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Abstract: The objective of this study was to compare the efficiency of 10 percent eucalyptus oil (Eucalyptus
camaldulensis) in 5 different solvents composed of hexane, xylene, acetone, propanol and methanol to repel
maize weevil, Sitophilus zeamais using alternative test method on a Petri dish with a lid. The result found that the
maize weevil was repelled by eucalyptus oil in all solvents ranged from 86.7 - 100.0 percent at 2 - 24 hours and
not a significant difference. The repellent efficacy of eucalyptus oil dissolved in acetone at the concentration of
10 percent was ranged from 95.0 - 100.0 percent from 2 - 24 hours. The contact toxicity of eucalyptus oil
dissolved in acetone determined by median lethal concentration (LC50 and LC99) at 6 hours was 26.08 and 36.74
percent (v/v).
Keywords: Repellent, eucalyptus essential oil, maize weevil
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บทคัดย่ อ: วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการไล่ด้วงงวงข้ าวโพด (Sitophilus zeamais)
ของน ้ามันยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis) ในตัวทาละลาย 5 ชนิด คือ เฮกเซน ไซลีน อะซิโตน โพรพานอล และ
เมทานอล โดยทดสอบแบบมีทางเลือกบนจานแก้ วที่มีฝาปิ ด พบว่า น ้ามันยูคาลิปตัสความเข้ มข้ น 10 เปอร์ เซ็นต์ ในตัวทา
ละลายทุกชนิ ด มี อัตราการไล่แมลงได้ ดี ในช่วง 86.7 - 100.0 เปอร์ เซ็นต์ ที่ เวลา 2 - 24 ชั่วโมง ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิ ติ
ประสิทธิภาพของน ้ามันยูคาลิปตัสต่อการไล่ด้วงงวงข้ าวโพด โดยมีอะซิโตนเป็ นตัวทาละลาย ที่ความเข้ มข้ น 10 เปอร์ เซ็นต์
มีอตั ราการไล่ได้ ดีตอ่ เนื่องตังแต่
้ 2 - 24 ชัว่ โมง อยูใ่ นช่วง 95.0 - 100.0 เปอร์ เซ็นต์ ความเป็ นพิษทางการสัมผัสของน ้ามันยู
คาลิปตัสที่ละลายในอะซิโตน มีคา่ LC50 และ LC99 เท่ากับ 26.08 และ 36.74 เปอร์ เซ็นต์ (v/v)
คาสาคัญ: การไล่ น ้ามันหอมระเหยยูคาลิปตัส ด้ วงงวงข้ าวโพด

คานา

การควบคุมแมลง เช่น จันทร์ แปดกลีบ เทียนข้ าวเปลือก
(กวีวฒ
ั น์ และคณะ, 2557) ว่านหางจระเข้ (ปั ณรสี, 2559)
ยาสู บ (ศุ ภ กร และคณะ, 2560) และ ขิ ง (Ukeh et al.,
2009) เป็ นต้ น และมี ความ เป็ นพิ ษ น้ อย ม ากต่ อ
สัตว์เลือดอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยูคาลิปตัส นา้ มันยูคา
ลิปตัสมีฤทธิ์เป็ นสารป้องกันกาจัดแมลงหลายรู ปแบบ คือ
เป็ นพิษแบบสัมผัส (Tapondjou et al., 2005) รมควัน (Yi
et al., 2007) ยับยัง้ การวางไข่ สารไล่ และยับยัง้ การกิ น
อาหาร (Batish et al., 2008) สามารถพบได้ ทั่วไปในทุก
ท้ องที่ และมี ศักยภาพในการป้ องกันก าจัดแมลงที่ เข้ า
ท า ล า ย เม ล็ ด ธั ญ พื ช ได้ ดี (Jesser et al., 2017)
เช่ น เดี ย วกั บ สารสกั ด จาก สะเดา (Tofel et al., 2017)
ละหุ่ ง (Wale and Assegie, 2015) ส้ ม และ ม ะน าว
(Fouad and da Camara, 2017) เป็ นต้ น อย่ างไรก็ ตาม
การศึ กษาประสิ ท ธิ ภ าพน า้ มั น หอมระเหยยู ค าลิ ป ตั ส
(Eucalyptus camaldulensis) ในสารตัวท าละลายชนิ ด
ต่ าง ๆ ในลักษณะของการเป็ นสารไล่แมลงในด้ วงงวง
ข้ าวโพดมี รายงานน้ อยมาก จึ งท าการศึ กษาศักยภาพ
น ้ามันหอมระเหยยูคาลิปตัสในสารตัวทาละลาย 5 ชนิด
ต่อการไล่ด้วงงวงข้ าวโพด ขึ ้นเพื่ อเป็ นแนวทางในการใช้
น ้ามันยูคาลิปตัสในแมลงศัตรูโรงเก็บต่อไป

