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บทคัดย่อ  
  
 สาบเสือเป็นวัชพืชที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจวิธีการสกัดและประยุกต์ใช้
ส าหรับ ฆ่าลูกน้ า ยุง  (ลูกน้ า ยุงระยะที่  3 ถึ งระยะที่  4) และไล่ ยุงลายบ้าน  Aedes aegypti,  ยุงร าคาญ                               
Culex quinquefasciatus และยุงก้นปล่อง Anopheles dirus B  โดยน าส่วนใบ ล าต้น และรากสาบเสือมาสกัด
ด้วยน้ า  เอทานอล และเมทานอลเป็นตัวท าละลาย  ผลการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสารสกัดหยาบจากใบ
ด้วยเมทานอลเท่ากับ 29.19±2.71 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสูงกว่าตัวท าละลายอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ย่ิงไปกว่านั้น
ผลผลิตของน้ ามันหอมระเหยจากใบ (0.25±0.015 เปอร์เซ็นต์) ให้ปริมาณน้ ามันหอมระเหยสูงกว่าล าต้นและราก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สารสกัดหยาบจากรากด้วยเอทานอลแสดงฤทธิ์ปานกลางในการฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง                  
An. dirus B และ ยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus ในขณะที่สารสกัดหยาบจากใบด้วยเมทานอลพบ Tannins 
และ Saponins ในปริมาณมากซ่ึงแสดงฤทธิ์ปานกลางในการไล่ยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus น้ ามันหอมระเหย
จากใบแสดงฤทธิ์ปานกลางในการฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An. dirus B  อย่างไรก็ตามเวลาในการป้องกันยุงกดัของน้ ามัน
หอมระเหยที่สกัดจากใบที่ความเข้มข้น 0.60 mg/cm2 ของพื้นที่ เท่ากับ 107.67±3.72, 95.00±3.28 และ 
83.04±3.16 นาทีต่อยุงร าคาญ Cx. Quinquefasciatus ยุงก้นปล่อง An. dirus B และยุงลายบ้าน Ae. aegypti 
ตามล าดับ  องค์ประกอบหลักของน้ ามันหอมระเหยจากใบ คือ Caryophyllene Oxide  t-muurolol และ 
Humulene Epoxide จึงเหมาะสมในการน าไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การระบุชนิดพันธุ์พืช 
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Abstract 
  
 Saabseua (Eupatorium odorata) is a weed that has many biological activities. Therefore, this 
research was interested in the extraction method and its application for larvicidal (3rd and 4th instar 
larvae) and repellent activities against Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus and Anopheles dirus 
B. The leaf, stem and root parts of E. odorata were extracted by using water, ethanol and methanol 
as solvents. The results showed the yield of crude extract from leaf by methanol was 29.19±2.71 
%, which was significantly higher than other solvents. Moreover, the yield of essential oil extracted 
from leaf (0.25±0.015 %) was significantly higher than from the stem and root. The crude extract 
from the ethanol root extract exhibited moderate larvicidal activity against Anopheles dirus B and 
Cx. quinquefasciatus. While, the crude extract from leaf by methanol found high tannins and 
saponins which demonstrated moderate repellent activity against Cx. quinquefasciatus. The 
essential oil extracted from leaf showed moderate larvicidal activity against Anopheles dirus B. 
However, the protection times of essential oil extracted from leaf at the concentration of 0.60 
mg/cm2 of skin was 107.67 ± 3.72, 95.00±3.28 and 83.0±3.16 min against Cx. quinquefasciatus,       
An. dirus B and Ae. aegypti, respectively. The main components of essential oil extracted from leaf 
was caryophyllene oxide, t-muurolol and humulene epoxide; these components are suitable for 
development of the natural repellent product. 
 
Keywords: Eupatorium odorata, Larvicidal Activity, Repellent Activity, Crude Extract, Essential Oil 
 
บทน้า 
 ยุงเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยโดยเฉพาะโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ได้แก่ 
ไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้นและโรคชิคุนกุนยา จากรายงานสถานการณ์เฝ้าระวังทางระบาด
วิทยาของ  Burea of Epidermiology, Department of Disease Control Ministry of Public Health (2016) 
พบโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น ประเทศไทยมีผู้ป่วยจากไข้เลือดออกจ านวน 129,040 คน และมีผู้เสียชีวิต               
125 คน ในปี 2558 คาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตลอดปี 2559 ประมาณ 166,000 คน โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในช่วง
ฤดูฝน (เดือนมิถุนายน - สิงหาคม) ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนใดที่ใช้รักษาทั้งโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาได้
โดยตรง การป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ เท้าช้าง และไข้มาลาเรีย ยังคงให้ความส าคัญกับการควบคุมยุง
พาหะน าโรคเป็นมาตรการหลัก (WHO, 2012) สารเคมีที่นิยมน ามาใช้ในการฆ่าลูกน้ ายุง ได้แก่ กลุ่มออร์แกโน
ฟอสเฟต (Organophosphates) ตั วอ ย่าง เช่น  Temphos (Abate®)  Malathion และ Fenthion  เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงและไล่ยุงในท้องตลาดจะมีสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญคือ N, N-diethyl-m-toluamide (DEET)  
ซ่ึงเป็นสารสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงออกฤทธิ์กว้างในการไล่ยุง นิยมใช้อย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์กันยุงที่
วางขายในท้องตลาด แต่มีข้อเสียคือ มีกลิ่นค่อนข้างฉุน และอาจเกิดอาการแพ้สารและมีความเป็นพิษต่อผู้บริโภค 
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเสียหายแกว่ัสดุผ้าสังเคราะห์  พลาสติก และยางได้ (Sharma, 2001; Qui et al., 1998)  
และสารออกฤทธิ์ IR3535 (Ethyl Butylacetylaminopropionate) เป็นสารที่ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อตาและ
ผิว (WHO, 2006) ทั้ง DEET และ IR3535 เป็นสารเคมีที่ไม่มีความปลอดภัยส าหรับเด็กมีผลท าให้เด็กเกิดอาการ
ผิดปกติทางสมอง (Encephalopathy) (Abdel-Rahman et al., 2001) ดังนั้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
การน าสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพรมาใช้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะน ามาใช้เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี เนื่องจาก
สารจากพืชสมุนไพรมีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงต่ า (Murugan et al., 2007) 
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สารสกัดหยาบจากพืชมีฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ ายุงและไล่ยุงโดยใช้ตัวท าละลายในการสกัดแตกต่างกัน เช่น   
ตัวท าละลายเมทานอลท่ีใช้สกัดสารสกัดหยาบจากขึ้นฉ่าย (Apium graveolens) จากประเทศไทยมีฤทธิ์ดีในการฆ่า
ลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae.  aegypti (Choochote et al., 2004) ใช้สกัดสารสกัดหยาบจากใบบัวหลวง (Nelumbo 
nucifer) มีฤทธิ์ดีในการฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An. stephensi และยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus การใช้สกัดสาร
สกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบ (Phyllanthus  amarus) มีฤทธิ์ดีในการฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An. stephensi และ       
ยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatu  (Kamaraj et al., 2011) ตัวท าละลายเอทานอลท่ีใช้สกัดสารสกัดหยาบจากใบ
ต้นล าโพงขาว (Datura stramonium) จากประเทศอินเดียที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ไม่มีฤทธิ์ ในการไล่                          
ยุงลายบ้าน Ae. aegypti มีฤทธิ์ปานกลางในการไล่ ยุงก้นปล่อง An. Dirus และมีฤทธิ์ดีในการไล่ ยุงร าคาญ                     
Cx. quinquefasciatus (Swathi et al., 2012) และตัวท าละลายเอธิลอะซิเตท (Ethyl Acetate) ท่ีใช้สกัดสารสกัด
หยาบจากเมล็ดพริกไทยมีฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An. stephensi และยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus 
(Kamaraj et al., 2011)  

น้ ามันหอมระเหยจากพืชหลายชนิดมีประสิทธิภาพในการฆ่าลูกน้ ายุงและไล่ยุงได้ ได้แก่ น้ ามันหอมระเหย
จากใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis) มีฤทธิ์ดีในการฆ่าลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae. aegypti และยุงลายสวน 
Ae. albopictus (Cheng et al., 2009) น้ ามันหอมระเหยจากกานพลู (Syzygium aromaticum) และตะไคร้ 
(Cymbopogon citratus) จากประเทศไทยที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์มีฤทธิ์ ดีในการฆ่าลูกน้ ายุงร าคาญ                 
Cx. quinquefasciatus  (Phasomkusolsil & Soonwera, 2013)  ในประเทศไทยไดน้ าน้ ามันหอมระเหยพืชตระกลู
ส้ม 8 ชนิดมาทดสอบฤทธิ์ไล่ ยุง  พบว่า มีฤทธิ์ปานกลางถึงไม่มีฤทธิ์ ในการป้องกันการกัดของยุงลายบ้าน                 
Ae. Aegypti และยุงร าคาญ  Cx. quinquefasciatus (Soonwera, 2015) และน้ า มันหอมระเหยยูคาลิปตัส                     
2 สายพันธุ์ คือ E. tereticornis และ E. deglupta จากประเทศอินเดียไม่มีฤทธิ์ป้องกันการกัดของยุงร าคาญ                                 
Cx. Quinquefasciatus (Pujiarti & Fentiyanti, 2017)    

