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พิษของสารสกัดหยาบผักคราดหัวแหวนตอการควบคุม

เพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลระยะตัวออน
Toxicity of Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen Crude Extracts 
to the Nymphal Instars of the Brown Planthopper 
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Abstract
Rice brown planthopper (BPH) also known as Nilaparvata Iugens is a very serious 

pest that attacks rice plants, resulting in crop loss. One of the strategies in controlling 
this pest is use of herbal plants as insecticides. In this current study, therefore, toxicity 
test of hexane and methanolic crude extracts from Acmella oleracea obtained from 
Soxhlet technique was evaluated on N. Iugens nymphs. All trails were done by spraying 
with different concentrations of extracts (0, 1, 250, 2,500, 5,000 and 10,000 ml/L) and the 
insect mortality was observed at 12, 24, 36, and 48 hours after exposure. It was found 
that A. oleracea hexane extract displayed LC

50
 of the treated N. Iugens in 12, 24, 36, and 

48 hours of 17,548.70, 5,937.99, 4,191.06 and 2,792.34 ml/L. Meanwhile, LC
50
 A. oleracea 

methanolic extract valued 13,594.35, 3,418.03, 2,015.15 and 1,270.18 respectively. 
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Regarding the mortality rate, the concentration at 10,000 ml/L of A. oleracea methanolic 
extract showed the highest effectiveness in killing N. Iugens with 100% mortality after 
exposure for 48 hours. Nonetheless, no significant difference in the mean total mortality 
of N. Iugens from both extracts in all times of exposure (p≥0.05). From these results, both 
extracts are likely to be further applied in preventing this N. Iugens in the agricultural 
system.
Keywords: Acmella oleracea extract, Nilaparvata Iugens, toxicity test

บทคัดยอ
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเปนแมลงศัตรูที่สําคัญ ทําใหผลผลิตของขาวลดลงอยางมาก วิธีการหนึ่ง

ในการควบคุมปองกนักาํจัดคือการใชสารสกัดจากพืชสมนุไพร ดงันัน้การวิจยันีจ้งึมจีดุมุงหมายเพ่ือทดสอบ
พิษของสารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวนที่สกัดดวยเฮกเซนและเมทานอลดวยวิธีซอลกเลตที่มีผลตอ
ตัวออนเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล โดยทดสอบความเปนพิษตอการตายของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลระยะ
ตัวออน ที่ระดับความเขมขน 0 1,250 2,500 5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร บันทึกอัตราการตายท่ี
เวลา 12 24 36 และ 48 ชั่วโมง คํานวณคาความเปนพิษ (LC

50
) ดวยวิธี Probit พบวา สารสกัดจาก

ผักคราดหัวแหวนท่ีสกัดดวยเฮกเซน มีคา LC
50 

ตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเทากับ 17,548.70 5,937.99 
4,191.06 และ 2,792.34 มิลลิกรัม/ลิตร ที่เวลา 12 24 36 และ 48 ชั่วโมง ตามลําดับ ขณะท่ีสารสกัด
จากผักคราดหัวแหวนที่สกัดดวยเมทานอล มีคา LC

50
 ตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลที่ 13,594.35 3,418.03 

2,015.15 และ 1,270.18 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ พบวาอัตราการตายของเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล
ตอสารสกัดดวยเมทานอลที่ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีคาสูงถึง 100 เปอรเซ็นต ภายหลังการทดสอบที่ 
48 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม สารสกัดที่สกัดดวยตัวทําละลายท้ังสองชนิดใหผลการตายของเพล้ียกระโดด
สีนํ้าตาลที่ไมแตกตางกันในทุก ๆ  ชั่วโมงของการทดสอบ (p ≥ 0.05) จากผลการศึกษาในคร้ังนี้มีแนวโนม
ที่ดีที่จะนําไปประยุกตใชในการปองกันและกําจัดเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในระบบการปลูกขาวตอไป
คําสําคัญ: สารสกัดผักคราดหัวแหวน, เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล, การทดสอบความเปนพิษ
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คํานํา
เพลีย้กระโดดสนีํา้ตาล (Nilaparvata Iugens) 

