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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดสะเดา (Azadirachta sp.)
เมล็ดน้อยหน่า (Annona sp.) รากหนอนตายหยาก (Stemona sp.) และรากหางไหล (Derris sp.) ใน
สภาพแห้งต่ออัตราการตายของแมลงวัน ยุงและเห็บโค ทำการทดลองทั้งหมด 5 การทดลองคือผลต่อ
อัตราการตายของหนอนแมลงวัน แมลงวัน ลูกน้ำยุง ยุง และเห็บโค ทุกการทดลองใช้ความเข้มข้นเท่า
กันคือ 50 กรัม/ต่อน้ำ 1 ลิตร ทำการสกัดสารโดยการอบวัตถุดิบในตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วบดให้เป็นผง นำไปแช่ ในน้ำที่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 95) 1 ใน 10
ส่วนเป็นเวลา 24 โมง แล้วนำมากรองเอาแต่น้ำ พ่นลงบนแมลงที่ทดลองทุกการทดลองยกเว้นลูกน้ำใช้
วิธีแช่ ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากพืชแต่ละชนิดสามารถฆ่าแมลงได้แตกต่างกัน สารสกัดเมล็ด
น้อยหน่าฆ่าหนอนแมลงวันและเห็บโคได้ดีที่สุด ทำให้หนอนแมลงวันและเห็บโคตายร้อยละ 100
ภายในเวลา 102 และ 48 ชั่วโมงตามลำดับ สารสกัดเมล็ดสะเดาฆ่าแมลงวันและลูกน้ำยุงได้ดีที่สุด ทำให้
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แมลงวันและลูกน้ำยุงตายร้อยละ 100 ภายในเวลา 12 ชั่วโมงเท่ากัน สารสกัดรากหนอนตายหยากฆ่ายุง
ได้ดีที่สุด ทำให้ยุงตายร้อยละ 100 ภายในเวลา 4 ชั่วโมง การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากพืชแต่ละ
ชนิดสามารถฆ่าแมลงแต่ละชนิดได้แตกต่างกัน และเมื่อถูกสารสกัดแมลงที่อยู่ในระยะตัวเต็มวัยจะตาย
เร็วกว่าแมลงที่อยู่ในระยะตัวอ่อน
คำสำคัญ: เมล็ดสะเดา, เมล็ดน้อยหน่า, รากหนอนตายหยาก, รากหางไหล, แมลงวัน, ยุง และ เห็บโค

ABSTRACT
Five experiments were conducted to study efficiency of crude extract from died materials of
seeds of Azadirachta sp. and Aannona sp. and roots of Stemona sp. and Derris sp. on mortality of
flies, mosquitoes and cattle ticks under laboratory condition. There were 5 experiments effect on
mortality of fly larvae, flies, mosquito larvae, mosquitoes and cattle ticks. All experiments were
performed at the same concentration of 50 gram of dried materials/1 liter of water. Extractions were
conducted by drying the materials in hot air oven at 50°C, grinding and weighing the dried materials
for 50 grams. The weighed materials were then immersed in 1 liter of liquid comprising 1 part of
alcohol (95%) and 9 parts of water for 24 hours. Spraying technique was applied for substance of all
experiments except mosquito larvae which were immersed. The results showed that each crude
extract was different in killing insects. The crude extract from seeds of Annona sp. was the best to
kill fly larvae and cattle ticks and the mortalities were 100% within 102 and 48 hours respectively.
Crude extract from seeds of Azadirachta sp. was the best to kill fly and mosquito larvae which both
mortalities were 100% within 12 hours. Crude extract from roots of Stemona sp. was the best to kill
mosquitoes, the mortality was 100% within 4 hours. These studies indicated that crude extract from
each plant was the best killer for different insects and insect in adult stage would die faster than
larva stage when applied with crude extract.
Key words: Azadirachta sp., Annona sp., Stemona sp., Derris sp., Flies, mosquitoes and Cattle ticks

