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ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย
ในการควบคุมไร Suidasia pontifica Oudemans ในผลผลิตในโรงเก็บ
Effectiveness of Essential Oils from Clove and Cinnamon in
Controlling Stored Product Mite, Suidasia pontifica Oudemans
จรงค์ศักดิ์ พุมนวน1* และ อํามร อินทร์สังข์ 1
บทคัดย่อ
จากการทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากกานพลู และอบเชย เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน
eugenol ในการควบคุมไร Suidasia pontifica Oudemans ในผลผลิตในโรงเก็บ โดยวิธีการรม ทดสอบโดยรมใน
เครื่อง knockdown chamber ขนาด 2.5×104 cm3 โดยใช้ปริมาตร 3 มิลลิลิตร นาน 1 ชั่วโมง ตรวจนับอัตราการ
ตายที่ 24 ชั่วโมง พบว่าที่ความเข้มข้น 1.20 µg/cm3 น้ํามันหอมระเหยจากกานพลู และอบเชย มีประสิทธิภาพใน
การฆ่าไร S. pontifica 95.4 และ 93.0 % โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 0.419 และ 0.467 µg/cm3 ตามลําดับ ส่วนสาร
มาตรฐาน eugenol มีประสิทธิภาพในการฆ่าไร S. pontifica 100 % และมีค่า LC50 เท่ากับ 0.378 µg/cm3
องค์ประกอบทางเคมีในน้ํามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชยเมื่อตรวจสอบด้วยเครื่อง GC-MS พบว่าน้ํามันหอม
ระเหยจากกานพลูประกอบด้วยสาร eugenol เป็นองค์ประกอบหลั ก 97.100 % รองลงมาคือ transcaryophyllene 1.685 % ส่วนน้ํามันหอมระเหยจากอบเชยประกอบด้วยสาร eugenol เป็นองค์ประกอบหลัก
82.054 % รองลงมาคือ trans-caryophyllene, 2-methoxy-4-propenylphenyl acetate, benzyl benzoate,
trans-cinnamyl acetate และ cinnamaldehyde เท่ากับ 3.798 3.533 3.515 1.846 และ 1.515 % ตามลําดับ
ซึ่งประสิทธิภาพในการควบคุมไร S. pontifica สัมพันธ์กับปริมาณของ eugenol ในน้ํามันหอมระเหย
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ABSTRACT
Acaricidal activitity of essential oils from clove (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.
Perry) and cinnamon (Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet) against stored product
mite, Suidasia pontifica Oudmemans was investigated by using fumigation method and
compared with standard eugenol. The bioassay was applied in knockdown chamber sized
2.5×104 cm3 and 3 ml. The fumigating time was 1 h and mortality of mite was observed at 24 h
after treatment. The essential oils of clove and cinnamon were highly toxic to the S. pontifica,
at 1.20 µg/cm3 they showed 95.4 and 93.0 % mite mortality, respectively. As for evaluation of
LC50 values of 0.419 and 0.467 µg/cm3 were obtained, respectively. The standard eugenol was
extremely toxic to the S. pontifica, at 1.20 µg/cm3 it showed 100% mite mortality with LC50
0.378 µg/cm3. The composition of clove and cinnamon oils was analyzed by capillary gas
chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS). A major component of clove oil
was eugenol (97.100 %) with small amount of trans-caryophyllene (1.685%), and compounds
from cinnamon oil were the main eugenol (82.054%) followed by trans-caryophyllene (3.798%),
2-methoxy-4-propenylphenyl, acetate (3.533%) benzyl benzoate (3.515%), trans-cinnamyl
acetate (1.846%) and cinnamaldehyde (1.515%). The effectiveness of that plant essential oil in
controlling S. pontifica was relative to eugenol content.
คําสําคัญ: ยูจีนอล กานพลู อบเชย ไรในผลผลิตในโรงเก็บ การรม
Keywords: Eugenol, Clove, Cinnamon, Stored product mite, Fumigation