อยูในอันดับ Hemiptera วงศ Delphacidae 
จัดเปนแมลงศัตรูขาวที่สําคัญในปจจุบัน เพราะ
นอกจากการทําลายโดยตรง โดยการดูดกินนํา้เลีย้ง
ทําใหตนขาวแหงตายเปนหยอม (hopper burn) 
ซึ่งทําใหผลผลิตขาวลดลงอยางมาก ถาขาวอยูใน
ระยะออกรวงจะทําใหรวงลีบ นํ้าหนักเมล็ดลดลง
แลว ยังเปนพาหะนําโรคใบหงิก (Ragged stunt 
disease) ซึ่งทําใหขาวไมออกรวง ขาวมีอาการ
แคระแกร็น ตนเต้ีย ใบสีเขียวแคบ และสั้น ใบแก
ชากวาปกติ ปลายใบบิดเปนเกลียว และขอบใบ
แหวงว่ิน (วารี, 2543; Nanthakumar et al., 
2012, Kumar et al., 2017a; Kumar et al., 
2017b) วงจรชีวิตของเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล 
มีระยะไข 7-10 วัน ระยะตัวออน 11-20 วัน และ
ระยะตวัเตม็วยั 10-15 วนั ในระยะตวัเตม็วยัมลีกัษณะ
รปูราง 2 รปูแบบคือ ชนดิปกยาว (macropterous 
form) และชนิดปกสั้น (brachypterous from) 
(ปรีชา, 2545; ภัทราภรณ และคณะ, 2562; 
Manikandan et al., 2015) ในปจจุบันมีวิธีการ
ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล หลากหลายวิธี เชน 
การปลูกขาวสายพันธุ ต านทานโรคและแมลง 
การเขตกรรม และการฉีดพนสารเคมีสังเคราะห 
ซึ่งวิธีการสุดทาย แมจะสะดวก รวดเร็ว และใช
แรงงานนอย แตกลบัใหผลกระทบตอทัง้สิง่แวดลอม 
และสุขภาพของมนุษย ทั้งน้ีหากมีการใชสารเคมี
อยางตอเนื่องหรือการใชมากเกินไป อาจสงผลตอ
ความตานทานแมลงศัตรูพืชในระบบนิเวศได 
(Khoa et al., 2018) เพื่อลดปญหาที่อาจเกิดจาก
การใชสารเคมี ในปจจุบันจึงไดพัฒนาการผลิต
สารสกัดจากพืชสมุนไพรชนิดๆ ตาง ๆ เพ่ือเปน
ทางหน่ึงที่สามารถทดแทนสารเคมีสังเคราะหได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งพืชสมุนไพรสวนใหญที่นํา
มาใช มักหางายในทองถิ่น เชน พริก ขิง ขา และ 
ตะไคร เปนตน ทัง้นีส้ารสกดัจากพชืสมนุไพรเหลานี้
มีความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม
นอยกวาสารเคมีและมีการสลายตัวไดงาย จึงไม
ตกคางในระบบนิเวศ ที่ผานมามีการประยุกตใช
สารสกัดหยาบจากสาบเสือในการควบคุมเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาล (N. Iugens) ซึ่งผลทําใหอัตรา
การตายของเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลสูงข้ึนเม่ือเวลา
ผานไป จึงมีแนวโนมท่ีจะนําไปใชในสภาพพื้นที่ได 
(ภทัราภรณ และคณะ, 2562) จงึเปนไดวา พชืสมนุไพร
ชนดิอืน่ ๆ  อาจมศีกัยภาพในการควบคมุเพลีย้กระโดด
สีนํ้าตาลได ในการน้ีผักคราดหัวแหวนซ่ึงมีการ
กระจายตัวไดทั่วไปในแหลงชุมชน จึงเปนอีก
หนึ่งพืชท่ีไดรับความสนใจในการวิจัยครั้งนี้

