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คาํนํา 
 

ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ เรื� อง “สารฆ่าศตัรูพืชและสัตว์ธรรมชาติจากนํ# ามนัหอม
ระเหยของพืช (Natural pesticides from essential oils of plant)” ฉบบันี#  สํานกัหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จดัทาํขึ# นภายใต้โครงการ
เครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โครงการย่อยที� E 
โครงการเพิ�มศกัยภาพการเขา้ถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital Library 
กิจกรรมยอ่ย E.M ประมวลสารสนเทศพร้อมใช ้ (Information Repackaging) ในส่วนของสาระน่ารู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเผยแพร่ประมวล
สารสนเทศพร้อมใชนี้# ใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ขา้ถึงสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบที�เขา้ใจได้
ง่ายและสะดวกพร้อมใช้ เอกสารประมวลพร้อมใชฉ้บบันี# ให้ความรู้เกี�ยวกบัแหล่งที�มาของนํ# ามนั
หอมระเหย การสกดันํ# ามนัหอมระเหย หน้าที�และคุณสมบติัของนํ# ามนัหอมระเหยในการเป็นสาร
ฆ่าศตัรูพืชและสัตว ์สารออกฤทธิT และความเป็นพิษที�มีต่อแมลงศตัรูพืชของนํ#ามนัหอมระเหย  

  
คณะผูจ้ดัทาํหวงัวา่ ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบบันี#  จะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้ที�สนใจ

ศึกษาคน้ควา้เกี�ยวกบัสารฆ่าศตัรูพืชและสัตวธ์รรมชาติจากนํ# ามนัหอมระเหยของพืช โดยเอกสาร
ฉบับเต็มที�ใช้ในการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับนี# ได้รวบรวม จัดเก็บ และ
ใหบ้ริการ ณ บริเวณหอ้งอ่านชั#น E 
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สารฆ่าศัตรูพชืและสัตว์ธรรมชาติจากนํ�ามันหอมระเหยของพชื 
(Natural pesticides from essential oils  of plant) 

  
บทคัดย่อ 

 
นํ�ามนัหอมระเหย (essential oil) จากพืช เป็นสารธรรมชาติที�พฒันาขึ�นมาทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ใน

การเป็นสารฆ่าศตัรูพืชและสัตว ์(pesticides) มีความปลอดภยัต่อชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม สามารถสกดัไดจ้ากส่วน
ต่างๆ ของพืช  ตวัอยา่งเช่น สารสกดัและนํ� ามนัหอมระเหยจาก Mentha piperita, Acorus calamus, Anethum 

sowa, Piper nigrum, Pongamia glabra และ Azadirachta indica มีคุณสมบติัในการควบคุมศตัรูพืชในยุง้ฉาง  
ซึ� งนํ�ามนัหอมระเหยจากพืชมีหนา้ที.และคุณสมบติัในการเป็นสารฆ่าศตัรูพืชและสัตวที์.หลากหลาย ไดแ้ก่ หนา้ที.
และคุณสมบติัในการเป็นสารกาํจดัแมลง (insecticidal activity), สารไล่แมลง (repellent activity), สารออกฤทธิ=
ทางชีวภาพ (bioactivity), สารกาํจดัไส้เดือนฝอย (nematicidal activity), สารกาํจดัตวัเต็มวยัของแมลง (adulticity 
activity), สารตา้นจุลินทรีย ์ (antimicrobial activity), สารยบัย ัEงการกินและการเจริญเติบโตของแมลง 
(antifeedants), จูวีไนล์ฮอร์โมน (juvenile hormones) และสารรมฆ่า (fumigants) ตวัอยา่งของนํ� ามนัหอมระเหย
จากพืชที�มีหน้าที.และคุณสมบติัในการเป็นสารฆ่าศตัรูพืชและสัตว ์เช่น นํE ามนัจากว่านนํE า (Acorus calamus) 
สามารถยบัย ัEงการพฒันาตวัอ่อนของ Dysdercus koenigii  นํEามนัหอมระเหยจากยคูาลิปตสั มินต ์สน ตะไคร้หอม           
มีคุณสมบติัในการไล่แมลงและล่อแมลงต่อดว้งงวงขา้ว (Sitophilus oryzae)  มอด (Stegobium paniceum) และ
แมลงวนับา้น (Musca domestica) ความเป็นพิษที.มีต่อแมลงศตัรูพืชของนํE ามนัหอมระเหยจากพืชนัEนขึEนอยูก่บั
สารออกฤทธิ= ซึ. งเป็นสารสําคญัในนํE ามนัหอมระเหย กล่าวคือ สารในกลุ่ม monoterpenes, sesquiterpenes และ
สารประกอบพวกฟีนอลใน Satureia hortensis, Thymus serpyllum และ Origanum creticum จะมีความเป็นพิษ
สูงต่อ Spodoptera litura นํE ามนัหอมระเหยที.ประกอบดว้ย mono-และ sesquiterpenoids จะแสดงคุณสมบติัเป็น
สารไล่แมลงที.แรงต่อแมลงวนัและแมลงสาบ นํE ามนัหอมระเหยที.ประกอบดว้ย aliphatic straight chain ketones 
และ aryl ketonic มีแนวโนม้เป็นสารไล่แมลงที.แรงต่อผึEง นอกจากนีEสารประกอบพวกแอลกอฮอล์และฟีนอลใน
นํE ามันหอมระเหย มีความเป็นพิษต่อการฟักตัวของไข่ยุง(Aedes aegypti)นํE ามันหอมระเหยจากพืช ซึ. ง
ประกอบดว้ย mono-,sesqui-, di- และ triterpenoids มีคุณสมบติัเป็นสารตา้นการกินส่วนสารพวก nerol geraniol 
และ citronellol จะทาํหนา้ที.คลา้ยสารในกลุ่ม juvenile hormones  
 
คําสําคัญ : นํ�ามนัหอมระเหย; สารฆ่าศตัรูพืชและสัตว;์ สารฆ่าแมลง; ศตัรูพืช 
Keywords : Essential oils; Pesticides; Insecticides; Pests    
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&. บทนํา 
 

ศตัรูพืช (pests) เป็นปัญหาที�สาํคญัในการทาํเกษตรกรรม ศตัรูพืชที�สาํคญั ไดแ้ก่ แมลง โรค  วชัพืช และ
สัตวศ์ตัรูพืช  การจดัการศตัรูพืชของเกษตรกรส่วนใหญ่มกัใชส้ารเคมี อย่างไรก็ตาม การใชส้ารเคมีสังเคราะห์
เพื�อป้องกันและกาํจดัศตัรูพืชอย่างไม่ถูกต้องนั�นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ� งแวดล้อม เช่น การ
ปนเปื� อนสารเคมีในแหล่งนํ� า  สารพิษตกคา้งในผลผลิตและสิ�งแวดลอ้มซึ� งเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้ผูบ้ริโภค และ
สัตวเ์ลี� ยงทั�วไป รวมทั�งสัตวที์�เป็นอาหารของมนุษย ์ นอกจากนี� เมื�อมีการใชส้ารเคมีบ่อยขึ�นทาํให้แมลงศตัรูพืช
สร้างความตา้นทานต่อสารเคมีที�ใช ้ ในปี ค.ศ.89:; ประเทศองักฤษมีรายงานว่าแหล่งนํ� าที�มีสารกาํจดัศตัรูพืช
เขม้ขน้มากกวา่ที�ยอมให้มีไดพ้บมากถึง =9: แห่ง รวมทั�งแหล่งนํ� าสําหรับผลิตนํ� าดื�มก็มีสารตกคา้งจากยากาํจดั
วชัพืช (Morgan, DR., 1992) ด้วยเหตุนี� ทาํให้ทุกประเทศเริ�มหันมาสนใจและเริ� มแก้ไขปัญหาดังกล่าว            
สารธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกหนึ�งที�นาํมาใชท้ดแทนสารเคมีสังเคราะห์ และไดเ้ริ�มมีการพฒันาการนาํสารสกดั
จากธรรมชาติมาใช้ในการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช เนื�องจากสารสกดัจากธรรมชาติไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้
ผูบ้ริโภค และผลผลิต อีกทั�งไม่มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและศตัรูธรรมชาติ สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ    
ไดง่้ายจึงไม่มีการตกคา้งอยูใ่นผลิตผลและสิ�งแวดลอ้ม  การใชส้ารสกดัจากพืช สารชีวภณัฑ์ และวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรจึงเป็นทางเลือกหนึ�งของการกาํจดัศตัรูพืชอยา่งย ั�งยนื 