ด้ ว ง ง ว ง ข้ า ว โ พ ด Sitophilus zeamais
Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) เป็ นหนึ่ ง ใน
ศัตรูที่สาคัญต่อผลิตผลเกษตรในโรงเก็บ พบการระบาดใน
เขตร้ อน และเขตกึ่ งร้ อน (Throne, 1994) ลงท าลายกั ด
เจาะเมล็ดธัญพืช และวางไข่ในโพรงที่เจาะ จากนันขั
้ บสาร
มีลกั ษณะเป็ นเมือกปิ ดโพรงไว้ ตัวอ่อนอาศัยและกัดกิ น
ภายในเมล็ดจนถึ งระยะตัวเต็ มวัย ท าให้ เมล็ดเหลือแต่
เปลือกบางพรุ น สูญเสียคุณค่าทางอาหาร (เสาวลักษณ์ ,
2547) การเก็บผลิตผลให้ คงคุณภาพอยู่ได้ นาน ปราศจาก
แมลงลงท าลาย จ าเป็ นต้ องท าการป้ องกันก าจัด ซึ่ งมี
หลายวิ ธี เช่ น การปรั บ สภาพแวดล้ อม การควบคุ ม
อุณหภูมิ การฉายรังสี กับดักฟี โรโมน ศัตรู ธรรมชาติ สาร
ยับยังการเจริ
้
ญเติบโต (Philips and Throne, 2010) พันธุ์
ต้ านทาน (Nhamucho et al., 2017) แต่วิ ธี ที่ นิ ยมใช้ คื อ
สารเคมี เช่ น สารมาลาไทออน (เนตรนภา และคณะ,
2554) ฟ อ ส ฟี น (Athanassiou et al., 2016) เด ล ต้ า
เมทริ น (Vélez et al., 2017) และใช้ เทคนิคการรมเป็ นหลัก
เนื่ องจากสามารถท าลายแมลงศัตรู ได้ ทุกชนิ ด มี ความ
คงทนสูง (เพ็ ญนภา, 2556) แต่ทว่าสารเคมี ที่ ใช้ มีความ
เป็ นพิษสูงต่อมนุษย์ ตกค้ างในสภาพแวดล้ อม และแมลง
สามารถสร้ างความต้ านทานต่ อสารได้ (ชวลิ ต , 2556;
Daglish et al., 2014) เพื่ อ เป็ นการลดความกั งวลด้ าน
สุขภาพ และสิ่ งแวดล้ อม รวมทัง้ รองรั บ ความต้ องการ
อาหารปลอดภัย วิธีการป้องกันกาจัดโดยใช้ สารสกัด หรื อ
นา้ มันหอมระเหยจากพืช จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่สาคัญ
พืชหลายชนิดมีองค์ประกอบสาระสาคัญที่มีศกั ยภาพต่อ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรียมนา้ มันยูคาลิปตัส
สกัดน ้ามันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส ที่ปลูก
บริ เวณภายในมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
ก าแพงแสน จั งหวัด นครปฐม ในเดื อ นเมษายน 2559
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จ านวน 20 กิ โลกรั ม ด้ วยวิ ธี ก ลั่ น ด้ วยไอน า้ (steam
distillation) บรรจุ ใ นขวดแก้ วสี ช า เก็ บ ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ
-18 ± 3 องศาเซลเซียส คานวณค่าเปอร์ เซ็นต์ผลผลิตของ
น ้ามันหอมระเหยโดยใช้ สตู ร % (volume of essential oils
(ml) / dried weight of eucalyptus leaves) x 100 (ศศธร,
2550)

และทาการจัดระดับการไล่ด้วงงวงข้ าวโพด เป็ น 0-5 ระดับ
ดังนี ้
Level 0 PR<0.1% III 40.1 - 60%
I 0.1 - 20 % IV 60.1 - 80%
II 20.1 - 40% V 80.1 - 100%
การศึกษาประสิทธิภาพนา้ มันหอมระเหยยูคาลิปตัส
ต่ อการไล่ ด้วงงวงข้ าวโพด
ตัด กระดาษกรอง (Whatman No.1) เส้ น ผ่ า น
ศูนย์ กลาง 90 มิ ลลิเมตร พื น้ ที่ 63.64 ตารางเซนติ เมตร
ออกเป็ น 2 ส่วนเท่ ากัน หยดน า้ มันยูคาลิปตัสในตัวท า
ละลายที่ผา่ นการคัดเลือกจากข้ างต้ น ปริ มาณ 1 มิลลิลติ ร
ความเข้ มข้ น 7 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนกระดาษอีกครึ่ งหนึ่งเป็ น
ชุดควบคุม คือสารตัวทาละลาย ผึ่งไว้ 10 นาทีเพื่อให้ แห้ ง
ต่อกันด้ วยเทปกาวใส วางในจานเพาะเชื ้อที่มีฝาปิ ด ปล่อย
ตัวเต็มวัยด้ วงงวงข้ าวโพด 20 ตัว (อายุ 7 - 14 วัน) ลงตรง
กลาง ทาเช่นเดียวกันในการทดสอบกับความเข้ มข้ น 8, 9,
10, 11, 12 และ 13 เป อร์ เซ็ น ต์ ท าก ารท ด ลองใน
ห้ องปฏิ บัติ การที่ อุณ หภูมิ 25 ± 3 องศาเซลเซี ยส ตาม
วิธีการที่พฒ
ั นาจากวิธีการของชัยรัตน์ (2544) และ Yang
et al. (2014) วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ ทดลอง
4 ซ า้ บันทึกผลที่ เวลา 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 24 ชั่วโมง
คานวณเปอร์ เซ็นต์การไล่แมลง (%PR)