สาบเสือ หรือ หญ้าสาบเสือ (Bitter Bush หรือ Siam Weed) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Eupatorium  
odoratum L. จัดอยู่ในวงศ์ Compositae เดิมมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chromolaena  odorata (L.) R.M. King & 
H. Rob วงศ์ Asteraceae และสมุนไพรสาบเสือมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆอีกหลายชื่อ ดังนั้นสาบเสือจึงเป็นพืชพบได้ทัว่ไปใน
ประเทศไทยและเป็นวัชพืชที่ขึ้นง่าย มีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ยับย้ังแบคทีเรียก่อโรค (Naidoo et al., 
2011; Sukanya et al., 2011; Yahya et al., 2014)  ฤทธิ์ยับยั้งยีสต์ Candida  albicans (Stanley et al., 2014)  
ฤทธิ์ต้านมาลาเรีย (Pisutthanan et al., 2005) ฤทธิ์ต้านโปรโตซัว (Vital & Rivera, 2009) ฤทธิ์ต้านไวรัส HIV 
(Pisutthanan et al., 2005) ฤทธิ์ในการควบคุมโรคพืช (Sukanya et al.,  2009) ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง  (Prabhu 
et al., 2011)  ฤทธิ์ป้องกันตับจากสารพิษ (Alisi et al., 2011) เป็นต้น  เม่ือไม่กี่ปีที่ผ่านมาพืชสาบเสือและพืชวงศ์
เดียวกับสาบเสือคือสาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides L.) ได้ถูกน ามาศึกษาประสิทธิภาพของพืชในการ
ป้องกันแมลงและแมลงศัตรูพืชโดยศึกษาทั้งสารสกัดหยาบและน้ ามันหอมระเหย  ในประเทศอินเดีย Sukhthanker 
et al. (2014) ได้ศึกษาสารสกัดหยาบด้วยเมทานอลจากใบสาบเสือในการฆ่าลูกน้ ายุงพบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีในการ
ฆ่าลูกน้ ายุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus และยุงลายบ้าน Ae. aegypti แต่ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง 
An. stephensi ต่อมา Rajmohan & Logankumar (2015) ได้น าสารสกัดหยาบด้วยอะซิโตนจากใบสาบเสือ                     
E. odorata มาศึกษาประสิทธิภาพในการฆ่าไข่ยุง  ลูกน้ ายุง และตัวเต็มวัยยุงลายบ้าน  Ae. aegypti ภายใต้การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่าสามารถฆ่าลูกน้ ายุงระยะที่ 4 ได้ดี รองลงมาคือ ไข่ยุง ลูกน้ ายุงระยะที่ 1 และ               
ตัวเต็มวัย นอกจากนี้ Reegan et al. (2015) ศึกษาสารสกัดหยาบด้วยเมทานอล เอธิอะซิเตทและเฮกเซนจาก
สาบเสือในการฆ่าไข่ยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus และยุงลายบ้าน Ae. aegypti พบว่ามีประสิทธิภาพน้อยใน
การฆ่าไข่ยุง  ในประเทศจีน Liu & Liu (2014) ได้ศึกษาน้ ามันหอมระเหยส่วนเหนือดินไม่มีรากจากสาบแร้งสาบกา 
(Ageratum conyzoides L.) ในการฆ่าลูกน้ ายุงลายบ้าน  Ae. albopictus พบว่าน้ ามันหอมระเหยสามารถฆ่าลูกน้ า
ยุงได้ดีและพบสารออกฤทธิ์ในน้ ามันหอมระเหยคือ Precocene I และ Precocene II นอกจากนี้ Udebuani et al. 
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(2015) ศึกษาสารออกฤทธิ์ ในสาบเสือ คือ Saponin และ Tannin ในการฆ่าดักแด้แมลงสาบ (Periplaneta  
americana)  

จากรายงานวิจัยของสาบเสือที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าสารสกัดหยาบสาบเสือที่สกัดด้วยน้ า เมทานอลและ              
เอทานอลเหมาะสมในการฆ่าลูกน้ ายุงและไล่ยุงได้ดี รวมทั้งรายงานวิจัยอื่นพบว่าส่วนใหญ่น้ ามันหอมระเหยจากใบ
ของสมุนไพรมีฤทธิ์ดีในการฆ่าลูกน้ ายุงและไล่ยุง นอกจากนี้จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าพืชสาบเสือจากแหล่งต่างกัน   
มีฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ ายุงต่างกันและส่วนของใบและรากมีองค์ประกอบของสารที่พบในสารสกัดหยาบ ส าหรับฤทธิ์
น้ ามันหอมระเหยสาบเสือในการฆ่าลูกน้ ายุงและไล่ยุงยังไม่มีรายงาน  ส าหรับในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการศึกษา
พืชสาบเสือในการฆ่าลูกน้ ายุงและป้องกันการกัดของยุง แต่จากข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยพบว่า
สาบเสือเป็นหนึ่งในพืชหลายชนิดที่ชาวบ้านน ามา ใช้ป้องกันแมลงและปราบศัตรูพืช (Soonwera, 1994)                 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดที่จะใช้สารสกัดหยาบที่สกัดด้วยตัวท าละลายน้ า เอทานอล และเมทานอล และ            
สารสกัดน้ ามันหอมระเหยจากใบ ล าต้น และรากสาบเสือ เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ าและไล่ยุง 3 ชนิด คือ 
ยุงลายบ้าน Ae. aegypti ยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus และยุงก้นปล่อง An. dirus B ที่พบในประเทศไทย 
รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบและน้ ามันหอมระเหยสาบเสือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้
สมุนไพรในท้องถิ่นที่มีอยู่จ านวนมากและอีกทั้งยังเป็นการน าวัชพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อลดต้นทุนการน าเข้าสารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดการต้านทานสารเคมี 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 ศึกษาฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ าและไล่ยุงลาย ยุงร าคาญและยุงก้นปล่องและพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัด
หยาบและน้ ามันหอมระเหยสาบเสือ 
 
วิธีการวิจัย 

1. การเตรียมตัวอย่างสาบเสือ  
ตัวอย่างต้นสาบเสือได้จากบริเวณป่าสวนยาง ต.นาวัง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ ลักษณะตัวอย่างที่เก็บ 

เป็นต้นสาบเสือที่เจริญเติบโตมากที่สุดมีความสูงมากกว่า 100 เซนติเมตร  โดยน าตัวอย่างสาบเสือไปตรวจสอบชนิด
ของพันธุ์พืชเปรียบเทียบกับตัวอย่างของส านักงานหอพรรณไม้ ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พบว่าตรงกับ
สาบเสือหมายเลข BKF No.154702 (SN 163789) จากนั้นท าการแยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ใบ  ต้น และราก น ามา
ล้างให้สะอาดน ามาผึ่งลมเป็นเวลา 1-2 วัน ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 1- 5 เซนติเมตร และอบในตู้อบ (Memmert, 
Germany) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน น าส่วนใบสาบเสือที่อบแล้วไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น
น้ าผลไม้ ส่วนของล าต้นและรากจะน าไปบดด้วยเครื่องบด Wiley  Mill (Model 4 3375E15, Thomas scientific, 
U.S.A.) เก็บตัวอย่างใบสาบเสือที่ผ่านการอบและบดแล้วในถุงซิบให้เพียงพอกับการสกัดสารสกัดหยาบต่อไป 

 
2. การสกัดสารจากสาบเสือด้วยการหมัก  

ใช้ผงบดละเอียดต้นสาบเสือ จากส่วนล าต้น ใบ และรากมาสกัดด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด ได้แก่             
น้ า เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ และเมทานอลในอัตราส่วน 1:10 โดยน้ าหนักต่อปริมาตรเป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้สาร
สกัดหยาบจากส่วนต่าง ๆ ของพืชถูกชะออกมากับตัวท าละลาย  กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1                
เพื่อแยกกากออกและเก็บส่วนของสารละลายที่ผ่านกระดาษกรอง น าไประเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่อง Rotary 
Evaporator (Model R-210, BÜCHI, U.S.A. ) ท าการสกัดตัวอย่างละ 3 ซ้ า น าสารสกัดหยาบทั้งหมดไปท าให้แห้ง
ด้วย Freezer Dryer (CoolSafe DK-3450, Denmark) จากนั้นท าการเก็บตัวอย่างที่ผ่านการระเหยแห้งไปชั่ง
น้ าหนัก แล้วน าไปค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิต เก็บในขวดสีชาที่สะอาดและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20                          
องศาเซลเซียส เพื่อน าไปใช้ศึกษาต่อไป  
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  3. การสกัดน ้ามันหอมระเหยสาบเสือ (ดัดแปลงจาก Félicien et al., 2012) 
น าแต่ละส่วนสาบเสือที่ผึ่งลมและหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 1 เซนติเมตร ปริมาณ 200 กรัม เติมน้ า 

500 มิลลิลิตร ท าการกลั่นโดยต้มกับน้ า เม่ือน้ าและน้ ามันหอมระเหยระเหยขึ้นไปถึง Condenser จะกลั่นตัว แล้ว    
จึงน าของเหลวที่ได้ไปแยกน้ ามันหอมระเหยจากชั้นน้ า เครื่องมือที่ใช้คือ Cleveneaur’s Apparatus นาน 10 ชั่วโมง      
ท าการดึงน้ าส่วนเกินออกจากน้ ามันหอมระเหยด้วย Na2SO4 จากนั้นเก็บในขวดสีชาที ่10 องศาเซลเซียสเพื่อน าไปใช้
ศึกษาต่อไป  
 
