒน ทัศนวัฒน. 2553. วงจรชีวิตของเห็บ
โค. คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร. แหลงทีม่ า: http://www.ku.ac.
th/e-magazine/november43/hep/, 18 ตุลาคม
2553.

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3(2) : 40-48 (2554)

ถนอมจิตร สุวรรณศรี. 2530. ความรูสิ่งเปนพิษ
ตอนที่ 3. กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพฯ.
ทองปลิว ไกรแสงศรี. 2541. สารเคมีกำจัดยุง. มติ
ชนรายวัน. (3 กันยายน 2541) แหลงที่มา:
http://www.elib-online.com/doctors/
mosquito1.html, 4 พฤศจิกายน 2553.
ศิริวรรณ บุรีคำ, มณฑา วงศมณีโรจน, สุรัตนวดี
จิวจินดา และ รงรอง หอมหวน. 2547. การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตนหนอนตายหยากและ
การวิเคราะหสารออกฤทธิ.์ วารสารขาวศูนย
ปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 18
(2): 8-11.
มานพ มวงใหญ. 2540. วิทยาสัตวเซลลเดียวทาง
สัตวแพทย. โรงพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย,
กรุงเทพ.
วณี ชูพงศ. 2544. ปาราสิตในสัตว. สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช.
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลาง. 2552. พยาธิภายนอก.
กรมปศุสัตว. แหลงที่มา: http://www.dld.go
.th/vrd_se/home/index.php?option=com_
content&view=article&id=102:2009- 0820-03-37-00&catid=64:2009-08-18-03-1105&Itemid=90, 1 มิถุนายน 2554.
สมบูรณ แสงมณีเดช, ขวัญเกศ กนิษฐานนท, พิทยา
ภาภิรมย และ ธานี เทศศิริ. 2548. การใชพืช
สมุนไพรไทย (หางไหล) ควบคุมประชากร
หนอนแมลงวันและการประยุกตใชรักษา
ภาวะไมเอียซิสทีผ่ วิ หนังในสัตว. วารสารวิจยั
มหาวิทยาลัยขอนแกน 10(1): 22-30.
สอาด บุญเกิด, จเร สดากร และ ทิพยพรรณ สดากร.
2525. ชื่อพรรณไมในเมืองไทย. พ.จิระการ
พิมพ, กรุงเทพฯ.

47

สาวิตรี มาไลยพันธุ. 2538. บทปฏิบัติการกีฏวิทยา
เบือ้ งตน. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
สาสนนันท (นามแฝง). 2551. ยุง ยุง ยุง สัตว
อันตราย. โอเคเนชั่น (21 มกราคม 2554).
แหลงที่มา: http://www.oknation.net/blog/
print.php?id=196620, 1 มิถนุ ายน 2554.
สุเทพ สหายา และ ลักขณา บำรุงศรี. 2546. โรติ
โนนสารสกัดจากพืชทีม่ พี ษิ ตอแมลง. วารสาร
กีฏและสัตววิทยา 25(4): 295-298.
อาคม สังขวรานนท. 2541. ปาราสิตวิทยาคลินิก
ทางสัตวศาสตร. สำนักพิมพมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
อุษาวดี ถาวะ. 2549. ยุงชอบกัดคนประเภทไหน.
กลุมงานกีฏวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข. แหลงทีม่ า: http://www.a4s-thai.
com, 24 มกราคม 2549.
อำนวย อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2535. การใชสารสกัด
จากพืชควบคุมแมลงศัตรูพชื . วารสารเกษตร
กาวหนา 7(4): 25-35.
อุดมลักษณ อุนจิตตวรรธนะ. 2552. โลติ๊น....ทาง
เลื อ กใหม ที่ ป ลอดภั ย ของป จ จั ย การผลิ ต .
แหลงที่มา: http://www.as.doa.go.th/apsrdo
/index.php?.com, 20 เมษายน 2552.
Advance service. 2553. แมลงวัน. แหลงที่มา:
http://www.advanceasia.com/en/service,
18 ตุลาคม 2553.
Ahmed, S., Grainge, M., Hylin, J.W., Mitchel,
W.C. and Litsinger, J.A. 1984. Some
promising plant species for use as pest
control agents under traditional farming
systems, pp. 25-28. In Natural Pesticides
from the Neem Tree and other Tropical
Plant, Proceeding 2 nd International

48

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3(2) : 40-48 (2554)

Conference, Ravischholzhausen.
Devis, E.E. 1985. Insect repellents concepts of
their mode of action relative to potential
sensory mechanisms in mosquitoes (Diptera:
Culicidae). Journal of Medical Entomology
22: 237-243.

Moon, Y., Lee, K.H., Park, J.H., Geum, D. and
Kim, K. 2005. Mitochondrial membrane
depolarization and the selective death of
dopaminergic neurons by rotenone:
protective effect of coenzyme Q10. Journal
Neurochemistry 93(5): 1199-1208.