การเตรียมแมลงเพื่อใช้ ในการทดลอง
ตั ว เต็ มวั ย ด้ วงงวงข้ าวโพด ซึ่ ง ได้ รั บ จาก
ห้ องปฏิ บัติ การของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว สานักวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการ
เก็ บเกี่ ยวและแปรรู ปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร
นามาเลี ้ยงเพิ่มปริ มาณด้ วยข้ าวกล้ อง ในห้ องปฏิบตั ิการที่
อุณหภูมิ 28 ± 3 องศาเซลเซียส (ภาวิณี, 2548) จนเป็ นตัว
เต็ ม วั ย (อายุ 7 - 14 วั น ) ในขวดแก้ วกว้ าง 8.5 สู ง 16
เซนติเมตร เพื่อใช้ ในการทดสอบต่อไป
การศึกษาศักยภาพตัวทาละลายนา้ มันหอมระเหยยู
คาลิปตัสต่ อการไล่ ด้วงงวงข้ าวโพด
ตัด กระดาษกรอง (Whatman No.1) เส้ นผ่ า น
ศูนย์ กลาง 90 มิ ลลิเมตร พื น้ ที่ 63.64 ตารางเซนติ เมตร
ออกเป็ น 2 ส่วนเท่ากัน หยดน ้ามันยูคาลิปตัสความเข้ มข้ น
10 เปอร์ เซ็ นต์ ในตัวท าละลาย เฮกเซน ไซลีน อะซิ โตน
โพรพานอล และ เมทานอล ปริ มาณ 1 มิ ลลิลิ ตร ส่วน
กระดาษอีกครึ่ งหนึ่งหยดตัวทาละลายแต่ละชนิดเป็ นชุด
ควบคุม ผึ่งไว้ ให้ แห้ ง 10 นาที ต่อกระดาษกรองทัง้ สอง
ด้ วยเทปกาวใส วางในจานเพาะเชื อ้ ที่มี ฝาปิ ด ปล่อยตัว
เต็มวัยด้ วงงวงข้ าวโพด 20 ตัว (อายุ 7 - 14 วัน) ตรงกลาง
ทดลองในห้ องปฏิบตั ิการที่ควบคุมอุณหภูมิ 25 ± 3 องศา
เซลเซี ยส ตามกรรมวิ ธี ที่ พั ฒ นาจากวิ ธี การของ ศศธร
(2550) และ ชัยรัตน์ (2544) วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (completely randomized design) ทดลอง 4 ซ ้า
บั น ทึ กผลที่ เวลา 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 24 ชั่ ว โม ง
คานวณเปอร์ เซ็นต์การไล่แมลง (%PR) โดยใช้ สตู ร ดังนี ้
%PR = [(Nc-Nt)/(Nc+Nt)]100
Nt = จานวนเมลงในบริ เวณที่ใส่สาร
Nc = จานวนแมลงในบริ เวณชุดควบคุม

การทดสอบความเป็ นพิ ษ (toxicity) ของน า้ มั นหอม
ระเหยยูคาลิปตัสต่ อด้ วงงวงข้ าวโพด
การทดลองนี ้มีวัตถุประสงค์ ในการทดสอบพิ ษ
ทางสัมผัส โดยเตรี ยมน ้ามันยูคาลิปตัส ความเข้ มข้ น 10,
20, 30, 40 และ 50 เปอร์ เซ็ น ต์ ในอะซิ โตนปริ ม าณ 1
มิลลิลิตร หยดลงบนกระดาษกรอง (Whatman No.1) เส้ น
ผ่ า นศู น ย์ กลาง 90 มิ ลลิ เม ตร พื น้ ที่ 63.64 ตาราง
เซนติเมตร ปล่อยทิ ้งไว้ 10 นาที ผึง่ ให้ แห้ ง วางในจานเพาะ
เชื อ้ ที่ มี ฝาปิ ด ปล่อยตัวเต็ มวัยด้ วงงวงข้ าวโพด 20 ตัว
(อายุ 7 - 14 วัน) ลงตรงกลาง วางแผนการทดลองแบบสุม่
สมบู ร ณ์ ทดสอบ 4 ซ า้ ในห้ องปฏิ บั ติ ก ารที่ ค วบคุ ม
อุณหภูมิ 25 ± 3 องศาเซลเซียส ตามวิธีการที่พฒ
ั นาจาก
วิ ธี ก า รข อ ง Yang et al. (2014) แ ล ะ Herrera et al.
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(2015) บันทึกผลอัตราการตาย ที่เวลา 2, 4, 6, 8, 10, 12
และ 24 ชัว่ โมง วิเคราะห์คา่ LC50 และ LC99