 4. การตรวจสอบพฤกษเคมีเบื องต้นของสารสกัดหยาบ 

น าสารสกัดหยาบทั้งหมด 9 ตัวอย่าง จากสารสกัดหยาบด้วยน้ า เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ และ                   
เมทานอลจากใบ ต้น และรากสาบเสือ มาตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นตามวิธีของ Harborne (1973) 
จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ Alkaloids Saponins Tannins และ Flavonoids  

4.1 Alkaloids 
เตรียมสารสกัดหยาบสาบเสือแต่ละชนิดปริมาณ 0.2 กรัม ละลายในกรด H2SO4 เข้มข้น 2N

ปริมาตร 15 มิลลิลิตร น าไปอุ่นนาน 2-3 นาที จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงที่ 5,000 rpm นาน 10 นาที น าสารละลายท่ี
ได้มา 1 มิลลิลิตร เพื่อทดสอบ Alkaloids โดยการหยดน้ ายาทดสอบ Mayer’s Reagent จ านวน 2 หยด สังเกต
ตะกอนสีเหลืองที่เกิดขึ้น ถ้ามีตะกอนสีเหลืองเกิดขึ้นแสดงมี Alkaloids ในสารสกัดหยาบสาบเสือ 

4.2 Saponins 
เตรียมสารสกัดหยาบสาบเสือแต่ละชนิดปริมาณ 0.2 กรัม ละลายในน้ ากลั่นปริมาตร 5 มิลลิลิตร

น ามากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 จากนั้นเติมน้ ากลั่นปริมาตร 2-3 มิลลิลิตร ท าการเขย่าแรงๆ 
สังเกตฟองที่เกิดขึ้นนาน 30 นาท ีถ้ามีฟองเกิดขึ้นแสดงมี Saponins ในสารสกัดหยาบสาบเสือ 

4.3 Tannins 
เตรียมสารสกัดหยาบสาบเสือแต่ละชนิดปริมาณ 0.2 กรัม ละลายในเอทานอล 70 เปอร์เซ็นต์

ปริมาตร 5 มิลลิลิตรท าการทดสอบสาร Tannins โดยหยดสารละลาย Ferrous Chloride เข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ 
จ านวน 5 หยด สังเกตสีของสารละลายที่เกิดขึ้นจะมีสีเขียวด า หรือ น้ าเงินด าแสดงว่ามี Tannins ในสารสกัดหยาบ
สาบเสือ 

4.4 Flavonoids 
เตรียมสารสกัดหยาบสาบเสือแต่ละชนิดปริมาณ 0.2 กรัม ละลายในเอทานอล 5 เปอร์เซ็นต์ 

ปริมาตร 3 มิลลิลิตร จากนั้นเติมผงแมกนีเซียม 0.1 มิลลิกรัม และน าไปต้มให้ละลาย ท าการทดสอบสาร Flavonoids 
โดยหยดกรด HCl เข้มข้น จ านวน 5 หยด สังเกตสีของสารละลายที่เกิดขึ้นจะมีสีเหลืองถึงสีแดง ถ้ามีสีเหลืองถึงสีแดง
แสดงว่ามี Flavonoids ในสารสกัดหยาบสาบเสือ 

 
5. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบและน ้ามันหอมระเหยสาบเสือต่อการฆ่าลูกน ้ายุง  

5.1 การเตรียมสัตว์ทดลอง 
ชนิดของลูกน้ ายุงซ่ึงเป็นลูกน้ ายุงในระยะ 3 ถึง 4 ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ยุงลายบ้าน Ae. Aegypti 

ยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus และยุงก้นปล่อง An.  dirus B โดยได้รับการสนับสนุนจากงานสนับสนุนกีฏวิทยา 
ฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธานและสนับสนุนงานกีฏวิทยา สถาบันวิ จัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข น าไข่ยุงแต่ละชนิดติดบนกระดาษกรองลงฟักในถาดพลาสติก            
ใช้ระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นไข่จะเริ่มฟักเป็นลูกน้ ายุงเรียกระยะที่ 1 เริ่มให้อาหารหนูบดละเอียด
และเลี้ยงลูกน้ ายุงลายต่อที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาประมาณ 4-5 วัน ยุงร าคาญเลี้ยงนาน 6-10 
วัน และยุงก้นปล่องเลี้ยงนาน 8-10 วัน  จะได้ลูกน้ ายุงระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 4 สามารถน าไปใช้ทดลองได้ โดยแบ่งเปน็
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 20 ตัว ในแต่ละระดับความเข้มข้นของการทดสอบ 
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5.2 การทดสอบฤทธ์ิการก้าจัดลูกน ้ายุง (Larvicidal Activity) 
ดัดแปลงตามวิธีทดสอบของ WHO (2005) และ Rahuman et al., 2000 เตรียมสารทดสอบจาก

สารสกัดหยาบสาบเสือโดยละลายใน Dimethyl Sulfoxide (DMSO) ให้ได้ความเข้มข้น 250 500 1,000 และ 1,500 
ppm จากนั้นน าสารสะลายสาบเสือแต่ละความเข้มข้นปริมาตร 100 มิลลิลิตรและเติมน้ ากลั่นอีก 100 มิลลิลิตร ใส่
ลงในแก้วพลาสติกขนาดความจุ 450 มิลลิลิตร คนสารละลายให้เข้ากัน ท าการทดลอง 5 ซ้ า ควบคุมสภาวะแวดล้อม
ของการทดลองที่อุณหภูมิ 27±2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเติมลูกน้ ายุงระยะ 3 
หรือ 4 จ านวน 20 ตัว บันทึกผลจ านวนการตายของลูกน้ ายุงหลังจาก 24  48 72 และ 96 ชั่วโมงของการทดสอบ 
รายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์การตายของลูกน้ ายุง วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การตายของลูกน้ ายุงตามสูตร 

เปอรเ์ซ็นต์การตาย (Percentage Mortality) = จ านวนลูกน้ ายุงที่ตาย x 100 
                                                          จ านวนลูกน้ ายุงทั้งหมด  
ในการทดลองนี้มีกลุ่มควบคุมเชิงลบคือ สารละลาย DMSO 20 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มควบคุมเชิง

บวกคือ ทรายอะเบท (Abate®, Government Pharmaceutical Organization, GPO) ในแต่ละกลุ่มการทดสอบ
จะแบ่งออกเป็น 4 ชุด เพื่อให้ลูกน้ ายุงที่ต้องการทดสอบเท่ากับ 100 ตัวต่อกลุ่ม น าผลจ านวนการตายของลูกน้ ายุงไป
ประเมินฤทธิ์ของสารสกัดหยาบโดยหาค่า 50 (Lethal Concentration, LC50) ค านวณหาปริมาณสารทดสอบที่ท าให้
ลูกน้ ายุงตายลดลงครึ่งหนึ่ง (50 เปอร์เซ็นต์) โดยใช้ Probit Analysis  

 
 6. การทดสอบประสิทธิภาพการไล่ยุงของสารสกัดและน ้ามันหอมระเหยสาบเสือ 

ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบการไล่ยุงในห้องปฏิบัติการของฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เทคนิคการใช้คนเป็น
เหย่ือล่อให้ยุงกัด (Human-Bait Technique) ซ่ึงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับความเสี่ยง/อันตรายที่เกิดจากการ
ทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน SOP 13-02-423 ส าหรับยุงกลางคืน และ SOP 13-02-336 ส าหรับยุงกลางวัน
ภายใต้มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2005  ที่ใช้ส าหรับการวิจัยหรือการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับส านัก
คณะกรรมการอาหารและยา โดยใช้อาสามัครจ านวน 6 คนที่มีอายุในช่วง 25-60 ซ่ึงเป็นอาสาสมัครภายใต้การ
ทดสอบของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ใช้ห้องทดสอบ
ขนาด 6X6X3 เมตร อุณหภูมิ 24-28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 เปอร์เซ็นต์ ให้แสงสว่างในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารทดสอบในการไล่ยุงในห้องปฏิบัติการจะแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของยุงโดยยุงกัดกลางวัน ได้แก่ 
ยุงลายบ้าน Ae. aegypti ให้แสงสว่าง 200-300 Lux และยุงกลางคืน ได้แก่ ยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus และ
ยุงก้นปล่อง An. dirus B ให้แสงสว่าง 5-10 Lux ก่อนการทดสอบอาสาสมัครทุกคนต้องล้างมือและแขนให้สะอาด
ด้วยน้ าประปาและผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งสนิท ก าหนดให้แขนข้างหนึ่งเป็นแขนควบคุมท่ีไม่ทาสาร
ทดสอบและแขนอีกข้างเป็นแขนทดสอบ ท าการเจาะถุงมือผ้าให้มีพื้นที่ 3 X 10 ตารางเซนติเมตร อาสาสมัครสวมถุง
มือที่มีช่องเปิด  น าสารทดสอบแต่ละชนิดปริมาตร 100 µl ท่ีความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ ทาสารทดสอบบนผิวหนังท่ี
หน้าแขนของอาสาสมัครให้ทั่วพื้นที่ที่เจาะช่องไว้ (ความเข้มข้นของสาร คือ 0.60 mg/cm2 ) จากนั้นย่ืนแขนเข้าไปใน
กรงที่มียุงตัวเต็มวัยเพศเมียยังไม่กินเลือดจ านวน 250 ตัวต่อกรง แต่ละข้างให้ยุงกัดจนครบ 2 ตัว และเอาแขนออก 
ย่ืนแขนควบคุมจะย่ืนเข้าไปในกรงทดสอบนานครั้งละ 1 นาที ถ้าไม่มียุงกัดให้เอาออก  ระยะเวลาในการป้องกันยุงกัด 
(Protection Time) ของสารทดสอบคือ ระยะเวลาตั้งแต่ที่เริ่มย่ืนแขวนเข้าไปในกรงจนถึงที่มียุงบินมากัดตัวที่ 2             
ในบริเวณที่ทาสารทดสอบ การที่ยุงตัวที่ 2 บินมากัดได้แสดงว่าสารหมดฤทธิ์ในการป้องกันยุง ท าการทดลอง 3 ซ้ า  
กลุ่มควบคุมเชิงลบ คือ สารละลายแอลกอฮอล์ 20 เปอร์เซ็นต์ และเป็นกลุ่มควบคุมเชิงบวก คือ IR3535 สารป้องกัน
ยุงที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานป้องกันการกัดของยุงลายบ้านได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารต่อการไล่ยุง 

