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คํานํา
ประมวลสารสนเทศพร้ อมใช้ เรื อง “สารฆ่า ศัตรู พื ช และสัตว์ธ รรมชาติ จากนํ#า มันหอม
ระเหยของพืช (Natural pesticides from essential oils of plant)” ฉบับนี# สํานักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กรมวิท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารได้จดั ทํา ขึ# น ภายใต้โ ครงการ
เครื อข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ โครงการย่อยที E
โครงการเพิมศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในรู ปแบบ Digital Library
กิจกรรมย่อย E.M ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ (Information Repackaging) ในส่ วนของสาระน่ารู ้
ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ ากต่ า งประเทศ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื อเผยแพร่ ป ระมวล
สารสนเทศพร้อมใช้น# ีให้ผใู ้ ช้ได้เข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในรู ปแบบทีเข้าใจได้
ง่ายและสะดวกพร้ อมใช้ เอกสารประมวลพร้ อมใช้ฉบับนี# ให้ความรู ้ เกี ยวกับแหล่งทีมาของนํ#ามัน
หอมระเหย การสกัดนํ#ามันหอมระเหย หน้าทีและคุ ณสมบัติของนํ#ามันหอมระเหยในการเป็ นสาร
ฆ่าศัตรู พืชและสัตว์ สารออกฤทธิTและความเป็ นพิษทีมีต่อแมลงศัตรู พืชของนํ#ามันหอมระเหย
คณะผูจ้ ดั ทําหวังว่า ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับนี# จะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ทีสนใจ
ศึกษาค้นคว้าเกี ยวกับสารฆ่าศัตรู พืชและสัตว์ธรรมชาติจากนํ#ามันหอมระเหยของพืช โดยเอกสาร
ฉบับ เต็ ม ที ใช้ ใ นการเรี ย บเรี ย งประมวลสารสนเทศพร้ อ มใช้ ฉ บับ นี# ได้ร วบรวม จัด เก็ บ และ
ให้บริ การ ณ บริ เวณห้องอ่านชั#น E
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สารฆ่ าศัตรู พชื และสั ตว์ ธรรมชาติจากนํามันหอมระเหยของพืช
(Natural pesticides from essential oils of plant)
บทคัดย่ อ
นํามันหอมระเหย (essential oil) จากพืช เป็ นสารธรรมชาติทีพัฒนาขึนมาทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ใน
การเป็ นสารฆ่าศัตรู พืชและสัตว์ (pesticides) มีความปลอดภัยต่อชี วิตและสิ งแวดล้อม สามารถสกัดได้จากส่ วน
ต่างๆ ของพืช ตัวอย่างเช่ น สารสกัดและนํามันหอมระเหยจาก Mentha piperita, Acorus calamus, Anethum
sowa, Piper nigrum, Pongamia glabra และ Azadirachta indica มีคุณสมบัติในการควบคุมศัตรู พืชในยุง้ ฉาง
ซึ งนํามันหอมระเหยจากพืชมีหน้าที.และคุณสมบัติในการเป็ นสารฆ่าศัตรู พืชและสัตว์ที.หลากหลาย ได้แก่ หน้าที.
และคุณสมบัติในการเป็ นสารกําจัดแมลง (insecticidal activity), สารไล่แมลง (repellent activity), สารออกฤทธิ=
ทางชีวภาพ (bioactivity), สารกําจัดไส้เดือนฝอย (nematicidal activity), สารกําจัดตัวเต็มวัยของแมลง (adulticity
activity), สารต้านจุ ลินทรี ย ์ (antimicrobial activity), สารยับยัEงการกิ นและการเจริ ญเติ บโตของแมลง
(antifeedants), จูวีไนล์ฮอร์ โมน (juvenile hormones) และสารรมฆ่า (fumigants) ตัวอย่างของนํามันหอมระเหย
จากพืชทีมีหน้าที.และคุ ณสมบัติในการเป็ นสารฆ่าศัตรู พืชและสัตว์ เช่ น นํEามันจากว่านนํEา (Acorus calamus)
สามารถยับยัEงการพัฒนาตัวอ่อนของ Dysdercus koenigii นํEามันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส มินต์ สน ตะไคร้หอม
มีคุณสมบัติในการไล่แมลงและล่อแมลงต่อด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) มอด (Stegobium paniceum) และ
แมลงวันบ้าน (Musca domestica) ความเป็ นพิษที.มีต่อแมลงศัตรู พืชของนํEามันหอมระเหยจากพืชนัEนขึEนอยูก่ บั
สารออกฤทธิ= ซึ. งเป็ นสารสําคัญในนํEามันหอมระเหย กล่าวคือ สารในกลุ่ม monoterpenes, sesquiterpenes และ
สารประกอบพวกฟี นอลใน Satureia hortensis, Thymus serpyllum และ Origanum creticum จะมีความเป็ นพิษ
สู งต่อ Spodoptera litura นํEามันหอมระเหยที.ประกอบด้วย mono-และ sesquiterpenoids จะแสดงคุณสมบัติเป็ น
สารไล่แมลงที.แรงต่อแมลงวันและแมลงสาบ นํEามันหอมระเหยที.ประกอบด้วย aliphatic straight chain ketones
และ aryl ketonic มีแนวโน้มเป็ นสารไล่แมลงที.แรงต่อผึEง นอกจากนีEสารประกอบพวกแอลกอฮอล์และฟี นอลใน
นํEา มัน หอมระเหย มี ค วามเป็ นพิ ษ ต่ อ การฟั ก ตัว ของไข่ ยุ ง (Aedes aegypti)นํEา มัน หอมระเหยจากพื ช ซึ. ง
ประกอบด้วย mono-,sesqui-, di- และ triterpenoids มีคุณสมบัติเป็ นสารต้านการกินส่ วนสารพวก nerol geraniol
และ citronellol จะทําหน้าที.คล้ายสารในกลุ่ม juvenile hormones
คําสํ าคัญ : นํามันหอมระเหย; สารฆ่าศัตรู พืชและสัตว์; สารฆ่าแมลง; ศัตรู พืช
Keywords : Essential oils; Pesticides; Insecticides; Pests

&. บทนํา
ศัตรู พืช (pests) เป็ นปั ญหาทีสําคัญในการทําเกษตรกรรม ศัตรู พืชทีสําคัญ ได้แก่ แมลง โรค วัชพืช และ
สัตว์ศตั รู พืช การจัดการศัตรู พืชของเกษตรกรส่ วนใหญ่มกั ใช้สารเคมี อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมีสังเคราะห์
เพื อป้ องกันและกําจัดศัตรู พื ช อย่า งไม่ถู ก ต้องนันก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่ อสุ ขภาพและสิ งแวดล้อม เช่ น การ
ปนเปื อนสารเคมีในแหล่งนํา สารพิษตกค้างในผลผลิ ตและสิ งแวดล้อมซึ งเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ ผูบ้ ริ โภค และ
สัตว์เลียงทัวไป รวมทังสัตว์ทีเป็ นอาหารของมนุ ษย์ นอกจากนีเมือมีการใช้สารเคมีบ่อยขึนทําให้แมลงศัตรู พืช
สร้ างความต้านทานต่อสารเคมีทีใช้ ในปี ค.ศ.89:; ประเทศอังกฤษมีรายงานว่าแหล่งนําทีมีสารกําจัดศัตรู พืช
เข้มข้นมากกว่าทียอมให้มีได้พบมากถึง =9: แห่ ง รวมทังแหล่งนําสําหรับผลิ ตนําดืมก็มีสารตกค้างจากยากําจัด
วัชพื ช (Morgan, DR., 1992) ด้วยเหตุ นีทําให้ทุก ประเทศเริ มหันมาสนใจและเริ มแก้ไขปั ญหาดังกล่ า ว
สารธรรมชาติจึงเป็ นทางเลือกหนึ งทีนํามาใช้ทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ และได้เริ มมีการพัฒนาการนําสารสกัด
จากธรรมชาติ มาใช้ในการป้ องกันและกําจัดศัตรู พืช เนื องจากสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้
ผูบ้ ริ โภค และผลผลิ ต อีกทังไม่มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและศัตรู ธรรมชาติ สามารถย่อยสลายทางชี วภาพ
ได้ง่ายจึงไม่มีการตกค้างอยูใ่ นผลิตผลและสิ งแวดล้อม การใช้สารสกัดจากพืช สารชี วภัณฑ์ และวัสดุเหลื อใช้
ทางการเกษตรจึงเป็ นทางเลือกหนึงของการกําจัดศัตรู พืชอย่างยังยืน
พืชสมุนไพรหลายชนิ ด ถูกนํามาใช้ป้องกันและกําจัดศัตรู พืชมานาน เช่ น โล่ต@ิน และยาฉุ นใช้ในการ
กําจัดเพลี ย สารสกัดจากสะเดาใช้กาํ จัดหนอนใยผัก และดอกไพรี ทรัม (pyrethrum) ใช้ไล่ยุง พืชทีใช้กาํ จัด
ศัตรู พืชส่ วนใหญ่เป็ นพืชทีอยูใ่ นวงศ์ Annonaceae, Asteraceae, Canellaceae, Libiatae, Meliaceae และ Rutaceae
พืชในสกุลว่านนํา (Acorus) ที.อยูใ่ นวงศ์ Araceae เช่น Acorus gramineus Solander จะมีสารออกฤทธิC ตัวสําคัญ
ที ใช้ ป้ องกัน และกํา จัด ศัต รู พื ช ซึ งได้ จ ากการสกัด ด้ ว ยตัว ทํา ละลายเมทานอลจากเหง้า ของว่ า นนํา คื อ
phenylpropenes, cis-asarones และ trans-asarones สารสกัดนี มีคุณสมบัติในการกําจัดตัวเต็มวัยเพศเมียของ
Nilaparvata lugens และตัวอ่อนของ Plutella xylostella (Lee, HK., Park, C., and Ahn, YJ., 2002) นํามันหอม
ระเหยจากพืชทีเป็ นทีรู ้จกั กันดี ว่ามีคุณสมบัติในการไล่แมลง ได้แก่ นํามันตะไคร้ หอม (citronella) มีสารออก
ฤทธิC สํ า คัญ คื อ citronellal ซึ งเป็ น acyclic monoterpene และได้ถู ก นํา มาใช้ท ดแทนสาร N,N-diethyl-mtoluamide (DEET) สําหรับป้ องกันยุงและแมลงกัด โดยมีจาํ หน่ายในรู ปของครี มและโลชัน limonene จากเปลือก
ส้มใช้ควบคุ มหมัดและไร เมล็ดของพืชตระกูลส้มจะประกอบด้วยสารลิ โมนอยด์ (limonoids) ทีมี คุณสมบัติ
ยับยัง/ต้านการกิ น ยับยังการฟั กและการวางไข่ของแมลง ได้แก่ สารลิ โมนอยด์ทีสกัดจากเมล็ดส้มเขียวหวาน
มีผลทําให้การกินอาหารของหนอนกระทูห้ อมลดลงและยับยังการฟักไข่ของแมลง (ณัฏฐา และคณะ, =IIJ)
ในประเทศจาไมก้า มีการวิจยั พืชสมุนไพร LLM ชนิด ในระหว่างปี ค.ศ. 89M:-=JJ8 สําหรับใช้รักษาโรค
และทดสอบประสิ ทธิ ภาพทางชีววิทยา พบว่า พืชสมุนไพรส่ วนใหญ่จะใช้ในการรักษาโรค มีเป็ นส่ วนน้อยทีใช้
เป็ นสารกําจัดศัตรู พืช ตัวอย่างพืชทีมีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพทางการเกษตรเพือใช้กาํ จัดแมลง ได้แก่ สาบเสื อ
(Eupatorium odoratum) มันกลอย (Dioscorea polygonoides) พริ ก (Capsicum annum) และยาสู บ (Nicotiana
]