พืชสมุนไพรหลายชนิด ถูกนาํมาใช้ป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชมานาน เช่น โล่ติ@น และยาฉุนใช้ในการ
กาํจดัเพลี� ย  สารสกดัจากสะเดาใช้กาํจดัหนอนใยผกั และดอกไพรีทรัม (pyrethrum) ใช้ไล่ยุง พืชที�ใช้กาํจดั
ศตัรูพืชส่วนใหญ่เป็นพืชที�อยูใ่นวงศ ์Annonaceae, Asteraceae, Canellaceae, Libiatae, Meliaceae และ Rutaceae  
พืชในสกุลวา่นนํ� า (Acorus) ที.อยูใ่นวงศ ์Araceae  เช่น Acorus gramineus Solander  จะมีสารออกฤทธิC ตวัสําคญั
ที�ใช้ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ซึ� งได้จากการสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอลจากเหง้าของว่านนํ� า คือ 

phenylpropenes, cis-asarones และ trans-asarones  สารสกดันี� มีคุณสมบติัในการกาํจดัตวัเต็มวยัเพศเมียของ 
Nilaparvata lugens และตวัอ่อนของ Plutella xylostella (Lee, HK., Park, C., and Ahn, YJ., 2002)  นํ� ามนัหอม
ระเหยจากพืชที�เป็นที�รู้จกักนัดีว่ามีคุณสมบติัในการไล่แมลง ไดแ้ก่ นํ� ามนัตะไคร้หอม (citronella) มีสารออก
ฤทธิC สําคญัคือ citronellal ซึ� งเป็น acyclic monoterpene และได้ถูกนํามาใช้ทดแทนสาร N,N-diethyl-m-
toluamide (DEET) สาํหรับป้องกนัยงุและแมลงกดั โดยมีจาํหน่ายในรูปของครีมและโลชั�น limonene จากเปลือก
ส้มใช้ควบคุมหมดัและไร เมล็ดของพืชตระกูลส้มจะประกอบดว้ยสารลิโมนอยด์ (limonoids) ที�มีคุณสมบติั
ยบัย ั�ง/ตา้นการกิน ยบัย ั�งการฟักและการวางไข่ของแมลง ไดแ้ก่ สารลิโมนอยด์ที�สกดัจากเมล็ดส้มเขียวหวาน     
มีผลทาํใหก้ารกินอาหารของหนอนกระทูห้อมลดลงและยบัย ั�งการฟักไข่ของแมลง (ณฏัฐา และคณะ, =IIJ) 

ในประเทศจาไมกา้ มีการวจิยัพืชสมุนไพร LLM ชนิด ในระหวา่งปี ค.ศ. 89M:-=JJ8 สําหรับใชรั้กษาโรค
และทดสอบประสิทธิภาพทางชีววทิยา พบวา่ พืชสมุนไพรส่วนใหญ่จะใชใ้นการรักษาโรค มีเป็นส่วนนอ้ยที�ใช้
เป็นสารกาํจดัศตัรูพืช ตวัอยา่งพืชที�มีการทดสอบประสิทธิภาพทางการเกษตรเพื�อใชก้าํจดัแมลง ไดแ้ก่ สาบเสือ 

(Eupatorium odoratum) มนักลอย (Dioscorea polygonoides)  พริก (Capsicum annum) และยาสูบ (Nicotiana 



 p

tabacum)  พืชที�ใชก้าํจดัไรศตัรูพืช ไดแ้ก่ ละหุ่ง (Ricinus communis) โหระพา (Ocimum micranthum)  พืชที�ใช้
กาํจดัไส้เดือนฝอย ไดแ้ก่ กระเจี@ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) เครื�องเทศ (Pimento dioica) พืชในวงศ ์Piperaceae 
นอกจากจะใช้เป็นยารักษาไขห้วดัและอาการปวดทอ้งแล้วยงัใช้เป็นสารไล่แมลง ซึ� งมีสารสําคญัในพืช คือ 

phenylpropanoids, butanolides, benzoic acid และอนุพนัธ์ของ flavonoids ( Mitchell, SA., and  Ahmad, MH., 
2006) 

ปัจจุบนัสารสกดัจากพืชบางชนิดได้ทาํเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปจาํหน่าย เช่น Nimbicidine ซึ� งเป็น
ผลิตภณัฑ์สารสกดัจากสะเดาที�ใชใ้นการกาํจดัมอด Tribolium castaneum Herbst (Das, DR., Parween, S., and 
Faruki, SI., 2006)  นอกจากนี�ไดมี้การจดสิทธิบตัรสารกาํจดัศตัรูพืชที�ผลิตจากนํ� ามนัหอมระเหยและนํ� ามนัหอม
ระเหยผสมกบัสารสกดัจากพืช (Bessette, SM., 2002)  เพื�อปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑใ์นการเป็นสารกาํจดัแมลง
ให้ดียิ�งขึ�น โดย Safer Gro Laboratories, Inc. (2001) ไดผ้ลิตผลิตภณัฑ์จากนํ� ามนัผสมสารสกดัจากกระเทียม 
(Allium  sativum Linn.) เพื�อใชก้าํจดัแมลง ไดแ้ก่ หนอน เพลี�ย แมลงปีกแข็ง รวมทั�งใชไ้ล่แมลง ในประเทศไทย
มีผลิตภณัฑ์สารสกดัจากพืชที�ใช้ป้องกนัและกาํจดัแมลงศตัรูพืชจาํหน่ายในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์สะเดา  
หางไหล หรือ โล่ติ@น และผลิตภณัฑย์ากนัยงุจากตระไคร้หอม  

นอกจากสารสกดัและนํ�ามนัหอมระเหยจากพืชที�มีคุณสมบติัในการใชเ้ป็นสารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช
แลว้ นํ� าส้มควนัไม ้(wood vinegar) ยงัเป็นผลิตภณัฑ์ธรรมชาติที�นาํมาใช้ประโยชน์ดา้นการเกษตร เป็นผลิตผล
พลอยได้จากการเผาไหม้ไม้ฟืนสดในเตาเผาถ่าน (สภาพอบัอากาศ มีอุณหภูมิเผาไหม ้8=J-MLJ oC ) ทาํให้
สารอินทรียที์�สะสมในฟืนไมส้ดสลายกลายเป็นไอ เมื�อไอกระทบความเย็นจากท่อควบแน่นที�ต่อจากปล่อง
ระบายควนัจากเตาเผาจะไดข้องเหลวที�เรียกว่า “ นํ� าส้มควนัไมดิ้บ ” (raw wood vinegar) ซึ� งการนาํไปใช้
ประโยชน์ขึ�นอยูก่บัอตัราส่วนของนํ� าส้มควนัไมแ้ละนํ� าที�ใช้ นํ� าส้มควนัไมดิ้บจะประกอบดว้ยสารเคมีมากกว่า 
=JJ ชนิด เช่น กรดนํ� าส้ม (acetic acid)  ฟอร์มลัดีไฮด์ (formaldehyde)  เอทิลวาเลอเรต (ethyl valerate)              
เมทานอล (methanol)  นํ�ามนัดิบ (tar) และสารอื�น ๆ  การนาํนํ�าส้มควนัไมดิ้บไปใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ การกระตุน้
การงอกของเมล็ดพืช  ควบคุมการระบาดของไส้เดือนฝอย  ยบัย ั�งการเจริญของเชื�อโรคพืชอนัเกิดจากจุลินทรีย ์ 
ช่วยไล่แมลงศตัรูพืช และใชป้รับปรุงดิน (Pangnakorn, U., 2008) 

สิ� งมีชีวิตกาํจดัศตัรูพืช (biopesticides) เป็นผลิตภณัฑ์ที.ได้จากสิ.งมีชีวิตและใช้ควบคุมศตัรูพืช เช่น        
จุลินทรีย์  ตวัหํE า  ตวัเบียน ไส้เดือนฝอย ไวรัสและแบคทีเรีย biopesticides เป็นแนวทางหนึ� งในการจดัการ
ศตัรูพืชเพื�อการเกษตรที�ย ั�งยืน ปัจจุบนัมีแนวโนม้ในการใช ้ biopesticides เพิ�มมากขึ�น เช่น ในประเทศองักฤษ 
และเนเธอร์แลนด ์ใช ้biopesticides ในการกาํจดัแมลงศตัรูพืชของพืชที�ใชรั้บประทานโดยจุลินทรียที์�ใชส้ามารถ
ควบคุมศตัรูพืชที�ไม่มีกระดูกสันหลงั เช่น แบคทีเรีย โปรโตซัว เชื�อรา หรือ ไวรัสที�เป็นศตัรูพืชธรรมชาติได ้ 
การเลือกใช้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติจะไม่มีสารพิษตกค้างและไม่ทําอันตรายต่อสัตว์ที�มีกระดูกสันหลัง             
จึงปลอดภยัต่อมนุษย ์สัตวเ์ลี� ยง และสัตวป่์าที�มีกระดูกสันหลงั นอกจากนี�  biopesticides ยงัมีความจาํเพาะต่อ
ศตัรูพืชในระดบัสูง เช่น Bacillus thuringiensis (Bt) ใชส้ําหรับกาํจดัแมลง ส่วน Trichoderma harzianum        
ใชส้าํหรับกาํจดัเชื�อรา (Chandler, D., et al., 2008) 