 
7. การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน ้าหอมระเหยสาบเสือ 

วิเคราะห์องค์ประกอบของน้ ามันหอมระเหยใบสาบเสือโดยใช้ เครื่อง GC–MS (Agilent Technology 
Model 6890 N, Quadrupole Mass Selective Detector Model 5973 Inert) แยกด้วยคอลัมน์ HP-5MS (30 X 
0.25 มิลลิเมตร, Film Thickness 0.25 µm) อุณหภูมิของคอลัมน์ที่ใช้ คือ 50 ถึง 230 องศาเซลเซียส และ 4 องศา
เซลเซียสต่อนาที Detector ที่ใช้คือ Model 5973 Inert ใช้แก๊ส Helium เป็นตัวพาที่ความดัน 11.01 ปอนด์อัตรา
การไหล 1.2 มิลลิลิตรต่อนาที และความหนืด 40 เซนติเมตรต่อวินาที อุณหภูมิในการฉีด 230 องศาเซลเซียส  
ปริมาตรที่ใช้ในการฉีดเท่ากับ 0.1 มิลลิลิตร โดยเตรียมสารละลายตัวอย่าง 1 เปอร์เซ็นต์ ใน n-Hexane ตั้งค่า Split 
Ratio ท่ีอัตราส่วน 20:1 
 

8. การวิเคราะห์ผลทางสถิต ิ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดย วิธี LDS Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
ผลการวิจัย 

1. การสกัดสารสกัดหยาบสาบเสือ  
จากผลการสกัดสารโดยวิธีการหมักจากส่วนของพืช 3 ส่วน คือ ใบ ต้น และราก ท่ีสกัดด้วยตัวท าละลาย 

3 ชนิด คือ น้ า เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ และ เมทานอล พบว่า สารสกัดหยาบจากใบมีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตมากกว่า
ส่วนล าต้นและรากจากการสกัดด้วยตัวท าละลายทั้ง 3 ชนิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลพบว่าสารสกัดหยาบจากใบ
ที่สกัดด้วยตัวท าละลายเมทานอลให้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตสารสกัดเท่ากับ 29.19±2.71 มากกว่าตัวท าละลายน้ าและ 
เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สารสกัดหยาบจากล าต้นและรากที่สกัดด้วยน้ าจะให้เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตมากกว่าการสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์และเมทานอลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตาราง
ท่ี 1  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ผลผลิตจากการสกัดสารสกัดหยาบจากใบ ล าต้น และรากสาบเสือด้วยการหมัก 
จากตัวท าละลาย  3 ชนิด  

 
Plant parts Solvents Yield (% w/w) 

Leaf Water 19.49±0.68Ab 

 Ethanol 19.64±1.08Ab 

 Methanol 29.19±2.71Aa 
Stem Water 11.04±0.23Bc 

 Ethanol 6.25±0.15Be 
 Methanol 8.89±0.15Bd 

Root Water 9.04±0.58Cd 
 Ethanol 4.43±0.30Cf 

 Methanol 6.70±0.30Ce 
หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95เปอร์เซ็นต์ (Alpha = 0.05) โดยใช้สถิติ LSD โดยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างส่วนของพืช; ตัวอักษรพิมพ์เล็กเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชนิดของตัวท า
ละลายโดยใช้สถิติ LSD 

 
 2. สารสกัดน ้ามันหอมระเหยสาบเสือ 

จากการน าส่วนของสาบเสือ ได้แก่ ใบ ล าต้น และรากมากลั่นด้วย Water Distillation พบว่าการสกัด
น้ ามันหอมระเหยจากใบสาบเสือให้ผลผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 0.25±0.015 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ล าต้น และราก 
เท่ากับ 0.16±0.017 และ 0.002±0.001 เปอร์เซ็นต์ (v/w) ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตน้ ามันหอมระเหยจากใบ ล าต้น และ รากสาบเสือ 
 

Plant parts Yield (% v/w) 
Leaf 0.25±0.015 
Stem 0.16±0.017 
Root 0.002±0.001 

 
3. พฤกษเคมีเบื องต้นของสารสกัดหยาบ 

จากการตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบสาบเสือที่สกัดด้วยตัวท าละลาย น้ า เอทานอล 
95 เปอร์เซ็นต์ และเมทานอล จากใบ ล าต้น และราก พบว่าสารที่พบในสาบเสือปริมาณมากคือ Tannins รองลงมา
คือ Flavonoids และ Saponins  ซ่ึงสารสกัดหยาบที่พบสารทั้ง 3 ชนิด คือ สารสกัดหยาบด้วยน้ าจากรากสาบเสือ  
สารสกัดหยาบที่พบสารทั้ง Tannins และ Saponins คือ สารสกัดหยาบด้วยเอทานอลและเมทานอลจากใบสาบเสือ 
แต่สาร Alkaloids จะพบปริมาณมากเม่ือสกัดด้วยเอทานอลจากใบสาบเสือเท่านั้น (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 พฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบด้วยตัวท าละลาย น้ า เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ และเมทานอลจาก
ใบ ล าต้น และ รากสาบเสือ 

 
Plant parts Solvents Alkaloids Saponins Tannins Flavonoids 

Leaf Water + - ++ ++ 
 Ethanol ++ ++ ++ + 
 Methanol + ++ ++ + 

Stem Water + + ++ ++ 
 Ethanol + + + + 
 Methanol + - + - 

Root Water + ++ ++ ++ 
 Ethanol + - + + 
 Methanol + + + ++ 

หมายเหต:ุ + = มีปริมาณน้อย; ++ = มีปริมาณปานกลาง; +++ = มีปริมาณมาก 
 
4. ฤทธิส์ารสกัดหยาบสาบเสือตอ่การฆ่าลูกน ้ายุงและไล่ยุง 

4.1 ฤทธ์ิสารสกัดหยาบสาบเสือต่อการฆ่าลูกน ้ายุง 
                     จากผลการศึกษาฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae. aegypti ยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus 
และยุงก้นปล่อง An.  dirus B ภายใต้ห้องปฏิบัติการของสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยน้ า เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์  และ
เมทานอลจากใบ ล าต้น และรากของสาบเสือท่ีความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ 500 และ 1000 ppm  พบว่าสาร
สกัดหยาบความเข้มข้น 500 ppm ท่ีมีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An.  dirus B ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลานาน 
24 ชั่วโมง โดยให้ค่า LC50 ของสารสกัดในการฆ่าลูกน้ ายุงมีฤทธิ์ปานกลางในการฆ่ายุงก้นปล่อง An.  dirus B 
เนื่องจากให้ค่า LC50 เท่ากัน คือ 396.78 ppm  เช่น สารสกัดหยาบด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ จากใบ ล าต้น และ
รากสาบเสือ  และสารสกัดหยาบด้วย เมทานอลจาก ล าต้นสาบเสือ  ส าหรับฤทธิ์ ฆ่ าลู กน้ า ยุ งร าคาญ                              
Cx. quinquefasciatus พบว่า สารสกัดหยาบด้วยเอทานอลจากรากสาบเสือมีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ ายุงได้ในระดับปานกลาง 
(397.09 ppm) (ตารางที่ 4 และ 5)  จากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าสารสกัดสาบเสือมีประสิทธิภาพในการก าจัดลูกน้ า
ยุงแต่ละชนิดได้แตกต่างกันขึ้นกับ ชนิดตัวท าละลายและส่วนของสาบเสือที่ใช้ในการสกัด  สารสกัดหยาบที่มีฤทธิ์ฆ่า
ยุงได้บ้างคือ สารสกัดหยาบที่สกัดด้วยเอทานอลในทั้ง 3 ส่วนของพืช   
 
ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์การตายของลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae.  aegypti ลูกน้ ายุงร าคาญ Cx.  quinquefasciatus และ

ลูกน้ ายุงก้นปล่อง An.  dirus B จากการใชส้ารสกัดหยาบสาบเสือเป็นเวลานาน 24 และ 48 ชั่วโมง 
Plant 
parts 

Extraction 
solvents 

Concentrations 
(ppm) 

Ae.  aegypti Cx.  quinquefasciatus An.  dirus B 
Mortality (%) Mortality (%) Mortality (%) 