tabacum) พืชทีใช้กาํ จัดไรศัตรู พืช ได้แก่ ละหุ่ ง (Ricinus communis) โหระพา (Ocimum micranthum) พืชทีใช้
กําจัดไส้เดือนฝอย ได้แก่ กระเจี@ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) เครื องเทศ (Pimento dioica) พืชในวงศ์ Piperaceae
นอกจากจะใช้เป็ นยารั กษาไข้หวัดและอาการปวดท้องแล้วยังใช้เป็ นสารไล่ แมลง ซึ งมี สารสําคัญในพืช คื อ
phenylpropanoids, butanolides, benzoic acid และอนุ พนั ธ์ของ flavonoids ( Mitchell, SA., and Ahmad, MH.,
2006)
ปั จจุ บนั สารสกัดจากพืชบางชนิ ดได้ทาํ เป็ นผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจําหน่ าย เช่ น Nimbicidine ซึ งเป็ น
ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสะเดาทีใช้ในการกําจัดมอด Tribolium castaneum Herbst (Das, DR., Parween, S., and
Faruki, SI., 2006) นอกจากนีได้มีการจดสิ ทธิ บตั รสารกําจัดศัตรู พืชทีผลิตจากนํามันหอมระเหยและนํามันหอม
ระเหยผสมกับสารสกัดจากพืช (Bessette, SM., 2002) เพือปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการเป็ นสารกําจัดแมลง
ให้ดียิงขึน โดย Safer Gro Laboratories, Inc. (2001) ได้ผลิตผลิตภัณฑ์จากนํามันผสมสารสกัดจากกระเทียม
(Allium sativum Linn.) เพือใช้กาํ จัดแมลง ได้แก่ หนอน เพลีย แมลงปี กแข็ง รวมทังใช้ไล่แมลง ในประเทศไทย
มีผลิ ตภัณฑ์สารสกัดจากพืชทีใช้ป้องกันและกําจัดแมลงศัตรู พืชจําหน่ ายในท้องตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สะเดา
หางไหล หรื อ โล่ต@ิน และผลิตภัณฑ์ยากันยุงจากตระไคร้หอม
นอกจากสารสกัดและนํามันหอมระเหยจากพืชทีมีคุณสมบัติในการใช้เป็ นสารป้ องกันและกําจัดศัตรู พืช
แล้ว นําส้มควันไม้ (wood vinegar) ยังเป็ นผลิ ตภัณฑ์ธรรมชาติทีนํามาใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตร เป็ นผลิ ตผล
พลอยได้จากการเผาไหม้ไม้ฟืนสดในเตาเผาถ่ า น (สภาพอับอากาศ มี อุณ หภู มิเผาไหม้ 8=J-MLJ oC ) ทํา ให้
สารอิ นทรี ยท์ ี สะสมในฟื นไม้สดสลายกลายเป็ นไอ เมือไอกระทบความเย็นจากท่อควบแน่ นที ต่อจากปล่ อง
ระบายควันจากเตาเผาจะได้ของเหลวทีเรี ยกว่า “ นําส้มควันไม้ดิบ ” (raw wood vinegar) ซึ งการนําไปใช้
ประโยชน์ขึนอยูก่ บั อัตราส่ วนของนําส้มควันไม้และนําทีใช้ นําส้มควันไม้ดิบจะประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า
=JJ ชนิ ด เช่ น กรดนําส้ม (acetic acid) ฟอร์ มลั ดี ไฮด์ (formaldehyde) เอทิ ลวาเลอเรต (ethyl valerate)
เมทานอล (methanol) นํามันดิบ (tar) และสารอืน ๆ การนํานําส้มควันไม้ดิบไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การกระตุน้
การงอกของเมล็ดพืช ควบคุ มการระบาดของไส้เดือนฝอย ยับยังการเจริ ญของเชื อโรคพืชอันเกิดจากจุลินทรี ย ์
ช่วยไล่แมลงศัตรู พืช และใช้ปรับปรุ งดิน (Pangnakorn, U., 2008)
สิ งมี ชีวิตกําจัดศัตรู พืช (biopesticides) เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที.ได้จากสิ. งมี ชีวิตและใช้ค วบคุ มศัตรู พืช เช่ น
จุ ลิ นทรี ย ์ ตัวหํEา ตัวเบี ย น ไส้ เดื อนฝอย ไวรั สและแบคที เรี ย biopesticides เป็ นแนวทางหนึ งในการจัดการ
ศัตรู พืชเพือการเกษตรทียังยืน ปั จจุบนั มีแนวโน้มในการใช้ biopesticides เพิมมากขึน เช่ น ในประเทศอังกฤษ
และเนเธอร์ แลนด์ ใช้ biopesticides ในการกําจัดแมลงศัตรู พืชของพืชทีใช้รับประทานโดยจุลินทรี ยท์ ีใช้สามารถ
ควบคุ มศัตรู พืชทีไม่มีกระดูกสันหลัง เช่ น แบคทีเรี ย โปรโตซัว เชื อรา หรื อ ไวรัสที เป็ นศัตรู พืชธรรมชาติได้
การเลื อ กใช้จุ ลิ น ทรี ย ์ต ามธรรมชาติ จ ะไม่ มี ส ารพิ ษ ตกค้า งและไม่ ท ํา อัน ตรายต่ อ สั ต ว์ที มี ก ระดู ก สั น หลัง
จึงปลอดภัยต่อมนุ ษย์ สัตว์เลี ยง และสัตว์ป่าทีมีกระดูกสันหลัง นอกจากนี biopesticides ยังมีความจําเพาะต่อ
ศัตรู พืชในระดับสู ง เช่ น Bacillus thuringiensis (Bt) ใช้สําหรับกําจัดแมลง ส่ วน Trichoderma harzianum
ใช้สาํ หรับกําจัดเชือรา (Chandler, D., et al., 2008)
p

