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ผลของสารสกัดหยาบจากใบผกากรอง (Lantana camara Linn.) ในการเป็นสารฆ่า
สารยับยั้งการวางไข่ และสารยับยั้งการออกเป็นตัวเต็มวัยรุ่นลูกหลานของด้วงถั่วเขียว
(Callosobruchus maculatus (F.))
ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์*
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บทคัดย่อ
ปัญหาสาคัญประการหนึ่งของการเก็บรักษาถั่วเขียวคือการเข้าทาลายของแมลงศัตรู ในโรงเก็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้วงถั่วเขียว วัตถุประสงค์ ของการศึกษาครั้งนี้ คือเพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบผกากรอง (Lantana camara
Linn.) ในการเป็นสารฆ่าโดยการรมที่ระดับความเข้มข้น 30.71, 61.40, 122.85, 245.70 และ 491.40 mg/L สารยับยั้งการ
วางไข่และสารยับยั้งการออกเป็นตัวเต็มวัยรุ่นลูกหลานของด้วงถั่วเขียวโดยวิธีเคลือบเมล็ดที่ระดับความเข้มข้น 0.5, 1, 2, 4
และ 8.0% (w/v) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ความเข้มข้นละ 5 ซ้า ซ้าละ 10 ตัว ทาการทดลองในสภาพ
ห้องปฏิบัติการ ผลการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบจากใบผกากรองมีผลต่อการฆ่า การยับยั้งการวางไข่และการยับยั้งการ
ออกเป็นตัวเต็มวัยรุ่นลูกหลานของด้วงถั่วเขียวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ
กับชุดควบคุม โดยที่ความเข้มข้น 491.40 mg/L มีผลในการเป็นสารฆ่าโดยวิธีการรมสูงสุด 100% มีค่า LC50 เท่ากับ 105.28
และ 33.73 mg/L ที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลาดับ และที่ความเข้มข้น 8% มีผลในการยับยั้งการวางไข่และยับยั้งการ
ออกเป็นตัวเต็มวัยรุ่นลูกหลานของด้วงถั่วเขียวสูงสุด ซึ่งสามารถยับยั้งการวางไข่ด้วงถั่วเขียวได้ 95.95% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดควบคุม และสามารถยับยั้งการออกเป็นตัวเต็มวัยได้ 94.50% ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ 43.80 + 0.74
วัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ 25.80 + 1.16 วัน
คาสาคัญ: ผกากรอง สารฆ่า สารยับยั้งการวางไข่ สารยับยั้งการเจริญเติบโต และ ด้วงถั่วเขียว
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Effect of Leaves Crude Extract from Hedge Flower (Lantana camara Linn.)
as the Insecticidal Activity, Oviposition Deterrent and Progeny Deterrent on
Cowpea Weevil (Callosobruchus maculatus (F.))
Nathapong Matintarangson*
Faculty of Science and Technology Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
Pathum Thani 13180, Thailand
Abstract
The problem in mung bean storage is destroy by insect pests of mung bean. Especially, the
cowpea weevil, Callosobruchus maculatus (F.), is one of the major insect in mung bean storage. The
objective of this study is the effect of leaves crude extract from Lantana camara Linn as the insecticidal
activity by fumigation method at 30.71, 61.40, 122.85, 245.70 and 491.40 mg/L. The oviposition inhibition
and progeny deterrent by coating on cowpea method at 0, 0.5, 1, 2, 4 and 8% (w/v) were applied. The
treatments were arranged in a completely randomized design (CRD) and replicated 5 times on 10 adults.
The experiment was conducted at laboratory. The results found that the insecticidal activity, oviposition
deterrent and progeny deterrent of extract from L. camara on the cowpea weevil were significantly
effective (P<0.05) when compared with the control. At the concentration of 491.40 mg/L, the extract
from L. camara were the highest effective as the insecticidal activity by fumigation method 100% and
the LC50 value with 105.28 and 33.73 mg/L at 24 and 48 h, respectively. At the concentration of 8%, the
extract from L. camara were the highest effective as the oviposition inhibition and progeny deterrent on
cowpea weevil. The percent of oviposition deterrent was 95.95% when compared with the control. The
percent of progeny deterrent was 94.50% and the time of development was 43.80 + 0.74 days. Whereas
the control, the time of development was 25.80 + 1.16 days.