การศึกษาประสิทธิภาพนา้ มันหอมระเหยยูคาลิปตัส
ต่ อการไล่ ด้วงงวงข้ าวโพด
อัตราการขับไล่ด้วงงวงข้ าวโพดของน ้ามันยูคา
ลิปตัสในอะซิโตน โดยเฉลี่ยที่ 2 ชั่วโมงแรก ความเข้ มข้ น
8, 9, 10 และ 11 เปอร์ เซ็นต์ มีอตั ราการไล่สงู สุดอยู่ในช่วง
97.5 - 100.0 เปอร์ เซ็นต์ ช่วงเวลา 4 และ 6 ชัว่ โมง ที่ความ
เข้ มข้ น 10 และ 11 เปอร์ เซ็นต์ มีอตั ราการไล่แมลง 97.5 100 เปอร์ เซ็นต์ สาหรับเวลา 8 ชัว่ โมงความเข้ มข้ น 8 - 11
เปอร์ เซ็ น ต์ มี อั ต ราการไล่ แ มลงอยู่ ในช่ ว ง 90.0 - 100
เปอร์ เซ็นต์ ที่เวลา 10 ชั่วโมง ความเข้ มข้ น 9, 10, 11, 12
และ 13 เปอร์ เซ็ น ต์ มี อั ต ราการไล่ แ มลง 95.0 - 100
เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง ทุกความเข้ มข้ นมี
ประสิทธิภาพการไล่ได้ ดีไม่แตกต่างกันทางสถิติ อยูใ่ นช่วง
92.5 - 100 เปอร์ เซ็นต์ และเวลา 24 ชัว่ โมง ความเข้ มข้ น 8
- 13 เปอร์ เซ็ นต์ มี ประสิทธิ ภาพการไล่อยู่ในช่ วง 87.5 97.5 เปอร์ เซ็นต์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) อัตรา
การขั บ ไล่ ด้ วงงวงข้ าวโพด ตั ง้ แต่ 2 - 24 ชั่ ว โมง มี
ประสิทธิภาพการไล่อยู่ในช่วง 75.0 - 100 เปอร์ เซ็นต์ โดย
ความเข้ มข้ นที่ 10 เปอร์ เซ็นต์ มีประสิทธิ ภาพในการไล่ได้
ดีตลอดระยะเวลา 2 - 24 ชัว่ โมง

วิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เค รา ะ ห์ ค ว า ม แ ป รป รว น (analysis of
variance) และเปรี ย บเที ยบค่ าเฉลี่ ย ด้ วยวิ ธี Duncan’s
new multiple range test ที่ ระดั บ ความ เชื่ อมั่ น 95%
(P<0.05)