(. แหล่ งทีม* าของนํามันหอมระเหย
พืชโดยทัวไปจะสร้ างสารประกอบเคมีอยู่ = ประเภท คือ สารประกอบปฐมภูมิ (primary metabolites)
และสารประกอบทุติยภูมิ (secondary metabolites) สารประกอบปฐมภูมิจะเกียวข้องโดยตรงกับการดํารงชี วิต
ของพืช ได้แก่ แป้ ง นําตาล เซลลูโลส กรดอะมิโน และโปรตีน ส่ วนสารประกอบทุติยภูมินนไม่
ั มีความจําเป็ น
ต่อการดํารงชี วิตของพืชโดยตรง พืชแต่ละตระกูลหรื อสายพันธุ์จะสร้างสารประกอบทุติยภูมิทีต่างกัน โดยจะ
สะสมสารประกอบทุ ติยภูมิ ไว้ในส่ วนต่า งๆ ของพืช และออกฤทธิC ในพืช
พื ชหลายชนิ ดสามารถสร้ า ง
สารประกอบทุติยภูมิเพือใช้ในการควบคุมศัตรู พืช ซึ งสารประกอบทุติยภูมินีมีมากมายหลายชนิดและยากต่อการ
จําแนก เนื องจากการสังเคราะห์ เกิ ดขึ นในพืช สารออกฤทธิC ที สําคัญในการป้ องกันและกําจัดศัตรู พืช ได้แก่
นํามัน หอมระเหย ซาโปนิ น แทนนิ น สารประกอบฟี นอล(phenol) อัล คาลอยด์ (alkaloid) ไพรี ท ริ น ส์
(pyrethrins) กรดอินทรี ย ์ ไขมัน และสารอืนๆ
นํามันหอมระเหย (essential oils) เป็ นสารออกฤทธิC ทีสําคัญสารหนึ งในการป้ องกันและกําจัดศัตรู พืช
สามารถสกัดเป็ นของเหลวทีระเหยได้จากส่ วนต่างๆ ของพืช คําว่า “essential” มาจากคําว่า “essence” หมายถึง
กลิน หรื อ รส โดยทัวไปพืชแต่ละชนิดจะมีกลินเฉพาะตัว โดยส่ วนมากจะมีกลินหอม ระเหยง่ายทีอุณหภูมิห้อง
สารประกอบในนํามันหอมระเหยจะเป็ นสารพวกเทอร์ ปีนส์ และฟี นอลที มี นําหนักโมเลกุลตํา ที นํามาใช้
ประโยชน์เกี ยวกับนําหอม สารปรุ งแต่งกลิ นในอาหารและยา ซึ งคุณสมบัติทีสําคัญทีสุ ดในนํามันหอมระเหย
คื อ เป็ นสารระงับเชื อและต้านจุ ลินทรี ย ์ ที มี บทบาทในการป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชได้ กล่ าวคื อ นํามันจาก
ตะไคร้หอมทีใช้ไล่ยุง จะมีสารออกฤทธิC คือ citronellol, citronellal และ geraniol ส่ วนสาร limonene ทีได้จาก
เปลือกส้มนันใช้สาํ หรับกําจัดหมัด เห็บ หรื อ ไร
+. การสกัดนํามันหอมระเหย
พืชแต่ละชนิ ดมี การสะสมนํามันหอมระเหยไว้ในส่ วนต่างๆ ของพืช การนําพื ชมาสกัดนํามันหอม
ระเหยจึงต้องรู ้วา่ ควรใช้ส่วนใดของพืชมาสกัด เช่น ตะไคร้หอมจะสะสมนํามันหอมระเหยไว้ทีใบ และขมินชัน
สะสมไว้ทีเหง้า การสกัดนํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรทีใช้ในการเกษตรมีวธิ ี หลักๆ คือ การใช้ตวั ทําละลาย
และการกลัน ซึ งวิธีทีเหมาะสมสําหรับการสกัดนํามันหอมระเหยคือ การกลันด้วยไอนําและการกลันด้วยนํา
ซึ งใช้เวลาในการสกัดประมาณ =-I ชัวโมง โดยมีรายละเอียดดังนี
+.& การกลั*นด้ วยไอนํา (steam distillation) วิธีนE ี ตอ้ งมีเครื. องทําไอนํEาโดยผ่านไอนํEาที.มีความดันสู งเข้า
ไปยังตัวอย่างพืชที.วางอยูบ่ นตะแกรง นํEามันหอมระเหยที.สกัดได้จะถูกพาออกมากับไอนํEา ผ่านเครื. องควบแน่น
จนได้นE าํ มันหยดออกมาปนกับนํEา จากนัEนตัEงทิEงไว้ให้แยกชัEนตามคุ ณสมบัติความถ่วงจําเพาะโดยนํEามันหอม
ระเหยที.เบากว่านํEาจะอยูเ่ หนือนํEา ส่ วนนํEามันที.หนักกว่านํEาจะอยูด่ า้ นล่าง

z

. การกลันด้ วยนํ&า (water distillation หรื อ hydrodistillation) วิธีนE ี จะต้มพืชโดยตรงกับนํEา ไอของนํEา
และนํEามันจากพืชจะระเหยผ่านไปยังเครื. องควบแน่น และได้นE าํ ปนกับนํEามันแยกชัEนกันเช่นเดียวกับวิธีการกลัน.
ด้วยไอนํEา ในห้องปฏิ บตั ิการจะใช้ชุดกลัน. clevenger-type โดยมีส่วนรับนํEามันที.สกัดได้แยกชัEนนํEาและนํEามัน
ออกจากกัน
.. หน้ าทีแ* ละคุณสมบัติของนํามันหอมระเหยในการเป็ นสารฆ่ าศัตรู พชื และสั ตว์
4.1 สารกําจัดแมลง (Insecticidal activity)
แมลง เป็ นศัตรู พืชทีสําคัญในการทําเกษตรกรรม จึ งทําให้การหาและทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสาร
เพือควบคุม หรื อ กําจัดแมลง มีความจําเป็ นอย่างยิง พืชหลายชนิ ดมีสารทีมีคุณสมบัติในการเป็ นสารกําจัดแมลง
เช่ น นิ โคตินจากใบยาสู บ (Nicotiana tabacum) anabasine และ lupinine อัลคาลอยด์จาก Russian weed
(Anabasis aphylla) โรติโนน (rotenone) จากรากของพืชสกุล Derris, Lonchocarpus และ Tephrosia เช่ น
หางไหล (Derris eliptica) และ สารไพริ ทริ นส์ (pyrethrins) จากดอกของต้นไพริ ทรั ม (Chrysanthemum
cinerariaefolium) (Yang, P., Ma, Y., and Zheng, S., 2005; Duke, SO.,1990) นํามันหอมระเหยจากพืชนัน
ส่ วนใหญ่ ใ ช้ใ นด้า นการแพทย์ โดยองค์ป ระกอบทางเคมี ข องนํามันหอมระเหยที สํา คัญ คื อ monoterpenes,
phenolics และ sesquiterpenes ซึ. ง Isman, MB., Wan, AI., and Passreiter, CM. (2001) ได้ศึกษาคุณสมบัติการ
กําจัดแมลงของนํามันหอมระเหยจากพืช =8 ชนิ ด ทีมีผลต่อตัวอ่อนระยะทีสามของหนอน Spodoptera litura
พบว่า นํามันหอมระเหยจาก Satureia hortensis, Thymus serpyllum และ Origanum creticum จะทําให้ตวั อ่อน
ของหนอนตายมากกว่า €•% โดยปริ มาณของนํEามันหอมระเหยและเวลาที.ใช้เวลา คือ ƒ•• ไมโครกรัม และ ]z
ชัว. โมง ตามลําดับ แต่นามั
ํ นจาก Mentha arvensis สามารถทําให้หนอนตายเพียง IJ% การทีนํามันหอมระเหย
จากพืชจาก Thymus และ Satureia มีคุณสมบัติในการกําจัดแมลงสู ง เนื องมาจากมีสาร monoterpenoid phenol,
thymol และ carvacrol อยูใ่ นปริ มาณมาก โดยนํามันจาก Thymus serpyllum และ Origanum marjorana มีความ
เป็ นพิษต่อแมลงปี กแข็งทีเป็ นแมลงศัตรู ของถัวมากทีสุ ด ขณะทีนํามันหอมระเหยจาก Origanum และ Satureia
มีความเป็ นพิษต่อตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไม้
4.2 สารไล่ แมลง (Repellent activity)
สารเคมี ที ใช้สื อสารที มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมของแมลงโดยใช้ร ะบบรั บ รู ้ ค วามรู ้ สึ ก ด้ว ยเซ็ น เซอร์ เ คมี
(chemosensory) สามารถแยกเป็ น = ชนิ ด คือ เซ็นเซอร์ เคมีรับรู ้ดว้ ยกลิน (olfactory) และเซ็นเซอร์ เคมีรับรู ้ดว้ ย
รส (taste) คุณสมบัติของสารไล่แมลงมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของแมลงผ่านการรับรู ้ดว้ ยกลิน สารเคมีทีจัดว่า
เป็ นสารไล่แมลงส่ วนมากเป็ นสารในกลุ่ม terpenoids ทีระเหยได้ เช่น terpenen-4-ol ทีโมเลกุลของสารจะไป
กระตุน้ พฤติกรรมการหลีกเลียงของแมลง สารทีระเหยได้นอกจากจะเป็ นสารไล่แมลงแล้วยังเป็ นสารล่อแมลง
ได้ดว้ ย และมีความเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของแมลง โดยทีสารแต่ละชนิดอาจไล่แมลงได้ชนิ ดเดียวหรื อมากกว่า
หนึงชนิด สารไล่แมลงจึงเป็ นทางเลือกหนึงของการกําจัดแมลง ส่ วนใหญ่นาํ มาใช้เพือป้ องกันแมลงกัดต่อย เช่น
}