 z

(. แหล่งที*มาของนํ�ามันหอมระเหย 
 
 พืชโดยทั�วไปจะสร้างสารประกอบเคมีอยู่ = ประเภท คือ สารประกอบปฐมภูมิ (primary metabolites) 
และสารประกอบทุติยภูมิ (secondary metabolites) สารประกอบปฐมภูมิจะเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการดาํรงชีวิต
ของพืช ไดแ้ก่ แป้ง นํ� าตาล เซลลูโลส กรดอะมิโน และโปรตีน ส่วนสารประกอบทุติยภูมินั�นไม่มีความจาํเป็น
ต่อการดาํรงชีวิตของพืชโดยตรง  พืชแต่ละตระกูลหรือสายพนัธ์ุจะสร้างสารประกอบทุติยภูมิที�ต่างกนั โดยจะ
สะสมสารประกอบทุติยภูมิไวใ้นส่วนต่างๆ ของพืช  และออกฤทธิC ในพืช   พืชหลายชนิดสามารถสร้าง
สารประกอบทุติยภูมิเพื�อใชใ้นการควบคุมศตัรูพืช ซึ� งสารประกอบทุติยภูมินี� มีมากมายหลายชนิดและยากต่อการ
จาํแนก เนื�องจากการสังเคราะห์เกิดขึ�นในพืช  สารออกฤทธิC ที�สําคญัในการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช ได้แก่ 
นํ� ามันหอมระเหย ซาโปนิน แทนนิน สารประกอบฟีนอล(phenol) อัลคาลอยด์ (alkaloid) ไพรีทรินส์ 
(pyrethrins) กรดอินทรีย ์ ไขมนั และสารอื�นๆ  
 นํ� ามนัหอมระเหย (essential oils) เป็นสารออกฤทธิC ที�สําคญัสารหนึ�งในการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช
สามารถสกดัเป็นของเหลวที�ระเหยไดจ้ากส่วนต่างๆ ของพืช คาํวา่ “essential” มาจากคาํวา่ “essence” หมายถึง 
กลิ�น หรือ รส โดยทั�วไปพืชแต่ละชนิดจะมีกลิ�นเฉพาะตวั  โดยส่วนมากจะมีกลิ�นหอม ระเหยง่ายที�อุณหภูมิห้อง 
สารประกอบในนํ� ามนัหอมระเหยจะเป็นสารพวกเทอร์ปีนส์ และฟีนอลที�มีนํ� าหนักโมเลกุลตํ�า ที�นาํมาใช้
ประโยชน์เกี�ยวกบันํ� าหอม สารปรุงแต่งกลิ�นในอาหารและยา  ซึ� งคุณสมบติัที�สําคญัที�สุดในนํ� ามนัหอมระเหย  
คือ เป็นสารระงบัเชื�อและตา้นจุลินทรีย ์ที�มีบทบาทในการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชได้ กล่าวคือ นํ� ามนัจาก
ตะไคร้หอมที�ใชไ้ล่ยุง จะมีสารออกฤทธิC  คือ citronellol,  citronellal และ geraniol  ส่วนสาร limonene ที�ไดจ้าก
เปลือกส้มนั�นใชส้าํหรับกาํจดัหมดั เห็บ หรือ ไร 
 
+. การสกดันํ�ามันหอมระเหย 
 
 พืชแต่ละชนิดมีการสะสมนํ� ามนัหอมระเหยไวใ้นส่วนต่างๆ ของพืช  การนาํพืชมาสกดันํ� ามนัหอม
ระเหยจึงตอ้งรู้วา่ควรใชส่้วนใดของพืชมาสกดั เช่น ตะไคร้หอมจะสะสมนํ� ามนัหอมระเหยไวที้�ใบ  และขมิ�นชนั
สะสมไวที้�เหงา้ การสกดันํ�ามนัหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที�ใชใ้นการเกษตรมีวธีิหลกัๆ คือ การใชต้วัทาํละลาย
และการกลั�น ซึ� งวิธีที�เหมาะสมสําหรับการสกดันํ� ามนัหอมระเหยคือ การกลั�นด้วยไอนํ� าและการกลั�นดว้ยนํ� า    
ซึ� งใชเ้วลาในการสกดัประมาณ =-I ชั�วโมง โดยมีรายละเอียดดงันี�   

+.&  การกลั*นด้วยไอนํ�า (steam distillation) วิธีนีE ตอ้งมีเครื.องทาํไอนํE าโดยผา่นไอนํE าที.มีความดนัสูงเขา้
ไปยงัตวัอยา่งพืชที.วางอยูบ่นตะแกรง นํE ามนัหอมระเหยที.สกดัไดจ้ะถูกพาออกมากบัไอนํE า ผา่นเครื.องควบแน่น
จนไดน้ํE ามนัหยดออกมาปนกบันํE า จากนัEนตัEงทิEงไวใ้ห้แยกชัEนตามคุณสมบติัความถ่วงจาํเพาะโดยนํE ามนัหอม
ระเหยที.เบากวา่นํEาจะอยูเ่หนือนํEา ส่วนนํEามนัที.หนกักวา่นํEาจะอยูด่า้นล่าง 



 }

 �.�  การกลั�นด้วยนํ&า (water distillation หรือ hydrodistillation) วิธีนีE จะตม้พืชโดยตรงกบันํE า ไอของนํE า
และนํEามนัจากพืชจะระเหยผา่นไปยงัเครื.องควบแน่น และไดน้ํE าปนกบันํE ามนัแยกชัEนกนัเช่นเดียวกบัวิธีการกลั.น
ดว้ยไอนํE า ในห้องปฏิบติัการจะใช้ชุดกลั.น clevenger-type โดยมีส่วนรับนํE ามนัที.สกดัไดแ้ยกชัEนนํE าและนํE ามนั
ออกจากกนั   
 
.. หน้าที*และคุณสมบัติของนํ�ามันหอมระเหยในการเป็นสารฆ่าศัตรูพชืและสัตว์ 
 

4.1 สารกาํจัดแมลง (Insecticidal activity) 
แมลง เป็นศตัรูพืชที�สําคญัในการทาํเกษตรกรรม จึงทาํให้การหาและทดสอบประสิทธิภาพของสาร   

เพื�อควบคุม หรือ กาํจดัแมลง มีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง พืชหลายชนิดมีสารที�มีคุณสมบติัในการเป็นสารกาํจดัแมลง 
เช่น นิโคตินจากใบยาสูบ (Nicotiana tabacum) anabasine และ lupinine อลัคาลอยด์จาก Russian weed 
(Anabasis aphylla)  โรติโนน (rotenone) จากรากของพืชสกุล Derris, Lonchocarpus และ Tephrosia เช่น      
หางไหล (Derris eliptica) และ สารไพริทรินส์(pyrethrins) จากดอกของตน้ไพริทรัม (Chrysanthemum 

cinerariaefolium) (Yang, P., Ma, Y., and Zheng, S., 2005; Duke, SO.,1990) นํ� ามนัหอมระเหยจากพืชนั�น   
ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการแพทย์ โดยองค์ประกอบทางเคมีของนํ� ามนัหอมระเหยที�สําคญั คือ monoterpenes, 
phenolics และ sesquiterpenes   ซึ. ง Isman, MB., Wan, AI., and Passreiter, CM. (2001) ไดศึ้กษาคุณสมบติัการ
กาํจดัแมลงของนํ� ามนัหอมระเหยจากพืช =8 ชนิด ที�มีผลต่อตวัอ่อนระยะที�สามของหนอน  Spodoptera litura 
พบวา่ นํ� ามนัหอมระเหยจาก Satureia hortensis,  Thymus serpyllum และ Origanum creticum จะทาํให้ตวัอ่อน
ของหนอนตายมากกวา่ ��% โดยปริมาณของนํE ามนัหอมระเหยและเวลาที.ใชเ้วลา คือ ��� ไมโครกรัม และ ]z 
ชั.วโมง ตามลาํดบั แต่นํ� ามนัจาก Mentha arvensis  สามารถทาํให้หนอนตายเพียง IJ% การที�นํ� ามนัหอมระเหย
จากพืชจาก Thymus   และ  Satureia มีคุณสมบติัในการกาํจดัแมลงสูง เนื�องมาจากมีสาร monoterpenoid phenol, 
thymol และ carvacrol  อยูใ่นปริมาณมาก โดยนํ� ามนัจาก Thymus serpyllum และ Origanum marjorana มีความ
เป็นพิษต่อแมลงปีกแข็งที�เป็นแมลงศตัรูของถั�วมากที�สุด ขณะที�นํ� ามนัหอมระเหยจาก Origanum และ Satureia 
มีความเป็นพิษต่อตวัอ่อนและตวัเตม็วยัของแมลงวนัผลไม ้ 

4.2 สารไล่แมลง (Repellent activity) 
สารเคมีที�ใช้สื� อสารที�มีผลต่อพฤติกรรมของแมลงโดยใช้ระบบรับรู้ความรู้สึกด้วยเซ็นเซอร์เคมี 

(chemosensory) สามารถแยกเป็น = ชนิด คือ เซ็นเซอร์เคมีรับรู้ดว้ยกลิ�น (olfactory) และเซ็นเซอร์เคมีรับรู้ดว้ย
รส (taste)  คุณสมบติัของสารไล่แมลงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแมลงผา่นการรับรู้ดว้ยกลิ�น สารเคมีที�จดัวา่
เป็นสารไล่แมลงส่วนมากเป็นสารในกลุ่ม terpenoids ที�ระเหยได ้เช่น terpenen-4-ol  ที�โมเลกุลของสารจะไป
กระตุน้พฤติกรรมการหลีกเลี�ยงของแมลง  สารที�ระเหยไดน้อกจากจะเป็นสารไล่แมลงแลว้ยงัเป็นสารล่อแมลง
ไดด้ว้ย  และมีความเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของแมลง  โดยที�สารแต่ละชนิดอาจไล่แมลงไดช้นิดเดียวหรือมากกวา่
หนึ�งชนิด  สารไล่แมลงจึงเป็นทางเลือกหนึ�งของการกาํจดัแมลง ส่วนใหญ่นาํมาใชเ้พื�อป้องกนัแมลงกดัต่อย เช่น 



 �

ยงุ เห็บ ริ�น ไร หมดั   และแมลงกดั ซึ� งเป็นสาเหตุหนึ�งของการเสียชีวติในคนไข ้อนัเนื�องจากการถูกกดัทาํให้เกิด
การติดเชื�อและอกัเสบ  นอกจากนี�แลว้ยงันาํมาใชก้บับรรจุภณัฑเ์พื�อป้องกนัการทาํลายของผลผลิตที�เก็บไวด้ว้ย 