ผลการทดลอง

การศึ ก ษาศั ก ยภาพของตั วท าละลายน ้ามั น หอม
ระเหยยูคาลิปตัสต่ อการไล่ ด้วงงวงข้ าวโพด
ผลการสกัดน า้ มันหอมระเหยยูคาลิ ปตัสเป็ น
เวลา 5 ชั่ ว โมง ได้ ปริ มาณ น า้ มั น ยู ค าลิ ป ตั ส 0.325
เปอร์ เซ็นต์โดยน ้าหนัก และเมื่อทดสอบศักยภาพของตัว
ท าละลายน า้ มันยูคาลิ ปตัสต่ อการไล่ด้ วงงวงข้ าวโพด
พบว่ าอัตราการขับ ไล่ ด้ วงงวงข้ าวโพดของน า้ มัน ยูคา
ลิปตัส 10 เปอร์ เซ็นต์ ในตัวทาละลาย คือ เฮกเซน ไซลีน
อะซิ โตน โพรพานอล และ เมทานอล ตัง้ แต่เวลา 2 - 24
ชัว่ โมง มีระดับการไล่ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่ากระจายอยู่
ในช่ ว ง 86.7 - 100 เปอร์ เซ็ น ต์ จั ด อยู่ ในระดั บ 5 ของ
การทดสอบความเป็ นพิ ษ (toxicity) ของน า้ มั นหอม
เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารไล่ แ มลง ทุ ก ระยะเวลาการบั น ทึ ก ผล
ระเหยยูคาลิปตัสต่ อด้ วงงวงข้ าวโพด
(ตารางที่ 1) และได้ เลื อกอะซิ โตนเป็ นตัวท าละลายใน
ผลการศึ ก ษาพิ ษ ทางสัม ผั สของน า้ มั น ยู ค า
การศึ กษาประสิ ท ธิ ภ าพน า้ มั น หอมระเหยยู ค าลิ ป ตั ส
ลิปตัส ต่อการตายของด้ วงงวงข้ าวโพด ซึ่งมีอะซิโตนเป็ น
m .1. Percentage of repellency rate of eucalyptus oil. on Sitophilus zeamais (Motschulsky) dissolved in
Table
different solvents at 2-24 hours
Percentage of repellency rate (%) Mean ± SD at 2 - 24 hours1
Solvents
2
4
6
8
10
12
a
a
ab
a
a
Hexane 97.5 ± 5.0 97.5 ± 5.0 87.5 ± 9.6 97.5 ± 5.0 97.5 ± 5.0
87.5 ± 5.0a
Xylene 100.0 ± 0.0a 100.0 ± 0.0a 90.0 ± 0.0ab 92.5 ± 5.0a 92.5 ± 9.6a 87.5 ± 9.6a
Acetone 92.5 ± 5.0a 92.5 ± 5.0a 86.7 ± 9.4b 87.5 ± 12.6a 90.0 ± 0.0a 93.3 ± 9.4a
Propanol 90.0 ± 8.2a 97.5 ± 5.0a 92.5 ± 5.0ab 90.0 ± 8.2a 97.5 ± 5.0a 100.0 ± 0.0a
Methanol 100.0 ± 0.0a 100.0 ± 0.0a 100.0 ± 0.0a 92.5 ± 5.0a 97.5 ± 5.0a 97.5 ± 5.0a
1

24
95.0 ± 10.0a
95.0 ± 5.8a
95.0 ± 5.8a
95.0 ± 10.0a
95.0 ± 5.8a

Means within column followed by the same letters are not significantly different according to DMRT test (P<0.05)
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Table 2. Percentage of repellency rate of eucalyptus oil dissolved in acetone on Sitophilus zeamais
(Motschulsky) at different concentrations at 2 - 24 hours
Concentration
(% v/v)

Percentage of repellency rate (%) Mean ± SD at 2 - 24 hours1

2
4
6
8
10
12
24
c
c
b
c
c
a
7
77.5 ± 5.0
77.5 ± 5.0
80.0 ± 0.0
75.0 ± 10.0 87.5 ± 5.0
92.5 ± 5.0
82.5 ± 5.0b
8
97.5 ± 5.0a
82.5 ± 5.0bc 90.0 ± 8.2ab 90.0 ± 8.2ab 90.0 ± 0.0bc 92.5 ± 5.0a
87.5 ± 12.6ab
9
100.0 ± 0.0a
90.0 ± 10.0abc 92.5 ± 7.6ab 97.5 ± 3.8ab 97.5 ± 3.8a 100.0 ± 0.0a
90.0 ± 5.0ab
10
97.5 ± 5.0a
97.5 ± 5.0ab 97.5 ± 5.0a 100.0 ± 0.0a
97.5 ± 5.0a 100.0 ± 0.0a
95.0 ± 5.8a
11
92.5 ± 5.0ab 100.0 ± 0.0a 100.0 ± 0.0a
92.5 ± 9.6ab 95.0 ± 5.8ab 95.0 ± 5.8a
95.0 ± 5.8a
12
85.0 ± 12.9bc 82.5 ± 20.6bc 82.5 ± 9.6b
85.0 ± 17.3abc 95.0 ± 5.8ab 92.5 ± 5.0a
95.0 ± 5.8a
13
82.5 ± 5.0c
87.5 ± 12.6abc 82.5 ± 17.1b 82.5 ± 17.1bc 100.0 ± 0.0a
97.5 ± 5.0a
97.5 ± 5.0a
1
Means within column followed by the same letters are not significantly different according to DMRT test (P<0.05)