บทนํา
ไ ร ใ น โ ร ง เ ก็ บ ห รื อ ไ ร ผิ ว ย่ น Suidasia
pontifica Oudemans เป็นไรศัตรูกระเทียมที่พบมาก
ในประเทศไทย พบได้ ในอาหารสัตว์ เมล็ดทานตะวั น
ปลาแห้ง ถั่วลิสงดิบ อาหารเสริมสําหรับสัตว์ และงาขาว
(วัฒนา และคณะ, 2546; Boonkong et al., 1986) ไร
ชนิดนี้เป็นไรผิวย่น ลําตัวเป็นรูปไข่ค่อนข้างยาว มีสีขาว
หรือครีม ผิวของลําตัวมีรอยย่นแตกเป็นช่อง ๆ คล้ายรูป
เซลล์เรียงต่อกัน วงจรชีวิตของไร S. pontocica เมื่อ
เลี้ยงในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 26 °C และความชื้น
84 %RH จากไข่ถึงตัวเต็มวัยใช้เวลา 12.6±0.6 วัน ตัว

เมียและตัวผู้ มีอายุขัย 48.6±13 และ 49.0±20 วัน
ตามลํ าดั บ ซึ่ งไรในผลผลิ ตในโรงเก็ บ นอกจากจะเข้ า
ทํ าลายจนเกิ ด ความเสี ยหายทั้ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
ตลอดจนเป็นพาหะนําเชื้อราในผลผลิตการเกษตรแล้ว
ยั ง เข้ า ทํ า ลายและเป็ น พาหะนํ า เชื้ อ ราในผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารแห้งชนิดต่างๆ ที่เก็บไว้รอการบริโภคทําให้เกิด
เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ (Boese, 1981) และยั ง
พบว่ า เป็ น สาเหตุ ข องโรคภู มิ แ พ้ (วั ฒ นา, 2547)
นอกจากนี้ยังพบว่าไร S. pontifica นั้นยังสามารถ
เจริญเติบโตในหูมนุษย์จนเกิดอาการปวดหูมากโดย Ho
and Wu (2002) ได้รายงานพบไข่และตัวเต็มวัยของไร
S. pontifica ซึ่งพบมากกว่า 20 ตัว
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โดยทั่ ว ไปไรในผลผลิ ตในโรงเก็ บ จะมี ค วาม
ต้านทานต่อสารเคมีกําจัดแมลงและไรศัตรูพืชมากกว่า
ศัตรูพืชชนิดอื่นๆ การป้องกันกําจัดไรในผลผลิตในโรง
เก็บโดยใช้สารเคมีนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค
และผู้อยู่อาศัยโดยตรง และโดยเฉพาะการใช้สารเคมีกับ
อาหารเก็บแห้งที่รอการบริโภคนั้นเป็นสิ่งที่กระทําได้ยาก
มีพืชสมุนไพรหลายชนิดที่สามารถกําจัดไรในผลผลิตใน
โรงเก็ บได้ เช่ นสารสกั ดจาก Piper retrofractum,
Artemisia dracunculus (Insung and Boczek,
1995), Paeonia suffruticosa (Tak et al., 2006),
Eugenia caryphyllata (Kim et al., 2003b) Pinus
pinea, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus
nigra (Macchioni et al., 2002) และ Foeniculum
vulgare (Chi-Hoon et al., 2006) สามารถกําจัดไร
Tyrophagus putrescentiae ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาของ De Assis et al. (2011) ได้รายงาน
ว่ า น้ํ า มั น ห อ ม ร ะ เ ห ย จ า ก Cinnamomum
zeylanicum มี ประสิท ธิภ าพสู งในการฆ่ า ไร T.
putrescentiae และ S. pontifica โดยวิธีการรม
ความเข้มข้น 50 µl/L air ที่ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 97.7
และ 92.9% ตามลําดับ จากการศึกษาของอํามร และ
จรงค์ศักดิ์ (2553) เกี่ยวกับการใช้น้ํามันหอมระเหยจาก
พืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในการควบคุมไร S. pontifica
โดยวิ ธี ก ารรม พบว่ า น้ํ า มั น หอมระเหยจากกานพลู
อบเชย ว่านน้ํา พลู และตะไคร้หอม ที่ความเข้มข้น 1.2
µg/cm3 สามารถ ฆ่าไร S. pontifica ได้มากกว่า 70%
ส่วน Pumnuan and Insung (2011) ได้รายงานว่า
น้ํามันหอมระเหยจากกานพลู อบเชย ว่านน้ํา พริกไทย
ดํา และขมิ้นชัน ที่ปริมาณ 53 µg/cm2 สามารถฆ่าไร
S. pontifica ได้มากกว่า 70% โดยวิธีการสัมผัส
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สําหรับวิธีการป้องกันกําจัดไรในผลผลิตในโรง
เก็บนั้น ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการกําหนดมาตรการที่
ชัดเจนแต่อย่างใด ยังผลให้เกษตรกรหรือกลุ่มผู้จําหน่าย
อาหารแห้งและบริษัทผลิตอาหารสัตว์ยังประสบปัญหา
และรอการแก้ ไ ขด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แนว
ทางการใช้ น้ํ า มั น หอมระเหยจากพื ช จึ ง น่ า จะเป็ น
แนวทางที่มีประสิทธิภาพมาก การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นถึง
ประสิทธิภาพของสารประกอบ eugenol ในน้ํามันหอม
ระเหยจากกานพลู และอบเชย เปรี ย บเที ยบกั บ สาร
มาตรฐาน eugenol เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และที่สํ าคัญยั งมีความปลอดภั ยต่ อผู้บริ โภคและสั ตว์
เลี้ยงอีกด้วย