บทนำ

ปัจจุบันอาชีพเลี้ยงสัตว์นับว่าเป็นอาชีพที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกอาชีพหนึ่ง เมื่อมีการ
เลี้ยงสัตว์ก็ย่อมมีแมลงและปรสิตที่เป็นพาหะนำ
โรคต่างๆ มาสู่สัตว์ ได้แก่ แมลงวัน ยุง เห็บ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยแมลงวัน
สร้างความรำคาญให้สัตว์เลี้ยงและเป็นพาหะนำ

โรคสู่ ค นและสั ต ว์ เ ลี้ ย งหลายโรคเช่ น โรคบิ ด
ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค (กาบแก้ว, 2554) หนอน
แมลงวันจะเจาะตัวสัตว์กัดกินเข้าไปในบาดแผล
ทำให้แผลเน่าเปื่อยกลายเป็นเนื้อร้าย มีลักษณะ
โป่งนูนหรือบวมขึ้นมาทำให้สัตว์เจ็บปวด เบื่อ
อาหาร สุขภาพทรุดโทรม ถ้าเป็นมากอาจถึงแก่
ความตาย (วณี, 2544) ยุงก่อความรำคาญโดยดูด
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เลือดในคนและสัตว์เลี้ยงและยังเป็นพาหะนำโรค
เช่น ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย ยุงลาย
เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก (อาคม, 2541) เห็บ
สร้างความเสียหายแก่โคเนื้อและโคนม ทำให้โค
เบื่ออาหาร ซูบผอม อ่อนเพลีย และยังเป็นพาหะ
นำโรคอีกหลายชนิด (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทาง
สั ต วแพทย์ ภ าคตะวั น ออก เฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง,
2552)
การกำจัดแมลงส่วนใหญ่เป็นการใช้สาร
เคมี ถึงแม้ว่าการใช้สารเคมีจะมีประสิทธิภาพสูง
แต่ ก็ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ า งๆตามมามากมาย เช่ น
สารพิ ษ ตกค้ า งในเนื้ อ สั ต ว์ สารพิ ษ สะสมใน
ธรรมชาติ ในดิน ในแหล่งน้ำ ทำให้แมลงดื้อยา
และไม่ได้ทำให้จำนวนแมลงลดน้อยลง นอกจาก
นี้การใช้สารเคมีอาจทำให้เกิดการแพ้สารเคมีของ
ผู้ใช้หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ตลอดจนสัตว์เลี้ยง และ
อาจทำลายระบบนิ เ วศอี ก ด้ ว ย (อำนวย, 2535)
สมุ น ไพรจึ ง เป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ น ำมาใช้ ใ น
การกำจัดแมลง เพราะสารสกัดจากธรรมชาติที่นำ
มาใช้ ไ ม่ มี พิ ษ ต่ อ คนและสั ต ว์ เ ลี้ ย ง เนื่ อ งจาก
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและทางเคมี ข องสาร
ออกฤทธิ์ที่สกัดจากพืชไม่คงทนและสลายตัวง่าย
จึงทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องการสะสมของสารพิษ
และไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม (ศิริวรรณ และคณะ,
2552)
สะเดา (Azadirachta sp.) เป็นไม้ยืนต้น
ขนาดกลางถึงใหญ่ พบได้ในประเทศที่มีอากาศ
ร้ อ นทั่ ว ไป (นิ ร นาม, 2552) ในเมล็ ดสะเดาพบ
สาร 3 ชนิด คือ อะซาดิแรคติน (Azadirachtin)
ซาแลนนิน (Salannin) และนิมบิน (Nimbin) ซึ่งมี
ฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช (รัก
บ้านเกิด, 2551) โดยสารกลุม่ ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการลอกคราบของแมลง การกิน และ
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การเจริ ญ เติ บ โตของไข่ หนอน และดั ก แด้
นอกจากนั้นสารชนิดนี้ยังมีผลต่อแมลงโดยเป็น
สารไล่ แ มลงและเป็ น สารที่ ท ำให้ แ มลงไม่ ช อบ
วางไข่ (Schmutterer, 1988) น้อยหน่า (Annona
sp.) เป็ น พื ช ยื น ต้ น พบอยู่ ทั่ ว ไปในเขตร้ อ นใน
ประเทศไทย ปลู ก มากทางภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Wikipedia, 2011) ซึ่งใน
เมล็ดน้อยหน่ามีสารอัลคาลอยด์ ชื่อ Anonaine มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก ฆ่า
เพลี้ยจักจั่น มวนเขียว แมลงวัน และเหา ที่สำคัญ
คือ ฆ่าไข่และแมลงได้ (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554)
หนอนตายหยาก (Stemona sp.)ในประเทศไทยมี
2 ชนิดคือ หนอนตายหยากเล็ก และหนอนตาย
หยากใหญ่ เป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงใน
กลุ่ ม อั ล คาลอยด์ มี 3 ชนิ ด คื อ Stemonacetal,
Stemonal และ Stemonone ซึ่ ง สารเหล่ า นี้ มี
โครงสร้างคาร์บอนเหมือน Rotenone ซึ่งเป็นสาร
ออกฤทธิ์ที่พบในหางไหล หรือโล่ติ๊น (เทพ และ
วิจิตร, 2517) รากหางไหลหรือโล่ติ๊น (Derris sp.)
มี ส ารสำคั ญ คื อ Rotenone มี ฤ ทธิ์ ฆ่ า แมลงตาย
แต่มีการสลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกแสงแดดหรือความ
ร้อน ทำให้ไม่มีพิษตกค้าง จึงเหมาะสมที่จะนำมา
ใช้ ใ นการกำจั ด แมลงศั ต รู พื ช และใช้ ใ นสั ต ว์
(สุเทพ และ ลักขณา, 2546) เป็นที่ทราบกันดีว่า
สมุนไพรเหล่านี้มีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงและปรสิต
ภายนอกของสัตว์เลี้ยง แต่ไม่ทราบว่าสมุนไพร
ชนิดใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด และข้อจำกัดในการ
ใช้สมุนไพรคือ สมุนไพรบางชนิดมีผลผลิตตาม
ฤดูกาล ทำให้ไม่สามารถใช้ได้ตลอดปี การเก็บ
รักษาสมุนไพรให้มีใช้ตลอดปีคือการตากแห้ง ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ง่าย เกษตรกรสามารถทำได้ งานวิจัย
นี้จึงได้ศึกษาถึงสารสกัดจากเมล็ดสะเดา เมล็ด
น้อยหน่า รากหนอนตายหยาก และรากหางไหล
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ในสภาพแห้งทีม่ ฤี ทธิต์ อ่ อัตราการตายของแมลงวัน
ยุง เห็บโค ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย

วิธีวิจัย

การเตรียมสารสกัดเมล็ดสะเดาและสารสกัดเมล็ด
น้อยหน่า
นำเมล็ดที่แกะเปลือกนอกออกมาผ่าครึ่ง
ตามยาว นำไปอบในตู้ อ บลมร้ อ นอุ ณ หภู มิ 50
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมง บดให้เป็นผง
แล้ ว ชั่ ง น้ ำ หนั ก จำนวน 50 กรั ม นำไปแช่ น้ ำ ที่ มี
แอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์) 1ใน 10 ส่วนนาน
24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่วโมงกรองเก็บส่วนน้ำ
เพื่อใช้ในการทดลอง
การเตรียมสารสกัดรากหนอนตายหยากและสาร
สกัดรากหางไหล
นำรากสดมาหั่นเป็นชิ้นๆชิ้นละประมาณ
0.5 เซนติเมตร นำไปอบในตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมง บดให้เป็น
ผง แล้วชั่งน้ำหนักจำนวน 50 กรัมนำไปแช่น้ำที่มี
แอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์) 1 ใน 10 ส่วนนาน
24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่วโมงกรองเก็บส่วนน้ำ
เพื่อใช้ในการทดลอง
การเพาะหนอนแมลงวันบ้าน
นำหั ว กุ้ ง ไปวางในที่ ที่ มี แ มลงวั น ชุ ก ชุ ม
จากนั้ น แมลงวั น จะวางไข่ แ ละฟั ก ออกมาเป็ น
หนอน เลื อ กหนอนขนาดใกล้เคียงกันไปใช้ใน
การทดลอง
การเพาะแมลงวันบ้าน
นำดักแด้หนอนแมลงวันบ้านที่ได้จากการ
เพาะตามวิ ธี ดั ง กล่ า วเก็ บ ไว้ ใ นขวดพลาสติ ก ที่