ตัวทาละลาย ความเข้ มข้ น 10, 20, 30, 40, 50 เปอร์ เซ็นต์
และชุดควบคุม คือ อะซิโตน พบว่า ที่เวลา 2 และ 4 ชัว่ โมง
หลังได้ รับสาร ความเข้ มข้ น 50 เปอร์ เซ็นต์ มีอตั ราการตาย
สูงสุด 87.5 และ 96.3 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิ ติ
กับความเข้ มข้ น 40 เปอร์ เซ็ นต์ ที่ มี อัตราการตาย 78.8
และ 91.3 เปอร์ เซ็ นต์ เมื่ อเวลาผ่ านไป 6 ชั่วโมง ความ
เข้ มข้ น 50 เปอร์ เซ็ น ต์ พบอั ต ราการตายสะสมสู งสุ ด
100.0 เปอร์ เซ็ น ต์ ชั่ วโมงที่ 8 ความเข้ ม ข้ น 40 และ 50
เปอร์ เซ็นต์ มีอตั ราการตายสะสมสูงสุด 100.0 เปอร์ เซ็นต์
ไม่แตกต่างทางสถิ ติกับความเข้ มข้ น 30 เปอร์ เซ็นต์ ที่ มี
อัตราการตายสะสม 98.8 เปอร์ เซ็นต์ ชัว่ โมงที่ 12 และ 24
ความเข้ มข้ น 30, 40 และ 50 เปอร์ เซ็ นต์ อัตราการตาย
สะสมของด้ วงงวงข้ าวโพด 100.0 เปอร์ เซ็นต์ (ตารางที่ 3)
และประสิ ท ธิ ภาพของน า้ มัน ยูคาลิ ป ตัสในช่ วงเวลา 6
ชั่ ว โมง มี ค่ า LC50 และ LC99 เท่ ากั บ 26.08 และ 36.74
เปอร์ เซ็นต์ (v/v) (ภาพที่ 1)

วิจารณ์
ผลการสกัดน า้ มันยูคาลิปตัสด้ ว ยวิธีการกลั่น
ด้ วยไอน า้ เป็ นเวลา 5 ชั่วโมง ปริ มาณน า้ มันยูคาลิปตัส
0.325 เปอร์ เซ็นต์ โดยน า้ หนัก ซึ่งเป็ นระดับบริ เวณปกติ
ทั่วไป สอดคล้ องกับรายงานของ ชัยรั ตน์ (2544) ที่ พ บ
ปริมาณน
าณน้ามั
า้ มันนยูยูคคาลิาลิปตัปสตัส0.37
0.37เปอร์
เปอร์
ต์ โดยน
เซ็นเซ็ต์นโดยน
้าหนัา้ กหนัก
.
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จากการสกัดใบยูคาลิปตัสในเดื อ นสิ งหาคม กันยายน
พฤศจิกายน และธันวาคม 2542 แต่มีปริ มาณน ้ามันน้ อย
กว่าการสกัดใบยูคาลิปตัสในประเทศตูนิ เซี ย ช่วงเดื อน
พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน 2552 และ กุมภาพันธ์
2553 ปริ มาณนา้ มันยูคาลิปตัส เท่ากับ 0.85, 1.32, 1.42
และ 0.76 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยน า้ หนั ก ตามล าดับ (Jemâa
et al., 2012)
น ้ามันยูคาลิปตัสความเข้ มข้ น 10 เปอร์ เซ็นต์ใน
ตั ว ท าละลายทั ง้ 5 ชนิ ด คื อ เฮกเซน ไซลี น อะซิ โตน
โพรพานอล และ เมทานอล มีระดับการไล่ด้วงงวงข้ าวโพด
ได้ ดี ไม่แตกต่างกัน อยู่ในระดับ 5 ของเปอร์ เซ็นต์ การไล่
แมลงตังแต่
้ เวลา 2 - 24 ชัว่ โมงหลังได้ รับสาร ซึ่งสารตัวทา
ละลายที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ มี ระดั บ ความเป็ นพิ ษ
ต่างกัน จากรายงานของ Public Health Service (1999)
พบว่า การสัมผัสเฮกเซนเป็ นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อ
เส้ นประสาทควบคุ ม กล้ ามเนื อ้ แขน และขา ท าให้
กล้ ามเนื อ้ อ่ อ นแรง และเป็ นอั ม พาต Saillenfait et al.
(2003) ศึกษาความเป็ นพิษของไซลีน พบว่ามีผลกระทบ
ต่อพัฒนาการของเด็กในครรภ์ ซึ่งผลดังกล่าวได้ รับการ
ยืนยันจาก Luttrell (2012) รายงานอาการหญิ งสาวอายุ
25 ปี ที่สมั ผัสไซลีนในช่วงที่ 3-16 สัปดาห์ของการตังครรภ์
้
พบว่าทารกที่ คลอดออกมามี ความผิ ดปกติ โดย Public
Health Service (1994) รายงานข้ อมู ล ทางพิ ษ วิ ท ยา
สาหรั
า หบรัอะซิ
บ อโะตนซิ โต
น าพเป็บนว่สารเคมี
า เป็ นที่พสบใน
า รเค มี ที่ พ บ ใน
พบว่
.
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Table 3. Cumulative mortality (%) ± SD of Sitophilus zeamais (Motschulsky) on 2 - 24 hours after
contacted to eucalyptus oil dissolved in acetone at the concentrations of 10, 20, 30, 40, 50
percent
%Cumulative mortality ± SD at 2 - 24 hours1
Concentratio
n (% v/v)
2
4
6
8
10
12
24
c
c
c
b
b
b
10
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0b
20
1.3 ± 2.5c
1.3 ± 2.5c
1.3 ± 2.5c 2.5 ± 5.0b
2.5 ± 5.0b
5.0 ± 10.0b 10.0 ± 20.0b
30
53.8 ± 13.1b 62.5 ± 13.2b 90.0 ± 13.5b 98.8 ± 2.5a 98.8 ± 2.5a 100.0 ± 0.0a 100.0 ± 0.0a
40
78.8 ± 4.8a 91.3 ± 4.8a
97.5 ± 2.9ab 100.0 ± 0.0a 100.0 ± 0.0a 100.0 ± 0.0a 100.0 ± 0.0a
50
87.5 ± 2.9a 96.3 ± 2.5a 100.0 ± 0.0a 100.0 ± 0.0a 100.0 ± 0.0a 100.0 ± 0.0a 100.0 ± 0.0a
1
Means within column followed by the same letters are not significantly different according to DMRT test (P<0.05)