การใช้สารไล่แมลงมีมานานแลว้จากการนาํนํ� ามนัพืช ควนั หรือ ยางเหนียว มาใช้กาํจดัแมลงในช่วง
ก่อนสงครามโลกครั� งที�สองที�รู้จกักนัดี คือ นํ� ามนัตะไคร้หอม (citronella) ซึ� งบางครั� งใช้กาํจดัเหาบนศีรษะ   
ภายหลงัสงครามโลก  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดค้ดักรองสารที.มีศกัยภาพในการไล่แมลงขึEนในปี ค.ศ. ��}p   
สาร N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) ไดถู้กคิดคน้ขึEนมา พบวา่ เป็นสารที.ใชใ้นการไล่ยุง และเริ.มมีผลิตภณัฑ์
ของ DEET ออกมาจาํหน่าย แมว้า่ DEET จะเป็นสารที.ใชไ้ล่ยุงทั.วไปแต่ก็มีรายงานวา่ ไม่สามารถยอ่ยสลายได้
ทางชีวภาพ  มีความเป็นพิษต่อผิวหนงั ประสาท และระบบภูมิคุม้กนัจากการใช้ผลิตภณัฑ์ที.ไม่ถูกตอ้งหรือใช้
ติดต่อกนัเป็นเวลานาน   ผูใ้ชจึ้งเลือกที.จะใชส้ารไล่แมลงจากผลิตภณัฑธ์รรมชาติ เช่น ผลิตภณัฑ์ไล่ยุงจากนํE ามนั
ตะไคร้หอม นอกจากนีE ยงัมีผลิตภณัฑ์ไล่ยุงตวัอื.นนอกจากนํE ามนัจากตะไคร้หอม คือ นํE ามนัหอมระเหยสกดัจาก 
ยคูาลิปตสั ไมส้นซีดา้ ลาเวนเดอร์  ฯลฯ  และ Peterson, C., and Coats, J. (2001) พบวา่ นํE ามนัสะเดาผสมกบั
นํEามนัมะพร้าวสามารถป้องกนัยงุไดน้านถึง �] ชั.วโมง  และสารไล่แมลงจดัเป็นเครื.องมืออนัหนึ.งที.มีบทบาทใน
การป้องกนัโรคอนัเกิดจากแมลง และในอนาคตนํEามนัหอมระเหยอาจมีความสาํคญัในการกาํจดัแมลงในสถานที.
จาํเพาะได ้เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที.เตรียมอาหาร 

นํE ามนัหอมระเหยสกดัจากผลของ Zanthoxylum limonella, ใบของ Citrus aurantifolia และผลของ 

Zlimonella  สามารถนาํมาผสมกบันํEามนัมสัตาดและนํEามนัมะพร้าวได ้มีประสิทธิภาพในการไล่แมลง  การผสม
กบันํE ามนัมสัตาดจะมีคุณสมบติัดีกว่าการผสมกบันํE ามนัมะพร้าว  พืชอื.นๆ ที.มีคุณสมบติัไล่ยุงไดเ้ช่นกนั ไดแ้ก่ 
ดอกผกากรอง (Lantana camara)  คนทีเขมา (Vitex negundo)  ผกัเหี.ยหรือโกศจุฬาลาํพา (Artemisia vulgaris) 
(Katz,TM., Miller, JH., and Hebert, AA., 2008) 

Choochote, W., et al. (2007) ไดท้าํการสกดันํE ามนัหอมระเหยที.มีคุณสมบติัไล่ยุง (Aedes aegypti) จาก
พืช �� ชนิดในห้องปฏิบติัการ พบว่า นํE ามนัหอมระเหย p ชนิด จาก Zanthoxylum piperitum, Anethum 

graveolens และ Kaemferia galanga  สามารถป้องกนัยงุได ้�,  �.} และ �.]} ชั.วโมง  ตามลาํดบั ส่วนนํE ามนัหอม
ระเหยจากพืชอีก � ชนิด ไม่มีผลต่อการไล่ยุง แต่เมื.อนาํมาผสมกบัวานิลิน ��% พบว่า สามารถไล่แมลงได ้  
Hori, M. (2003) ไดท้ดสอบคุณสมบติัการไล่แมลงทาํลายยาสูบ Lasioderma serricorne (Fabricius) ของนํE ามนั
หอมระเหยจากพืช }� ชนิดที.ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื.องสําอาง โดยใช้เครื.อง olfactometer พบว่า
คุณสมบติัการเป็นสารไล่แมลงของนํEามนัหอมระเหยขึEนอยูก่บัความเขม้ขน้ที.ใช ้  

..� สารออกฤทธิ4ทางชีวภาพ (Bioactivity) 
สารประกอบทุติยภูมิจากพืชหลายชนิดมีคุณสมบติัทางชีววิทยาที�มีผลต่อแมลง เช่น สามารถกาํจดัตวั

อ่อน ยบัย ั�งการกิน เป็นสารไล่แมลง ยบัย ั�งการวางไข่ และกาํจดัเชื�อรา ปัจจุบนัทั�วโลกมีการตื�นตวัหนัมาสนใจใช้
สารธรรมชาติที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้มในการควบคุมศตัรูพืช จึงมีงานวิจยัที�เกี�ยวกบัการใชส้ารสกดัและนํ� ามนั
หอมระเหยจากพืชที�มีคุณสมบติัทางชีววิทยา เช่น Artemisia judaica L. ซึ. งเป็นไมพุ้่มในแถบทะเลทรายและ
คาบสมุทรซีนาย โดย Abdelgalei, SAM., et al. (2008) ไดแ้ยกสารสกดันํE ามนัหอมระเหยจากพืชชนิดนีE และ
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ทดสอบคุณสมบติัทางชีววทิยาดา้นการเป็นสารไล่แมลง สารยบัย ัEงการกิน และสารตา้นเชืEอรา โดยการนาํนํE ามนั
หอมระเหยจาก A.  judaica  มาแยกสารดว้ยวิธีโครมาโทกราฟ พบวา่ ประกอบดว้ยสารออกฤทธิ= สําคญั ] ชนิด
คือ trans-ethyl cinnamate และ piperitone เมื.อนาํไปทดสอบกบัตวัอ่อนของ Spodoptera littoralis (Boisd.) 
พบว่า trans-ethyl cinnamate และ piperitone มีคุณสมบติัเป็นสารไล่แมลงและยบัย ัEงการกิน นอกจากนีE        
trans-ethyl cinnamate (LD50 = 0.37 ไมโครกรัม/ตวัอ่อน) ยงัมีความเป็นพิษมากกวา่ piperitone  (LD50 = 0.68 
ไมโครกรัม/ตวัอ่อน) โดยที.ความสามารถในการยบัย ัEงการกินของตวัอ่อนขึEนอยูก่บัความเขม้ขน้ กล่าวคือ สารทัEง 
] ชนิดนีE มีคุณสมบติัในการยบัย ัEงการกินได ้��� %  ที.ความเขม้ขน้ �,��� ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เมื.อทดสอบการ
ตา้นเชืEอรา พบวา่ สารทัEง] ชนิด มีคุณสมบติัตา้นเชืEอรา โดย trans-ethyl cinnamate สามารถตา้นเชืEอราไดดี้กวา่ 
piperitone เช่นเดียวกบัการเป็นสารไล่แมลง 

Chloroxylon swietenia DC เป็นพืชสมุนไพรและไมห้อมในวงศ ์ Rutaceae พบในป่าแดง หรือ ป่าโคก 
(Dry deciduous forest) นํE ามนัหอมระเหยจากใบและตน้ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย monoterpenes  sesquiterpenes 
hydrocarbons และ oxygenated monoterpene โดยนํ� ามนัหอมระเหยที�สกดัไดจ้ากใบประกอบดว้ยสารหลกั คือ 
limonene, geijerene, pregeijerene, germacrene-D และ trans-ß-ocimene  ส่วนนํ� ามนัหอมระเหยที�สกดัจากตน้
ประกอบดว้ย methyl eugenol, limonene,  pregeijerene,  geijerene และ germacrene-D จากการทดสอบ
คุณสมบติัทางชีววิทยาในการเป็นสารไล่แมลงและสารยบัย ั�งการกินของหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa 

armigera ) พบวา่ ความเป็นพิษของนํ�ามนัหอมระเหยจากใบและตน้ ที�ประกอบดว้ย geijerene และ pregeijerene 
จะมีความเป็นพิษมากกวา่ germacrene-D และ limonene โดย geijerene และ pregeijerene มีคุณสมบติัยบัย ั�ง   
การกินสูงสุด (Kiran, SR., Devi, PS., and Reddy, KJ., 2007) 

พืชในสกุล Cleome (ผกัเสี� ยน) ไดแ้ก่ Cleome gynandra (L.) Briq Cleome chelidonii L. และ Cleome 

viscose L.  เป็นพืชพื�นเมืองที�ใชใ้นการรักษาโรค เช่น รูมาติซึม และปวดศีรษะ Somboon, S., and Pimsaman, S. 
(2006) ไดท้ดสอบคุณสมบติัทางชีววทิยาดา้นความเป็นพิษของสารสกดัจากพืชในสกุลนี�ทั�ง L ชนิดนี� ที�มีต่อดว้ง
งวงขา้ว (Sitophilus oryzae L.)  ซึ� งเป็นศตัรูในโรงเก็บ พบว่า สารสกดัของ Cleome viscose และ Cleome 

gynandra  มีความเป็นพิษสูงกวา่สารสกดัจาก Cleome chelidonii นอกจากนี�สารสกดัจาก Cleome viscosa  ยงัมี
คุณสมบติัยบัย ั�งการวางไข่ของแมลงสูงอีกดว้ย นํ� ามนัหอมระเหยจาก Foeniculum vulgare Mill และ Hyptis 

suaveolens สามารถใชค้วบคุมเพลี�ยอ่อน Hyadaphis foeniculi Passerini และ Aphis gossypii Glover ที�เป็น
ศตัรูพืชในวงศ ์ Umbeliferae โดย Malvaceae   Foeniculum vulgare Mill ซึ� งเป็นพืชสมุนไพรที�ใชเ้ป็นยารักษา
โรคเกี�ยวกับทางเดินหายใจในประเทศบราซิลได้นํามาใช้ปรุงรสอาหาร ป้องกันเชื�อราของผลไม้หลังการ        
เก็บเกี�ยว  องคป์ระกอบที�สาํคญัในนํ� ามนัหอมระเหยของสมุนไพรชนิดนี�  คือ (E)-anethol  fenchone และ methyl 
chavicol   แมงลกัคา  (Hyptis suaveolens)  เป็นวชัพืชและมีกลิ�นจึงนาํมาใชผ้ลิตนํ� าผึ�ง นํ� ามนัหอมระเหยที�ไดมี้
คุณสมบติัยบัย ั�งเชื�อแบคทีเรียและเชื�อรา สารหลกัในนํ� ามนัหอมระเหยนี� ประกอบดว้ย sabinene  1,8-cineole  
spathulenol,  (E)-caryophyllene และ bicyclogermacrene  การใชน้ํ� ามนัหอมระเหยจากพืชในวงศ ์ Malvaceae 
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ได้แก่  Foeniculum vulgare Mill และแมงลกัคานี�  สามารถกาํจดัเพลี� ยอ่อนได้โดยไม่เป็นอนัตรายต่อผึ�ง        
(Apis mellifera L.) (Abramson, CI., et al., 2007) 

