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การสังเคราะหและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ของสารนาโนอินทรียและนาโนโลหะอินทรีย 

Synthesis and Biological Investigation  

of Nano-Organic and Nano-Organometallic Agents 
สมหมาย ปะติตังโข1  และ  กิ่งแกว ปะติตังโข2* 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ทดสอบสมบัติทางเคมีเชิงฟสิกสและฤทธ์ิทางชีวภาพของสารนาโนอินทรีย

และนาโนโลหะอินทรียโดยมีผลิตภัณฑทางธรรมชาติเปนตัวรีดิวซตานเช้ือราโรคพืช อนุมูลอิสระ เพล้ียแปงและ

เพล้ียกระโดด ผลการศึกษาพบวา อนุภาคนาโนอินทรียมีรูปรางเปนทรงกลม และอนุภาคนาโนโลหะอินทรียมี

รูปรางแบบแทง สารตัวอยางทั้งหมดสามารถออกฤทธ์ิตานเพล้ียแปงไดภายใน 30 นาที โดยสาร C4 ออกฤทธ์ิกําจัด

ได 100 % ในเวลา 10 นาที สารตัวอยางทั้งหมดยังสามารถออกฤทธ์ิตานเพล้ียกระโดดไดภายใน 10 นาที โดยสาร 

C4 ออกฤทธ์ิตานเพล้ียกระโดด 100 % ในเวลาเพียง 2 นาที นอกจากน้ีคณะผูวิจัยยังไดนําสารตัวอยางไปทดสอบ

ฤทธ์ิในการตานเช้ือราโรคพืชและตานอนุมูลอิสระ ผลพบวา สาร C2 และ C4 มีฤทธ์ิทางชีวภาพในการตานเช้ือรา

โรคพืชไดดี ทั้งน้ีเน่ืองจากอิทธิพลของอนุภาคนาโนโลหะและไอออนลบ และยังพบวา สารซิฟฟเบส (L1 และ L2) มี

ฤทธ์ิตานเช้ือราไดนอยกวาอนุภาคนาโนโลหะอินทรีย (C1 C2 C3 และ C4) สวนการตานอนุมูลอิสระเทคนิค DPPH 

พบวา สารตัวอยางทั้งหมดมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ แตสารที่ตานอนุมูลอิสระไดดีดวยคา IC50 ที่ต่ํา คือ L1 C1 และ 

C3 สําหรับการตานอนุมูลอิสระเทคนิค FRAP พบวา สารที่รีดิวซ Fe3+ ไปเปน Fe2+ ไดดีที่สุด คือ L2 รองลงมา คือ 

C4 ผลจากการวิจัยในครั้งน้ีจึงมีประโยชนทั้งตอกลุมเกษตรกรที่เผชิญกับปญหาโรคและศัตรูของพืชเศรษฐกิจและ

ยังเปนประโยชนตอวงการเภสัชที่จะตองนําสารเหลาน้ีไปทดสอบกับโรคที่เกิดกับมนุษยอีกดวย 
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ABSTRACT 

 This research deals with physicochemical characterization and biological investigation of 

organic nanoparticles and organometallic nanoparticles using natural product as reducing agent 

against fungi of plant diseases, scavenging anti-free radical toxicity, Pseudococcus sp. and 

Nilaparvata lugens (Stal). The results showed that nano-organic particles are global–like 

structure and nano-organometallic particles are rod-like structures. All of them showed highest 

biological effect against Nilaparvata lugens (Stal) within 30 minutes by which sample C4 killed 

them with 100 % at 10 minutes. On the other hand, such compounds killed Pseudococcus sp. 

within 10 minutes but for C4 spent 2 minutes only. The research finding also revealed that all of 

six compounds inhibit fungi of plant diseases and anti-free radical toxicity in nature with C2 and 

C4.  It indicated the highest activities to fungi diseases in responding to the influence of 

nanoparticles and anions in use.  However, Schiff base compounds (L1, L2) are less active than 

their derivative particles.  For free radical scavenging activities with DPPH technique revealed 

that all nanoparticles shown high potent antioxidant susceptibility which low IC50, especially 

compounds exhibit highly potency effective are L1, C1 and C3, respectively. For FRAP technique, 

the such particles reduced Fe3+ to Fe2+ concentrated form like L2 and C4. This research work 

promises it to useful for agricultural groups that facing plant disease and also for chemist to 

screen them as drug for human being. 
 