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
1. การเพาะเลี้ยงไรในผลผลิตในโรงเก็บ
ไร S. pontifica ในผลผลิตในโรงเก็บ ที่ใช้ใน
การทดลอง ได้ จ ากการเลี้ ย งในขวดเลี้ ย งไร (mite
bottle) อาหารที่ ใ ช้ ใ นการเพาะเลี้ ย งคื อ อาหารหนู
บดละเอียด จมูกข้าวสาลี (wheat germ) และ ยีสต์ ใน
อัตราส่วน 4:4:1 (ดัดแปลงจาก Insung and Boczek,
1995) ซึ่งอากาศถ่ายเทสะดวกและป้องกันการเล็ดลอด
ของไรได้ ดี เก็ บ ขวดเลี้ ย งไรไว้ ใ นตู้ ค วบคุ ม ความชื้ น
(mite chamber) ซึ่ง มีถาดพลาสติก ใส่ส ารละลาย
อิ่มตัวของ KCl เพื่อรักษาความชื้นภายในตู้ และป้องกัน
การหลบหนีของไรออกนอกตู้ ทําการเปิดตู้นาน 30
นาที ทุก 1-2 วัน เพื่อให้อากาศภายในตู้ถ่ายเทโดย
ควบคุ ม สภาวะที่ ใ ช้ เ ลี้ ย งไรในผลผลิ ต ในโรงเก็ บ ที่
อุณหภูมิ 25±1 °C และความชื้น 86±1% RH
2. การสกัดพืชสมุนไพร
นํ า ช่ อ ดอกกานพลู แ ห้ ง
(Syzygium
aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry) และเปลือก
ของต้นอบเชยแห้ง (Cinnamomum bejolghota
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(Buch.-Ham.) Sweet) มาสกัดเอาน้ํามันหอมระเหย
โดยวิธีการกลั่นด้วยน้ํา (water distillation) โดยเติม
น้ําให้พอท่วมต้มจนเดือดเป็นเวลา 3 ชั่งโมง ไขส่วนที่
เป็นน้ํามันหอมระเหยเก็บไว้ในภาชนะทึบแสง เก็บไว้ใน
ตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 12 °C เพื่อใช้ในการทดสอบไรใน
ผลผลิตในโรงเก็บต่อไป ส่วนสารมาตรฐาน eugenol
ได้จาก บริษัทซิกมา จํากัด
3. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยต่อไร
ในผลผลิตในโรงเก็บ โดยวิธีการรม
เตรียมไร S. pontifica ในผลผลิตในโรงเก็บ
เพื่อใช้ในการทดสอบโดยใช้ขนพู่กัน 1 เส้น สุ่มเขี่ยตัว
เต็มวัย ของไรโดยไม่จํากัดเพศจํานวน 10-15 ตัว ใส่ลง
ในกรงทดสอบไร (mite cage) (รูปที่ 1A) ซึ่งมีขนาด