24 h 48 h 24 h 48 h 24 h 48 h 
Leaf Water 500 0.00±0.00a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 f 0.00±0.00d 0.00±0.00d 
  1000 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 f 0.00±0.00 d 0.00±0.00 d 
 Ethanol 500 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 f 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 
  1000 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 f 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 
 Methanol 500 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 f 51.70±2.89 c 51.70±2.89 c 
  1000 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 f 63.30±5.77 b 63.30±5.77 b 
Stem Water 500 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 f 0.00±0.00 d 0.00±0.00 d 
  1000 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 f 0.00±0.00 d 0.00±0.00 d 

Ethanol 500 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 31.67±5.77e* 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 
  1000 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 26.67±2.89d 38.33±2.89 d 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 
 Methanol 500 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 51.66±2.89 c* 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 
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Plant 
parts 

Extraction 
solvents 

Concentrations 
(ppm) 

Ae.  aegypti Cx.  quinquefasciatus An.  dirus B 
Mortality (%) Mortality (%) Mortality (%) 

24 h 48 h 24 h 48 h 24 h 48 h 
  1000 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 63.33±5.77 c 63.30±5.77 b 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 
Root Water 500 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 f 0.00±0.00 d  0.00±0.00 d  
  1000 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 f 0.00±0.00 d 0.00±0.00 d 
 Ethanol 500 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 53.33±5.77 b 50.46±9.31 c 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 
  1000 0.00±0.00 a 56.67±5.77 b* 76.67±2.89 a 76.67±2.89 a 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 
 Methanol 500 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 f 51.70±0.96 c 51.70±0.96 c 
  1000 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 f 65.00±2.89 b 65.00±2.89 b 
 100l DMSO    0.00±0.00    0.00±0.00    0.00±0.00     0.00±0.00  0.00±0.00  0.00±0.00  
  Abate® 20 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00 

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (Alpha = 0.05) โดยใช้สถิติ LSD โดยตัวอักษรพิมพ์เล็กเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์การตายของลูกน้ ายุงระหว่างชนิดของสารสกัดหยาบทั้ง 9 ชนิดในแต่ละชนิดของยุง ; * , 
เปรียบเทียบความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์การตายของลูกน้ ายุงระหว่างชั่วโมงที่ 24 และ 48 ในแต่ละชนิดสารสกัดหยาบและแต่
ละชนิดของยุง โดยใช้สถิติ t-test 

 
ตา ร า งที่  5 อั ต ร าก า รต าย  50 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ข อ ง ลู ก น้ า ยุ ง ล า ยบ้ า น  Ae. aegypti ลู ก น้ า ยุ ง ร า ค าญ                                            

Cx. quinquefasciatus และลูกน้ ายุงก้นปล่อง An.  dirus B จากการใช้สารสกัดหยาบสาบเสือเป็น
เวลานาน 24 ชั่วโมง 

 
Plant parts Extraction 

solvents 
LC50 (ppm) 

Ae.  aegypti Cx.  quinquefasciatus An.  dirus B 
Leaf Water IA IA IA 
 Ethanol IA IA 396.78 
 Methanol IA IA 654.54 
Stem Water IA IA IA 
 Ethanol IA IA 396.78 
 Methanol IA 491.16 396.78 
Root Water IA IA IA 
 Ethanol IA 397.09 396.78 
 Methanol IA IA 633.82 
 100µL DMSO IA IA IA 
 100µL Abate® < 20 < 20 < 20 

หมายเหต:ุ LC50 (Lethal Concentration) of Mortality: Active (A) = LC50 1-200 ppm, Moderate (M) = LC50 201-400 ppm, 
Inactive (IA) = >400 ppm 

 
4.2. ฤทธิส์ารสกัดหยาบสาบเสือในการไล่ยุง  

จากผลการศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันการกัดของยุงทั้ง 3 ชนิด พบว่าสารสกัดหยาบด้วยเมทานอล
จากใบและต้นสาบเสือเข้มข้น 0.60 mg/cm2 มีฤทธิ์ปานกลางในการป้องกันยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus           
ได้นาน 50.57 ± 1.33 และ 52.63 ± 2.49  นาทีตามล าดับอย่างไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  สารสกัดหยาบ
สาบเสืออื่นสามารถป้องกันยุงกัดได้ในช่วง 4.18 ± 0.28   ถึง 47.03 ± 1.97 นาที ซ่ึงต่ ากว่า 50 นาที จึงถือว่าไม่มี
ฤทธิ์ในการป้องกันยุงกัด (ตารางที่ 6) และสารสกัดหยาบสาบเสือไม่มีฤทธิ์ในการป้องยุงลายบ้าน Ae. aegypti และ
ยุงก้นปล่อง An. dirus B 
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5. ฤทธ์ิน ้ามันหอมระเหยสาบเสือต่อการฆา่ลูกน ้ายุงและไล่ยุง 
5.1 ฤทธ์ิน ้ามันหอมระเหยสาบเสือต่อการฆา่ลูกน ้ายุง 

จากการศึกษาฤทธิ์ของน้ ามันหอมระเหยสาบเสือในการฆ่าลูกน้ ายุง พบว่าน้ ามันหอมระเหยจากใบ
สาบเสือมีฤทธิ์ปานกลางในการฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An. dirus B (LC50 เท่ากับ 365.28 ppm)  และไม่มีฤทธิ์ในการ
ฆ่าลูกน้ ายุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus (LC50 เท่ากับ 519.53 ppm) และลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae. aegypti     
(LC50 เท่ากับ 1,015.25 ppm)  โดยพบว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ ายุงทั้ง 3 ชนิดน้อยกว่าน้ ามันหอมระเหยจากตะไคร้
หอม  นอกจากนี้น้ ามันหอมระเหยจากล าต้นและรากสาบเสือก็ไม่มีฤทธิ์ในการก าจัดลูกน้ ายุงทั้ง 3 ชนิด  (ตารางที่ 7) 
 
ตารางที่ 6  ฤทธิ์การไล่ยุงลายบ้าน Ae. aegypti ยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus และ ยุงก้นปล่อง An. dirus B   
              จากสารสกัดหยาบสาบเสือที่ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ 0.60 mg/cm2 ของพื้นที่ 

 
Plant parts Extraction 

solvents 
Protection time (min) 

Ae.  aegypti Cx.  quinquefasciatus An.  dirus B 
Leaf Water 21.50 ± 1.03 bB 47.03 ± 1.97 bA 42.07 ± 5.49 aA 
 Ethanol 4.18 ± 0.28 eC 27.27 ± 2.09 cdB 35.03 ± 3.28 abA 
 Methanol 13.17 ± 1.96 cdC 50.57 ± 1.33 abA 30.16 ± 4.04 bcB 
Stem Water 14.97 ± 1.57 cB 26.76 ± 1.25 cdA 24.27 ± 3.08 cdA 
 Ethanol 27.23 ± 3.83aB 27.27 ± 3.82 cdB 36.49 ± 3.75 abA 
 Methanol 19.73 ± 3.11 bcB 52.63 ± 2.49 aA 27.67 ± 5.95 bcB 
Root Water 10.73 ± 2.61 dB 29.57 ± 3.58 cA 17.27 ± 3.81 dB 
 Ethanol 5.93 ± 1.04 eB 25.76 ± 2.49 cdA 27.63 ± 6.58 bcA 
 Methanol 16.83 ± 1.31 cB 24.53 ± 2.87 dA 11.6 ± 3.64 dB 
 15 % IR3535 

(0.45 mg/cm2) 
320 ± 70.36 255 ± 17.32 123.75 ± 4.79 

 20 % Ethanol 0.14 ± 4.43 10.5 ± 1.54 4.1 ± 1.05 
Repellent Activity: Active (A) = >100 min, Moderate (M) = 51-100 min, Inactive (IA) = 1-50 min 
หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (Alpha = 0.05) โดยใช้สถิติ LSD โดยตัวอักษรพิมพ์เล็กเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของการไล่ยุงระหว่างชนิดของสารสกัดหยาบทั้ง 9 ชนิดในแต่ละชนิดของยุง; ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เปรียบเทียบความ
แตกต่างของการไล่ยุงระหว่างชนิดของยุงในแต่ละชนิดของสารสกัดหยาบทั้ง 9 ชนิดโดยใช้สถิติ LDS 

 
ตารางที่  7  ฤทธิ์ ของน้ า มันหอมระเหยสาบเ สือต่อการ ฆ่าลูกน้ า ยุ งลายบ้ าน  Ae. Aegypti ยุ ง ร าคาญ                                      

Cx. quinquefasciatus และยุงก้นปล่อง An. dirus B 
 

Essential Oil LC50 (ppm) 
Ae. aegypti   Cx.  quinquefasciatus An. dirus B 

Leaf Oil 1,015.25 519.53 365.28 
Stem Oil       0.00    0.00    0.00 
Root Oil       0.00    0.00    0.00 
20 % Citronella 188.17±7.19 73.15±3.90 25.14±1.56 
20 % DMSO       0.00    0.00    0.00 
Abate® < 20 < 20 < 20 

 หมายเหตุ: LC50 of mortality: Active (A) = LC50 1-200 ppm, Moderate (M) = LC50 201-400 ppm, Inactive (IA) = >400 ppm 
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5.2 ฤทธ์ิน ้ามันหอมระเหยสาบเสือในการไล่ยุง  
จากการศึกษาฤทธิ์ไล่ยุงของน้ ามันหอมระเหยสาบเสือในการไล่ยุง  พบว่าน้ ามันหอมระเหยจากใบ