ยุง เห็บ ริ น ไร หมัด และแมลงกัด ซึ งเป็ นสาเหตุหนึงของการเสี ยชีวติ ในคนไข้ อันเนืองจากการถูกกัดทําให้เกิด
การติดเชือและอักเสบ นอกจากนีแล้วยังนํามาใช้กบั บรรจุภณั ฑ์เพือป้ องกันการทําลายของผลผลิตทีเก็บไว้ดว้ ย
การใช้สารไล่แมลงมี มานานแล้วจากการนํานํามันพืช ควัน หรื อ ยางเหนี ยว มาใช้กาํ จัดแมลงในช่ วง
ก่อนสงครามโลกครั งทีสองทีรู ้ จกั กันดี คื อ นํามันตะไคร้ หอม (citronella) ซึ งบางครังใช้กาํ จัดเหาบนศีรษะ
ภายหลังสงครามโลก ประเทศสหรั ฐอเมริ กาได้คดั กรองสารที.มีศกั ยภาพในการไล่ แมลงขึE นในปี ค.ศ. ƒ€}p
สาร N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) ได้ถูกคิดค้นขึEนมา พบว่า เป็ นสารที.ใช้ในการไล่ยุง และเริ. มมีผลิตภัณฑ์
ของ DEET ออกมาจําหน่าย แม้วา่ DEET จะเป็ นสารที.ใช้ไล่ยุงทัว. ไปแต่ก็มีรายงานว่า ไม่สามารถย่อยสลายได้
ทางชี วภาพ มีความเป็ นพิษต่อผิวหนัง ประสาท และระบบภูมิคุม้ กันจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที.ไม่ถูกต้องหรื อใช้
ติดต่อกันเป็ นเวลานาน ผูใ้ ช้จึงเลือกที.จะใช้สารไล่แมลงจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากนํEามัน
ตะไคร้หอม นอกจากนีEยงั มีผลิตภัณฑ์ไล่ยุงตัวอื.นนอกจากนํEามันจากตะไคร้หอม คือ นํEามันหอมระเหยสกัดจาก
ยูคาลิปตัส ไม้สนซี ดา้ ลาเวนเดอร์ ฯลฯ และ Peterson, C., and Coats, J. (2001) พบว่า นํEามันสะเดาผสมกับ
นํEามันมะพร้าวสามารถป้ องกันยุงได้นานถึง ƒ] ชัว. โมง และสารไล่แมลงจัดเป็ นเครื. องมืออันหนึ. งที.มีบทบาทใน
การป้ องกันโรคอันเกิดจากแมลง และในอนาคตนํEามันหอมระเหยอาจมีความสําคัญในการกําจัดแมลงในสถานที.
จําเพาะได้ เช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล และสถานที.เตรี ยมอาหาร
นํEามันหอมระเหยสกัดจากผลของ Zanthoxylum limonella, ใบของ Citrus aurantifolia และผลของ
Zlimonella สามารถนํามาผสมกับนํEามันมัสตาดและนํEามันมะพร้าวได้ มีประสิ ทธิ ภาพในการไล่แมลง การผสม
กับนํEามันมัสตาดจะมีคุณสมบัติดีกว่าการผสมกับนํEามันมะพร้ าว พืชอื.นๆ ที.มีคุณสมบัติไล่ยุงได้เช่นกัน ได้แก่
ดอกผกากรอง (Lantana camara) คนทีเขมา (Vitex negundo) ผักเหี. ยหรื อโกศจุฬาลําพา (Artemisia vulgaris)
(Katz,TM., Miller, JH., and Hebert, AA., 2008)
Choochote, W., et al. (2007) ได้ทาํ การสกัดนํEามันหอมระเหยที.มีคุณสมบัติไล่ยุง (Aedes aegypti) จาก
พื ช ƒ• ชนิ ดในห้องปฏิ บ ตั ิ ก าร พบว่า นํEา มันหอมระเหย p ชนิ ด จาก Zanthoxylum piperitum, Anethum
graveolens และ Kaemferia galanga สามารถป้ องกันยุงได้ ƒ, •.} และ •.]} ชัว. โมง ตามลําดับ ส่ วนนํEามันหอม
ระเหยจากพืช อี ก ‹ ชนิ ด ไม่มีผลต่อการไล่ ยุง แต่เมื. อนํามาผสมกับ วานิ ลิน ƒ•% พบว่า สามารถไล่ แมลงได้
Hori, M. (2003) ได้ทดสอบคุณสมบัติการไล่แมลงทําลายยาสู บ Lasioderma serricorne (Fabricius) ของนํEามัน
หอมระเหยจากพืช }‹ ชนิ ดที.ใช้เป็ นส่ วนผสมในอาหารและเครื. องสําอาง โดยใช้เครื. อง olfactometer พบว่า
คุณสมบัติการเป็ นสารไล่แมลงของนํEามันหอมระเหยขึEนอยูก่ บั ความเข้มข้นที.ใช้
.. สารออกฤทธิ4ทางชี วภาพ (Bioactivity)
สารประกอบทุติยภูมิจากพืชหลายชนิ ดมีคุณสมบัติทางชี ววิทยาทีมีผลต่อแมลง เช่ น สามารถกําจัดตัว
อ่อน ยับยังการกิน เป็ นสารไล่แมลง ยับยังการวางไข่ และกําจัดเชือรา ปั จจุบนั ทัวโลกมีการตืนตัวหันมาสนใจใช้
สารธรรมชาติทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อมในการควบคุมศัตรู พืช จึงมีงานวิจยั ทีเกียวกับการใช้สารสกัดและนํามัน
หอมระเหยจากพืชทีมีคุณสมบัติทางชี ววิทยา เช่น Artemisia judaica L. ซึ. งเป็ นไม้พุ่มในแถบทะเลทรายและ
คาบสมุทรซี นาย โดย Abdelgalei, SAM., et al. (2008) ได้แยกสารสกัดนํEามันหอมระเหยจากพืชชนิ ดนีE และ
…

ทดสอบคุณสมบัติทางชีววิทยาด้านการเป็ นสารไล่แมลง สารยับยัEงการกิน และสารต้านเชืEอรา โดยการนํานํEามัน
หอมระเหยจาก A. judaica มาแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟ พบว่า ประกอบด้วยสารออกฤทธิ= สําคัญ ] ชนิ ด
คือ trans-ethyl cinnamate และ piperitone เมื.อนําไปทดสอบกับตัวอ่อนของ Spodoptera littoralis (Boisd.)
พบว่า trans-ethyl cinnamate และ piperitone มี คุ ณสมบัติเป็ นสารไล่ แมลงและยับยัEง การกิ น นอกจากนีE
trans-ethyl cinnamate (LD50 = 0.37 ไมโครกรัม/ตัวอ่อน) ยังมีความเป็ นพิษมากกว่า piperitone (LD50 = 0.68
ไมโครกรัม/ตัวอ่อน) โดยที.ความสามารถในการยับยัEงการกินของตัวอ่อนขึEนอยูก่ บั ความเข้มข้น กล่าวคือ สารทัEง
] ชนิดนีEมีคุณสมบัติในการยับยัEงการกินได้ ƒ•• % ที.ความเข้มข้น ƒ,••• ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เมื.อทดสอบการ
ต้านเชืE อรา พบว่า สารทัEง] ชนิ ด มีคุณสมบัติตา้ นเชืEอรา โดย trans-ethyl cinnamate สามารถต้านเชืE อราได้ดีกว่า
piperitone เช่นเดียวกับการเป็ นสารไล่แมลง
Chloroxylon swietenia DC เป็ นพืชสมุนไพรและไม้หอมในวงศ์ Rutaceae พบในป่ าแดง หรื อ ป่ าโคก
(Dry deciduous forest) นํEามันหอมระเหยจากใบและต้นส่ วนใหญ่ประกอบด้วย monoterpenes sesquiterpenes
hydrocarbons และ oxygenated monoterpene โดยนํามันหอมระเหยทีสกัดได้จากใบประกอบด้วยสารหลัก คือ
limonene, geijerene, pregeijerene, germacrene-D และ trans-ß-ocimene ส่ วนนํามันหอมระเหยทีสกัดจากต้น
ประกอบด้วย methyl eugenol, limonene, pregeijerene, geijerene และ germacrene-D จากการทดสอบ
คุ ณ สมบัติทางชี ววิทยาในการเป็ นสารไล่ แมลงและสารยับ ยังการกิ นของหนอนเจาะสมอฝ้ าย (Helicoverpa
armigera ) พบว่า ความเป็ นพิษของนํามันหอมระเหยจากใบและต้น ทีประกอบด้วย geijerene และ pregeijerene
จะมีความเป็ นพิษมากกว่า germacrene-D และ limonene โดย geijerene และ pregeijerene มีคุณสมบัติยบั ยัง
การกินสู งสุ ด (Kiran, SR., Devi, PS., and Reddy, KJ., 2007)
พืชในสกุล Cleome (ผักเสี ยน) ได้แก่ Cleome gynandra (L.) Briq Cleome chelidonii L. และ Cleome
viscose L. เป็ นพืชพืนเมืองทีใช้ในการรักษาโรค เช่น รู มาติซึม และปวดศีรษะ Somboon, S., and Pimsaman, S.
(2006) ได้ทดสอบคุณสมบัติทางชีววิทยาด้านความเป็ นพิษของสารสกัดจากพืชในสกุลนี ทัง L ชนิ ดนี ทีมีต่อด้วง
งวงข้าว (Sitophilus oryzae L.) ซึ งเป็ นศัตรู ในโรงเก็บ พบว่า สารสกัดของ Cleome viscose และ Cleome
gynandra มีความเป็ นพิษสู งกว่าสารสกัดจาก Cleome chelidonii นอกจากนี สารสกัดจาก Cleome viscosa ยังมี
คุณสมบัติยบั ยังการวางไข่ของแมลงสู งอีกด้วย นํามันหอมระเหยจาก Foeniculum vulgare Mill และ Hyptis
suaveolens สามารถใช้ควบคุมเพลียอ่อน Hyadaphis foeniculi Passerini และ Aphis gossypii Glover ทีเป็ น
ศัตรู พืชในวงศ์ Umbeliferae โดย Malvaceae Foeniculum vulgare Mill ซึ งเป็ นพืชสมุนไพรทีใช้เป็ นยารักษา
โรคเกี ยวกับ ทางเดิ นหายใจในประเทศบราซิ ล ได้นํา มาใช้ป รุ ง รสอาหาร ป้ องกันเชื อราของผลไม้หลัง การ
เก็บเกียว องค์ประกอบทีสําคัญในนํามันหอมระเหยของสมุนไพรชนิ ดนี คือ (E)-anethol fenchone และ methyl
chavicol แมงลักคา (Hyptis suaveolens) เป็ นวัชพืชและมีกลินจึงนํามาใช้ผลิตนําผึง นํามันหอมระเหยทีได้มี
คุณสมบัติยบั ยังเชื อแบคทีเรี ยและเชื อรา สารหลักในนํามันหอมระเหยนี ประกอบด้วย sabinene 1,8-cineole
spathulenol, (E)-caryophyllene และ bicyclogermacrene การใช้นามั
ํ นหอมระเหยจากพืชในวงศ์ Malvaceae