A

Research

กว้าง 3 cm ยาว 5 cm สูง 0.45 cm นําน้ํามันหอม
ระเหยจากกานพลูและอบเชยมา เตรียมความเข้มข้น
0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1 % โดยใช้ ethanol 95 %
เป็น ตัวทํ าละลาย โดยมี ethanol 95 % เป็น กลุ่ ม
ควบคุม และสารมาตรฐาน eugenol ความเข้นข้น
เดี ย วกั น เป็ น กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ หลั ง จากนั้ น นํ า กรง
ทดสอบไรที่ มี ไ ร S. pontifica วางในเครื่ อ ง
knockdown chamber (รูปที่ 1B) ที่มีขนาด 2.5×104
cm3 ปิดฝาเครื่องแล้วฉีดสารละลายปริมาตร 3 ml คิด
เป็นความเข้มข้นของสาร 0.24 0.48 0.72 0.96 และ
1.20 µg/cm3 ตามลําดับ รมทิ้งไว้นาน 1 ชั่วโมง แล้ว
จึงนําไรออกมาตรวจนับการตายที่ 24 ชั่วโมง

B

B
รูปที่ 1 ชุดรมสาร (A) กรงทดสอบไร (mite cage) (B) เครื่อง knockdown chamber

4. การอ่านผล
เนื่องจากจํานวนตัวเป็น (ไรในผลผลิตในโรง
เก็บมีชีวิต) และจํานวนตัวตายของไรที่ใช้ในการศึกษามี
ผลในการบอกความถูกต้องแม่นยําของประสิทธิภาพใน
การฆ่าไรของกานพลูและอบเชย ดังนั้นการอ่านผลเพื่อ
แยกตั ว เป็ น ตั ว ตายของไรจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ มากใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ กํ า หนดการอ่ า นผลตามวิ ธี ข อง
Welty et al. (1988) ดังกล่าวไว้ดังนี้

1. การอ่านผลทําหลังจาก 24 ชั่วโมงของการ
ทดสอบ
2. ไรในผลผลิตในโรงเก็บมีชีวิต (live mite)
หมายถึงไรที่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยการ
สั ม ผั ส เช่ น เคลื่ อ นไหวได้ แ ม้ รู ป ร่ า งของไรอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป โดยไรสามารถเดินได้อย่างน้อยเท่ากับ
ความยาวของลําตัว
3. ไรไม่มีชีวิต (dead mite) หมายถึงไรที่ไม่
เคลื่ อ นที่ หรื อ ไม่ ต อบสนองต่ อสิ่ ง กระตุ้ น หรือ มี ก าร
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เปลี่ยนแปลงรูปร่างและสีของลําตัว เช่นลําตัวแบน ขา
หงิกงอ หรือขยับขาได้ แต่ไ ม่สามารถเดินได้ภายหลัง
การสัมผัส
5. การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ํามัน
หอมระเหยจากกานพลูและอบเชย
นําน้ํามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย
มาวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ํามันหอมระเหยโดยใช้
Gas Chromatography Mass Spectrometer (GCMS) ที่มีคอลัมน์ชนิด capillary HP5MS (length 30
m × I.D. 0.25 mm × film thickness 0.25 µm) ฉีด
เข้าเครื่องแบบ direct injection ปริมาตร 0.4 µl
แบบ split mode (split ratio, 100:1 v/v) อุณหภูมิ
injection เท่ากับ 250 °C ใช้ฮีเลียมเป็นตัวพา และ
ionization voltage 70 eV ใช้ mass range ตั้งแต่
50-500 m/z อุณหภูมิ detector 250 °C แปรผลโดย
เทียบกับ library ของ Wiley 275 ที่มี quality
match มากกว่าร้อยละ 85
6. การหาความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ย
นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าหาเปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารตายที่