ผักคราดหัวแหวน มีชื่อวิทยาศาสตรว า 
Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen เปน
ไมลมลุก ขนาดเล็ก อายุปเดียว ลําตนกลมอวบนํ้า 
มีสีเขียวมวงแดงปนเขม ลําตนออน มีขนปกคลุม
เล็กนอย ใบเปนใบเดี่ยว ปลายใบแหลม ผิวใบสาก
มีขน ดอกออกเปนชอตามซอกใบ และปลายก่ิง 
เปนกระจุกสีเหลือง ลักษณะกลม รูปไข ปลายเปน
ดอกสมบูรณเพศ กานดอกเรียว ดอกวงนอกเปน
ดอกตัวเมีย มี 1 วง กลีบดอกรูปรางนํ้า ดอกวงใน 
เปนดอกสมบูรณเพศ พบขึ้นทั่วไปในที่ลุม ชื้นแฉะ 
และท่ีรกราง (กองกานดา และลีนา, 2545; 
Erickson et al., 1999) มีสารออกฤทธ์ิสําคัญ
ในกลุ ม N- isonutylamids, spilanthol, 
isobutylamides, undeca-E,Z,E-trienoic acid 
isobutylamide undeca-E-en-diynoic acid 
isobutylamide isobutylamides, spilanthol 
(Barbosa et al., 2016; Lalthanpuii and 
Lalchhandama 2016) จากรายงานทีผ่านมาไดมี
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การนาํผักคราดหัวแหวนมาเปนอาหาร เปนยาสมนุไพร 
รวมท้ังสามารถนํามาใชเปนสารกําจัดแมลง (Seal 
et al., 2013; Uthpala and Navaratne, 2020) 
ตอมา สวุฒัน (2550) ไดใชผกัคราดหัวแหวนในการ
ปองกันและกําจัดเพลี้ยกระโดดน้ําตาลตัวเต็มวัย 
โดยใหเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลดูดกินใบพืชที่มีการ
พนสาร (foliar spray) และพนสารที่ลําตัวเพื่อให
เกิดการสัมผัสโดยตรง (contact poison) ซึ่งมี
แนวโนมในการเปนสารกาํจดัแมลงทีม่ปีระสทิธภิาพ

แตอยางไรก็ตามการวิจัยที่ผ านยังไมได 
ครอบคลุมชวงชีวิตของเพลี้ยกระโดดที่ใชทดสอบ 
ดงันัน้การวจิยัครัง้นีผู้วจิยัมวีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษา
ประสิทธิภาพของผักคราดหัวแหวนตอการกําจัด
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลระยะตัวออน โดยสกัด
ผักคราดหัวแหวนดวยเฮกเซนและเมทานอลดวย
วธิซีอลกเลต เพือ่เปนแนวทางในการใชปองกนัและ
กําจัดเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในแปลงนาขาว

อุปกรณและวิธีการ
การเกบ็ตวัอยางผกัคราดหวัแหวนและการเตรยีม
สารสกัดหยาบ

เก็บตัวอยางใบผักคราดหัวแหวน Acmella 
oleracea (L.) R.K. Jansen ทีต่าํบลทายดง อาํเภอ
วังโปง จังหวัดเพชรบูรณ มาทําความสะอาด และ
นาํไปตากแหง เปนระยะเวลา 1-3 วนั จากนัน้ สกัด
ดวยเคร่ือง Soxhlet apparatus โดยใชเฮกเซน 
เปนตัวทําละลายในอัตราสวนของวัตถุดิบ ตอตัว
ทาํละลายเทากับ 70 กรมั ตอ 1,600 มลิลลิติร สกดั
เปนเวลา 8 ชั่วโมง และสกัดตอดวยเมทานอล 
ในอัตราสวนของวัตถุดิบตอตัวทําละลายและ
ระยะเวลาในการสกัดเหมือนกับขั้นตอนดังกลาว
ขางตน สารสกดัทีไ่ดไประเหย เอาตวัทาํละลายออก 
โดยใชเคร่ืองระเหยสญุญากาศ (rotary evaporator) 

จนไดสารสกัดหยาบ ที่มีลักษณะเหนียวขนสีเขียว
นํ้าตาลเขม ทําการช่ังนํ้าหนักสารสกัดหยาบท่ีได 
และนําไปใสในขวดสชีาและเก็บในตูเยน็ เพือ่รอการ
ทดสอบตอไป

เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลท่ีใชทดสอบ
เก็บตวัออนเพลีย้กระโดดสนีํา้ตาล Nilaparvata 