คําสําคัญ: เพล้ียแปง เพล้ียกระโดด เช้ือราโรคพืช สารตานอนุมูลอิสระ 

Keywords: Pseudococcus sp., Nilaparvata lugens (Stal), Fungi diseases, Free radical scavenging 
 

บทนํา 

 จากผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ไตรมาสที่ 

1/2553 ขยายตัว 12 % ซ่ึงสูงสุดในรอบ 15 ป โดย

แยกเปนสวนของภาคเกษตร 0.2 % โดยสาขาประมง

ขยายตัว 2.5 % จากกุงแชแข็งสงออกที่เพิ่มขึ้น สวน

สาขาเกษตรกรรมลดลง 0.3 % เปนการลดลงใน

ผลผลิตพืชที่ สําคัญคือ ขาว ออยและมันสําปะหลัง 

เน่ืองจากสวนของพืชเปนสัดสวนที่ สําคัญที่สุด จาก

สภาวะการแขงขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นโดยเฉพาะสินคา

เกษตรและอาหาร ซ่ึงเปนสินคาหลักของประเทศไทย 

อีกทั้งปจจุบันประเทศคูคาที่สําคัญไดมีการกําหนด

มาตรการนําเขาดานสุขอนามัยพืช (SPS agreement) 

ดังน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดสงเสริมใหทํา

การเกษตรใหไดผลิตผลที่ปลอดภัยจากสารพิษและทํา

เกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น โดยกําหนดการปฏิบัติ

ทางการเกษตรตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP; 

good agricultural practice) ซ่ึงมีวิธีการควบคุม

ศัตรูพืชแบบพึ่งพาสารเคมีใหนอยที่สุด (สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556) ใชวิธีการควบคุม

โรคพืชทางชีวภาพดวยการใชจุลินทรียปฏิปกษมา

ทดแทนสารเคมีใหมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากสารปองกัน

กําจัดศัตรูพืชเปนสารพิษ สวนมากมีสมบัติ ในการ
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ทําลายลางส่ิงมีชีวิตไมวาจะเปนพืช สัตวและจุลินทรีย