สาบเสือมีฤทธิ์ในดีในการป้องกันการกัดของยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus ยุงก้นปล่อง An. dirus B และ  
ยุงลายบ้าน Ae. aegypti เนื่องจากสามารถป้องกันการกัดของยุงได้นาน 107.67±3.72, 95.00±3.28 และ
83.0±9.85 นาททีี่ความเข้มข้น 0.60 mg/cm2 อย่างไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความแตกต่างอย่าง          มี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับน้ ามันหอมระเหยตะไคร้หอม นอกจากนี้ยังพบว่าน้ ามันหอมระเหยสาบเสือจากส่วนล า
ต้นและรากไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดของยุงทั้ง 3 ชนิด (ตารางที่ 8) 

 
ตารางที่ 8 ฤทธิ์ของน้ ามันหอมระเหยสาบเสือต่อการไล่ยุงลายบ้าน Ae. Aegypti ยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus                         
             และ ยุงก้นปล่อง An. dirus B 
 

 

Essential oil 
Protection time (min) 

Ae. aegypti Cx. quinquefasciatus An. dirus B 

20 % Leaf  
(0.60 mg/cm2) 

82.04±3.16aA 107.67±3.72aA 95.00±3.28aA 

20 % Stem  
(0.60 mg/cm2) 

0.00±0.00bB 0.00±0.00bB 0.00±0.00bB 

20 % Root  
(0.60 mg/cm2) 

0.00±0.00bB 0.00±0.00bB 0.00±0.00bB 

20 % Citronella 60.5±4.88cA 101.19±5.74cA 78.14±1.43cA 

20 % Ethanol 
(0.60 mg/cm2) 

0.14±0.04 10.50±1.51 4.03±0.95 

15 % IR3535 320.33±3.05 
(IR3535, 0.45 mg/cm2) 

255.02±2.66 
(IR3535, 0.45 mg/cm2) 

123.75±3.59 
(IR3535, 0.45 mg/cm2) 

Repellent Activity: Active (A) = >100 min, Moderate (M) = 51-100 min, Inactive (IA) = 1-50 min 
หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (Alpha = 0.05) โดยใช้สถิติ LDS โดยตัวอักษรพิมพ์เล็กเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของการไล่ยุงระหว่างชนิดของน้ ามันหอมระเหยทั้ง 9 ชนิดในแต่ละชนิดของยุง; ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการไล่ระหว่างชนิดของยุงในแต่ละชนิดของน้ ามันหอมระเหยทั้ง 9 ชนิดโดยใช้สถิติ LDS 

 
6. องค์ประกอบทางเคมีของน ้ามันหอมระเหย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ ามันหอมระเหยจะวิเคราะห์เฉพาะใบสาบเสือเนื่องจากเป็นส่วนของ
สาบเสือที่มีฤทธิ์ในการป้องกันยุงกัดในขณะที่ล าต้นและรากสาบเสือไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันยุงกัด จากตารางที่ 9 
พบว่า องค์ประกอบหลักทางเคมีของน้ ามันหอมระเหยที่พบจากใบสาบเสือ คือ Caryophyllene Oxide (7.95 
เปอร์เซ็นต์) t-muurolol (5.59 เปอร์เซ็นต์) Humulene Epoxide (3.92 เปอร์เซ็นต์) และ Caryphyllenol III (2.30 
เปอร์เซ็นต์)  
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ตารางที่ 9 องค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันหอมระเหยจากส่วนใบสาบเสือ  
Chemical composition (%) Content (%) Identification method 
Pregeijerene 0.63 GC, MS 
-copaene 1.53 GC, MS 
β-elemene 1.27 GC, MS 
-amorphene 1.02 GC, MS 
-muurolene 0.70 GC, MS 
Calamenene 1.43 GC, MS 
Elemol 2.66 GC, MS 
Caryophyllene oxide 7.95 GC, MS 
Veridifloxol 1.52 GC, MS 
Humulene epoxide 3.92 GC, MS 
Cadina-1,4-diene 1.51 GC, MS 
β-patchoulene 1.51 GC, MS 
Caryophylla-4(12),8(13)-dine-5-,beta-ol 1.43 GC, MS 
β–cadinol 1.89 GC, MS 
β–eudesmol 1.56 GC, MS 
t-muurolol 5.59 GC, MS 
caryphyllenol III 2.30 GC, MS 

 
วิจารณ์ผลการวิจัย 
 

1. การสกัดสารสกัดหยาบและน ้ามันหอมระเหยสาบเสือ 
จากการน าสาบเสือทั้ง 3 ส่วน คือใบ ล าต้นและรากมาสกัดด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด พบว่าส่วนใบของ

สาบเสือให้ปริมาณสารสกัดมากกว่าส่วนอื่นของพืชในทั้ง 3 ชนิดของตัวท าละลายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยพบว่า 
ตัวท าละลายเมทานอลสามารถสกัดสารได้มากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับการสกัดด้วยน้ าและเอทานอลอย่างมีนัยทาง
สถิติ เนื่องจากตัวท าละลายเมทานอลนั้นเป็นสารที่มีขั้วสามารถสกัดสารที่มีขั้วได้ดี (Tiwari et al., 2011) และ
สอดคล้องกับรายงานของ Mondal et al. (2012) พบว่าสารสกัดใบสาบเสือที่สกัดด้วยตัวท าละลายกลุ่มแอลกอฮอล์ 
เช่น เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ และเมทานอลให้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตสารสกัดมากกว่าน้ า นอกจากนี้จากผลการวิจัย
พบว่าในส่วนของล าต้นและรากสาบเสือเม่ือท าการสกัดด้วยน้ าจะให้ปริมาณสารสกัดมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเนื่องจากน้ าละลายองค์ประกอบของสารโมเลกลุใหญ่ที่ละลายน้ าได้ออกมา เช่น น้ าตาลและแป้ง เป็นต้น (Tiwari 
et al., 2011) 
  

2. พฤกษเคมีเบื องต้นของสารสกัดหยาบ 
จากการตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบสาบเสือ พบว่าสารที่พบในสาบเสือปริมาณมาก 

คือ Tannins รองลงมาคือ Flavonoids และ Saponins  สารทั้ง 4 ชนิดได้แก่ Saponins Tannins Alkaloids และ 
Flavonoids พบในส่วนใบมากกว่าส่วนล าต้นและราก ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของ Agaba et al. (2015) ท่ีพบว่า
ปริมาณสาร ได้แก่ Saponins Tannins Alkaloids และ Flavonoids มากในส่วนใบมากกว่าส่วนรากสาบเสือ                
สารสกัดหยาบที่พบสารทั้ง Tannins และ Saponins คือสารสกัดหยาบด้วยเมทานอลจากใบสาบเสือเนื่องจากสาร 
Tannin และ Saponins ละลายในสารที่มีขั้วได้ดี ได้แก่ เอทานอลและเมทานอล เป็นต้น (Tiwari et al., 2011)               
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แต่สาร Alkaloids พบปริมาณมากเม่ือสกัดด้วยเอทานอลและเมทานอลจากใบสาบเสือเท่านั้น ในส่วนรากสาบเสือที่
สกัดด้วยน้ าพบสาร 3 ชนิด คือ Tannins Flavonoids และ Saponins ในปริมาณมากซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของ 
Tiwari et al. (2011) ซ่ึงพบว่าน้ าสามารถสกัดได้ทั้งสาร Saponins Tannins และ Flavonoids จากสาบเสือ  