Keywords: Lantana camara, insecticidal activity, oviposition deterrent, progeny deterrent and cowpea weevil
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บทนา
ถั่วเขียว (mung bean) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Vigna radiata (L.) R. Wilczek จัดอยู่ในวงศ์
Fabaceae เป็นเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ถั่ ว เขี ย วมี ส ารอาหาร
ประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่และแร่
ธาตุต่างๆ (Kahraman et al., 2014) โดยเฉพาะการ
ผลิตถั่วเขียวทอด การผลิต วุ้น เส้น ซึ่งมีงานวิจัย พบว่า
วุ้นเส้นให้ค่าตอบสนองต่อน้าตาลในเลือ ด (Glycemic
index) ต่า สามารถควบคุม ระดับ น้าตาลให้เ ป็น ปกติ
และยัง ช่ว ยลดระดับ คอเลสเตอรอลและไตรกลีเ ซอ
ไรด์ใ นเลือ ดของผู้ป่ว ยได้ (Masar et al., 2016)
นอกจากนี้ ร ะบบรากของพื ช ตระกู ล ถั่ ว จะมี ก ารตรึ ง
ไนโตรเจนและยังช่วยปรับปรุงบารุงดินด้วย (Franche et
al., 2009)
ในระหว่ า งการเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด พั น ธุ์ ถั่ ว เขี ย ว
เกษตรจะเผชิญกับปัญหาการเข้าทาลายของแมลงศัตรูใน
โรงเก็บ โดยเฉพาะด้วงถั่วเขียว (cowpea weevil) ซึ่งมี
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Callosobruchus maculatus (F.)
จัดอยู่ในวงศ์ Bruchidae อันดับ Coleoptera เป็นแมลง
ศั ต รู เ มล็ ด พั น ธุ์ ถั่ ว เขี ย วที่ มี ค วามส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ
(Devi and Devi, 2014) รูปร่างลักษณะตัวเต็มวัยมีสี
น้าตาล ขนาดเล็กประมาณ 3.0-4.5 มิลลิเมตร ปีกสั้นหุ้ม
ส่วนท้องไม่มิด และมีแถบจุดสีน้าตาลเข้มบนปีกทั้งสอง
ข้าง ปลายปีกมีสีดา ลาตัวเรียวแคบไปทางส่วนหัว ทาให้
หั ว เล็ ก และงุ้ ม เข้ า หาส่ ว นอก ตาประกอบใหญ่ หนวด
สัมผัสเป็นแบบกึ่งฟันเลื่อย (Visarathanonth et al.,
2005) ตั วเต็ ม วัย เพศเมี ยจะวางไข่บ นผิว เมล็ด ถั่ วเขี ย ว
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ประมาณ 4-5 ฟองต่อเมล็ด หลังจากนั้นฟักเป็นตัวหนอน
จะเจาะผิวเมล็ดลงไปอาศัยกัดกินในเมล็ดและเข้าดักแด้
อยู่ภายในโพรงที่อาศัยจนเป็นตัวเต็มวัยแล้วเจาะผิวเมล็ด
ออกมา สร้ า งความเสี ย หายทั้ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ
(Umeozor, 2005; Arjanbhai, 2015)
การใช้สารสกัดจากพืช (plant extract) ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชเป็นหนึ่งที่น่าสนใจ โดยที่พืชจะผลิต
สารทุ ติ ย ภู มิ (secondary metabolite) ขึ้ น มาเพื่ อ
ป้ อ งกั น การเข้ า ท าลายของแมลงศั ต รู พื ช ได้ แ ก่
phenolics, terpenes, steroids, alkaloids,
flavanoids, coumarins และ stilbenes (Tiwari and
Rana, 2015; Naboulsi et al., 2018) จากการวิจัยของ
Hikal et al. (2017) รายงานว่าสารทุติยภูมิมีคุณสมบัติ
ในการเป็ น สารฆ่ า (insecticidal) สารรม (fumigant)
สารพิษ (toxicity) สารไล่ (repellent) สารยับยั้งการกิน
(antifeedant) สารยั บ ยั้ ง การวางไข่ ( oviposition
deterrent) ส า ร ยั บ ยั้ งกา ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ( growth
inhibition) และสารยับยั้งการออกลูกหลาน (progeny
deterrent) ของแมลงศั ต รู พื ช ผกากรอง (Hedge
flower) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lantana camara Linn.