‹

ได้แก่ Foeniculum vulgare Mill และแมงลักคานี สามารถกําจัดเพลี ยอ่อนได้โดยไม่เป็ นอันตรายต่อผึง
(Apis mellifera L.) (Abramson, CI., et al., 2007)
4.4 สารกําจัดไส้ เดือนฝอย (Nematicidal activity)
ไส้ เ ดื อ นฝอย เป็ นปรสิ ต ต่ อ พื ช โดยจะไปทํา ลายรากพื ช ปั จ จุ บ ัน มี ก ารควบคุ ม ด้ว ยการใช้ส ารเคมี
สังเคราะห์ และปลู กพืช ที ต้านทานต่อไส้ เดื อนฝอย แต่อย่างไรก็ ตาม การใช้ส ารเคมี ทาํ ให้เกิ ดผลกระทบต่ อ
สิ งแวดล้อม มนุ ษย์ และสัตว์ เช่น ตรวจพบอัลดิ คาร์ บ (aldicarb) ทีมีความเป็ นพิษสู งในการกําจัดแมลงและ
ไส้เดื อนฝอยในนําใต้ดิน ดังนันจึ งหาทางเลื อกอืนเพือกําจัดไส้เดื อนฝอย ซึ งพืชเป็ นแหล่งธรรมชาติของสาร
กําจัดศัตรู พืชทีสามารถกําจัดไส้เดือนฝอยได้ สารกําจัดไส้เดือนฝอยหลายชนิ ดทีได้จากพืชส่ วนใหญ่จะอยู่ใน
วงศ์ Asteraceae สาร α-Terthienyl จากดาวเรื องมีคุณสมบัติใช้กาํ จัดไส้เดือนฝอยที.แรง สารอื.นจากพืช เช่ น
อนุ พนั ธ์ของพอลิอะเซทิลีน (polacetylenes) และเบนโซฟูรานส์ (benzofurans) ก็มีคุณสมบัติกาํ จัดไส้เดือนฝอย
เช่ นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการพัฒนาไปถึ งระดับการค้า สารที. ระเหยได้จากพืชโดยเฉพาะนํEามันหอม
ระเหย โดยทัว. ไปจะใช้ใ นเครื. อ งสํา อาง ยา และอุ ต สาหกรรมอาหาร นํEา มันหอมระเหยจาก Pelargonium
graveolens, Ocimum sancutum, Ocimum basilicum, Mentha piperita และ Mentha spicata มีคุณสมบัติกาํ จัด
ไส้ เ ดื อ นฝอย ซึ. งในนํEา มัน หอมระเหยดัง กล่ า ว พบว่า มี ส ารซิ โ ทรเนลอล (citronellol) ยูจี นอล (eugenol)
เจอรานิ ออล (geraniol) และลิ นาลูล (linalool) โดยศัตรู พืชในดินต้องใช้ความเข้มข้นที.สูง เช่น ในการกําจัด
ไส้เดือนฝอย Meloidogoyne arenarea ใช้ geraniol, eugenol, linalool และนํEามันเป็ ปเปอร์ มินต์ (peppermint oil)
ในปริ มาณสู งถึง ƒ,}•• ส่ วนในล้านส่ วน จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพนํEามันหอมระเหยจากพืช ]‹ ชนิ ดที.มีต่อ
ไส้เดื อนฝอยปมราก Meliodogyne javanica ในห้องปฏิ บตั ิการ พบว่า นํEามันหอมระเหยที.มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ได้แก่ นํEามันหอมระเหยจาก Carum carvi, Foeniculum vulgare และ Mentha rotundifolia รองลงมา ได้แก่
Micromeria fruticosa และ Origanum syriacum นํEามันหอมระเหยส่ วนใหญ่มีคุณสมบัติยบั ยัEงการฟั กตัวของไข่
นํEามันหอมระเหยที.มีคุณสมบัติกาํ จัดไส้เดือนฝอยมีการรายงานว่ามีคุณสมบัติในการกําจัดแมลงได้ดว้ ย แต่การ
ทํางานของสารในนํEามันยังไม่ชดั เจนว่าจะมีผลกระทบต่อระบบประสาทหรื อไปทําลายผนังเซลล์และมีผลต่อ
การส่ งผ่านสารต่ างๆ ของไส้ เดื อนฝอยหรื อไม่ องค์ประกอบหลักของนํEามันหอมระเหยที. มีคุ ณสมบัติกาํ จัด
ไส้เดือนฝอย ได้แก่ carvacol, thymol, t-anethole และ carvone ดังแสดงในตารางที. 1 ไส้เดือนฝอยที.เป็ นศัตรู
ของไม้สน เช่น Bursaphelenchus xylophillus นัEน Elbadri, GAA., et al. (2008) ได้สกัดนํEามันหอมระเหยและ
สารสกัด จากพื ช สมุ น ไพรในการกํา จัด ไส้ เ ดื อ นฝอยชนิ ด นีE พบว่ า นํEามัน ที. ส กัด จากกานพลู (Syzygium
aromaticum) มัส ตาด (Brassica intergrefolia) Thyme (Thymus vulgaris) และ Pelargonium inquinans
สามารถกําจัดไส้เดือนฝอยได้ดีมาก เช่นเดียวกับสารที.สกัดจาก Magnolia offinalis
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ตารางที. ƒ องค์ประกอบทางเคมีหลักของนํEามันหอมระเหยจากพืชที.มีคุณสมบัติเป็ นสารกําจัดไส้เดือนฝอย
พืช (Botanical name)
Artemisia judaica
Carum carvi
Coridothymus capitatus
Cymbopogon citratus
Foeniculum valgare
Mentha royundifolia
Mentha spicata
Micromeria fruticosa
Origanum syriacum (C-type)
Origanum syriacum (CT-type)
Origanum vulgare (C-type)
Origanum vulgare (T-type)
Thymus vulgaris

สารประกอบหลัก (main component)
Artemisia ketone (34%)
(+)-Carvone (50%), limonene (48%)
Carvacrol (70%)
Geranial (47%), neral(31%)
t-Anethole (43%), limonene (6%)
Isomer of 1,2-epoxymethyl acetate (74%), piperitone (13%)
(-)-Carvone (58%), limonene (19%)
Pulegone (75%)
Carvacrol (76%)
Carvacrol (68%), thymol(2%)
Carvacrol (80%)
Thymol (60%)
Thymol (40%), carvacrol (7%)

ที.มา : Oka, Y., et al. (2000)
4.5 สารกําจัดตัวเต็มวัยของแมลง (Adulticidal activity)
การกํา จัด ตัวเต็ม วัย ของแมลง เช่ น การกํา จัดยุ ง เป็ นสิ งสํา คัญต่ อสุ ข อนามัย ของประชาชนทัวโลก
นอกจากยุงจะทําความรําคาญแล้วยังทําให้เกิ ดโรคร้ ายแรง เช่ น มาเลเรี ย โรคเท้าช้าง และไข้ส่า สารเคมี ทีใช้
ควบคุมยุงมีหลายชนิ ด เช่น สารในกลุ่ม organochlorine, organophosphorus, carbamates, pyrethroid และอื.นๆ
แม้วา่ สารเหล่านีEจะมีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมยุง แต่อาจตกค้างและเป็ นพิษต่อสิ งแวดล้อม นอกจากนียุงอาจ
สร้างความต้านทานต่อยาทีใช้ได้ จึงต้องหาสารใหม่ทีควบคุ มยุงและไม่เป็ นพิษต่อสิ งแวดล้อม เสื อมสลายทาง
ชีวภาพได้ง่ายและมีราคาถูก พืชจํานวนมากทีมีคุณสมบัติเป็ นสารกําจัดลูกนํายุงหรื อตัวเต็มวัยหรื อเป็ นสารไล่ยุง
เช่ น สารสกัดจากดาวเรื อง (Tagetes minuta) นํEามันจาก Pluchea dioscoridis และสารสกัดจาก Thymus
capitatus ที.สกัดด้วยปิ โตรเลียมอีเทอร์ Yang, P., Ma, Y., and Zheng, S. (2005) ได้ศึกษานํEามันหอมระเหยจาก
พืช I ชนิ ด ได้แก่ rutaceae oil, asteraceae oil, metha piperta oil, citronella oil และ carvacryl oil ทีมีผลในการ
ฆ่าตัวเต็มวัยของยุง Culex pipiens quinquefasciatus โดยใช้วธิ ี รมควัน พบว่า พืชทัEง } ชนิ ดมีคุณสมบัติกาํ จัดยุง
ได้ ทัEงนีE ความเป็ นพิษต่อตัวเต็มวัยของยุงขึนอยูก่ บั ระยะเวลาการรมควัน โดย rutaceae oil มีความเป็ นพิษมาก
€

ทีสุ ด ซึ ง rutaceae oil ประกอบด้วยสารหลัก คือ α-citral (33.50%) และ citral (35.77%) โดย citral เป็ นสารออก
ฤทธิC ทีสามารถทําให้ยงุ ตายโดยใช้ระยะเวลาในการรมควันสัน คือ J.I ช.ม. (LC50 0.0012%)
4.6 สารต้ านจุลนิ ทรีย์ (Antimicrobial activity)
การใช้สารเคมีในการป้ องกันและควบคุมการทําลายของศัตรู พืชหรื อจุลินทรี ยท์ ีทําลายผลผลิตในไร่ นา
ในโรงเก็บ และระหว่า งการขายสิ นค้าของผลผลิ ตทางการเกษตรนัน ได้มีงานวิจยั ที พัฒนาทางเลื อกในการ
ป้ องกันความเสี ยหายของผลิตผลทีมีประสิ ทธิ ภาพโดยมุ่งไปยังการใช้สารธรรมชาติจากจุลินทรี ย ์ พืช และสัตว์
พืชมีศกั ยภาพในการต้านจุลินทรี ย ์ เป็ นอย่างมาก เนื องจากมีสารประกอบอยู่หลายชนิ ด เช่ น ไฟโตอาเล็กซิ น
(phytoalexins), ฟลาโวนอยด์ (flavonoids), กรดอินทรี ย ์ และสารฟี นอล ตัวอย่างพืชและสารออกฤทธิ= ที.สําคัญ
ในนํEามันหอมระเหยของพืชที.มีคุณสมบัติตา้ นจุลินทรี ยแ์ สดงไว้ในตารางที. ]
ตารางที = พืชและสารออกฤทธิ= ในนํามันหอมระเหยของพืชทีมีคุณสมบัติตา้ นจุลินทรี ย ์
พืช (Botanical name)
Allium sativum
Anethum graveolens
Capsicum annum
Cinnamomum cassia
Juniperus oxycedrus
Melaleuca alternifolia
Origanum vulgare
Pimpinella anisum
Rosmarinus officinalis
Syzygium aromaticum
Thymus vulgaris
Zingiber officinale