 
3. ฤทธ์ิสารสกัดหยาบสาบเสือในการฆ่าลูกน ้ายุงและไล่ยุง   

จากผลการศึกษาฤทธิ์ในการก าจัดลูกน้ ายุงพบว่าสารสกัดหยาบสาบเสือมีประสิทธิภาพในการฆ่า         
ลูกน้ ายุงได้แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวท าละลายแต่ละชนิดและแต่ละส่วนของสาบเสือที่ใช้ในการศึกษา กล่าวคือ 
สารสกัดหยาบความเข้มข้น 500 ppm ที่มีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An. dirus B ได้ร้อยละ 100 เป็นเวลานาน            
24 ชั่วโมง ได้แก่ สารสกัดหยาบด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์จากใบ ต้น และรากสาบเสือรวมทั้งสารสกัดหยาบด้วย
เมทานอลจากต้นสาบเสือซ่ึงเปอร์เซ็นต์การตายของลูกน้ ายุงจากสารสกัดหยาบสาบเสือเม่ือเปรียบเทียบกับรายงาน
ก่อนหน้านี้พบว่าสูงกว่าสารสกัดหยาบมะตูม (Aegle marmelos) สารสกัดหยาบมะขวิด (Limonia acidissima) 
และสารสกัดหยาบสาบเสือจากประเทศอินเดียที่ความเข้มข้น 500 ppm ให้เปอร์เซ็นต์ฆ่าไข่ยุงลายบ้าน Ae. aegypti 
และยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (Reegan et al., 2015) อย่างไรก็ตามสารสกัด
หยาบรากสาบเสือที่สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์ เ ซ็นต์พบว่ามีฤทธิ์ปานกลางในการฆ่าลูกน้ า ยุงร าคาญ                         
Cx.  quinquefasciatus และยุงก้นปล่อง An. dirus B ให้ค่า LC50 เท่ากับ 397.09 และ 396.78 ppm ตามล าดับ 
แต่ส่วนรากสาบเสือที่สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ให้ค่า LC50 ในการฆ่าลูกน้ ายุงดีกว่าสารสกัดอื่นๆของสาบเสือ 
นอกจากนี้ตัวท าละลายด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ยังสามารถสกัดสารจากใบและต้นสาบเสือที่มีประสิทธิภาพใน
การฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An. dirus B ไดป้านกลางแต่ไม่มีผลในการฆ่าลูกน้ ายุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus และ
ยุงลายบ้าน Ae. aegypti ซ่ึงจากผลงานวิจัยนี้พบว่าสารสกัดหยาบด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์จากใบสาบเสือนั้น
พบสารออกฤทธิ์ คือ สาร Tannins และรองลงมาคือ สาร Saponins Flavonoids และ Alkaloids  จากรายงานของ 
Neetu et al. (2011) พบว่าสาร Saponins มีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ ายุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus  และในรากสาบเสือ
มี Tannins Saponins และ Alkaloids เป็นสารที่มีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ ายุงได้เนื่องจากสาร Tannins เป็นสาร polyphenols 
ที่เป็นพิษกับสัตว์ขนาดเล็ก  (Fatoki & Fawole, 2000) สาร saponins เป็นสารทุติยภูมิในพืชมีผลท าให้เม็ดเลือด
แดงแตก ยับย้ังการท างานของ DNA RNA และโปรตีนในสัตว์ (Fatoki & Fawole, 2000; Ibrahim & Srour, 2013) 
นอกจากนี้ยังท าให้เซลล์เมมเบรนเกิดความเสียหายโดยท าให้เมมเบรนเป็นรู  (Armah et al., 1999) และมีผลต่อ
ลูกน้ ายุงคือท าให้ชั้น Cuticle ที่อยู่ผิวนอกถูกท าลายท าให้ลูกน้ ายุงตายได้ (Ghayal et al., 2010)  ส าหรับสาร 
Alkaloids เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่พบในพืชมีความเป็นพิษต่อแมลง (Fatoki & Fawole, 2000) นอกจากนี้              
สาร Alkaloids ท าหน้าที่ในการยับย้ังเอนไซม์ Protease (Wen et al., 2013)  ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าสารสกัด
หยาบสาบเสือจะมีความไวในการฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An. dirus B > ลูกน้ ายุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus > 
ลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae. aegypti ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับรายงานของ Reegan et al. (2015) ที่พบว่าสาร
สกัดหยาบสาบเสือจากประเทศอิน เดียที่ สกั ดด้ วย เมทานอลมีประสิทธิภาพในการ ฆ่าไข่ ยุ ง ร าคาญ                           
Cx. quinquefasciatus ได้ง่ายกว่าลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae. aegypti แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยแตกต่างจาก
รายงานของ Sukhthankar et al. (2014) พบว่าสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือที่สกัดด้วยเมทานอลจากประเทศ
อินเดียมีฤทธิ์ดีในการฆ่าลูกน้ ายุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus และยุงลายบ้าน Ae. aegypti แต่ไม่มีฤทธิ์ในการ
ฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An. dirus B ทั้งนี้อาจมีผลมาจากแหล่งที่ปลูกสาบเสือ ลักษณะภูมิประเทศ และอายุการเก็บ
เกี่ยวของพืชแตกต่างกัน   

ประสิทธิภาพในการไล่ยุงของสารสกัดหยาบสาบเสือพบว่าสารสกัดสาบเสือมีฤทธิ์ในการไล่ยุงร าคาญ 
Cx. quinquefasciatus ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ยุงก้นปล่อง  An. dirus B และมีผลน้อยที่สุดกับยุงลายบ้าน              
Ae. aegypti ซ่ึงผลการทดลองนี้แสดงว่ายุงต่างชนิดกันมีความไว (Susceptible) หรือต้านทาน (Resistance) ต่อ
สารสกัดสมุนไพรชนิดเดียวกันได้ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของ Swathi et al. (2012) พบว่าสารสกัดหยาบที่
สกัดด้วยเอทานอลจากใบต้นล าโพงขาว (Datura stramonium) จากประเทศอินเดียมีฤทธิ์ในการไล่ยุงร าคาญ      
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Cx. quinquefasciatus ได้นานที่สุด (117.7 นาที) รองลงมาคือยุงก้นปล่อง An. stephensi และยุงลายบ้าน       
Ae. aegypti  นอกจากนี้จากผลการวิจัยยังพบว่าสารสกัดหยาบด้วยเมทานอลจากใบ (ไล่ได้นาน 50.57±1.33 นาที) 
และต้น (ไล่ได้นาน 52.63±2.49 นาที) มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดของยุงได้ดีกว่าสารสกัดหยาบสาบเสือ
จากส่วนอื่น ซ่ึงสอดคล้องกับผลพฤกษเคมีที่พบสารกลุ่มออกฤทธิต์่อยุงในสารสกัดหยาบด้วยเมทานอลจากใบสาบเสอื
ในปริมาณมากได้แก่ Saponins และ Tannins อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพสารสกัดหยาบสาบเสือในการไล่ยุงยังน้อย
กว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (Thailand Industrial Standards Institues, TIST) ที่ก าหนดให้เวลาที่ใช้
ในการป้องกันการกัดของยุงต้องนานมากกว่า 2 ชั่วโมง (Thailand Industrial Standards Institues, 2010) ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นสารจากธรรมชาติซ่ึงพบน้อยมากที่สารธรรมชาติจะไล่ยุงได้นานถึง 2 ชั่วโมง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาสูตรเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 
4. ฤทธ์ิน ้ามันหอมระเหยสาบเสือในการฆา่ลูกน ้ายุงและไล่ยุง  

จากงานวิจัยนี้ พบว่า ใบสาบเสือมีฤทธิ์ปานกลางในการฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An. dirus B เนื่องจากให้
ค่า LC50 อยู่ในช่วง 201-400 ppm  และไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ ายุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus และลูกน้ า
ยุงลายบ้าน Ae. Aegypti ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบว่าน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรบางชนิด     
ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่ายุงลายบ้าน Ae. aegypti เช่น ตะไคร้หอม (Cymbopogon  nardus)  สมุนไพรบางชนิดมีฤทธิ์
ปานกลางในการฆ่าลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae. aegypti เช่น กระเพรา (Ocimum canum) และสมุนไพรส่วนใหญ่มีฤทธิ์
ดี ในการฆ่าลูกน้ า ยุงลายบ้าน Ae. Aegypti เช่น ยูคาลิปตัส (E. globulus) ตะไคร้  (C. flexuosus) เป็นต้น 
(Tennyson et al., 2013)  นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรหลายชนิดที่มีฤทธิ์ดีในการฆ่าลูกน้ ายุง เช่น ส่วนเหนือดินไม่มีสว่น
รากของสาบแร้ งสาบกา (Ageratum conyzoides L.) จากประเทศ จีน  (Liu & Liu, 2014) น้ า มันอบเชย 
(Cinnamomum verum) กานพลู  (Myrtus caryophyllus) ยูคาลิปตัส (E. globulus) น้ า มันมะนาว (Citrus 
limon) และส้มเช้ง (Citrus sinensis) (Manimaran et al., 2012) เป็นต้น ซ่ึงพืชสมุนไพรต่างพื้นที่กันจะมีฤทธิ์ใน
การฆ่าลูกน้ ายุงต่างกัน จากรายงานของ Cheng et al. (2009) พบว่าน้ ามันหอมระเหยตะไคร้หอม (C. nardus)   
จากประเทศไต้หวันไม่มีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ ายุงในขณะที่จากรายงานของ Manimaran et al. (2012) พบว่าน้ ามันหอม
ระเหยตะไคร้หอม (C. nardus) จากประเทศอินเดียมีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ าดีถึงปานกลาง 