แท้จริงโดยใช้สูตร (Abbott’s, 1925) นํามาวิเคราะห์
หาความแตกต่า งทางสถิ ติ โดยใช้โ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป
SAS (statistical analysis system) โดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการ DMRT (Duncan’s multiple
range test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และหาค่า 50
และ 90% lethal concentration (LC50 และ LC90
ตามลําดับ) ของน้ํามันหอมระเหยของกานพลูอบเชย
และสารมาตรฐาน eugenol โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS probit analysis
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ผลการทดลอง
จากการทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอม
ระเหยจากกานพลู อบเชย และสารมาตรฐาน
eugenol ในการควบคุมไร Suidasia pontifica
Oudemans ในผลผลิตในโรงเก็บ โดยวิธีการรมที่ความ
เข้มข้น 0 (95% ethanol) 0.24 0.48 0.72 0.92 1.20
µg/cm3 พบว่าน้ํามันหอมระเหยจากกานพลู สามารถ
ฆ่าไร S. pontifica ได้ 0.0 47.4 66.2 79.6 84.3 และ
95.4 % ตามลําดับ น้ํามันหอมระเหยจากอบเชยมี
ประสิทธิภาพในการฆ่าไร S. pontifica ได้ 0.0 42.5
52.1 79.3 87.9 และ 93.0 % ตามลําดับ ส่วนสาร
มาตรฐาน eugenol มีประสิทธิภาพฆ่าไรโรงเก็บ 0.0
47.4 66.5 83.6 95.9 และ 100 % ตามลําดับ โดย
น้ํามันหอมระเหยจากกานพลู อบเชย และ eugenol
ทางการค้ามีประสิทธิภาพในการฆ่าไร S. pontifica
โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 0.419 0.467 และ 0.378
µg/cm3 ตามลําดับ และมีค่า LC90 เท่ากับ 0.945
0.976 และ 0.756 µg/cm3 (ตารางที่ 1)
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ํามัน
หอมระเหยจากกานพลูและอบเชยด้วยเครื่อง GC-MS
พบว่ า น้ํ า มั น หอมระเหยจากกานพลู มี ส ารประกอบ
eugenol เป็นสารประกอบหลักถึง 97.1 % รองลงมา
คือ trans-caryophyllene 1.685 % ส่วนน้ํามันหอม
ระเหยจากอบเชย มีสารประกอบ eugenol 82.054 %
เป็ น สารประกอบหลั ก เช่ น กั น รองลงมาคื อ transcaryophyllene, 2-methoxy-4-propenylphenyl
acetate, benzyl benzoate, trans-cinnamyl
acetate และ cinnamaldehyde โดยมีปริมาณสาร
เท่ากับ 3.798 3.533 3.515 1.846 และ 1.515 %
ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การตายของไร Suidasia pontifica Oudemans ในผลผลิตในโรงเก็บ หลังจากทดสอบด้วย
น้ํามันหอมระเหยจากกานพลูอบเชย และสารมาตรฐาน eugenol ในความเข้มข้นต่าง ๆ กันโดย
วิธีการรม
ค่าเฉลี่ย* (Means±SD)
เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น (µ
µg/cm )
%CV
กานพลู
อบเชย
eugenol
0.0 (control)
0.0±5.1 E
0.0±5.1 D
0.0±5.1 E
0.2 (0.24)
47.4±7.5 aD 42.5±5.7 aC 47.4±1.7 aD 12.1
0.4 (0.48)
66.2±8.8 aC 52.1±12.7 aC 66.5±2.1 aC 14.7
0.6 (0.72)
79.6±1.5 aB 79.3±2.3 aB 83.6±7.6 aB 5.8
0.8 (0.96)
84.3±4.0 bB 87.9±3.4 bA 95.9±1.4 aA 3.5
1 (1.20)
95.4±3.1 aA 93.0±6.5 aA 100.0±0.0 aA 4.3
%CV
9.0
11.5
5.9
LC50
0.419
0.467
0.378
LC90
0.945
0.976
0.756
Slope
2.437
2.516
3.395
SE
0.178
0.178
0.245
3