Iugens ระยะท่ี 3-4 จากพื้นที่เพาะปลูกขาว จาก
ตําบลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ เก็บ
โดยวิธกีารเขีย่ตัวออนทีห่าไดจากโคลนตนขาวลงใน
กลองพลาสติกใสและปดดวยผาขาวบาง ในระหวาง
ทําการพักตัวอยางแมลงเปนเวลา 12 ชั่วโมง ใหใบ
ขาวแกตัวออนกอนนํามาทดสอบในขั้นตอนตอไป 

การทดสอบความเปนพิษ
นําสารสกัดหยาบท่ีได จากการสกัดดวย

เฮกเซนและเมทานอลมาเจือจางความเขมขนเปน
ระดับ (serial dilution) โดยมีความเขมขนเปน 
10,000 5,000 2,500 และ 1,250 มิลลิกรัม/ลิตร 
(นํ้าหนักตอปริมาตร; w/v) พรอมกับชุดควบคุม
ที่ใชนํ้ากลั่น ผสมอะซิโตนประมาณ 2 เปอรเซ็นต 
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบรูณ (Completely 
Randomized Design; CRD) โดยแตละทรทีเมนต
ประกอบดวยความเขมขนของสารสกัดหยาบ
ดังกลาวขางตน ในการทดลองมีการออกแบบการ
ทดลองเปน 6 กรรมวิธี ๆ ละ 3 ซํ้า จํานวนเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาล 10 ตัวตอซํ้า ทําการทดสอบดวย
การพนดวยสารสกัดจากพืชท่ีความเขมขนที่
แตกตางกนั ประกอบไปดวย 0 1,250 2,500 5,000 
และ 10,000 มลิลกิรัม/ลติร ตัง้ท้ิงไวทีอ่ณุหภูมหิอง 
พรอมบนัทึกผลการตายของเพลีย้กระโดดสนีํา้ตาล
ที่เวลา 12 24 36 และ 48 ชั่วโมงตามลําดับ 
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การวิเคราะหขอมูล
จากน้ันนําผลท่ีได มาคํานวณหา  LC

50
 

(Median Lethal Concentration
50
) ซึ่งเปนคา

ความ เข  มข  นของสารละลายที่ มี ผลทํ า ให 
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลตายรอยละ 50 ตามวิธีของ 
(Abbott, 1925) โดยใช Probit analysis ของ 
(Finney, 1971) ทั้งยังทําการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA; F-test) 
ของอัตราการตายท่ีเกิดขึ้น การทดสอบคาเฉล่ีย
กลุ มตัวอยางจากการทดสอบที่สารสกัดตางกัน
ดวยวิธี t-test independent และเปรียบเทียบ
ความ แตกตางของอัตราการตายดวย Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

ผลการวิจัยและวิจารณ
ผลของสารสกดัจากผักคราดหัวแหวนทดลอง

โดยใชสารสกัดเฮกเซน และเมทานอล ดวยวิธีพน 
ที่ระดับความเขมขน 0 1,250 2,500 5,000 และ 
10,000 มิลลิกรัม/ลิตร พบวา อัตราการตาย
ภายหลังจากการตรวจสอบที่ 12 ชั่วโมง ของเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาลจากสารสกัดเฮกเซน มีคาเทากับ 
0 6.66 16.67 26.67 และ 36.66 เปอรเซ็นต ตาม
ลาํดับ ภายหลังจากการตรวจสอบท่ี 24 ชัว่โมง ของ
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลจากสารสกัดเฮกเซน มีคา
เทากับ 0 13.33 26.67 56.66 และ 56.66 
เปอรเซน็ต ตามลาํดบั ภายหลังจากการตรวจสอบท่ี 
36 ชั่วโมง ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลจากสารสกัด

เฮกเซน มีคาเทากับ 0 20.00 30.00 63.33 และ 
70 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ภายหลังจากการ
ตรวจสอบที่ 48 ชั่วโมง ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล
สาํหรบัสารสกดัเฮกเซน มคีาเทากบั 0 33.33 43.33 
66.66 และ 76.66 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