ฤ ท ธิ์ ไ ล่ ยุ ง ข อ ง น้ า มั น ห อ ม ร ะ เ ห ย จ า ก ใ บ ส า บ เ สื อ พ บ ว่ า มี ฤ ท ธิ์ ดี ใ น ก า ร ไ ล่ ยุ ง ร า ค าญ                                           
Cx. quinquefasciatus สามารถไล่ ยุง ได้นาน 1.8 ชั่ ว โมง (107.67±3.72 นาที )  ซ่ึง ใกล้ เคียงกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยที่ก าหนดให้เวลาที่ใช้ในการป้องกันการกัดของยุงจะต้องป้องกันได้นานมากกว่า 2 ชั่วโมง 
ส าหรับน้ ามันหอมระเหยจากใบสาบเสือมีฤทธิ์ปานกลางในการป้องกันการกัดของยุงก้นปล่อง An. dirus B (ไล่ยุงได้
นาน 95.00±3.28 นาที) และยุงลายบ้าน Ae. aegypti (ไล่ยุงได้นาน 82.04±3.16 นาที) ที่ความเข้มข้น 0.60 
mg/cm2 ของพื้ นผิ ว  แสดงว่ าน้ า มันหอมระ เหยจาก ใบสาบ เสื อ มีประสิทธิ ภาพในการ ไล่ ยุ ง ร าคาญ                                   
Cx. quinquefasciatus > ยุงก้นปล่อง An. dirus B > ยุงลายบ้าน Ae. Aegypti ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของ   
Amer & Mehlhorn (2006) พบว่าน้ ามันหอมระเหยจากพืช 41 ชนิดสามารถป้องกันการกัดของยุงร าคาญ                  
Cx. quinquefasciatus ได้นานที่สุด รองลงมาคือป้องกันการกัดของยุงกน้ปล่อง An. stephensi และป้องกันการกดั
ของยุงลายบ้าน Ae. aegypti ได้น้อยที่สุด  นอกจากนี้ผลของน้ ามันหอมระเหยจากใบสาบเสือจะมีฤทธิ์ในการไล่ยุง
ทั้ง 3 ชนิดดีกว่าน้ ามันหอมระเหยพืชตระกูลส้มทั้ง 8 ชนิดของประเทศไทย (Soonwera, 2015)  และมีฤทธิ์ใกล้เคียง
กับน้ ามันหอมระเหยผกากรอง (Lantana camara L.) จากประเทศอินเดีย พบว่าสามารถป้องกันการกัดของยุงลาย
บ้าน  Ae. aegypti ได้นาน 80 นาทีต่อความเข้มข้น 0.5 mg/cm2 ของพื้นที่ (Bhargava et al., 2013)  และจากผล
การทดลองยังพบว่าน้ ามันหอมระเหยจากล าต้นและรากสาบเสือไม่มีฤทธิ์ในการไล่ยุงทั้ง 3 ชนิดทั้งนี้อาจเนื่องจากมี
รายงานว่าไม่พบองค์ประกอบของสาร t-muurolol และ Humulene Epoxide ในน้ ามันหอมระเหยจากส่วนใบ ล า
ต้นและรากสาบเสือจากประเทศไนจีเรียและอินเดีย นอกจากนี้ในส่วนของน้ ามันหอมระเหยจากรากสาบเสือยังพบ 
Caryophyllene ในปริมาณน้อยมาก แม้ว่าจะพบ Caryophyllene ในน้ ามันหอมระเหยส่วนล าต้นสาบเสือก็ตาม 
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(Félicien et al., 2012; Wognin et al., 2015; Owolabi et al., 2010; Olusegun & Musa, 2014; Joshi, 2013) 
ดังนั้นสาบเสือเป็นวัชพืชสมุนไพรไม่มีค่าแต่สามารถน ามาใช้ในการไล่ยุงได้ดีกว่าพืชสมุนไพรหลายชนิดจึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถน าไปต่อยอดท าผลิตภัณฑ์ได้ต่อไป 

 
5. องค์ประกอบทางเคมีของน ้ามันหอมระเหย 

จากผลงานวิจัยพบว่าองค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันหอมระเหยใบสาบเสือที่มีฤทธิ์ในการป้องกันยุงกัด 
คือ Caryophyllene Oxide  t-muurolol  Humulene Epoxide และ Caryphyllenol III  องค์ประกอบทางเคมี
ของน้ ามันหอมระเหยทั้ง Caryophyllene และ Pregeijerene ที่พบในใบสาบเสือจะเหมือนกับที่พบในน้ ามันหอม
ระเหยสาบเสือที่พบจากส่วนเหนือดินไม่รวมส่วนรากของประเทศไทย (Pisutthanan et al., 2006) จากส่วนใบ
สาบเสือของประเทศไอโวรี่ (Touré et al., 2014) และประเทศไนจีเรีย (Owolabi et al., 2010)  แต่ t-Muurolol 
และ Humulene Epoxide ไม่พบในน้ ามันหอมระเหยจากใบ ล าต้นและรากสาบเสือของประเทศเบนิน ไนจีเรีย       
ไอโวรี่ และอินเดีย (Félicien et al., 2012; Wognin et al., 2015; Owolabi et al., 2010; Olusegun & Musa, 
2014; Joshi, 2013) นอกจากนี้สารประกอบทางเคมีของน้ ามันหอมระเหยใบสาบเสือ ได้แก่ Caryophyllene 
oxide, t-Muurolol และ Humulene Epoxide มีฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ าได้ปานกลางและมีฤทธิ์ไล่ยุงได้ดีซ่ึงสอดคล้อง
กับรายงานของ Magalhães et al. (2010) ท่ีรายงานว่าสาร Caryophyllene Epoxide (ร้อยละ 40.91) และ 
Humulene Epoxide II (ร้อยละ 14.43) ที่พบในน้ ามันหอมระเหยจากกิ่งกระท้อน (G. humaitensis) มีฤทธิ์ฆ่า
ลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae. aegypti ได้ร้อยละ 100 ภายใน 24 ชั่วโมงและให้ค่า LC50 เท่ากับ 48.6 ppm และรายงาน
ของ Suleiman et al. (2014) รายงานว่าสาร β-caryophyllene Oxide ท่ีพบในน้ ามันหอมระเหยกระดังงาจีน               
2 สายพันธุ์ คือ Artabotrys hexapetalus และ Artabotry rupestris มีฤทธิ์ไล่ยุง Anopheles gambia นอกจากนี้
จากรายงานของ Adjalian et al. (2015) พบว่า Caryophyllene จากน้ ามันหอมระเหยบอนไซเพรมน่ามีฤทธิ์                   
ไล่แมลงผีเสื้อข้าวเปลือก (Sitotroga cerealella) ได ้
 
สรุปผลการวิจัย 

สารสกัดหยาบสาบเสือที่สกัดด้วย น้ า เอทานอล และเมทานอล จากใบ ต้น และรากสาบเสือ พบว่าสารสกัด
หยาบสาบเสือที่มีฤทธิ์ปานกลางในการฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An.  dirus B และ ยุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus 
ได้คือสารสกัดหยาบด้วยเอทานอลจากราก สารสกัดหยาบสาบเสือที่ เหมาะสมในการไล่ ยุง ร าคาญ                                     
Cx. quinquefasciatus และพบ Tannins Saponins และ Alkaloids ในปริมาณมากคือ สารสกัดหยาบด้วย                    
เมทานอลจากใบสาบเสือ นอกจากนั้นยังพบว่าสารสกัดหยาบสาบเสือจะมีความไวในการฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง                              
An. dirus B ได้มากกว่าลูกน้ ายุงร าคาญ Cx. quinquefasciatus และลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae. aegypti ตามล าดับ  

น้ ามันหอมระเหยสาบเสือมีฤทธิ์ปานกลางในการฆ่าลูกน้ ายุงก้นปล่อง An.  dirus B แต่ไม่มีฤทธิ์ในการ            
ฆ่าลูกน้ ายุงร าคาญ Cx.  quinquefasciatus และยุงลายบ้าน Ae. Aegypti แต่น้ ามันหอมระเหยจากใบสาบเสือมี
ฤทธิ์ดีในการป้องกันการกัดของยุงร าคาญ Cx.  quinquefasciatus และมีฤทธิ์ปานกลางในการป้องกันการกัดของ
ยุงก้นปล่อง An.  dirus B และยุงลายบ้าน Ae. aegypti  ย่ิงไปกว่านั้นสารที่พบในสาบเสือที่ออกฤทธิ์ในการป้องกัน
ยุงกัด ได้แก่ Caryophyllene Oxide t-Muurolol Humulene Epoxide และ Caryphyllenol III เม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างสารสกัดหยาบและน้ ามันหอมระเหยสาบเสือพบว่าน้ ามันหอมระเหยมีศักยภาพในการป้องกันยุงกัดได้ดีกว่า
และยังดีกว่าน้ ามันหอยระเหยตะไคร้หอมที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัด ดังนั้นจากการทดสอบฤทธิ์ในการฆ่า
ลูกน้ ายุงและการป้องกันการกัดของยุงจากสาบเสือทั้งสารสกัดหยาบและน้ ามันหอมระเหยพบว่าน้ ามันหอมระเหย
จากใบสาบเสือเท่านั้นที่เหมาะสมในการน าไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงและผลิตภัณฑ์ไล่ยุงต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ให้เป็นทางเลือกหนึ่งกับผู้บริโภคในการเลือกใช้ และสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการไล่ยุงด้วยการผสมกับน้ ามันหอมระเหยชนิดอื่น อาจจะได้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันยุงได้นานขึ้น ท าให้สะดวกในการใช้ และยังมีผลข้างเคียงน้อย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีคุณภาพและ
เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค 

2. จากการศึกษาฤทธิ์ก าจัดลูกน้ ายุงทั้ง 3 ชนิด ด้วยสารสกัดและน้ ามันหอมระเหยจากส่วนต่างๆของสาบเสือ 
พบว่า สารสกัดสาบเสือจะส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของสี กลิ่น คราบฝ้าและยังส่งผลให้น้ าเน่าเสีย ท าให้อาจจะไม่
เป็นที่พึงประสงค์ของผู้อุปโภคบริโภคได้ถ้ามีการน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หาแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆนี้ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค  

3. เนื่องจากประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาบเสือมีฤทธิ์ต่อการก าจัดล าไล่ยุงน้อยกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
ไทย ดังนั้นอาจเลือกใช้วิธีอื่นในการสกัดสารสกัดหยาบเพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ต่อการก าจัดล าไล่ยุง 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขมวิท 23  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
email: sukhumaporn@g.swu.ac.th 

ดร.จักรวาล ชมพูศรี  
ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข 88/7 ถ.ติวานนท ์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 
email: jakkrawarn.c@dmsc.mail.go.th 
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D

http://www.who.int/whopes/quality/en/IR3535_eval_april_2006.pdf
mailto:payu.b@dmsc.mail.go.th
mailto:suthophon@yahoo.com
mailto:sukhumaporn@g.swu.ac.th
mailto:payu.b@dmsc.mail.go.th
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ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน  
ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข 88/7 ถ.ติวานนท ์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 
email: apiwat.t@dmsc.mail.go.th 
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D

mailto:payu.b@dmsc.mail.go.th