4.4 สารกาํจัดไส้เดือนฝอย (Nematicidal activity) 
ไส้เดือนฝอย เป็นปรสิตต่อพืชโดยจะไปทาํลายรากพืช ปัจจุบันมีการควบคุมด้วยการใช้สารเคมี

สังเคราะห์และปลูกพืชที�ต้านทานต่อไส้เดือนฝอย แต่อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมีทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้ม มนุษย ์และสัตว ์เช่น ตรวจพบอลัดิคาร์บ (aldicarb) ที�มีความเป็นพิษสูงในการกาํจดัแมลงและ
ไส้เดือนฝอยในนํ� าใตดิ้น ดงันั�นจึงหาทางเลือกอื�นเพื�อกาํจดัไส้เดือนฝอย  ซึ� งพืชเป็นแหล่งธรรมชาติของสาร
กาํจดัศตัรูพืชที�สามารถกาํจดัไส้เดือนฝอยได ้ สารกาํจดัไส้เดือนฝอยหลายชนิดที�ไดจ้ากพืชส่วนใหญ่จะอยู่ใน
วงศ์ Asteraceae  สาร  α-Terthienyl จากดาวเรืองมีคุณสมบติัใชก้าํจดัไส้เดือนฝอยที.แรง สารอื.นจากพืช เช่น 
อนุพนัธ์ของพอลิอะเซทิลีน (polacetylenes) และเบนโซฟูรานส์  (benzofurans) ก็มีคุณสมบติักาํจดัไส้เดือนฝอย
เช่นกนั แต่อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีการพฒันาไปถึงระดับการคา้ สารที.ระเหยได้จากพืชโดยเฉพาะนํE ามนัหอม
ระเหย โดยทั.วไปจะใช้ในเครื. องสําอาง ยา และอุตสาหกรรมอาหาร  นํE ามันหอมระเหยจาก Pelargonium 

graveolens, Ocimum sancutum, Ocimum basilicum, Mentha piperita และ Mentha spicata มีคุณสมบติักาํจดั
ไส้เดือนฝอย ซึ. งในนํE ามนัหอมระเหยดังกล่าว พบว่า มีสารซิโทรเนลอล (citronellol) ยูจีนอล (eugenol)            
เจอรานิออล (geraniol) และลินาลูล (linalool)  โดยศตัรูพืชในดินตอ้งใชค้วามเขม้ขน้ที.สูง เช่น ในการกาํจดั
ไส้เดือนฝอย Meloidogoyne arenarea ใช ้geraniol, eugenol, linalool และนํE ามนัเป็ปเปอร์มินต ์(peppermint oil) 
ในปริมาณสูงถึง �,}�� ส่วนในลา้นส่วน จากการทดสอบประสิทธิภาพนํE ามนัหอมระเหยจากพืช ]� ชนิดที.มีต่อ
ไส้เดือนฝอยปมราก Meliodogyne javanica ในห้องปฏิบติัการ พบว่า นํE ามนัหอมระเหยที.มีประสิทธิภาพสูง 
ไดแ้ก่ นํE ามนัหอมระเหยจาก Carum carvi, Foeniculum vulgare และ Mentha rotundifolia รองลงมา ไดแ้ก่ 
Micromeria fruticosa และ Origanum syriacum นํE ามนัหอมระเหยส่วนใหญ่มีคุณสมบติัยบัย ัEงการฟักตวัของไข่ 
นํE ามนัหอมระเหยที.มีคุณสมบติักาํจดัไส้เดือนฝอยมีการรายงานวา่มีคุณสมบติัในการกาํจดัแมลงไดด้ว้ย แต่การ
ทาํงานของสารในนํE ามนัยงัไม่ชดัเจนว่าจะมีผลกระทบต่อระบบประสาทหรือไปทาํลายผนงัเซลล์และมีผลต่อ
การส่งผ่านสารต่างๆ ของไส้เดือนฝอยหรือไม่ องค์ประกอบหลกัของนํE ามนัหอมระเหยที.มีคุณสมบติักาํจดั
ไส้เดือนฝอย ไดแ้ก่  carvacol, thymol, t-anethole และ carvone ดงัแสดงในตารางที. 1 ไส้เดือนฝอยที.เป็นศตัรู
ของไมส้น เช่น Bursaphelenchus xylophillus นัEน Elbadri, GAA., et al. (2008) ไดส้กดันํE ามนัหอมระเหยและ
สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการกําจัดไส้เดือนฝอยชนิดนีE  พบว่า นํE ามันที.สกัดจากกานพลู (Syzygium 

aromaticum)  มสัตาด (Brassica intergrefolia) Thyme (Thymus vulgaris) และ Pelargonium inquinans  
สามารถกาํจดัไส้เดือนฝอยไดดี้มาก เช่นเดียวกบัสารที.สกดัจาก Magnolia offinalis     
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ตารางที. �  องคป์ระกอบทางเคมีหลกัของนํEามนัหอมระเหยจากพืชที.มีคุณสมบติัเป็นสารกาํจดัไส้เดือนฝอย   
 

พืช (Botanical name)  สารประกอบหลกั (main component) 
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 

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 สารกาํจัดตัวเต็มวยัของแมลง (Adulticidal activity) 
การกาํจดัตวัเต็มวยัของแมลง เช่น การกาํจดัยุง เป็นสิ� งสําคญัต่อสุขอนามยัของประชาชนทั�วโลก         

นอกจากยุงจะทาํความรําคาญแล้วยงัทาํให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น มาเลเรีย โรคเทา้ช้าง และไขส่้า สารเคมีที�ใช้
ควบคุมยุงมีหลายชนิด เช่น สารในกลุ่ม  organochlorine, organophosphorus, carbamates, pyrethroid และอื.นๆ 
แมว้า่สารเหล่านีEจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมยุง แต่อาจตกคา้งและเป็นพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม นอกจากนี� ยุงอาจ
สร้างความตา้นทานต่อยาที�ใชไ้ด ้ จึงตอ้งหาสารใหม่ที�ควบคุมยุงและไม่เป็นพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม เสื�อมสลายทาง
ชีวภาพไดง่้ายและมีราคาถูก  พืชจาํนวนมากที�มีคุณสมบติัเป็นสารกาํจดัลูกนํ�ายงุหรือตวัเต็มวยัหรือเป็นสารไล่ยุง  
เช่น สารสกดัจากดาวเรือง (Tagetes minuta) นํE ามนัจาก Pluchea dioscoridis  และสารสกดัจาก Thymus 

capitatus  ที.สกดัดว้ยปิโตรเลียมอีเทอร์   Yang, P., Ma, Y., and Zheng, S. (2005) ไดศึ้กษานํE ามนัหอมระเหยจาก
พืช  I ชนิด ไดแ้ก่ rutaceae oil, asteraceae oil, metha piperta oil, citronella oil และ carvacryl oil  ที�มีผลในการ
ฆ่าตวัเตม็วยัของยงุ Culex pipiens   quinquefasciatus  โดยใชว้ธีิรมควนั พบวา่ พืชทัEง } ชนิดมีคุณสมบติักาํจดัยุง
ได ้ทัEงนีEความเป็นพิษต่อตวัเต็มวยัของยุงขึ�นอยูก่บัระยะเวลาการรมควนั โดย rutaceae oil  มีความเป็นพิษมาก
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ที�สุด ซึ� ง rutaceae oil ประกอบดว้ยสารหลกั คือ α-citral (33.50%) และ citral (35.77%)  โดย citral เป็นสารออก
ฤทธิC ที�สามารถทาํใหย้งุตายโดยใชร้ะยะเวลาในการรมควนัสั�น คือ J.I ช.ม.  (LC50 0.0012%)  

4.6 สารต้านจุลนิทรีย์ (Antimicrobial activity) 
การใชส้ารเคมีในการป้องกนัและควบคุมการทาํลายของศตัรูพืชหรือจุลินทรียที์�ทาํลายผลผลิตในไร่นา 

ในโรงเก็บ และระหว่างการขายสินคา้ของผลผลิตทางการเกษตรนั�น ได้มีงานวิจยัที�พฒันาทางเลือกในการ
ป้องกนัความเสียหายของผลิตผลที�มีประสิทธิภาพโดยมุ่งไปยงัการใชส้ารธรรมชาติจากจุลินทรีย ์ พืช และสัตว ์  
พืชมีศกัยภาพในการตา้นจุลินทรีย ์เป็นอย่างมาก เนื�องจากมีสารประกอบอยู่หลายชนิด เช่น ไฟโตอาเล็กซิน 
(phytoalexins), ฟลาโวนอยด์ (flavonoids),  กรดอินทรีย ์และสารฟีนอล  ตวัอยา่งพืชและสารออกฤทธิ= ที.สําคญั
ในนํEามนัหอมระเหยของพืชที.มีคุณสมบติัตา้นจุลินทรียแ์สดงไวใ้นตารางที. ] 
 