ภายหลังจากการตรวจสอบที่ 12 ชั่วโมง ของ
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลจากสารสกัดเมทานอล มีคา
เทากับ 0 10 23.33 36.66 และ 40.00 เปอรเซ็นต 
ตามลาํดบั ภายหลงัจากการตรวจสอบที ่24 ชัว่โมง 
ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลจากสารสกัดเมทานอล 
มีคาเทากับ 0 23.33 43.33 60.00 และ 76.66 
เปอรเซน็ต ตามลาํดบั ภายหลงัจากการตรวจสอบท่ี 
36 ชั่วโมง ของเพลี้ยกระโดดสนีํ้าตาลจากสารสกัด
เมทานอล มีคาเทากับ 0 40.00 50.00 76.66 และ 
83.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ภายหลังจากการ
ตรวจสอบที่ 48 ชั่วโมง ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล
จากสารสกัดเมทานอล มคีาเทากับ 0 53.33 70.00 
86.66 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สารสกัด
จากผักคราดหัวแหวนที่สกัดดวยเฮกเซนมีคา LC

50 

ตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ที่ 12 24 36 และ 48 
ชั่วโมง เทากับ 17,548.70 5,937.99 4,191.66 
และ 2,792.34 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ สารสกัด
จากผักคราดหัวแหวนที่สกัดดวยเมทานอล มีคา 
LC

50
 ตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ที่ 12 24 36 และ 

48 ชั่วโมง เทากับ 13,594.55 3,418.03 2,015.15 
และ 1,270.18 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ อัตรา
การตายเกิดจากความเขมขนที่ตางกัน พบวาใหผล
ที่แตกตางกันออกไป (Table 1)
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Table 1  Larvicidal activity of hexane and ethanolic extracts of Acmella oleracea against 
the nymphal instars of brown planthopper nymphs (Nilaparvata Iugens) after 
12, 24, 36 and 48 hours of exposure.

Extractions 
Solvent

Concen-
tration 
(mg/l)

Mortality Rate (x± S.D)

12 hours 24 hours 36 hours 48 hours

Hexane

10,000
5,000
2,500
1,250

Control

36.66 ± 5.77 c

26.67 ± 11.57 cd
16.67 ± 5.77 ab
6.66 ± 5.77 a
0.00 ± 0.00 a

56.66 ± 15.27 c
56.66 ± 5.77 c
26.67 ± 11.54 b
13.33 ± 5.77 ab
0.00 ± 0.00 a

70.00 ± 0.00 d
63.33 ± 5.77 d
30.00 ± 10.00 c
20.00 ± 0.00 b
0.00 ± 0.00 a

76.66 ± 5.77 e
66.66 ± 5.77 d
43.33 ± 5.77 c
33.33 ± 5.77 b
0.00 ± 0.00 a

LC
50 

(mg/L) 17548.7 5937.99 4191.06 2792.34

Methanol

10,000
5,000
2,500
1,250

Control

40.00 ± 0.00 d
36.66 ± 5.77 c
23.33 ± 5.77 b
10.00 ± 10.00 a
0.00 ± 0.00 a

76.66 ± 5.77 e
60.00 ± 10.00 d
43.33 ± 5.77 c
23.33 ± 11.54 b
0.00 ± 0.00 a

83.33 ± 5.77 c
76.66 ± 5.77 c
50.00 ± 10.00 b
40.00 ± 10.00 b
0.00 ± 0.00 a

100.00 ± 0.00 e
86.66 ± 5.77 d
70.00 ± 0.00 c
53.33 ± 5.77 b
0.00 ± 0.00 a

LC
50 

(mg/L) 13594.35 3418.03 2015.15 1270.18
1/  Means followed by the same common letter in a column are not significantly different at the 5% 

level by Duncan’s New Multiple Range Test.