ชื* อเรียกทัว* ไป
Garlic
Dill
Paprika
Cassia
Juniper
Tea tree
Oregano
Anise
Rosemary
Clove
Thyme
Ginger

สารออกฤทธิ4 (active component)
Allicin, diallyl sulfite
Limonene, carvone
Capsaicin
Cinnamaldehyde
Cadinene, pinene
Terpinen-4-ol
Carvacrol, thymol
Anethol
1,8-Cineole
Eugenol
Thymol, carvacrol
Zingiberene, zingerone

ที.มา : Calsamiglia, S., et al (2007)
สมุ น ไพรและเครื. อ งเทศ เป็ นพื ช ที. มี ก ลิ. น ถู ก นํา มาใช้เ ป็ นยาและถนอมอาหาร เนื. อ งจากมี ส ารที. มี
คุณสมบัติทางด้านเภสัชกรรม โดยทัว. ไปสารที.ตา้ นจุลินทรี ยม์ กั พบในส่ วนของนํEามันหอมระเหยของสมุนไพร
และเครื. อ งเทศ ซึ. งส่ ว นใหญ่ จ ะละลายในแอลกอฮอล์ และละลายในนํEา ได้เ ล็ ก น้อ ย นํEา มันหอมระเหยของ
สมุนไพรและเครื. องเทศ ประกอบด้วยส่ วนผสมของเอสเทอร์ อัลดี ไฮด์ คี โตนและเทอร์ ปีนส์ เช่ น thymol,
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cinnamaldehyde และ eugenol มี คุณสมบัติในการต้านเชืE อราที. ทาํ ให้อาหารเสี ยหรื อสารพิษที. เกิ ดจากเชืE อรา
(mycotoxin) Penicillium sp. และ Aspergillus sp. ได้ นํEามันหอมระเหยของ Origanum vulgare L. ประกอบด้วย
thymol และ carvacrol มี ความสามารถในการยับยัEงการเจริ ญของ Aspergillus flavus Link, Aspergillus
ochraceus K. Wilh และ Aspergillus niger van Tieghem นอกจากนีE นE าํ มันหอมระเหยของสมุนไพรและ
เครื. องเทศยังใช้ป้องกันผลผลิ ตที. อาจเสี ยหาย ซึ. งเกิ ดจากเชืE อราและแมลงศัตรู ในโรงเก็บ จากการทดลองใน
ห้องปฏิบตั ิการ พบว่า monoterpene และอัลดีไฮด์บางตัว เช่น cinnamaldehyde ใช้ยบั ยัEงการงอกของมันฝรั.งและ
เชืE อราที.ทาํ ลายส่ วนหัวของดอกไม้ ทิวลิ ประหว่างการเก็บรักษา carvone เป็ น monoterpene ที.มีคุณสมบัติตา้ น
เชืE อรา Fusarium sulphureum ที.ทาํ ให้หวั มันฝรั.งเสี ย และ carvone ไม่มีผลต่อเชืE อราทุกตัว โดยพบว่า Fusarium
solani ค่อนข้างมีความทนทานต่อการยับยัEงของ carvone (Gorris, LGM., and Smid, EJ., 1995)
นํEา มันหอมระเหยจากพื ช เป็ นทางเลื อกหนึ. ง ในการใช้แทนสารปฏิ ชี วนะเติ ม แต่ ง เพื. อส่ ง เสริ ม การ
เจริ ญเติบโตในอาหารสัตว์ จุลินทรี ยใ์ นกระเพาะของสัตว์เคีEยวเอืEองจะย่อยสลายอาหารจนได้กรดไขมันที.ระเหย
และโปรตีนที.เป็ นพลังงาน ขณะที.กระบวนหมักและย่อยอาหารจะเกิ ดก๊าซมีเทนและมีการสู ญเสี ยแอมโมเนี ยไนโตรเจนจากการปลดปล่อยสู่ ส.ิ งแวดล้อม สารปฏิ ชีวนะจะช่ วยลดก๊าซที.เกิ ดในกระเพาะของสัตว์เคีEยวเอืEอง
แต่การใช้สารปฏิ ชีวนะในอาหารสัตว์ได้ถูกห้ามใช้ในสหภาพยุโรปตัEงแต่ปี ค.ศ. ]••… จึ งต้องมี การควบคุ ม
จุ ลิ นทรี ย ์ในกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์เคีE ยวเอืE อง โดยนํEา มันหอมระเหยสามารถยับยัEง การเจริ ญของ
แบคที เรี ย แกรมบวกและแกรมลบ ดัEง นัEนจึ ง มี ก ารดัดแปรอาหารสั ตว์ด้วยการเติ ม นํEา มันหอมระเหยเข้า ไป
เพื.อช่ วยลดการเกิ ดก๊าซมี เทนและการสู ญเสี ยแอมโมเนี ย-ไนโตรเจน โดยนํEามันกระเที ยม, cinnamaldehyde,
eugenol, anethol และ capsaicin เป็ นสารทางเลื อกที.มีแนวโน้มใช้เป็ นสารเติมแต่งในอาหารสัตว์เคีEยวเอืEองได้
(Calsamiglia, S., et al., 2007)
4.7 สารยับยั&งการกินและการเจริญเติบโตของแมลง (Antifeedants)
ความพยายามในการหาสารกําจัดแมลงจากพืชขึนมาใหม่โดยมุ่งไปที สารในกลุ่ ม limonoids ซึ งเป็ น
tetranortriterpenoids จากพืชวงศ์ Meliaceae นันมีขอ้ มูลว่า tetranortriterpenoids มีผลต่อการกําจัดแมลงได้ดี
และมีความเป็ นพิษต่อสิ งมีชีวิตอืนทีไม่ใช่ กลุ่มเป้ าหมาย พืชในวงศ์ Meliaceae ทีเป็ นทีรู ้ จกั กันดี คือ สะเดา
(Azadirachta indica) ซึ งมีสารในกลุ่ม limonoids ทีสําคัญคือ azadirachtin สารนี จะทําให้แมลงไม่กินอาหาร
และมีความสามารถในการยับยังการเจริ ญเติบโตสู ง Abdelgaleil, SAM., and El-Aswad, AF. (2005) ได้ศึกษา
คุณสมบัติการเป็ นสารยับยัEงการกินและการเจริ ญเติบโตของพืชในวงศ์ Meliaceae ได้แก่ Khaya ivorensis A.
Chev. และ Chukrasia tabularis A. Juss. โดยสกัดและแยก limonoids จากเปลือกของต้น Khaya ivorensis และ
เปลือกรากของ Chukrasia tabularis แล้วนํา limonoids ที.แยกได้ไปทดสอบการเป็ นสารยับยัEงการกินกับตัว
อ่อนของหนอนชอนใบฝ้ าย Spodoptera littoralis พบว่า มีคุณสมบัติยบั ยัEงการกิน ลดการเข้าสู่ ระยะดักแด้ของ
ตัวอ่อน และระยะเจริ ญเป็ นตัวเต็มวัย รวมทัEงลดการวางไข่ และยังได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของ
สารกับคุณสมบัติในการเป็ นสารยับยัEงการกินของแมลง แม้วา่ มีผลิตภัณฑ์จากพืชจํานวนมากทีมีคุณสมบัติยบั ยัง
การกินของแมลง แต่การศึกษาบทบาทของนํามันหอมระเหยทียับยังการกินของแมลงยังขาดแคลนเป็ นอย่างมาก
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บางรายงาน กล่าวว่า sesquiterpenoids จาก Aneura pinguis มีคุณสมบัติยบั ยัEงการกินสู ง ส่ วนสาร Absinthin ซึ. ง
เป็ นไดเมอร์ ของ sesquiterpenoid ที.สกัดจาก Artemisia absinthium นัEนสามารถยับยัEงการกินของแมลงได้ โดย
ขึEนอยูก่ บั อายุและอาหารที.เลีEยงแมลง และยังพบว่า diterpenoids และ triterpenoids ก็มีคุณสมบัติยบั ยัEงการกิ น
เช่นกัน ได้แก่ columbin, solidagenone, limonene, nomilin และ helvolic acid (Singh, G., and Upadhyay, RK.,
1993)
4.8 จูวไี นล์ ฮอร์ โมน (Juvenile hormones)
Juvenile hormones (JH) เป็ นฮอร์ โมนทีมีบทบาทในการยับยังการเจริ ญเติบโตของแมลง ป้ องกันการ
เปลี ยนรู ปร่ าง (metamorphosis) ของแมลงที ยังไม่เจริ ญเต็มที ให้ยงั คงมีลกั ษณะของแมลงทีกําลังเจริ ญเติ บโต
JH เป็ นสารประเภท sesquiterpenoids การสั ง เคราะห์ ส ารนี ของแมลงเกิ ดขึ นจากกระบวนการที เรี ย กว่า
“ mevalonate pathway ” โดยมี farnesyl diphosphate เป็ นตัวกลาง (intermediate) JH อาจจัดเป็ นสารกระตุน้ การ
เจริ ญเติบโตของแมลง สามารถสลายตัวโดย ester hydrolysis และ epoxide hydration ด้วยเอนไซม์ JH esterase
และ epoxide hydrolase ตามลําดับ (Linderman, RJ., et al., 2000) นอกจากนีE ยงั มีการใช้สารประกอบที.คล้าย JH
ของแมลง เพื.อรบกวนกระบวนการทํางานการเจริ ญเติบโตปกติของแมลงและ metamorphoresis โดยการทําให้
แมลงตายหรื อไม่เจริ ญพันธุ์ นํEามันหอมระเหยมีประโยชน์ต่อการสังเคราะห์สารคล้าย JH สารประกอบที.มี
พันธะคู่ไฮโดรเจนจะถูกแทนที.ดว้ ยหมู่อื.น p หมู่ (trisubstitue) ซึ. งจัดเป็ นสารที.มีความสําคัญต่อการสังเคราะห์
สารคล้าย JH ฮอร์ โมนของแมลง p ชนิด ได้แก่ C 16-JH, C17-JH และ C18-JH สามารถใช้เป็ นสารกําจัดศัตรู พืช
ที.สําคัญในไร่ นา เนอรอล (nerol) และเจอรานิ ออล (geraniol) เป็ น intermediate ที.ใช้ในการสังเคราะห์ C17-JH
อนุ พนั ธ์ของ citronellol มีคุณสมบัติคล้าย JH ของหนอนและแมลงปี กแข็งบางชนิ ด นํEามันหอมระเหยจาก
ผกากรอง (Lantana camara) มีลกั ษณะคล้าย JH ที.มีผลต่อตัวอ่อนของ Dysdercus similies (Singh, G., and
Upadhyay, RK., 1993)
..9 สารรมฆ่ า (Fumigants)
สารรมฆ่า (fumigants) เป็ นสารกําจัดศัตรู พืชที กระทําต่อเป้ าหมายในสภาวะที เป็ นไอหรื อก๊าซที มี
จุดเดือดตํา เช่น เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) และซัลเฟอริ ลฟลูออไรด์ (sulphuryl fluoride) และสารระเหย
อืนๆ ทีมีสถานะเป็ นของแข็งหรื อของเหลวทีใช้กาํ จัดแมลงในสภาวะทีเป็ นก๊าซหรื อไอ โดยรวมทังหมดนี จัดว่า
เป็ นสารเคมีชนิดรม ผลผลิตทางการเกษตรในโรงเก็บทีถูกทําลายโดยแมลงจําพวกมอด ด้วง รวมทังหนอนผีเสื อ
อาจมี การปนเปื อนของแมลงในสิ นค้าที ใช้เป็ นอาหาร ซึ งเป็ นปั ญหาสําคัญในการควบคุ มคุ ณภาพของสิ นค้า
สารรมฆ่ า จึ ง เข้า มามี บ ทบาทสํา คัญ ในการกํา จัดแมลงศัตรู ใ นโรงเก็ บ สารรมฆ่ า ที ใช้ท วไปในปั
ั
จ จุ บ นั คื อ
ฟอสฟี น (phosphine) และ methyl bromide โดยแมลงสามารถต้านทาน phosphine ได้ และในบางประเทศ
ไม่สามารถใช้กบั ไร่ นาได้ สําหรับ methyl bromide แม้วา่ จะสามารถกําจัดแมลงได้มากชนิ ดก็ตาม แต่ก็เป็ นสาร
ที ทําลายชันโอโซน ดัง นันจึ งได้ย กเลิ ก การใช้ methyl bromide และหันมาสนใจพัฒนาสารชนิ ดใหม่แทน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา และยุโรปได้นาํ sulphuryl fluoride ทีเป็ นสารรมปลวกและแมลงเจาะเนือไม้
มาใช้ในการจัดการสิ นค้าอาหาร เช่ น ใช้ในโรงงานแป้ ง คาร์ บอนิ ลซัลไฟด์ (carbonyl sulphide) อีเทนไดไน
ƒ]