ตารางที� =  พืชและสารออกฤทธิ= ในนํ�ามนัหอมระเหยของพืชที�มีคุณสมบติัตา้นจุลินทรีย ์   
  

พชื (Botanical name) ชื*อเรียกทั*วไป สารออกฤทธิ4 (active component) 
Allium sativum 

Anethum graveolens 

Capsicum annum 

Cinnamomum cassia 

Juniperus oxycedrus 

Melaleuca alternifolia 

Origanum vulgare 

Pimpinella anisum 

Rosmarinus officinalis 

Syzygium aromaticum 

Thymus vulgaris 

Zingiber officinale 

Garlic 
Dill 

Paprika 
Cassia 
Juniper 
Tea tree 
Oregano 

Anise 
Rosemary 

Clove 
Thyme 
Ginger 

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)  
 

สมุนไพรและเครื. องเทศ เป็นพืชที.มีกลิ.นถูกนํามาใช้เป็นยาและถนอมอาหาร เนื.องจากมีสารที.มี
คุณสมบติัทางดา้นเภสัชกรรม โดยทั.วไปสารที.ตา้นจุลินทรียม์กัพบในส่วนของนํE ามนัหอมระเหยของสมุนไพร
และเครื. องเทศ ซึ. งส่วนใหญ่จะละลายในแอลกอฮอล์และละลายในนํE าได้เล็กน้อย นํE ามันหอมระเหยของ
สมุนไพรและเครื.องเทศ ประกอบดว้ยส่วนผสมของเอสเทอร์ อลัดีไฮด์  คีโตนและเทอร์ปีนส์  เช่น thymol,  
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cinnamaldehyde และ eugenol มีคุณสมบติัในการตา้นเชืEอราที.ทาํให้อาหารเสียหรือสารพิษที.เกิดจากเชืEอรา 
(mycotoxin) Penicillium sp. และ Aspergillus sp. ได ้ นํEามนัหอมระเหยของ Origanum vulgare L. ประกอบดว้ย 
thymol และ carvacrol มีความสามารถในการยบัย ัEงการเจริญของ Aspergillus flavus Link, Aspergillus 

ochraceus K. Wilh  และ  Aspergillus niger van Tieghem  นอกจากนีEนํE ามนัหอมระเหยของสมุนไพรและ
เครื.องเทศยงัใช้ป้องกันผลผลิตที.อาจเสียหาย ซึ. งเกิดจากเชืEอราและแมลงศตัรูในโรงเก็บ จากการทดลองใน
หอ้งปฏิบติัการ พบวา่ monoterpene  และอลัดีไฮดบ์างตวั เช่น cinnamaldehyde ใชย้บัย ัEงการงอกของมนัฝรั.งและ
เชืEอราที.ทาํลายส่วนหวัของดอกไม ้ทิวลิประหว่างการเก็บรักษา carvone เป็น monoterpene  ที.มีคุณสมบติัตา้น
เชืEอรา Fusarium sulphureum ที.ทาํให้หวัมนัฝรั.งเสีย และ carvone ไม่มีผลต่อเชืEอราทุกตวั โดยพบวา่ Fusarium 

solani  ค่อนขา้งมีความทนทานต่อการยบัย ัEงของ carvone   (Gorris, LGM., and Smid, EJ., 1995) 
นํE ามนัหอมระเหยจากพืช เป็นทางเลือกหนึ. งในการใช้แทนสารปฏิชีวนะเติมแต่งเพื.อส่งเสริมการ

เจริญเติบโตในอาหารสัตว ์ จุลินทรียใ์นกระเพาะของสัตวเ์คีEยวเอืEองจะยอ่ยสลายอาหารจนไดก้รดไขมนัที.ระเหย
และโปรตีนที.เป็นพลงังาน ขณะที.กระบวนหมกัและย่อยอาหารจะเกิดก๊าซมีเทนและมีการสูญเสียแอมโมเนีย-
ไนโตรเจนจากการปลดปล่อยสู่สิ.งแวดลอ้ม  สารปฏิชีวนะจะช่วยลดก๊าซที.เกิดในกระเพาะของสัตวเ์คีE ยวเอืEอง  
แต่การใช้สารปฏิชีวนะในอาหารสัตวไ์ดถู้กห้ามใช้ในสหภาพยุโรปตัEงแต่ปี ค.ศ. ]���  จึงตอ้งมีการควบคุม       
จุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยอาหารของสัตวเ์คีE ยวเอืEอง  โดยนํE ามนัหอมระเหยสามารถยบัย ัEงการเจริญของ
แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ  ดัE งนัEนจึงมีการดัดแปรอาหารสัตว์ด้วยการเติมนํE ามนัหอมระเหยเข้าไป        
เพื.อช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนและการสูญเสียแอมโมเนีย-ไนโตรเจน โดยนํE ามนักระเทียม, cinnamaldehyde, 
eugenol, anethol และ capsaicin เป็นสารทางเลือกที.มีแนวโนม้ใช้เป็นสารเติมแต่งในอาหารสัตวเ์คีE ยวเอืEองได ้
(Calsamiglia, S., et al., 2007) 

4.7 สารยบัยั&งการกนิและการเจริญเติบโตของแมลง (Antifeedants) 
ความพยายามในการหาสารกาํจดัแมลงจากพืชขึ�นมาใหม่โดยมุ่งไปที�สารในกลุ่ม limonoids ซึ� งเป็น 

tetranortriterpenoids จากพืชวงศ์ Meliaceae  นั�นมีขอ้มูลวา่ tetranortriterpenoids มีผลต่อการกาํจดัแมลงไดดี้
และมีความเป็นพิษต่อสิ�งมีชีวิตอื�นที�ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย พืชในวงศ์ Meliaceae ที�เป็นที�รู้จกักนัดีคือ สะเดา 
(Azadirachta indica) ซึ� งมีสารในกลุ่ม limonoids ที�สําคญัคือ azadirachtin  สารนี� จะทาํให้แมลงไม่กินอาหาร
และมีความสามารถในการยบัย ั�งการเจริญเติบโตสูง  Abdelgaleil, SAM., and El-Aswad, AF. (2005) ไดศึ้กษา
คุณสมบติัการเป็นสารยบัย ัEงการกินและการเจริญเติบโตของพืชในวงศ ์Meliaceae   ไดแ้ก่ Khaya  ivorensis A. 
Chev. และ Chukrasia  tabularis A. Juss. โดยสกดัและแยก limonoids จากเปลือกของตน้ Khaya  ivorensis และ 
เปลือกรากของ Chukrasia  tabularis  แลว้นาํ limonoids ที.แยกไดไ้ปทดสอบการเป็นสารยบัย ัEงการกินกบัตวั
อ่อนของหนอนชอนใบฝ้าย Spodoptera littoralis พบวา่ มีคุณสมบติัยบัย ัEงการกิน ลดการเขา้สู่ระยะดกัแดข้อง 
ตวัอ่อน และระยะเจริญเป็นตวัเตม็วยั รวมทัEงลดการวางไข่ และยงัไดแ้สดงความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างของ
สารกบัคุณสมบติัในการเป็นสารยบัย ัEงการกินของแมลง แมว้า่มีผลิตภณัฑ์จากพืชจาํนวนมากที�มีคุณสมบติัยบัย ั�ง
การกินของแมลง แต่การศึกษาบทบาทของนํ�ามนัหอมระเหยที�ยบัย ั�งการกินของแมลงยงัขาดแคลนเป็นอยา่งมาก 
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บางรายงาน กล่าววา่ sesquiterpenoids จาก Aneura pinguis  มีคุณสมบติัยบัย ัEงการกินสูง  ส่วนสาร Absinthin ซึ. ง
เป็นไดเมอร์ของ sesquiterpenoid ที.สกดัจาก Artemisia absinthium นัEนสามารถยบัย ัEงการกินของแมลงได ้โดย
ขึEนอยูก่บัอายุและอาหารที.เลีE ยงแมลง  และยงัพบวา่ diterpenoids และ triterpenoids ก็มีคุณสมบติัยบัย ัEงการกิน
เช่นกนั ไดแ้ก่  columbin, solidagenone, limonene, nomilin และ helvolic acid (Singh, G., and Upadhyay, RK., 
1993) 

4.8 จูวไีนล์ฮอร์โมน  (Juvenile hormones) 
Juvenile hormones (JH) เป็นฮอร์โมนที�มีบทบาทในการยบัย ั�งการเจริญเติบโตของแมลง ป้องกนัการ