Figure 1. Percentage of maize weevil mortality at 6 hours on various concentrations of eucalyptus oil
dissolved in acetone

สภาพแวดล้ อมทั่ ว ไป และในร่ างกายมนุ ษ ย์ จาก
กระบวนการสลายไขมัน ซึ่งอะซิโตนจากแหล่งภายนอกที่
เข้ าสู่ร่างกายมนุษย์ ไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่ถูกขับ
ออกด้ วยกระบวนการหายใจภายใน 3 วันหลังหยุดการ
สัม ผัสสาร และไม่ เป็ นพิ ษ ต่ อการท างานของตับ และ
Cosentino at el. (2016) รายงานว่าเมทานอลเป็ นสารที่มี
พิ ษ สู ง ผู้ ที่ สั ม ผั ส สารอาจอยู่ ในภาวะพาร์ กิ น โซนิ ซึ ม
(parkinsonism) และมี พิ ษ ต่ อเซลล์ ป ระสาทตา (retinal
ganglion cell) (Amat et al., 1978) ซึ่ งผลดังกล่าวได้ รั บ
การยื นยันจาก Ghanbari et al. (2017) พบว่าความเป็ น
พิ ษที่ เกิ ดจากเมทานอลเกี่ ยวข้ องกับภาวะบวมน า้ ของ
เซลล์ประสาทตา (retinal ganglion cell) ส่งผลให้ สญ
ู เสีย
การมองเห็น และมีรายงานความเป็ นพิษต่อเฮโมโกลบิน
(hemoglobin)เช่เช่นนเดีเดียยวกัวกับสารโพรพานอล
บสารโพรพานอล
ในวัวว (hemoglobin)
แต่มแต่ี มี
.