ออกแบบให้มีการระบายอากาศที่ดีโดยการเจาะ
เป็นแถบด้านข้าง บุด้วยตาข่าย ปล่อยดักแด้ทิ้งไว้
4-6 วัน ดักแด้จะฟักออกมาเป็นตัวแมลงวัน นำ
แมลงวันที่ได้ไปใช้ในการทดลอง
การเพาะลูกน้ำยุง
ใช้ถังใส่น้ำขนาด 20 ลิตร ใส่น้ำประมาณ
½ ถัง นำหัวมันเทศ 10-15 หัวใส่ลงไป นำไปวาง
ในที่ที่มียุงชุกชุม ประมาณ 10-15 วัน จะได้ลูกน้ำ
นำลูกน้ำที่ได้ไปใช้ในการทดลอง
การเพาะยุง
นำลูกน้ำที่อยู่ในระยะตัวโม่งที่ได้จากการ
เพาะตามวิ ธี ดั ง กล่ า วมาใส่ ข วดพลาสติ ก ที่
ออกแบบให้มีการระบายอากาศที่ดีโดยการเจาะ
เป็นแถบด้านข้าง บุด้วยตาข่าย โดยในขวดมีน้ำอยู่
ประมาณ 1/5 ตั้งทิ้งไว้ 3-4 วัน ลูกน้ำระยะตัวโม่ง
จะฟั ก ตั ว ออกมาเป็ น ยุ ง นำยุ ง ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการ
ทดลอง
การเตรียมเห็บ
ปล่ อ ยโคลงแปลงหญ้ า ในช่ ว งฤดู ฝ น ให้
เห็บเกาะบนตัวโค ปล่อยให้เห็บดูดเลือดโคจนตัว
เต่ง เมื่อมีปริมาณมากพอเก็บมาใช้ในการทดลอง
การวางแผนการทดลอง
การทดลองมีทั้งหมด 5 การทดลองคือผล
ต่ อ อั ต ราการตายของหนอนแมลงวั น แมลงวั น
ลูกน้ำยุง ยุง และเห็บโค ทุกการทดลองวางแผน
การทดลองแบบสุม่ ตลอด (Completely Randomized
Design; CRD) ทุ ก การทดลองมี 5 ทรี ท เมนต์
ทรีทเมนต์ละ 10 ซ้ำ ทรีทเมนต์ที่เป็นสมุนไพรใช้
ความเข้มข้นเท่ากันทุกทรีทเมนต์คือ 50 กรัม/น้ำ
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1 ลิตร ทรีทเมนต์มีดังนี้
ทรีทเมนต์ที่ 1 น้ำเปล่า (ควบคุม)
ทรีทเมนต์ที่ 2 สารสกัดเมล็ดสะเดา
ทรีทเมนต์ที่ 3 สารสกัดเมล็ดน้อยหน่า
ทรีทเมนต์ที่ 4 สารสกัดรากหนอนตายหยาก
ทรีทเมนต์ที่ 5 สารสกัดรากหางไหล
แต่ละการทดลองทำโดยนำแมลงที่ได้จาก
การเพาะจำนวน 500 ตัว ใส่ขวดทดลอง ขวดละ
10 ตัว จำนวน 50 ขวด โดยใช้ขวดโหลพลาสติก
ทรงกระบอกที่ออกแบบให้มีการระบายอากาศที่ดี
โดยการเจาะเป็นแถบด้านข้าง บุด้วยตาข่าย แบ่ง
ขวดทดลองที่มีแมลงทดลองดังกล่าวออกเป็น 5
กลุ่มตามทรีทเมนต์ กลุ่มละ 10 ขวด แต่ละขวดใน
แต่ละกลุ่ม สุ่มพ่นด้วยทรีทเมนต์ดังกล่าวข้างต้น
ขวดละประมาณ 3 ครั้ง ให้ถูกแมลงที่ใช้ทดลอง
ทุ ก ตั ว ปริ ม าตรของสารที่ ใ ช้ พ่ น ต่ อ ขวด 1
มิลลิลิตร ยกเว้นการทดสอบกับลูกน้ำยุงใช้วิธีการ
แช่ในสารสกัดความเข้มข้นตามทรีทเม้นต์
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การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล
ทุกการทดลองบันทึกเปอร์เซ็นต์การตาย
สะสมทุกๆ 1 ชั่วโมงแล้วเลือกเปอร์เซ็นต์การตาย
สะสมของหนอนแมลงวันและเห็บโคทุก 6 ชัว่ โมง
แมลงวันและยุงทุก 1 ชั่วโมงและลูกน้ำยุงทุก 2
ชั่ ว โมงมาวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One-way ANOVA) และเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT

เวลา 102 ชั่ ว โมง รองลงมาคื อ สารสกั ด ราก
หนอนตายหยาก สารสกัดรากหางไหล และสาร
สกัดเมล็ดสะเดาตามลำดับ (ตารางที่ 1) สารสกัด
เมล็ดสะเดามีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงวันดี
ที่สุด โดยทำให้แมลงวันตายร้อยละ 100 ภายใน
เวลา 12 ชั่ ว โมง รองลงมาคื อ สารสกั ด เมล็ ด
น้อยหน่า ส่วนสารสกัดรากหนอนตายหยากและ
สารสกัดรากหางไหลมีประสิทธิภาพไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)
สารสกัดเมล็ดสะเดามีประสิทธิภาพในการ
กำจัดลูกน้ำยุงดีทสี่ ดุ โดยทำให้ลกู น้ำยุงตายร้อยละ
100 ภายในเวลา 12 ชั่วโมง รองลงมาคือสารสกัด
เมล็ดน้อยหน่า ส่วนสารสกัดรากหนอนตายหยาก
และสารสกั ด รากหางไหลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
สารสกัดรากหนอนตายหยาก
มี
ในการกำจั ด ยุ ง ดี ที่ สุ ด โดยทำให้ ยุ ง ตายร้ อ ยละ
100 ภายในเวลา 4 ชั่ ว โมง ส่ ว นสารสกั ด เมล็ ด
สะเดา สารสกัดเมล็ดน้อยหน่า และสารสกัดราก
หางไหลให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (ตารางที่ 4)
สารสกัดเมล็ดน้อยหน่ามีประสิทธิภาพใน
การกำจัดเห็บโคดีที่สุด โดยทำให้เห็บโคตายร้อย
ละ 100 ภายในเวลา 48 ชั่วโมง รองลงมาคือสาร
สกั ด รากหนอนตายหยาก ส่ ว นสารสกั ด ราก
หางไหลและสารสกัดเมล็ดสะเดามีประสิทธิภาพ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5)

ผลการทดลอง

วิจารณ์และสรุป

สารสกัดจากสภาพแห้งที่ความเข้มข้นเท่า
กันคือ 50 กรัม/น้ำ 1 ลิตร สารสกัดเมล็ดน้อยหน่า
มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนแมลงวันดีที่สุด
โดยทำให้หนอนแมลงวันตายร้อยละ 100 ภายใน