หมายเหตุ: * ค่าเฉลี่ยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษในหลักเดียวกัน และตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแถวเดียวกันไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติที่ความเชื่อมั่น95%

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีในน้ํามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย
เปอร์เซ็นต์
กานพลู อบเชย
0.282
α-terpineol
chavicol
0.080
cinnamaldehyde
1.515
Safrole
0.999
2H pyran-2-one, 4-methyl-6-(2-methyl-1-propenyl) 0.139
eugenol
97.100 82.054
0.832
α-copaene
trans-caryophyllene
1.685 3.798
trans-cinnamyl acetate
1.846
0.532 0.634
α-humulene
ledene
0.094
butylated hydroxytoluene
0.208
องค์ประกอบทางเคมี
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีในน้ํามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย (ต่อ)
เปอร์เซ็นต์
กานพลู อบเชย
2-methoxy-4-propenylphenyl acetate
3.533
0.041 0.131
δ-cadinene
caryophyllene oxide
0.181 0.766
humulene oxide
0.034
benzyl benzoate
3.515
องค์ประกอบทางเคมี

วิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพน้ํ า มั น หอม
ระเหยจากกานพลู อบเชย และสารมาตรฐาน
eugenol ต่อไร S. pontifica ในผลผลิตในโรงเก็บ โดย
วิ ธี ก ารรม พบว่ า สารมาตรฐาน
eugenol มี
ประสิทธิภาพในการฆ่า S. pontifica ได้มากที่สุด โดย
มีค่า LC50 เท่ากับ 0.378 µg/cm3 รองลงมาคือน้ํามัน
หอมระเหยจากกานพลู และอบเชย ที่ มี ค่ า LC50
เท่ากับ 0.419 และ 0.467 µg/cm3 ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับปริมาณสารประกอบ eugenol ในน้ํามัน
หอมระเหยของกานพลู แ ละอบเชยที่ มี ป ริ ม าณ
สารประกอบ eugenol เท่ากับ 97.100 และ 82.054
% ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าสาร eugenol เป็นสาร
หลักที่มีผลต่อการตายของ S. pontifica และ
สอดคล้องกับ Kim et al. (2003a) ได้ทําการศึกษา
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ส า ร ฆ่ า ไ ร จ า ก ก า น พ ลู (E.
caryophyllata) กับไรฝุ่น D. pteronyssinus และ
รายงานว่าในกานพลูมีสาร eugenol และอนุพันธ์ซึ่ง
เป็นสารประกอบหลักที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดไร
ฝุ่นได้มากที่สุด และมีประสิทธิภาพดีมากเมื่อทดสอบใน
ภาชนะที่มิดชิด อย่างไรก็ตาม Usta et al. (2002) ได้
รายงานว่า eugenol และ cinnamaldehyde กระตุ้น
ให้เกิด ATP hydrolysis และยับยั้ง NADH oxidase
ในกระบวนการหายใจของหนู จึงทําให้ประสิทธิภาพใน

การฆ่าไรฝุ่น D. pteronyssinus ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะ
สกัดน้ํามันมาจากส่วนใบหรือเปลือกของต้น ทั้งนี้น้ํามัน
หอมระเหยจากใบอบเชยมีปริมาณ eugenol ใกล้เคียง
กับในน้ํามันกานพลู สามารถใช้เป็นแหล่ง eugenol ใน
การสังเคราะห์ vanillin ซึ่งใช้ทาถูนวดแก้ปวดบวมตาม
ข้อ (พรสวรรค์, 2544) มีรายงานว่าน้ํามันหอมระเหย
จากกานพลู และอบเชย ที่ความเข้มข้น 1.2 µg/cm3 มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าไรฝุ่น D. pteronyssinus ได้
100 % และมีค่า LC50 เท่ากับ 0.092 และ0.232
µg/cm3 ตามลํา ดับ โดยวิธี การรม (อํา มร และจรงค์
ศักดิ์, 2552) และสามารถฆ่าไร S. pontifica ได้ดี โดย
มีค่า LC50 เท่ากับ 0.174 และ 0.504 µg/cm3
ตามลําดับ โดยวิธีการรม (อํามร และจรงค์ศักดิ์, 2553)
ส่วน Pumnuan and Insung (2011) ได้รายงานว่า
น้ํ า มั น หอมร ะเ หย จา กก าน พลู แ ละ อบ เชย มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าไร S. pontifica ได้ดี โดยมีค่า
LC50 เท่ากับ 24.28 และ 30.89 µg/cm2 ตามลําดับ
โดยวิธีการสัมผัส นอกจากนั้น De Assis et al. (2011)
ได้รายงานว่าสารมาตรฐาน eugenol มีประสิทธิภาพ
ในการฆ่าไร T. putrescentiae และ S. pontifica
โดยวิธีการรม ที่ 24 ชั่วโมง มีค่า LC50 เท่ากับ 0.23
และ 0.57 µl/L air ตามลําดับ

1212

KKU Science Journal Volume 40 Number 4

สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอม
ระเหยจากกานพลู และอบเชย เปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐาน eugenol ในการควบคุมไร S. pontifica ใน
ผลผลิ ต ในโรงเก็ บ โดยวิ ธี ก ารรม พบว่ า น้ํ า มั น หอม
ระเหยจากกานพลู และอบเชย และสารมาตรฐาน
eugenol มีประสิทธิภาพในการฆ่าไร S. pontifica
โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 0.419 0.467 และ 0.378
µg/cm3 โดยองค์ประกอบทางเคมีในน้ํามันหอมระเหย
จากกานพลู และอบเชยประกอบด้วยสาร eugenol
เป็นองค์ประกอบหลักเท่ากับ 97.100 และ 82.054 %
ตามลําดับ
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