อยู่ในวงศ์ Verbenaceae เป็นวัชพืชไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง
1-2 เมตร มีกิ่งก้านสาขารอบๆ ลาต้นหลัก ลาต้นและกิ่ง
ก้านมีขนปกคลุม ใบและดอกของผกากรองเมื่อนามาขยี้
จะมีกลิ่นเหม็นฉุน สามารถนามาเป็นสารไล่แมลงศัตรูพืช
ได้ (Kalita et al., 2012; Priyanka and Joshi, 2013)
จากรายงานการวิจัยของ Rajashekar et al. (2012)
พบว่าผลของสารสกัดจากใบผกากรองมีฤทธิ์ในเป็นสาร
ฆ่าด้วงงวงข้าว, Sitophilus oryzae (L.) และด้วงถั่ว
เหลือง, Callosobruchus chinensis (Fab.) และ
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มอดแป้ ง ที่ ท าลายร าข้ า ว, Tribolium castaneum
(Herbst.) โดยมีค่า ความเป็ นพิษ (median lethal
concentration, LC50) เท่ากับ 128, 130.3 และ 178.7
µ/L ตามลาดับ
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาประสิทธิภาพ
ของสารสกั ดหยาบจากผกากรองในการเป็ นสารรมฆ่ า
สารยับยั้งการวางไข่ และสารยับยั้งการออกเป็นตัวเต็ม
วัยรุ่นลูกหลานของด้วงถั่วเขียว เพื่อเป็นแนวทางในการ
ควบคุมด้วงถั่วเขียว และนามาประยุกต์ใช้เป็นทางเลือก
ในการป้องกันกาจัด แมลงศัตรูถั่วเขียว และที่สาคัญเป็น
การนาเอาวัชพืชที่เจริญอยู่ทั่วไปมาใช้ให้เกิดคุณค่าและ
ประโยชน์สูงสุดต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเลี้ยงและขยายพันธุ์ด้วงถั่วเขียว
ด้วงถั่วเขียวได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างจาก
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
มาเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจานวนแมลงในห้องปฏิบัติการ
ชีววิ ทยาที่ อุณ หภู มิ 25-27 องศาเซลเซี ยส ความชื้ น
สัมพัทธ์ 75-80% โดยใช้ถั่วเขียวเลี้ยงเป็นอาหารสาหรับ
ด้วงถั่วเขียว โดยใส่ตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียว 50 คู่ ลงใน
ขวดแก้วที่บรรจุเมล็ดถั่วเขียวปริมาณ 250 กรัม ทิ้งไว้
ประมาณ 7-10 วัน นาตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียวออก
เมล็ดถั่วเขียวจะถูกตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียววางไข่ ฟัก
เป็นตัวหนอนกัดกินอยู่ในเมล็ด หลังจากนั้นเข้าดักแด้
และพัฒนาเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยรุ่นที่ 1 (F1) ใช้ตัว
เต็ มวั ย เพศเมี ย อายุป ระมาณ 3-5 วัน เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ทดลองต่อไป
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2. การเตรียมสารสกัดหยาบจากผกากรอง
เก็บตัวอย่างใบผกากรองจากแปลงเกษตรกรที่
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มา
ล้างด้วยน้ากลั่นให้สะอาด ผึ่งให้แห้งในที่ร่มแล้วนามาหั่น
ให้ ล ะเอี ย ด น าไปสกั ด แบบต่ อ เนื่ อ ง (continuous