ไทรล์ (ethane dinitrile) และเอทิลฟอร์ เมท (ethyl formate) จัดเป็ นสารรมฆ่าทางเลือกใหม่สําหรับสิ นค้าทีเป็ น
อาหารและไม่ใช่อาหาร นอกจากนีผลิตภัณฑ์จากพืช เช่น นํามันหอมระเหยและองค์ประกอบของนํามันก็มีความ
น่ า สนใจสํ า หรั บ เป็ นทางเลื อ กในการเป็ นสารรมฆ่ า เนื องจากเป็ นสารธรรมชาติ จ ากพื ช และมี ข ้อ ดี ก ว่ า
สารสังเคราะห์ คือ มีความเป็ นพิษต่อมนุษย์นอ้ ย เสื อมสลายได้เร็ วและหาได้ง่ายตามท้องถิน
สารสกัดจากพืชมีความเป็ นพิษต่อแมลงโดยการสัมผัส การกิน หรื อ การรมควัน นํEามันหอมระเหยจาก
พืชได้รับความสนใจในการใช้เป็ นสารไล่ สารล่อ และสารรมของแมลงศัตรู พืชในโรงเก็บ Rajendran, S., and
Sriranjini, V. (2008) ได้ทดสอบคุณสมบัติการเป็ นสารรมฆ่าแมลงจากนํEามันหอมระเหยและองค์ประกอบของ
พืชในวงศ์ Apiaceae, Lamiaceae, Lauraceae และ Myrtaceae ได้แก่ นํEามันหอมระเหยจากว่านนํEา (Acorus
calamus L.) กระเทียม (Allium sativum L.) ขมิEนชัน (Curcuma longa L.) พืชในสกุล Mentha spp., Ocimum
spp., Citrus spp. และอื.นๆ สารประกอบที.แสดงความเป็ นพิษต่อแมลงในสภาวะเป็ นไอ สามารถแบ่งเป็ น
} กลุ่ม ได้แก่ monoterpenoids, cyanohydrins และ cyanates, สารประกอบซัลเฟอร์ (dimethyldisulphide, diethyl
trisulphide, di-n-propyldisulphide, allyl disulphide, diallyl disulphide, diallyl trisulphide, allyl
thiosulphinates), alkaloids (Z-asarone) และสารอื.นๆ ( methyl salicylate, benzene derivatives, bornyl acetate,
terpinolene) สารสําคัญส่ วนใหญ่เป็ นสารทุติยภูมิที.พืชสร้างเพื.อเป็ นสารต่อต้านการทําลายของศัตรู พืช นํEามัน
หอมระเหยจากพืชประกอบด้วยสารจํานวนมากแต่มีเพียงบางสารที.มีปริ มาณมาก เช่ น 1,8-cineole ซึ. งเป็ นสาร
หลักในนํEามันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส (Eucalyptus spp.), นอกจาก 1,8-cineole ในนํEามันหอมระเหยจากยูคา
ลิปตัสแล้ว ยังมี linalool ในพืชสกุล Ocimum spp., limonene ในพืชสกุล และ Citrus spp., asarone ในพืชสกุล
A. calamu สาร monoterpenoids จัดเป็ นสารที.ได้รับความสนใจมากที.สุดในการเป็ นสารมฆ่าแมลงศัตรู พืชใน
โรงเก็บ monoterpenoids ที.มี oxygen อยูใ่ นโมเลกุล (carvacrol, linalool และ terpineol) มีความเป็ นพิษสู งกว่า
สารที.ไม่มี oxygen ( p-cymeme,anethole) นํEามันหอมระเหยจากพืชวงศ์ Lamiaceae มีผลต่อแมลงศัตรู ในโรง
เก็บหลายชนิ ด โดยแมลงแต่ละชนิ ดจะมีการตอบสนองต่อสารจากพืชแต่ละชนิ ดแตกต่างกันไป ความเป็ นพิษ
ของนํามันหอมระเหยต่อศัตรู ในโรงเก็บยังขึนอยูก่ บั องค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพของนํามันหอมระเหยซึ ง
เปลียนแปลงไปตามสภาพภูมิศาสตร์ เวลาในการเก็บเกียว ระยะในการเจริ ญเติบโต วิธีการและเวลาในการสกัด
รวมทังส่ วนของพืช ที ใช้สกัด นํามันหอมระเหยจากว่านนํา A. calamus ที ได้จากประเทศอิ นเดี ย (66%
ß-asarone) มีความเป็ นพิษต่อตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของ Callosobruchus phaseoli สู งกว่าว่านนําจากประเทศ
ยูโกสลาเวีย (t% ß-asarone) และรัสเซี ย (;% ß-asarone) อุณหภูมิ และระยะในการเจริ ญเติบโตของแมลงมีผล
ต่อความเป็ นพิษ แม้ว่าสารเคมีชนิ ดรมฆ่าจากนํEามันหอมระเหยจะมีความเป็ นพิษตํ.าต่อสัตว์เลีEยงลูกด้วยนม แต่
สารประกอบทุกตัวที.พบในนํEามันหอมระเหยก็ไม่ได้มีความปลอดภัยทัEงหมด estragole และ (+) -fenchone เป็ น
สารก่อมะเร็ ง (carcinogenic compounds) ที.พบในนํEามันหอมระเหยของ Foeniculum vulgare รวมทัง safrole
และ ß-asarone ก็จดั ว่าเป็ นสารก่อมะเร็ งด้วยเช่ นกัน เนื. องจากนํEามันหอมระเหยเป็ นของเหลวที.ระเหยได้ใน
บรรยากาศ จึงมีการสู ญเสี ยไประหว่างการเก็บรักษา การประยุกต์ใช้ในการรมฆ่าด้วยควันจึงอยู่ในพืEนที.ขนาด
เล็ก หรื อ พืEนที.จาํ กัด และอาจใช้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นก๊าซนําพาเพือช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการกระจาย
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เข้าไปในผลิตภัณฑ์ทีรม ประเทศสหรัฐอเมริ กามีขอ้ มูลความเป็ นพิษของสารธรรมชาติบางตัวที.ได้รับการยกเว้น
และมีผลิตภัณฑ์ชนิดที.อดั อากาศ หรื อ อยูใ่ นรู ปของผงที.ใช้กาํ จัดแมลงตามบ้าน ที.ทาํ จากนํEามันหอมระเหยและมี
จําหน่ ายตามท้องตลาด เช่ น menthol ซึ. งเป็ น monoterpenenoid และได้รับการขึEนทะเบี ยนสําหรั บควบคุ ม
Acarapis woodi Rennie อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้ จํากัดเรื. องค่าใช้จ่ายในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเพื.อขึEนทะเบียน
รวมทัEงทดสอบความเป็ นพิษ ซึ. งเป็ นอุปสรรคของการนําผลิตภัณฑ์จากพืชมาใช้เป็ นสารรมฆ่าในระดับการค้า
:. สารออกฤทธิ<และความเป็ นพิษทีม* ีต่อแมลงศัตรู พชื ของนํามันหอมระเหย
สารในกลุ่ม terpenoids (monoterpenoids และ sesquiterpenoids) และ phenylpropanoids เป็ นกลุ่มของ
สารออกฤทธิC ที สํา คัญในนํามันหอมระเหยของพื ช การสั ง เคราะห์ terpenoids จากพื ชจึ ง เริ มจากโครงสร้ า ง
พืนฐานทีมีคาร์ บอนเริ มต้น I ตัว เรี ยกว่า isoprene unit และชนิ ดของ terpenoids จะแยกตามจํานวน isoprene
unit เช่น monoterpenoids ประกอบด้วย isoprene 2 units (คาร์ บอน 8J ตัว) sesquiterpenoids ประกอบด้วย L
isoprene units (คาร์ บอน 8I ตัว) diterpenoids ประกอบด้วย M isoprene units สารในกลุ่ม terpenoids ของนํามัน