เปลี�ยนรูปร่าง (metamorphosis) ของแมลงที�ยงัไม่เจริญเต็มที�ให้ยงัคงมีลกัษณะของแมลงที�กาํลงัเจริญเติบโต    
JH เป็นสารประเภท sesquiterpenoids การสังเคราะห์สารนี� ของแมลงเกิดขึ� นจากกระบวนการที�เรียกว่า               
“ mevalonate pathway ” โดยมี farnesyl diphosphate เป็นตวักลาง (intermediate) JH อาจจดัเป็นสารกระตุน้การ
เจริญเติบโตของแมลง สามารถสลายตวัโดย ester hydrolysis และ epoxide hydration ดว้ยเอนไซม ์JH esterase 
และ epoxide hydrolase ตามลาํดบั (Linderman, RJ., et al., 2000)  นอกจากนีE ยงัมีการใชส้ารประกอบที.คลา้ย JH 
ของแมลง เพื.อรบกวนกระบวนการทาํงานการเจริญเติบโตปกติของแมลงและ metamorphoresis โดยการทาํให้
แมลงตายหรือไม่เจริญพนัธ์ุ  นํE ามนัหอมระเหยมีประโยชน์ต่อการสังเคราะห์สารคลา้ย JH   สารประกอบที.มี
พนัธะคู่ไฮโดรเจนจะถูกแทนที.ดว้ยหมู่อื.น p หมู่  (trisubstitue) ซึ. งจดัเป็นสารที.มีความสําคญัต่อการสังเคราะห์
สารคลา้ย JH  ฮอร์โมนของแมลง p ชนิด ไดแ้ก่     C 16-JH, C17-JH และ C18-JH  สามารถใชเ้ป็นสารกาํจดัศตัรูพืช
ที.สําคญัในไร่นา  เนอรอล (nerol) และเจอรานิออล (geraniol) เป็น intermediate ที.ใชใ้นการสังเคราะห์ C17-JH    
อนุพนัธ์ของ citronellol มีคุณสมบติัคลา้ย JH ของหนอนและแมลงปีกแข็งบางชนิด นํE ามนัหอมระเหยจาก
ผกากรอง (Lantana camara) มีลกัษณะคลา้ย JH  ที.มีผลต่อตวัอ่อนของ Dysdercus similies (Singh, G., and 
Upadhyay, RK., 1993) 

..9 สารรมฆ่า (Fumigants) 
สารรมฆ่า (fumigants) เป็นสารกาํจดัศตัรูพืชที�กระทาํต่อเป้าหมายในสภาวะที�เป็นไอหรือก๊าซที�มี       

จุดเดือดตํ�า เช่น เมทิลโบรไมด ์ (methyl bromide) และซลัเฟอริลฟลูออไรด์ (sulphuryl fluoride) และสารระเหย
อื�นๆ  ที�มีสถานะเป็นของแขง็หรือของเหลวที�ใชก้าํจดัแมลงในสภาวะที�เป็นก๊าซหรือไอ โดยรวมทั�งหมดนี�จดัวา่
เป็นสารเคมีชนิดรม  ผลผลิตทางการเกษตรในโรงเก็บที�ถูกทาํลายโดยแมลงจาํพวกมอด ดว้ง รวมทั�งหนอนผีเสื�อ 
อาจมีการปนเปื� อนของแมลงในสินคา้ที�ใช้เป็นอาหาร ซึ� งเป็นปัญหาสําคญัในการควบคุมคุณภาพของสินคา้   
สารรมฆ่าจึงเข้ามามีบทบาทสําคญัในการกําจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ สารรมฆ่าที�ใช้ทั�วไปในปัจจุบนั คือ       
ฟอสฟีน (phosphine) และ methyl bromide โดยแมลงสามารถตา้นทาน phosphine ได ้และในบางประเทศ      
ไม่สามารถใชก้บัไร่นาได ้สําหรับ methyl bromide แมว้า่จะสามารถกาํจดัแมลงไดม้ากชนิดก็ตาม แต่ก็เป็นสาร 
ที�ทาํลายชั�นโอโซน ดงันั�นจึงได้ยกเลิกการใช้ methyl bromide  และหันมาสนใจพฒันาสารชนิดใหม่แทน  
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรปไดน้าํ sulphuryl  fluoride ที�เป็นสารรมปลวกและแมลงเจาะเนื�อไม ้ 
มาใช้ในการจดัการสินคา้อาหาร เช่น ใช้ในโรงงานแป้ง  คาร์บอนิลซัลไฟด ์ (carbonyl sulphide) อีเทนไดไน
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ไทรล์ (ethane dinitrile) และเอทิลฟอร์เมท (ethyl formate) จดัเป็นสารรมฆ่าทางเลือกใหม่สําหรับสินคา้ที�เป็น
อาหารและไม่ใช่อาหาร นอกจากนี�ผลิตภณัฑจ์ากพืช เช่น นํ�ามนัหอมระเหยและองคป์ระกอบของนํ� ามนัก็มีความ
น่าสนใจสําหรับเป็นทางเลือกในการเป็นสารรมฆ่า เนื�องจากเป็นสารธรรมชาติจากพืชและมีข้อดีกว่า             
สารสังเคราะห์ คือ มีความเป็นพิษต่อมนุษยน์อ้ย เสื�อมสลายไดเ้ร็วและหาไดง่้ายตามทอ้งถิ�น 

สารสกดัจากพืชมีความเป็นพิษต่อแมลงโดยการสัมผสั การกิน หรือ การรมควนั นํE ามนัหอมระเหยจาก
พืชไดรั้บความสนใจในการใชเ้ป็นสารไล่ สารล่อ และสารรมของแมลงศตัรูพืชในโรงเก็บ Rajendran, S., and 
Sriranjini, V. (2008)  ไดท้ดสอบคุณสมบติัการเป็นสารรมฆ่าแมลงจากนํE ามนัหอมระเหยและองคป์ระกอบของ
พืชในวงศ์ Apiaceae, Lamiaceae, Lauraceae และ Myrtaceae  ไดแ้ก่ นํE ามนัหอมระเหยจากว่านนํE า (Acorus 

calamus L.) กระเทียม (Allium sativum L.) ขมิEนชนั (Curcuma longa L.)  พืชในสกุล Mentha spp., Ocimum 
spp., Citrus spp. และอื.นๆ  สารประกอบที.แสดงความเป็นพิษต่อแมลงในสภาวะเป็นไอ สามารถแบ่งเป็น          
} กลุ่ม ไดแ้ก่ monoterpenoids, cyanohydrins และ cyanates, สารประกอบซลัเฟอร์(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)  สารสําคญัส่วนใหญ่เป็นสารทุติยภูมิที.พืชสร้างเพื.อเป็นสารต่อตา้นการทาํลายของศตัรูพืช นํE ามนั
หอมระเหยจากพืชประกอบดว้ยสารจาํนวนมากแต่มีเพียงบางสารที.มีปริมาณมาก เช่น 1,8-cineole ซึ. งเป็นสาร
หลกัในนํE ามนัหอมระเหยจากยคูาลิปตสั  (Eucalyptus spp.),  นอกจาก 1,8-cineole ในนํE ามนัหอมระเหยจากยคูา
ลิปตสัแลว้ ยงัมี linalool ในพืชสกุล Ocimum spp.,  limonene ในพืชสกุล และ Citrus spp., asarone ในพืชสกุล         
A. calamu  สาร  monoterpenoids จดัเป็นสารที.ไดรั้บความสนใจมากที.สุดในการเป็นสารมฆ่าแมลงศตัรูพืชใน
โรงเก็บ  monoterpenoids ที.มี oxygen อยูใ่นโมเลกุล (carvacrol, linalool และ terpineol) มีความเป็นพิษสูงกวา่
สารที.ไม่มี oxygen ( p-cymeme,anethole)  นํE ามนัหอมระเหยจากพืชวงศ ์Lamiaceae มีผลต่อแมลงศตัรูในโรง
เก็บหลายชนิด โดยแมลงแต่ละชนิดจะมีการตอบสนองต่อสารจากพืชแต่ละชนิดแตกต่างกนัไป ความเป็นพิษ
ของนํ� ามนัหอมระเหยต่อศตัรูในโรงเก็บยงัขึ�นอยูก่บัองคป์ระกอบทางเคมีและคุณภาพของนํ� ามนัหอมระเหยซึ� ง
เปลี�ยนแปลงไปตามสภาพภูมิศาสตร์ เวลาในการเก็บเกี�ยว ระยะในการเจริญเติบโต  วิธีการและเวลาในการสกดั 
รวมทั�งส่วนของพืชที�ใช้สกดั  นํ� ามนัหอมระเหยจากว่านนํ� า A. calamus ที�ได้จากประเทศอินเดีย (66%              
ß-asarone)  มีความเป็นพิษต่อตวัเต็มวยัและตวัอ่อนของ Callosobruchus phaseoli  สูงกวา่ว่านนํ� าจากประเทศ
ยโูกสลาเวีย (t% ß-asarone) และรัสเซีย (;% ß-asarone)   อุณหภูมิ และระยะในการเจริญเติบโตของแมลงมีผล
ต่อความเป็นพิษ  แมว้่าสารเคมีชนิดรมฆ่าจากนํE ามนัหอมระเหยจะมีความเป็นพิษตํ.าต่อสัตวเ์ลีE ยงลูกดว้ยนม แต่
สารประกอบทุกตวัที.พบในนํEามนัหอมระเหยก็ไม่ไดมี้ความปลอดภยัทัEงหมด  estragole และ (+) -fenchone  เป็น
สารก่อมะเร็ง (carcinogenic compounds) ที.พบในนํE ามนัหอมระเหยของ Foeniculum vulgare  รวมทั�ง safrole 
และ ß-asarone ก็จดัว่าเป็นสารก่อมะเร็งดว้ยเช่นกนั เนื.องจากนํE ามนัหอมระเหยเป็นของเหลวที.ระเหยไดใ้น
บรรยากาศ จึงมีการสูญเสียไประหว่างการเก็บรักษา การประยุกตใ์ช้ในการรมฆ่าดว้ยควนัจึงอยู่ในพืEนที.ขนาด
เล็ก หรือ พืEนที.จาํกดั และอาจใชก้๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นก๊าซนาํพาเพื�อช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการกระจาย
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เขา้ไปในผลิตภณัฑที์�รม  ประเทศสหรัฐอเมริกามีขอ้มูลความเป็นพิษของสารธรรมชาติบางตวัที.ไดรั้บการยกเวน้
และมีผลิตภณัฑช์นิดที.อดัอากาศ หรือ อยูใ่นรูปของผงที.ใชก้าํจดัแมลงตามบา้น ที.ทาํจากนํE ามนัหอมระเหยและมี
จาํหน่ายตามทอ้งตลาด เช่น menthol ซึ. งเป็น monoterpenenoid และได้รับการขึEนทะเบียนสําหรับควบคุม 
Acarapis woodi Rennie อยา่งไรก็ตาม ยงัมีขอ้จาํกดัเรื.องค่าใชจ่้ายในการทดสอบประสิทธิภาพเพื.อขึEนทะเบียน 
รวมทัEงทดสอบความเป็นพิษ ซึ. งเป็นอุปสรรคของการนาํผลิตภณัฑจ์ากพืชมาใชเ้ป็นสารรมฆ่าในระดบัการคา้  
 