แทบทุกชนิด ซ่ึงขึ้นอยูกับชนิดของสารปองกันกําจัด

ศัตรูพืชน้ัน ๆ แนวความคิดที่จะเลิกใชสารเคมีปองกัน

กําจัดศัตรูพืชและเปล่ียนมาใชสารสกัดจากธรรมชาติที่

ไมสงผลเสียตอมนุษย สัตว ส่ิงแวดลอม ตลอดจน

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปนส่ิงที่ทุกคนปรารถนา 

จากการศึกษาการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตร

จากการทําลายของศัตรูพืช และวัชพืชเฉล่ียของโลก

พบวาสูญเสียกวา 40 % โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศ

รอนช้ืน เชน ประเทศไทยที่สามารถปลูกพืชไดตลอดทั้ง

ป ศัตรูพืชสามารถแพรพันธุและระบาดไดทั้งปเชนกัน 

จึงสรางความเสียหายอยางมาก ดังน้ันการควบคุมเช้ือ

โรคพืชโดยชีววิธี (biocontrol) ซ่ึงเปนการลดปริมาณ

ประชากรและลดกิจกรรมของเช้ือโรคพืชที่จะกอใหเกิด

โรคจนอยู ในระดับที่ ไมกอใหเกิดความเสียหายทาง

เศรษฐกิจกับพืชโดยอาศัยส่ิงมีชีวิต (organism) ทั้งน้ี

ห ม า ย ร ว มถึ ง พื ช ช้ั น สู ง แล ะ จุ ลิ น ทรี ย ปฏิ ป ก ษ 

(antagonistic microorganism) ตลอดจนสาร

พันธุกรรมหรือผลิตผลจากสารพันธุกรรม (genes or 

gene products) ของส่ิงมีชีวิต แตยกเวนผลจากการ

กระทําตอเช้ือโรคโดยตรงจากมนุษย ในธรรมชาติมี

ส่ิงมีชีวิตหรือจุลินทรียหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการ

เปนปฏิปกษกับเช้ือสาเหตุโรคพืชและแตละชนิดมี

คุณสมบัติแตกตางกันไปในการเปนปฏิปกษ (เยาวพา, 

2553) ปจจุบันไดมีการคนควาหาวิธีการควบคุมโรคพืช

ใหม ๆ ทางชีวภาพเพื่อลดอันตรายจากการใชสารเคมี

ทางการเกษตร โดยใหเกษตรกรหันมาใชการควบคุม

โรคพืชโดยชีววิธี ซ่ึงถือเปนวิธีที่ยอมรับวาใชไดผลดี ได

มีการศึกษาถึงกลไกการควบคุมโรคและระบบการ

ควบคุมโรคโดยวิธีตาง ๆ โดยเฉพาะการใชจุลินทรีย

ปฏิปกษ (antagonist) ที่เปนเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา 

เช้ือแบคทีเรียมักเปนปฏิปกษตอเช้ือโรคพืชโดยการ

แกงแยงอาหาร การยับยั้ง ทําลายและการเปนปรสิต 

นอกจากน้ียังมีวิธีการอ่ืนอีก เชน ใหเกษตรกรหันมา

ปลูกพืชแบบผสมผสาน แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็

ไดผลดีในระดับหน่ึง แตโดยภาพรวมยังไมเปนที่นา

พอใจ ทั้งน้ีเน่ืองจาก GDP ที่ขยายตัวมาจากภาคนอก

การเกษตร สวนภาคการเกษตร โดยเฉพาะพืชผลหดตัว 

0.3 % (จิระเดช, 2550) โดยผลผลิตจากมันสําปะหลัง 

ออย ขาวและขาวโพดเล้ียงสัตวลดลงดังกลาวแลว ทั้งน้ี

ดวยสาเหตุที่สําคัญคือภัยแลงและโรคระบาด รัฐบาลจึง

มีนโยบายเรงดวนที่จะเพิ่มขีดความสามารถใหภาค

อาหารและเกษตร เพื่อใหการผลิตไดทั้งปริมาณและคุณ

รูปที่ มี ค ว ามปลอดภั ย  ซ่ึ ง จะ เ ห็น ไ ด จ ากการที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดส่ังการให สวทช. เรงเพิ่มขีดความสามารถใหอาหาร

และเกษตร เพื่อรองรับความตองการของชุมชนและ

เอกชน หวังสรางมูลคาสินคาไทยแขงขันกับตางชาติ 

เ น่ืองจากอาหารและเกษตรเปนหัวใจสําคัญของ

ประ เทศไทย  จึ งต องการ ให นํ าความรู ทางด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี ไบโอ

เทคโนโลยี มาชวยแกปญหาหรือสรางมูลคาใหสินคา

ของประเทศไทยในการแขงขันกับตางชาติ หรือแมแต

แกปญหาเฉพาะหนา เชน ภัยแลงที่เกิดจากโลกรอน 

ฝนทิ้งชวงที่สรางความเดือดรอนใหภาคการเกษตร ปุย

นาโนที่จะควบคุมการปลดปลอยสารอาหารออกมาใน

เวลาที่พืชตองการ โดยใหเนนงานยุทธศาสตรเรื่องความ

ปลอดภัยของอาหารและกระบวนการผลิตที่จะสงผล

กระทบตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมองวาตลาด

สินคาที่ เนนเรื่องความปลอดภัยทั้ ง กับมนุษยและ

ส่ิงแวดลอมมีแนวโนมเติบโตไดดีในอนาคต (วีระชัย, 

2553) 