extractor) โดยใช้น้ากลั่นเป็นตัวทาละลาย โดยการนา
ผกากรองบรรจุ ใ นท่ อ แก้ ว (thimble) ส าหรั บ บรรจุ
ของแข็งที่ต้องการสกัด ใช้ผกากรอง 100 กรัมต่อน้ากลั่น
800 มิลลิลิตร (1:8 w/v) นาไปสกัดด้วยเครื่องสกัดสาร
แบบซอห์กเล็ท (Soxhlet apparatus) สกัดวันละ 8
ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นนาสารสกัดที่ได้มา
กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman®เบอร์ 1 นาไป
ระเหยเอาตั ว ท าละลายออกโดยเครื่ อ งระเหยแบบ
สุญญากาศ (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 42 องศา
เซลเซียส ได้เป็นสารสกัดหยาบ (crude extract) เพื่อใช้
ทดสอบต่อไป
3. การทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากใบผกากรอง
ในการเป็นสารฆ่าด้วงถั่วเขียวโดยวิธีการรม
นาสารสกัดหยาบจากใบผกากรองที่ระดับความ
เข้มข้น 30.71, 61.40, 122.85, 245.70 และ 491.40
mg/L
หยดลงบนกระดาษกรองกระดาษกรอง
®
whatman เบอร์ 1 ขนาด 1 x 5 เซนติเมตร ปริมาตร 1
มิลลิลิตร ผึ่งลมให้แห้ง ในที่ร่ม หลังจากนั้นนาไปติดใต้ฝา
ด้ า นในขวดแก้ ว ทดลองขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 4.8
เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร นาตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียว
เพศเมียที่มีอายุ 3 วัน ใส่ลงในขวดทดลอง ปิดฝาขวดให้
สนิ ท น าไปวางไว้ บ นชั้ น เลี้ ย งแมลงที่ อุ ณ หภู มิ 25-27
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80% ทาการทดลอง
5 ซ้า ความเข้มข้นละ 10 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
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สมบูรณ์ (completely randomized design, CRD)
เปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด ควบคุ ม โดยใช้ น้ ากลั่ น เป็ น ตั ว
เปรีย บเที ยบ นาผลที่ ได้ ม าค านวณหาค่ า ความเป็น พิ ษ
(median lethal concentration, LC50) และเปอร์เซ็นต์
การตายของด้วงถั่วเขียว ที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง
4. การทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากใบผกากรอง
ในการเป็นสารยับยั้งการวางไข่ของด้วงถั่วเขียว
นาเมล็ดถั่วเขียวที่สมบูรณ์ 20 เมล็ด มาทดสอบ
การยับยั้งการวางไข่ของด้วงถั่วเขียว โดยนาเมล็ดถั่วเขียว
มาแช่ ใ นสารสกั ด หยาบจากใบผกากรองที่ ร ะดั บ ความ
เข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8% (w/v) ประมาณ 5 นาที
นามาผึ่งลมให้แห้ง หลังจากนั้นนาเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงใน
ขวดแก้วทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร
สูง 9 เซนติเมตร ปล่อยด้วงถั่วเขียวอายุ 3 วัน ลงไป 1 คู่
(เพศผู้ : เพศเมีย) การแยกเพศผู้และเพศเมียของด้วงถั่ว