การใช้สารสกัดเมล็ดสะเดา สารสกัดเมล็ด
น้อยหน่า สารสกัดรากหนอนตายหยาก และสาร
สกัดรากหางไหลในสภาพแห้ง ที่ความเข้มข้นเท่า
กั น คื อ 50 กรั ม /น้ ำ 1 ลิ ต ร ในการกำจั ด หนอน
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ตารางที่ 1 ร้อยละของหนอนแมลงวันที่ตายหลังจากพ่นสารสกัดจากสมุนไพรที่ระยะเวลาต่างๆ
ระยะเวลาหลังพ่น
สารสกัดจากสมุนไพร
สารสกัดจาก
น้ำเปล่า สารสกัดเมล็ด สารสกัดเมล็ด
สารสกัดราก สารสกัดราก
สมุนไพร
สะเดา
น้อยหน่า
หนอนตายหยาก หางไหล
6 ชั่วโมง
0a
2a
5a
2a
3a
12 ชั่วโมง
1b
3ab
12a
7ab
1b
18 ชั่วโมง
1b
4b
16a
9ab
5ab
24 ชั่วโมง
1b
4b
25a
13b
7b
30 ชั่วโมง
1c
4c
31a
21ab
10bc
36 ชั่วโมง
3c
6c
40a
26ab
14bc
42 ชั่วโมง
3c
6c
41a
27ab
17bc
48 ชั่วโมง
3d
6cd
51a
33b
19bc
54 ชั่วโมง
3d
7cd
53a
36b
20c
60 ชั่วโมง
4d
7cd
55a
37b
22bc
66 ชั่วโมง
4c
9c
63a
43b
23c
72 ชั่วโมง
5c
11bc
66a
52a
26b
78 ชั่วโมง
5c
11bc
68a
54a
29b
84 ชั่วโมง
5d
12d
75a
56b
35c
90 ชั่วโมง
5d
12d
82a
60b
39c
96 ชั่วโมง
5d
13d
89a
62b
43c
102 ชั่วโมง
5d
14d
100a
69b
46c
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีอักษรกำกับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01)

ตารางที่ 2 ร้อยละของแมลงวันที่ตายหลังจากพ่นสารสกัดจากสมุนไพรที่ระยะเวลาต่างๆ
ระยะเวลาหลังพ่น
สารสกัดจากสมุนไพร
สารสกัดจาก
น้ำเปล่า สารสกัดเมล็ด สารสกัดเมล็ด
สารสกัดราก สารสกัดราก
สมุนไพร
สะเดา
น้อยหน่า
หนอนตายหยาก หางไหล
2 ชั่วโมง
0b
6a
3ab
2ab
0b
4 ชั่วโมง
1c
25a
13b
8bc
5bc
6 ชั่วโมง
4b
29a
16b
10b
5b
8 ชั่วโมง
5c
49a
24b
16bc
11bc
10 ชั่วโมง
6c
67a
31b
19bc
14c
12 ชั่วโมง
8d
100a
38b
24c
17c
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีอักษรกำกับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01)
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ตารางที่ 3 ร้อยละของลูกน้ำยุงที่ตายหลังจากพ่นสารสกัดจากสมุนไพรที่ระยะเวลาต่างๆ
ระยะเวลาหลังพ่น
สารสกัดจากสมุนไพร
สารสกัดจาก น้ำเปล่า สารสกัดเมล็ด สารสกัดเมล็ด
สารสกัดราก สารสกัดราก
สมุนไพร
สะเดา
น้อยหน่า
หนอนตายหยาก หางไหล
2 ชั่วโมง
0b
17a
15a
13a
15a
4 ชั่วโมง
0c
31a
20b
16b
17b
6 ชั่วโมง
0c
41a
25b
20b
20b
8 ชั่วโมง
0c
61a
31b
23b
22b
10 ชั่วโมง
0d
78a
38b
25c
25c
12 ชั่วโมง
1d
100a
53b
35c
34c
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีอักษรกำกับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01)