:. สารออกฤทธิ<และความเป็นพษิที*มีต่อแมลงศัตรูพชืของนํ�ามันหอมระเหย 
 

สารในกลุ่ม terpenoids (monoterpenoids และ sesquiterpenoids) และ phenylpropanoids เป็นกลุ่มของ
สารออกฤทธิC ที�สําคญัในนํ� ามนัหอมระเหยของพืช  การสังเคราะห์ terpenoids จากพืชจึงเริ� มจากโครงสร้าง
พื�นฐานที�มีคาร์บอนเริ�มตน้ I ตวั เรียกวา่ isoprene unit  และชนิดของ terpenoids จะแยกตามจาํนวน isoprene 
unit  เช่น monoterpenoids ประกอบดว้ย isoprene 2 units (คาร์บอน 8J ตวั) sesquiterpenoids ประกอบดว้ย L 
isoprene units (คาร์บอน 8I ตวั)  diterpenoids ประกอบดว้ย M  isoprene units สารในกลุ่ม terpenoids ของนํ� ามนั
หอมระเหยที�มีความสาํคญัที�สุด คือ mono- และ sesqui-terpenoids   monoterpenes มกัพบในรูปของ monocyclic 
ที�มีพนัธะคู่ในส่วนของ ring system หรือ side chain เช่น limonene และ  pulegone  ส่วน phenylpropanoids  เป็น
สารที�มีคาร์บอน L ตวัต่อกนั (carbon chain) และยึดติดกบั aromatic ring ที�ประกอบด้วยคาร์บอน t ตวั 
phenylpropanoids สังเคราะห์มาจากสารเริ�มตน้ phenylalanine โดยผ่าน shikimate metabolic pathway ใน          
จุลินทรียแ์ละพืช เช่น thymol  และ eugenol 

terpenoids และ phenylpropanoids มีคุณสมบติัในการตา้นแบคทีเรีย เนื�องจากคุณสมบติัการไม่ชอบนํ� า
ของ cyclic hydrocarbon ทาํให้เกิดการสะสมที�ชั�นไขมนัในเยื�อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย ทาํให้โครงสร้างของ    
เยื�อหุ้มเซลล์ผิดไป เยื�อหุ้มเซลล์จึงไม่คงรูปและเกิดการซึมของไอออนผ่านเยื�อหุ้มเซลล์  ทาํให้การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียลดลง โดยทั�วไปคุณสมบติัตา้นจุลินทรียพ์บมากในสารพวก cyclic hydrocarbon ที�มีออกซิเจน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสารฟีนอล เช่น thymol และ  carvacrol   กลไกอื�นของการเป็นสารตา้นจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ การจบั
กบัโปรตีน หรือ เอนไซม ์การยบัย ั�งการทาํงานของเอนไซม ์ การสร้าง RNA, DNA และโปรตีน (Calsamiglia, 
S., et al., 2007) 

สารสกดัจากพืชประกอบดว้ยสารที�มีคุณสมบติัยบัย ั�งการวางไข่  ไล่ ยบัย ั�งการกิน การทาํให้เป็นหมนั
และเป็นพิษต่อแมลง  ซึ� งมีรายงานจาํนวนมากที�ชี� ให้เห็นวา่ monoterpenoids ทาํให้แมลงตายดว้ยการไปยบัย ัEง
การทาํงานของเอนไซม ์ acetylcholinesterase  Oka, Y., et al.(2000) ไดร้ายงานวา่ สารออกฤทธิ= ในนํE ามนัหอม
ระเหยของพืชสามารถยบัย ัEงการทาํงานของ  acetylcholinesterase และยงัเป็นตวัขดัขวางการทาํงานของ 
octopamine  ในแมลงสาบอเมริกนั ซึ. ง octopamine  เป็นสารสื.อนาํประสาท (neurotransmitter) ในแมลง  เป็นที.
น่าสังเกตวา่การยบัย ัEงการทาํงานของ acetylcholinesterase ไม่จาํเป็นตอ้งเกี.ยวขอ้งกบัปริมาณการตายของแมลง  
ในการทดสอบความเป็นพิษของสารรมฆ่า  monoterpenes (limonene, linalool, menthol, menthone, α-pinene 
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และ  ß-pinene) ที.มีต่อตวัเต็มวยัของดว้งงวงขา้ว (Sitophilus oryzae L.) ไม่พบวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
เป็นพิษต่อแมลงกบัการยบัย ัEงการทาํงานของ acetylcholinesterase  สาร menthone จาก Mentha arvensis L.        
มีความเป็นพิษสูงต่อ Sitophilus  oryzae L. แต่ความสามารถในการยบัย ัEงการทาํงานของ acetylcholinesterase 
ค่อนข้างตํ.า ขณะที. ß-pinene มีความเป็นพิษน้อยกว่าแต่มีระดับการยบัย ัEงเอนไซม์สูง ซึ. งอาจเป็นไปได้ว่า 
monoterpene อาจมีผลต่อเอนไซมใ์นกลุ่ม cytochrome P450 (Rajendran, S., and Sriranjini, V., 2008) แมว้า่สาร
ในนํ� ามันหอมระเหยจะแสดงความเป็นพิษหรือเป็นสารไล่แมลง แต่จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
โครงสร้างกบัคุณสมบติัทางชีววิทยาที�มีต่อชนิดของแมลงยงัมีอยูน่อ้ย    alkyl side chain และ free phenolic 
hydroxyl หรือ  methylenedioxy group มีคุณสมบติัเกี�ยวขอ้งกบัการวางไข่ของแมลง  สารในกลุ่ม terpenoids 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสารที�มีกลิ�นหอมหวานจะมีคุณสมบติัในการดึงดูดแมลง ซึ� งสารเหล่านี� จะเป็นแนวทางที�ใชใ้น
การควบคุมแมลงไดต่้อไปในอนาคต (Singh, G., and Upadhyay, RK.,1993) 

 
>. บทสรุป 
 

การควบคุมศตัรูพืชดว้ยสารธรรมชาติ มีแนวโนม้เพิ�มขึ�นในอนาคต เนื�องจากการคาํนึงถึงความปลอดภยั
ต่อสิ�งมีชีวติและสิ�งแวดลอ้ม  การใชน้ํ�ามนัหอมระเหยจากพืชในการควบคุมศตัรูพืชเป็นทางเลือกหนึ�งที�น่าสนใจ 
ซึ� งมีขอ้ดี คือ มีความปลอดภยัต่อสิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม โดยมีคุณสมบติัในการเป็นสารฆ่าศตัรูพืชและสัตว ์
ได้มากมาย ได้แก่ เป็นสารกาํจดัแมลง สารล่อ/ไล่แมลง สารออกฤทธิC ทางชีวภาพ สารกาํจัดไส้เดือนฝอย        
สารกาํจดัตวัเต็มวยัและยบัย ั�งการวางไข่ของแมลง  สารตา้นจุลินทรีย ์สารยบัย ั�งการกินและการเจริญเติบโตของ
แมลง จูวีไนล์ฮอร์โมน และสารรมฆ่า แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัคงตอ้งการทดสอบเพื�อให้แน่ใจวา่การใชน้ํ� ามนัหอม
ระเหยจากพืชในการควบคุมศตัรูพืชสามารถนาํไปใช้ในไร่นาและเกษตรกรรมได ้ การคาํนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ�งแวดล้อม การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนี�  ทาํให้มีการค้นควา้วิธีในการควบคุมศตัรูพืชแบบผสมผสาน    
โดยการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชที�มาจากพืชมีความปลอดภยั ยอ่ยสลายง่ายและไม่เป็นพิษต่อสัตวอื์�นที�มีประโยชน์ 
เช่น ผึ�ง  เพื�อพฒันาสารเคมีจากธรรมชาติให้เป็นทางเลือกในการควบคุมศตัรูพืช จึงตอ้งมีการวิจยัและนาํไปใช้
และปฏิบติัไดจ้ริง  สิ�งสาํคญัสาํหรับงานวจิยัที�ควรทาํต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ 

1. การคดักรองพืชที�มีนํ�ามนัหอมระเหยสาํหรับใชใ้นการควบคุมศตัรูพืช 
2. การแยกและตรวจสอบสารออกฤทธิC ในนํ�ามนัหอมระเหยของพืช โดยประเมินจากการใชป้ระโยชน์

ดา้นต่างๆ เช่น ความสามารถในการตา้นเชื�อรา  ตา้นแบคทีเรีย  กาํจดัแมลง  ดึงดูด/ไล่แมลง  ยบัย ั�ง
การกิน และกาํจดัไส้เดือนฝอย 

3. การประเมินความเป็นพิษของสารออกฤทธิC ที�มีต่อพืช 
4. วิธีการสกดัสารออกฤทธิC ที�สําคญัในนํ� ามนัหอมระเหยของพืชให้ไดเ้พื�อนาํไปใช้ในระดบัการคา้ 

โดยการสังเคราะห์ขึ�นใหม่ได ้
5. ศึกษาการประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในไร่นาและเกษตรกรรม 
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