เขียวอ้างอิงจาก Devi and Devi (2014) ส่องภายใต้
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ส เตอริ โ อ โดยที่ เ พศผู้ จ ะมี ล าตั ว กลม
บริเวณส่วนท้องไม่มีลายสีดาพาดผ่าน ส่วนเพศเมียจะมี
ลาตัวเรียว บริเวณส่วนท้องมีลายสีดาพาดผ่าน หลังจาก
นั้นปิดด้วยผ้าขาวบางและรัดด้วยหนังยาง ปล่อยให้ด้วง
ถั่วเขียวผสมพันธุ์และวางไข่ เป็นเวลา 7-10 วัน นาด้วง
ถั่วเขียวออกจากขวดแก้ว นาไปวางไว้บนชั้นเลี้ยงแมลงที่
อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 7580% ทาการทดลอง 5 ซ้า วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ นับจานวนไข่ด้วงถั่ วเขียวที่วางบนผิ วเมล็ดถั่ ว
เขี ย วในแต่ ล ะความเข้ ม ข้ น ของสารสกั ด หยาบจากใบ
ผกากรอง เปรียบเทียบกับชุดควบคุมโดยใช้น้ากลั่นเป็น
ตั ว เปรี ย บเที ย บ น าข้ อ มู ล มาหาร้ อ ยละการยั บ ยั้ งการ
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วางไข่ (Percentage of oviposition deterrence;
POD) ตามสูตรของ Singh (2011)
Percentage of oviposition deterrence (POD)
= CS – TS X 100
CS
เมื่อ CS = จานวนไข่ที่วางบนเมล็ดถั่วเขียวในชุดควบคุม
TS = จานวนไข่ที่วางบนเมล็ดถั่วเขียวในชุดทดลอง
5. การทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากใบผกากรอง
ในการเป็นสารยับยั้งการออกเป็นตัวเต็มวัยรุ่นลูกหลาน
ของด้วงถั่วเขียว
นาเมล็ดถั่วเขียวที่สมบูรณ์ 100 กรัม มาแช่ใน
สารสกัดหยาบจากใบผกากรองที่ระดับความเข้มข้น 0.5,
1, 2, 4 และ 8% (w/v) ประมาณ 5 นาที นามาผึ่งลมให้
แห้งในที่ร่ม หลังจากนั้นนาเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงในขวดแก้ว
ทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8 เซนติเมตร สูง 9
เซนติเมตร ปล่อยด้วงถั่วเขียวอายุ 3 วัน ลงไป 3 คู่ (เพศ
ผู้ : เพศเมีย) ปิดด้วยผ้าขาวบางและรัดด้วยหนังยาง
ปล่อยให้ด้วงถั่วเขียวผสมพันธุ์และวางไข่ เป็นเวลา 7-10
วัน นาด้วงถั่วเขียวออกจากขวดแก้ว นาไปวางไว้บนชั้น
เลี้ยงที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
75-80% ทาการทดลอง 5 ซ้า วางแผนการทดลองแบบ
สุ่ม บันทึกจานวนตัวเต็มวัยรุ่นลูกหลานและระยะเวลาใน
การเจริ ญ เติ บ โตของด้ ว งถั่ว เขี ยวที่ ฟัก ออกมาในแต่ ล ะ
ความเข้ ม ข้ น ของสารสกั ด หยาบจากใบผกากรอง
เปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด ควบคุ ม โดยใช้ น้ ากลั่ น เป็ น ตั ว
เปรียบเทียบ นามาหาเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการออกเป็นตัว
เต็มวัยรุ่นลูกหลานของด้วงถั่วเขียว (Percent inhibition
วารสารเกษตรพระวรุณ 227

Prawarun Agr. J. Volume 17(2) 2020, 223-233
rate of progeny) ตามสูตรของ Rajashekar et al.