ตารางที่ 4 ร้อยละของยุงที่ตายหลังจากพ่นสารสกัดจากสมุนไพรที่ระยะเวลาต่างๆ
ระยะเวลาหลังพ่น
สารสกัดจากสมุนไพร
สารสกัดจาก น้ำเปล่า สารสกัดเมล็ด
สารสกัดเมล็ด
สารสกัดราก สารสกัดราก
สมุนไพร
สะเดา
น้อยหน่า
หนอนตายหยาก หางไหล
1 ชั่วโมง
0c
23b
18b
58a
15b
2 ชั่วโมง
2d
34b
25bc
78a
23c
3 ชั่วโมง
4c
39b
30b
86a
29b
4 ชั่วโมง
5c
43b
34b
100a
32b
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีอักษรกำกับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01)

ตารางที่ 5 ร้อยละของเห็บโคที่ตายหลังจากพ่นสารสกัดจากสมุนไพรที่ระยะเวลาต่างๆ
ระยะเวลาหลังพ่น
สารสกัดจากสมุนไพร
สารสกัดจาก น้ำเปล่า สารสกัดเมล็ด
สารสกัดเมล็ด
สารสกัดราก สารสกัดราก
สมุนไพร
สะเดา
น้อยหน่า
หนอนตายหยาก หางไหล
6 ชั่วโมง
0b
0b
5a
2ab
3ab
12 ชั่วโมง
0c
3bc
16a
9ab
4bc
18 ชั่วโมง
0c
8bc
22a
12b
6bc
24 ชั่วโมง
0c
11bc
37a
17b
9bc
30 ชั่วโมง
0c
12bc
47a
23b
15b
36 ชั่วโมง
0c
19b
63a
30b
19b
42 ชั่วโมง
0d
23c
81a
34b
22c
48 ชั่วโมง
0d
23c
100a
38b
25c
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีอักษรกำกับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01)
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แมลงวัน แมลงวันลูกน้ำยุง ยุงและเห็บโค พบว่า
สารสกั ด เมล็ ด น้ อ ยหน่ า ฆ่ า หนอนแมลงวั น และ
เห็ บ โคตายได้ ดี ที่ สุ ด สารสกั ด เมล็ ด สะเดาฆ่ า
แมลงวันและลูกน้ำยุงตายได้ดีที่สุด สารสกัดราก
หนอนตายหยากฆ่ายุงตายได้ดีที่สุด จากการศึกษา
การใช้สารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการฆ่า
แมลง 4 ชนิด คือ สารสกัดเมล็ดสะเดา สารสกัด
เมล็ดน้อยหน่า สารสกัดรากหนอนตายหยากและ
สารสกัดรากหางไหล ในระดับความเข้นข้นเท่า
กันจากน้ำหนักแห้ง ทำให้ทราบว่าสมุนไพรแต่ละ
ชนิดมีความเหมาะสมที่จะใช้ฆ่าแมลงชนิดต่างๆ
ไม่ เ หมื อ นกั น สมุ น ไพรบางชนิ ด ฆ่ า แมลงชนิ ด
หนึ่งได้ดีแต่มีฤทธ์ฆ่าแมลงชนิดอื่นได้ต่ำ จึงควร
ส่งเสริมให้ใช้สมุนไพรให้เหมาะสมกับชนิดแมลง
นอกจากนี้ยังพบว่าแมลงที่อยู่ในระยะตัวเต็มวัย
(Adult stage) เมื่อถูกสารสกัดจะตายเร็วกว่าแมลง
ที่อยู่ในระยะตัวอ่อน (Larva stage) เช่นหนอน
แมลงวั น ตายร้ อ ยละ 100 ต้ อ งใช้ เ วลาถึ ง 102
ชั่วโมง แต่แมลงวันตัวเต็มวัยเมื่อถูกสารสกัดตาย
ร้ อ ยละ 100 ใช้ เ วลาเพี ย ง 12 ชั่ ว โมง และการ
ทำให้ ลู ก น้ ำ ยุ ง ตายร้ อ ยละ 100 ใช้ เ วลาถึ ง 12
ชั่ ว โมงแต่ ยุ ง ตั ว เต็ ม วั ย ตายครบร้ อ ยละ 100 ใช้
เวลาเพียง 4 ชั่วโมง การที่แมลงระยะตัวตัวเต็มวัย
ตายเร็วกว่าระยะตัวอ่อนอาจเป็นเพราะว่า ระบบ
การหายใจของแมลงระยะตั ว แก่ แ ละตั ว อ่ อ นมี
ความแตกต่างกันซึง่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)
รายงานว่ า ระบบหายใจของแมลงส่ ว นใหญ่
ประกอบด้วยรูหายใจ (Spiracle) จำนวน 10 คู่ อยู่
ด้านข้างของลำตัว รูหายใจจะมีทอ่ อากาศ (Trachea)
ส่งไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ส่วนหนอนแมลงต่างๆ มีรู
หายใจจำนวนน้อยเช่น หนอนแมลงวันบางชนิดมี
รูหายใจที่อกปล้องกลางและปล้องสุดท้ายเท่านั้น
ที่ทำงาน ดักแด้ยุงมีรูหายใจที่อกปล้องแรกเท่านั้น