เมื่อทดสอบคาทางสถิติด วยวิธี T-Test 
independent ระหวางอัตราการตายของ เพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาล ที่ไดจากสารสกัดตัวทําละลาย
ทั้งสองชนิดยังพบวาสารสกัดจาก เฮกเซน และ
เมททานอล ในความเขมขนทุก ๆ ความเขมขน 
โดยรวม ใหอตัราการตายของเพล้ียกระโดดสีนํา้ตาล
ที่ไมแตกตางกัน (P ≥ 0.05) โดยท่ี 12 ชั่วโมง 
หลังจากการทดสอบพบวามีคาเฉลี่ยอัตราการตาย
ของสารสกดัจากเฮกเซนและเมทานอล เปน 12.00 
และ 22.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (t = -0.812; 
df = 28; P = 0.499) 24 ชัว่โมงหลงัจากการทดสอบ
พบวามีคาเฉล่ียอัตราการตายของสารสกัดจาก
เฮกเซนและเมทานอลเปน 30.00 และ 40.00 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ (t = -1.020; df =28; P = 
0.780) 36 ชั่วโมงหลังจากการทดสอบพบวามี
คาเฉล่ียอตัราการตายของสารสกัดตากเฮกเซนและ
เมทานอล เปน 36.66 และ 5.00 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ (t = -1.234; df =28; P = 0.869) 
48 ชัว่โมงหลงัจากการทดสอบพบวามคีาเฉลีย่อตัรา
การตายของสารสกดัตากเฮกเซนและเมทานอลเปน 
42.20 และ 62.00 เปอร เซ็นต  ตามลําดับ 
(t =-1.634; df =28; P = 0.696) จะเห็นไดวาเมื่อ
ระยะเวลาท่ีเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลสัมผัสสารสกัด
ตากตัวทําละลายท้ังสองชนิดนานข้ึน ทําใหอัตรา
การตายก็เพิ่มขึ้นไปอีกดวย (Table 2)
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Table 2  Mean mortality rate (±SD) of the mean total death rate of brown planthopper 
(Nilaparvata Iugens) obtained from hexane and ethanolic extracts of Acmella 
oleracea at concentration after 12, 24, 36 and 48 hours of exposure.

Time 
(hours)

Extraction 
(Solvent)

N
Mortality Rate 

(x ± S.D)
t df p-value

12
Hexane

Methanol
15
15

12.00 ± 9.41
22.00 ± 5.83

-0.812 28 0.499

24
Hexane

Methanol
15
15

30.00 ± 24.91
40.00 ± 28.65

-1.020 28 0.780

36
Hexane

Methanol
15
15

36.66± 27.69
50.00 ± 31.40

-1.234 28 0.869

48
Hexane

Methanol
15
15

42.20 ± 29.30
62.00 ± 36.10

-1.634 28 0.696

จากการทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดจากผักคราด
หัวแหวนจาก ตัวทําละลายทั้งสองชนิด คือเฮกเซน
และเมทานอล โดยที่สารตัวทําละลายทั้งสองชนิด
มปีระสทิธภิาพสามารถกาํจดัเพลีย้กระโดดสนีํา้ตาล
ระยะตวัออนไดคอนขางด ีโดยเฉพาะทีร่ะดบั ความ
เขมขน 10,000 มลิลกิรัม/ลติร ในสารสกดัเมททานอล 
สามารถทาํใหเพลีย้กระโดดสนีํา้ตาล ตายไดถงึ 100 
เปอรเซ็นต เมื่อตรวจเช็คผลภายหลังการทดสอบที่ 
48 ชัว่โมง เปนผลทาํใหมคีา LC

50
 เทากบั 1,270.18 

มิลลิกรัม/ลิตร จะเห็นไดวาสารสกัดจากผักคราด
หัวแหวน ที่ไดตัวจากทําละลายจากเมทานอล มี
ประสทิธิภาพ สงูกวาสารสกัดจากผกัคราดหวัแหวน 
ที่ไดจากตัวทําละลายเฮกเซน เมื่อทดสอบทางสถิติ 
(T-Test independent) พบวาสารสกัดท่ีไดจาก
ตัวทําละลายทั้งสองชนิดใหผลที่ไมแตกตางกัน 
(p≥0.05) จงึสามารถเลอืกใชตวัทาํละลายใดกไ็ดใน
การสกัดพืชดังกลาว ในรายงานกอนหนานี้ ของ 