(2010)
Percent Inhibition Rate (PIR) = (Cn - Tn) ×100
Cn
เมื่อ Cn = จานวนด้วงถั่วเขียวในชุดควบคุม
Tn = จานวนด้วงถั่วเขียวในชุดทดลอง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นสารรม
ฆ่านาข้อมูลที่ได้มาหาเปอร์เซ็นต์การตายที่แท้จริงโดยใช้
Abbott’s formula (Abbott, 1925) ดังสูตร
อัตราการตายที่แท้จริง = (A-B) x 100
(100-B)
เมื่อ A = อัตราการตายของกลุ่มทดลอง และ B = อัตรา
การตายของกลุ่มควบคุม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ANOVA
และ Duncan’s Multiple Range Test และวิเคราะห์
ค่า Median lethal concentration (LC50) โดยวิธี
Probit analysis (Finney, 1971)
ผลการวิจัย
1. ผลของสารสกัดหยาบจากใบผกากรองในการเป็น
สารฆ่าด้วงถั่วเขียวโดยวิธีการรม
จากผลการทดสอบสารสกั ด หยาบจากใบ
ผกากรองในการเป็นสารรมฆ่าด้วยวิธีการรมตัวเต็มวัยของ
ด้วงถั่วเขียวที่ระดับความเข้มข้น 30.71, 61.40, 122.85,
245.70 และ 491.40 mg/L ที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง
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พบว่าสารสกัดหยาบจากใบผกากรองมีผลในการเป็นสาร
ฆ่าตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียว มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดควบคุม เมื่ อความเข้มข้ นของสารสกั ดหยาบจากใบ
ผกากรองสูงขึ้น มีผลทาให้อัตราการตายของด้วงถั่วเขียว
สู ง ขึ้ น ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 8% ของสารสกั ด หยาบจากใบ
ผกากรองมีผลในการฆ่าด้วงถั่วเขียวให้เปอร์เซ็นต์การตาย
สูงสุด 100% มีค่า LC50 เท่ากับ 105.28 และ 33.73
mg/L ที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลาดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่พบอัตราการตายของด้วง
ถั่วเขียว (Table 1)
2. ผลของสารสกัดหยาบจากใบผกากรองในการเป็น
สารยับยั้งการวางไข่ของด้วงถั่วเขียว
จากผลการทดสอบสารสกั ด หยาบจากใบ
ผกากรองในการเป็นสารยับยั้งการวางไข่ของด้วงถั่วเขียว
ที่ระดับความเข้มข้น 0.5, 1, 2, 4 และ 8% (w/v) พบว่า
สารสกัดหยาบจากใบผกากรองมีผลในการเป็นสารยับยั้ง
การวางไข่ ข องด้ ว งถั่ ว เขีย ว มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดควบคุม เมื่ อความเข้มข้ นของสารสกั ดหยาบจากใบ
ผกากรองสูงขึ้น มีผลทาให้เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการวางไข่
ของด้วงถั่วเขียวสูงขึ้น ที่ความเข้มข้น 8% ของสารสกัด
หยาบจากใบผกากรองมีผลในการยับยั้งการวางไข่ของ
ด้วงถั่วเขียวสูงสุด 95.95% โดยมีจานวนไข่เฉลี่ยเท่ากับ
1.40 + 0.80 ฟอง ชุดควบคุมมีจานวนไข่เฉลี่ยเท่ากับ
34.60 + 2.05 ฟอง (Table 2)
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Table 1 Effect of leaves crude extract from Hedge flower (Lantana camara Linn.) as the fumigant on
cowpea weevil (Callosobruchus maculatus (F.)) at 24 and 48 hours
Concentration (%)
(mg/L)

Duration of exposure
Number and percent mortality of cowpea weevil (adults)
24 hr
Mortality (%)
48 hr
Mortality (%)
d
d
control
0.0 + 0.00
0.0
0.0 + 0.00
0.0
c
c
30.71
2.40 + 0.48
24.0
3.80 + 0.48
38.0
c
b
61.40
3.20 + 0.48
32.0
6.60 + 0.48
66.0
b
ab
122.85
6.00 + 0.63
60.0
8.60 + 0.48
86.0
ab
ab
245.70
8.60 + 0.48
86.0
9.40 + 0.48
94.0
a
a
491.40
10.00 + 0.00
100.0
10.00 + 0.00
100.0
LC50
105.28
33.73
a-d
Mean values in the same column with the same letter do not differ significantly (P < 0.05 according to DMRT)

Table 2 Effect of leaves crude extract from Hedge flower (Lantana camara Linn.) as the oviposition
deterrent on cowpea weevil (Callosobruchus maculatus (F.))