ความเป็ นพิษต่ากว่า (Jun at el., 2011) นอกจากนี ้สารตัว
ทาละลายเมทานอลมีส่วนเกี่ ยวข้ องเป็ นสารก่อมะเร็ งใน
การทดสอบกั บ หนู (Parthasarathy et al., 2006: Siu
et al., 2013) จากข้ อมูลการศึกษา จึงเลือกอะซิโตนเป็ น
ตัวทาละลายในการศึกษาประสิทธิภาพน ้ามันยูคาลิปตัส
ต่อการไล่ด้วงงวงข้ าวโพด เนื่องจากเป็ นสารตัวทาละลาย
ที่มีพิษน้ อย เมื่อเทียบกับสารตัวทาละลายชนิดอื่นข้ างต้ น
และนิ ย มใช้ เป็ นสารตั ว ท าละลายในการทดสอบ
ประสิทธิ ภาพสารสกัด และนา้ มันหอมระเหยจากพื ชต่อ
แมลงศัตรู ในโรงเก็ บ ตัวอย่ างเช่ น การศึ กษาศักยภาพ
น ้ามันหอมระเหยขมิ ้นชัน ข่า ขิง กะเพรา แมงลัก โหระพา
มะกรู ด มะนาว กานพลู พริ กไทยด า และดี ปลี ในการ
ควบคุ ม ด้ วงงวงข้ าวโพด และมอดแป้ ง (ศศธร, 2550)
การศึ กษาการออกฤทธิ์ ไล่ ด้ วงงวงข้ าวโพดของน า้ มั น
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ตะไคร้ หอม และ น า้ มันสะเดาช้ าง (กนกอร และคณะ,
2558) การศึ กษ าประสิ ท ธิ ภาพน า้ มั น ยู ค าลิ ป ตั ส
(Eucalyptus saligna) ต่ อค วาม เป็ นพิ ษ ในด้ วงงวง
ข้ าวโพด และมอดแป้ ง (Tapondjou et al., 2005) การ
ทดสอบการออกฤทธิ์ ไล่มอดแป้งของ Nigella sativa และ
Trachyspermum ammi (Sagheer et al., 2014) ก า ร
ทดสอบความเป็ นพิ ษของ Nerium oleander ใน khapra
beetle แ ล ะ lesser grain borrer (Khaliq et al., 2014)
และการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ Toddalia asiatica ต่ อ
ความเป็ นพิ ษในด้ วงถั่วเขียว ด้ วงงวงข้ าว และมอดแป้ง
(Nattudurai et al., 2015)
จากการศึ กษาประสิทธิ ภาพต่อการไล่ พบว่า
น า้ มันยูคาลิ ปตัสในสารตัวท าละลายอะซิ โตน ที่ ความ
เข้ มข้ น 9, 10 และ 11 เปอร์ เซ็ นต์ มี อัตราการไล่ ด้ วงงวง
ข้ าวโพดสูงสุด ที่ เวลา 2-12 ชั่วโมงหลังได้ รับสาร และที่
เวลา 24 ชัว่ โมง น ้ามันยูคาลิปตัสความเข้ มข้ น 7, 8, 9, 10,
11, 12 และ 13 เปอร์ เซ็นต์ มี อตั ราการไล่เพิ่มขึน้ เท่ากับ
82.5, 87.5, 90.0, 95.0, 95.0, 95.0 และ 97.5 เปอร์ เซ็ นต์
ตามลาดับ เช่นเดียวกับการทดสอบประสิทธิภาพน ้ามันยู
คาลิปตัส Eucalyptus globules ที่ความเข้ มข้ น 0.01, 0.1
และ 1 เปอร์ เซ็นต์ พบอัตราการไล่ด้วงถั่วเขียว 5.0, 13.0,
และ 27 เปอร์ เซ็ น ต์ ตามล าดั บ (Fouad, 2013) และ
ก ารศึ ก ษ าป ระสิ ท ธิ ภ า พ น ้า มั น ยู ค าลิ ป ตั ส (E.
camaldulensis) ในการไล่ด้วงงวงข้ าวโพด ที่ความเข้ มข้ น
0.002, 0.02, 0.2 และ 2 ไมโครลิ ต ร บนกระดาษกรอง
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร พบอัตราการไล่เพิ่มขึน้
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เท่ ากั บ 10.51, 12.12, 41.97 และ 74.35
เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (Karemu et al., 2012)
ผลการศึ กษาระดับ ความเป็ นพิ ษ ต่ อด้ วงงวง
ข้ าวโพดของน ้ามันยูคาลิปตัสในตัวทาละลายอะซิโตน ที่ 6
ชัว่ โมง พบอัตราการตายสูงถึงระดับ 100 เปอร์ เซ็นต์ และ
มีค่า LC50 และ LC99 เท่ากับ 26.08 และ 36.74 เปอร์ เซ็นต์
(v/v) มีความเป็ นพิษน้ อยกว่า Bett et al. (2017) ที่ศึกษา
ความเป็ นพิ ษ ของน า้ มั น ยู ค าลิ ป ตั ส (E. saligna) ทาง
สัมผัสต่อด้ วงงวงข้ าวโพด มีค่าความเป็ นพิษ LC50 เท่ากับ
0.21 เปอร์ เซ็นต์ (v/w) และผลการศึกษาความเป็ นพิษของ
น า้ มันยูคาลิปตัส (E. saligna) ต่อด้ วงงวงข้ าวโพด ทาง
สัมผัสบนกระดาษกรองพืน้ ที่ 38.5 ตารางเซนติเมตร ที่มี

ค่าความเป็ นพิ ษ LC50 และ LC95 เท่ากับ 0.36 และ 1.33
ไมโครลิตรต่อตารางเซนติเมตร (Tapondjou et al., 2005)

สรุป
น ้ามันยูคาลิปตัสในตัวทาละลายเฮกเซน ไซลีน
อะซิ โตน โพรพานอล และเมทานอลที่ ความเข้ มข้ น 10
เปอร์ เซ็ น ต์ มี ศั กยภาพในการไล่ ด้ วงงวงข้ าวโพดได้ ดี
ในช่ วง 86.7 - 100 เปอร์ เซ็ น ต์ ไม่ แตกต่ างกัน ทางสถิ ติ
และเมื่อละลายในอะซิโตน ระดับความเข้ มข้ น 7, 8, 9, 10,
11, 12 และ 13 เปอร์ เซ็ น ต์ พบว่ า ที่ ค วามเข้ มข้ น 10
เปอร์ เซ็นต์ มีอตั ราการไล่ด้วงงวงข้ าวโพดสูงสุดอยู่ในช่วง
95.0 - 100.0 เปอร์ เซ็นต์ ตลอดระยะเวลาทดสอบ และมี
ค่ า ความเป็ นพิ ษ LC50 และ LC99 เท่ า กั บ 26.08 และ
36.74 เปอร์ เซ็นต์ (v/v) ที่เวลา 6 ชัว่ โมง
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