หอมระเหยทีมีความสําคัญทีสุ ด คือ mono- และ sesqui-terpenoids monoterpenes มักพบในรู ปของ monocyclic
ทีมีพนั ธะคู่ในส่ วนของ ring system หรื อ side chain เช่น limonene และ pulegone ส่ วน phenylpropanoids เป็ น
สารที มี คาร์ บอน L ตัวต่อกัน (carbon chain) และยึดติ ดกับ aromatic ring ทีประกอบด้วยคาร์ บอน t ตัว
phenylpropanoids สังเคราะห์มาจากสารเริ มต้น phenylalanine โดยผ่าน shikimate metabolic pathway ใน
จุลินทรี ยแ์ ละพืช เช่น thymol และ eugenol
terpenoids และ phenylpropanoids มีคุณสมบัติในการต้านแบคทีเรี ย เนื องจากคุณสมบัติการไม่ชอบนํา
ของ cyclic hydrocarbon ทําให้เกิ ดการสะสมทีชันไขมันในเยือหุ ้มเซลล์ของแบคทีเรี ย ทําให้โครงสร้ างของ
เยือหุ ้มเซลล์ผิดไป เยือหุ ้มเซลล์จึงไม่คงรู ปและเกิ ดการซึ มของไอออนผ่านเยือหุ ้มเซลล์ ทําให้การเจริ ญเติบโต
ของแบคทีเรี ยลดลง โดยทัวไปคุ ณสมบัติตา้ นจุลินทรี ยพ์ บมากในสารพวก cyclic hydrocarbon ทีมีออกซิ เจน
โดยเฉพาะอย่างยิงสารฟี นอล เช่น thymol และ carvacrol กลไกอืนของการเป็ นสารต้านจุลินทรี ย ์ ได้แก่ การจับ
กับโปรตีน หรื อ เอนไซม์ การยับยังการทํางานของเอนไซม์ การสร้าง RNA, DNA และโปรตีน (Calsamiglia,
S., et al., 2007)
สารสกัดจากพืชประกอบด้วยสารทีมีคุณสมบัติยบั ยังการวางไข่ ไล่ ยับยังการกิน การทําให้เป็ นหมัน
และเป็ นพิษต่อแมลง ซึ งมีรายงานจํานวนมากทีชีให้เห็นว่า monoterpenoids ทําให้แมลงตายด้วยการไปยับยัEง
การทํางานของเอนไซม์ acetylcholinesterase Oka, Y., et al.(2000) ได้รายงานว่า สารออกฤทธิ= ในนํEามันหอม
ระเหยของพืชสามารถยับยัEงการทํางานของ acetylcholinesterase และยังเป็ นตัวขัดขวางการทํา งานของ
octopamine ในแมลงสาบอเมริ กนั ซึ. ง octopamine เป็ นสารสื. อนําประสาท (neurotransmitter) ในแมลง เป็ นที.
น่าสังเกตว่าการยับยัEงการทํางานของ acetylcholinesterase ไม่จาํ เป็ นต้องเกี.ยวข้องกับปริ มาณการตายของแมลง
ในการทดสอบความเป็ นพิษของสารรมฆ่า monoterpenes (limonene, linalool, menthol, menthone, α-pinene
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และ ß-pinene) ที.มีต่อตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae L.) ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความ
เป็ นพิษต่อแมลงกับการยับยัEงการทํางานของ acetylcholinesterase สาร menthone จาก Mentha arvensis L.
มีความเป็ นพิษสู งต่อ Sitophilus oryzae L. แต่ความสามารถในการยับยัEงการทํางานของ acetylcholinesterase
ค่ อ นข้า งตํ.า ขณะที. ß-pinene มี ค วามเป็ นพิ ษ น้อ ยกว่า แต่ มี ระดับ การยับ ยัEง เอนไซม์สู ง ซึ. งอาจเป็ นไปได้ว่า
monoterpene อาจมีผลต่อเอนไซม์ในกลุ่ม cytochrome P450 (Rajendran, S., and Sriranjini, V., 2008) แม้วา่ สาร
ในนํามันหอมระเหยจะแสดงความเป็ นพิ ษ หรื อเป็ นสารไล่ แ มลง แต่ จากการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
โครงสร้างกับคุณสมบัติทางชี ววิทยาทีมีต่อชนิ ดของแมลงยังมีอยูน่ อ้ ย alkyl side chain และ free phenolic
hydroxyl หรื อ methylenedioxy group มีคุณสมบัติเกียวข้องกับการวางไข่ของแมลง สารในกลุ่ม terpenoids
โดยเฉพาะอย่างยิงสารทีมีกลินหอมหวานจะมีคุณสมบัติในการดึงดูดแมลง ซึ งสารเหล่านี จะเป็ นแนวทางทีใช้ใน
การควบคุมแมลงได้ต่อไปในอนาคต (Singh, G., and Upadhyay, RK.,1993)
>. บทสรุ ป
การควบคุมศัตรู พืชด้วยสารธรรมชาติ มีแนวโน้มเพิมขึนในอนาคต เนืองจากการคํานึงถึงความปลอดภัย
ต่อสิ งมีชีวติ และสิ งแวดล้อม การใช้นามั
ํ นหอมระเหยจากพืชในการควบคุมศัตรู พืชเป็ นทางเลือกหนึงทีน่าสนใจ
ซึ งมีขอ้ ดี คือ มีความปลอดภัยต่อสิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติในการเป็ นสารฆ่าศัตรู พืชและสัตว์
ได้ม ากมาย ได้แก่ เป็ นสารกํา จัด แมลง สารล่ อ/ไล่ แ มลง สารออกฤทธิC ทางชี วภาพ สารกํา จัดไส้ เดื อนฝอย
สารกําจัดตัวเต็มวัยและยับยังการวางไข่ของแมลง สารต้านจุลินทรี ย ์ สารยับยังการกินและการเจริ ญเติบโตของ
แมลง จูวีไนล์ฮอร์ โมน และสารรมฆ่า แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องการทดสอบเพือให้แน่ใจว่าการใช้นามั
ํ นหอม
ระเหยจากพืชในการควบคุ มศัตรู พืชสามารถนําไปใช้ในไร่ นาและเกษตรกรรมได้ การคํานึ งถึ งผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อม การรั กษาสมดุ ลของระบบนิ เวศนี ทําให้มีการค้นคว้าวิธีในการควบคุ มศัตรู พื ชแบบผสมผสาน
โดยการใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีมาจากพืชมีความปลอดภัย ย่อยสลายง่ายและไม่เป็ นพิษต่อสัตว์อืนทีมีประโยชน์
เช่น ผึง เพือพัฒนาสารเคมีจากธรรมชาติให้เป็ นทางเลือกในการควบคุมศัตรู พืช จึงต้องมีการวิจยั และนําไปใช้
และปฏิบตั ิได้จริ ง สิ งสําคัญสําหรับงานวิจยั ทีควรทําต่อไปในอนาคต ได้แก่
1. การคัดกรองพืชทีมีนามั
ํ นหอมระเหยสําหรับใช้ในการควบคุมศัตรู พืช
2. การแยกและตรวจสอบสารออกฤทธิCในนํามันหอมระเหยของพืช โดยประเมินจากการใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการต้านเชือรา ต้านแบคทีเรี ย กําจัดแมลง ดึงดูด/ไล่แมลง ยับยัง
การกิน และกําจัดไส้เดือนฝอย
3. การประเมินความเป็ นพิษของสารออกฤทธิCทีมีต่อพืช
4. วิธีการสกัดสารออกฤทธิC ทีสําคัญในนํามันหอมระเหยของพืชให้ได้เพือนําไปใช้ในระดับการค้า
โดยการสังเคราะห์ขึนใหม่ได้
5. ศึกษาการประยุกต์ใช้ได้จริ งในไร่ นาและเกษตรกรรม
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