Concentration (%) (w/v)
Number and percent oviposition deterrent of cowpea weevil
Number of egg (eggs)
Oviposition deterrent (%)
f
control
34.60 + 2.05
0.00
e
0.5
24.40 + 2.72
29.47
d
1
15.20 + 1.16
56.06
c
2
10.20 + 1.60
70.52
b
4
5.40 + 1.01
84.39
a
8
1.40 + 0.80
95.95
a-f

Mean values in the same column with the same letter do not differ significantly (P < 0.05 according to DMRT)

3. ผลของสารสกัดหยาบจากใบผกากรองในการเป็น
สารยับยั้งการออกเป็นตัวเต็มวัยรุ่นลูกหลานของด้วงถั่ว
เขียว
จากผลการทดสอบสารสกั ด หยาบจากใบ
ผกากรองในการเป็นสารยับยั้งการออกเป็นตัวเต็มวัยรุ่น
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ลูกหลานของด้วงถั่วเขียวที่ระดับความเข้มข้น 0.5, 1, 2,
4 และ 8% (w/v) พบว่าสารสกัดหยาบจากใบผกากรองมี
ผลต่อการยับยั้งการออกเป็นตัวเต็มวัย รุ่นลูกหลานและ
ระยะเวลาในการเจริญ เติบ โตของด้ วงถั่ว เขีย ว มี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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เมื่อเปรียบเทียบกับชุ ดควบคุม เมื่อความเข้มข้นของสาร
สกัดหยาบจากใบผกากรองสูงขึ้น มีผลทาให้เปอร์เซ็นต์
การยั บ ยั้ ง การออกเป็ น ตั ว เต็ ม วั ย รุ่ น ลู ก หลานและ
ระยะเวลาในการเจริญเติบ โตของด้ วงถั่วเขีย วสูงขึ้น ที่
ความเข้มข้น 8% ของสารสกัดหยาบจากใบผกากรองมี
ผลต่อการฟักออกเป็นตัวเต็มวัย โดยมี จานวนตัวเต็มวัย
ของด้วงถั่วเขียวเฉลี่ยเท่ากับ 6.40 + 1.35 ตัว คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการออกลูกหลาน 94.50% ขณะที่
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของด้วงถั่วเขียวในเมล็ดถั่ว
เขีย วที่ เคลือบด้ว ยสารสกัด จากผกากรองความเข้ มข้ น
8% เฉลี่ยเท่ากับ 43.80 + 0.74 วัน ส่วนชุดควบคุมมี
จานวนตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียวเฉลี่ยเท่ากับ 116.40 +
4.02 ตัว ขณะที่ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ
25.80 + 1.16 วัน (Table 3)

Table 3 Effect of leaves crude extract from Hedge flower (Lantana camara Linn.) as the progeny
deterrent on cowpea weevil
Concentration (%)
Duration of exposure
(w/v)
Number of progeny, time of development and percent progeny
deterrent
(adults)
Progeny deterrent (%) Time of development
(Mean + SD)
(Mean + SD)
(days)
f
0
116.40 + 4.02
0.00
25.80 + 1.16f
0.5
80.80 + 4.57e
30.58
29.20 + 1.16e
1
53.40 + 3.07d
54.12
32.60 + 0.48d
2
36.80 + 3.54c
68.38
35.20 + 0.74c
4
19.40 + 2.41b
83.33
38.80 + 0.74b
8
6.40 + 1.35a
94.50
43.80 + 0.74a
a-f

Mean values in the same column with the same letter do not differ significantly (P < 0.05 according to DMRT)

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาผลของสารสกั ด หยาบจากใบ
ผกากรองที่ความเข้มข้นต่างๆ กัน ในการเป็นสารฆ่าโดย
วิ ธี ก ารรม สารยั บ ยั้ ง การวางไข่ แ ละยั บ ยั้ ง การออก
ลูกหลานของด้วงถั่วเขียว พบว่า สารสกัด หยาบจากใบ
ผกากรองที่ความเข้มข้น 1% ขึ้นไปมีผลในการเป็นสารฆ่า
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โดยวิธีการรมสาร สารยับยั้งการวางไข่และสารยับยั้งการ
ออกลูกหลานของด้วงถั่วเขียว มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
กับชุดควบคุม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Prakash et al.