ที่ทำงาน และลูกน้ำยุงมีรูหายใจที่อกปล้องสุดท้าย
เท่านั้นที่ทำงาน และ สาวิตรี (2538) รายงานว่า
ระบบหายใจของแมลงระยะตัวเต็มวัยแตกต่างจาก
ระยะตัวอ่อนซึ่งแมลงตัวเต็มวัยเกือบทุกอันดับมี
ระบบหายใจที่มีรูหายใจ 10 คู่ โดย 2 คู่อยู่ที่อก
และ 8 คู่อยู่ที่ท้อง ส่วนหนอนแมลงวันมีรูหายใจ
คู่แรกและคู่สุดท้ายเท่านั้นที่เปิด นอกนั้นปิดหมด
ส่วนดักแด้ของยุงหรือตัวโม่งมีรูหายใจคู่แรกที่อก
เท่ า นั้ น ที่ เ ปิ ด นอกนั้ น ปิ ด หมด และลู ก น้ ำ ยุ ง มี รู
หายใจคู่สุดท้ายของส่วนท้องเท่านั้นที่เปิด นอก
นั้นปิดหมด ดังนั้นเมื่อพ่นสารสกัดใส่แมลงระยะ
ตัวเต็มวัยสารสกัดจึงเข้าสู่ลำตัวแมลงได้มากทางรู
หายใจและการซึมผ่านผนังลำตัว ส่วนแมลงระยะ
ตั ว อ่ อ นสารสกั ด เข้ า สู่ ล ำตั ว ได้ โ ดยการซึ ม ผ่ า น
ผนังลำตัว และเข้าทางรูหายใจได้น้อย เนื่องจากมี
รู ห ายใจจำนวนน้ อ ย อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ เพิ่ ม
ศั ก ยภาพในการใช้ ส ารสกั ด จากพื ช ควรศึ ก ษา
เพิ่มเติมถึงวิธีการสกัดที่เหมาะสม การใช้ตัวทำ
ละลาย (Solvent) ที่เหมาะสม การทำให้สารสกัด
คงฤทธิ์อยู่ได้นานโดยการเติมสารบางอย่างและวิธี
การเก็บรักษาสารสกัดให้คงฤทธิ์ได้นานที่สุดและ
สะดวกในการนำมาใช้งาน
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