Saraf and Dixit (2002) ไดทําการศึกษา สารพิษ
ในผักคราดหัวแหวนในการกําจัดลูกนํ้ายุง การ
ศึกษาสารสกัด spolanthol ที่ไดจากผักคราด 
A. oleracea เพื่อการฆาลูกนํ้ายุง สารสกัดที่ไดมี
สาร spolanthol เปนองคประกอบหลัก โดยนาํมา
ทดสอบกับ ลูกนํ้ายุงรําคาญ (Culex) ลูกนํ้ายุงลาย 
(Aedes) ลูกนํ้ายุงกนปลอง (Anopheles) ระยะท่ี
นํามาทดสอบ ระยะไข และลูกนํ้าระยะ 1-4 โดย
วิธีการทดสอบ ผลการศึกษาในภาพรวม พบวา 
ความเขมขนที่สูงท่ีสุดปริมาณ 7.5 ppm สารสกัด
จากผักคราดสามารถยับยั้งการฟกไข (ovicidal 
activity) การเปลี่ยนระยะตั้งแตระยะที่ 1-4 
(larvicidal activity) และยับยั้งการเขาเปนระยะ
ดักแด (pupicidal activity) ไดถึง 100 เปอรเซ็นต 
สําหรับการประยุกตใช สารสกัดจากผักคราด
หัวแหวนในประเทศไทยโดย สุวัฒน (2550) ซึ่งได
ทาํการศึกษาสารพิษในผักคราดในการปองกนัและ
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กําจัดเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลตัวเต็มวัยโดยการ
ทดสอบความเปนพษิทางสมัผสัและทางการกนิ โดย
วธิพีนทางใบและใหเพลีย้กระโดดสนีํา้ตาลดดูกนิใบ 
(foliar spray) และการพนท่ีลําตัวเพื่อใหเกิดการ
สัมผัสโดยตรง (contact poison) ที่ระดับความ
เขมขนคือ 10 100 1,000 10,000 และ 100,000 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ พบวา คา LC

50
 สําหรับ

การพนสารเมทานอล และเฮกเซนลงบนตัวเพล้ีย
กระโดดสนีํา้ตาล ไดเทากบั 6,873 และ 6,402 ppm 
ตามลําดับ ขณะที่เมื่อเปลี่ยนวิธีในการพนสารสกัด
ลงบนตนขาวแลวปลอยเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลลง
เพ่ือดดูกนินํา้เลีย้งพชืมคีา LC

50
 สาํหรบัการพนสาร

เมทานอล และเฮกเซน เทากับ 23,405 และ 
10,629 ppm ตามลําดบั ในทํานองเดียวกัน ในทาง
ตรงกันขามการวิจัยในครั้งนี้ จะใหคา LC

50
 สําหรับ

การพนสารเมทานอล และเฮกเซน สาํหรบัการพนสาร
ลงบนใบขาวแลวปลอยใหเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล
ระยะตวัไมเตม็วัยดดูกนิเปนอาหาร มคีาเปน 1,270.18 
และ 2,792.34 มลิลิกรมั/ลติร (ppm) ซึง่จะเห็นไดวา 
จากการศึกษาในอดีต เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลระยะ
ตวัเตม็วยัมีแนวโนมของการตานทานตอสารสกดัที่
พนลงไปสงูกวาในระยะตวัออน อาจเนือ่งจากการมี
โครงสรางทีแ่ขง็แรงขึน้จากการเปลีย่นแปลงรปูราง 
(metamorphosis) ทั้งนี้อาจมีปจจัยอื่นเขามา
เกี่ยวของไดอีก เชน สายพันธุตามธรรมชาติ (field 
strain) หรือสายพันธุจากหองปฏิบัติ (laboratory 
strain)

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา สารสกัดจาก

ตัวทําละลายทั้งสองชนิดที่มีความเขมขนระดับสูง
รวมถึงการเพิ่มระยะเวลาในการทดสอบจากตัวทํา

ละลายท้ังสองชนิดอัตราการตายก็เพิ่มข้ึนตามไป
ดวย จงึมแีนวโนมทีจ่ะนาํไปประยกุตใชในการกาํจัด
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในสภาพพื้นที่เพาะปลูก 
โดยเฉพาะระบบการทาํนาขาวไดตอไป หากตองการ
นาํไปประยกุตใชตอ จาํเปนทีจ่ะตองศกึษาโดยละเอยีด
ถึงเรื่องพฤกษเคมี (phytochemistry) และการ
เลือกใชสาระสําคัญหลัก ๆ ตอการควบคุมเพล้ีย
กระโดดสีนํ้าตาล ตลอดจนรูปแบบหรือวิธีการสกัด 
เชน การสกัดดวยไอน้ํา (water/stream distillation) 
การแชยุย (maceration) และอตัราสวนท่ีเหมาะสม 
เพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพตอการควบคุมเพลีย้กระโดด
สีนํ้าตาลตอไป
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