(2016) พบว่า สารสกัด จากใบผกากรองที่ค วามเข้ม ข้ น
20, 40, 60, 80 และ 100% มีฤทธิ์ในการฆ่าปลวก
(termites) โดยที่ความเข้มข้น 100% ฆ่าปลวกได้ 90
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และ 100% ที่เวลา 6 และ 12 ชั่วโมง และจากการศึกษา
ของ Rajashekar et al. (2014) อธิบายว่าสารสกัดจาก
ใบผกากรองมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอส
เทอเรส (acetylcholinesterase; AChE) ในกระบวนการ
ไฮโดรไลส์ (hydrolyze) ซึ่งอาจมีผลทาให้สารอะซิทิลโค
ลีน (acetylcholine) ของด้วงถั่วเขียว ซึ่งเปนสารสื่อ
ประสาททาให้ไ มสามารถแตกตัว เปนโคลี น (choline)
และกรดอะซิตริก (acetic acid) ได จึงเกิดการสะสมของ
สารอะซิทิลโคลีน ณ บริเวณเชื่อมตอของเซลลประสาท
มากเกินไป ประสาทและกลามเนื้อทางานตลอดเวลาทา
ใหกลามเนื้อออนลาเปนอัมพาตและตายในที่สุด
จากการทดลองครั้ ง นี้ พ บว่ า สารสกั ด จากใบ
ผกากรองมี ผ ลในการยั บ ยั้ ง การวางไข่ ส อดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ Ogban et al. (2015) พบว่าสารสกัดจาก
ผกากรองที่สามารถยับยั้งการวางไข่ของด้วงงวงข้าวโพด,
Sitophilus zaemais Motsc. ได้ เ ช่ นกั น ทั้ งนี้
Obembe and Ojo (2018) อธิบายว่าสารพิษจากพืชจะ
มี ผ ลต่ อ เซลล์ ป ระสาทรั บ ความรู้ สึ ก ทางเคมี ใ นอวั ย วะ
วางไข่ (ovipositor) ของแมลง ถ้ า ผิ ว ของเมล็ ด ไม่
เหมาะสมหรือมีสารพิษแมลงจะหยุดสัมผัสการวางไข่และ
ถอยหนีออกไป นอกจากนี้ Chebet et al. (2013)
พบว่าสารสกัด จากใบผกากรองยังมีผลในการยับยั้งการ
ออกลูกหลานของ Prostephanus truncates ได้ และ
จากงานวิจัยของ Taye et al. (2014) พบว่าผงของใบ
ผกากรองมีผลในการยับยั้งการออกลูกหลาน (F1) ของ
ด้วงงวงข้าวโพดได้เฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ตัว นอกจากนี้จาก
งานวิจัยของ Singh (2011) พบว่าผงพืชของผกากรองต่อ
เมล็ดถั่วในอัตราส่วน 2 : 50 มีผลต่อการยับยั้งการออก
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ลูกหลานและระยะเวลาในการเจริญเติบโต สารออกฤทธิ์
ในใบผกากรองมีคุณสมบัติมีกลิ่นเหม็นฉุน ซึ่งอาจมีผลใน
การฆ่า และยับยั้งการเจริญเติบโตของด้วงถั่วเขียวได้ การ
ใช้สารสกัดหยาบจากใบผกากรองมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
สัตว์ และสิ่งแวดล้อ ม และเป็น นาเอาวัชพืชที่ เ จริ ญอยู่
ทั่วไปมาสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ ที่สาคัญเป็นการลด
การใช้สารเคมีฆ่าแมลงลง
สรุปผลการวิจัย
สารสกัดหยาบจากใบผกากรองมีผลในการเป็น
สารฆ่าโดยวิธีการรม สารยับยั้งการวางไข่และยับยั้งการ
ออกเป็ น ตั ว เต็ ม วั ย รุ่ น ลู ก หลานของด้ ว งถั่ ว เขี ย ว ซึ่ งใน
งานวิจัยครั้งต่อไปจะทาการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของสารสกัดหยาบจากใบผกากรองและทาการทดสอบใน
สถานที่ จริง และนาสารสกั ดหยาบจากใบผกากรองมา
พัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่ใช้กับสภาพพื้นที่
จริงต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ใ ช้ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการวิจัยครั้งนี้
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