นาโนเทคโนโลยี เปนเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับ

กระบวนการจัดการการสรางการสังเคราะหวัสดุ 

อุปกรณ เครื่องจักรหรือส่ิงตาง ๆ ที่มีขนาดเล็กมาก

ประมาณ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ดังน้ันความรูทางดาน
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นาโนเทคโนโลยีจึงสามารถนํามาใชจัดเรียงอะตอมหรือ

โมเลกุลเขาดวยกันอยางถูกตองแมนยํา สงผลให

โครงสรางของวัสดุหรือสสารตาง ๆ มีสมบัติที่พิเศษขึ้น

ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซ่ึงเปนประโยชน

ตอผู ใชสอยและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจได นาโน

เทคโนโลยีเปนเทคโนโลยีที่เปนความหวังใหมของมวล

มนุษยชาติ เพราะสามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง

มากมายและหลากหลายมากขึ้ น  กา ร นํานาโ น

เทคโนโลยีไปใชประโยชนเปนการ บูรณาการศาสตร

หลากหลายแขนงเขาดวยกัน เชน อิเล็กทรอนิกส วัสดุ

ศาสตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (วิวัฒน, 2550) ซ่ึงกําลัง

พัฒนาอยูอยางตอเน่ืองและนับวันจะเขามามีบทบาทใน

ชีวิตประจําวันมากขึ้น ไมวาผลิตภัณฑที่ชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการขจัดโรคภัยไขเจ็บ ผลิตภัณฑในการ

ชะลอความแก เครื่องสําอาง คอมพิวเตอร นาโนไบโอ

เซ็นเซอร เสนใยนาโน อนุภาคนาโน นาโนเทคโนโลยี

เก่ียวกับพลังงาน นาโนเทคโนโลยีเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 

และนาโนเทคโนโลยีที่เก่ียวกับการเกษตรและอาหาร 

เปนตน 

 จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวทําให

คณะผู วิ จัยสนใจที่จะนําสารที่ เปนผลิตภัณฑทาง

ธรรมชาติมาผสานกับองคความรู ทางดานนาโน

วิทยาศาสตรและนาโนเทคโนโลยี เพื่อนําอนุภาคขนาด

นาโนเมตรมาใชในการควบคุมโรคพืช เพล้ียกระโดดใน

นาขาวและเพล้ียแปงของมันสําปะหลัง ซ่ึงเปนพืช

เศรษฐกิจที่นํารายไดเขาสูประเทศเปนอันดับตน ๆ ของ

พืชเศรษฐกิจทั้งหลาย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การสังเคราะหตัวรีดิวซ 

ช่ัง 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (1 

mol) ใสลงในขวดกนกลมละลายดวยเมทานอล 

(methanolic solvent) เติมตัวเขาทําปฏิกิริยา เชน 

salicylic hydrazide (1 mol) ใหความรอน (40 C) 

พรอมกับปนกวนสารอยางตอเน่ืองเพื่อใหสารทั้ง 2 ทํา

ปฏิกิริยากัน ทดสอบความสมบูรณของการเกิดปฏิกิริยา

ดวยแผน TLC ดีเวลลอป (develop) ดวยตัวทําละลาย

ที่เหมาะสม สังเกตผลภายใตแสง UV ปฏิกิริยาจะ

เกิดขึ้นอยางสมบูรณในเวลา 2 วัน 

การสังเคราะหอนุภาค 

การ สั ง เ ค ราะหอ นุภ าคนาโนด วย วิ ธีที่

คลายคลึงกันคือนําสาร Schiff base ligands มาทํา

รีดิวซ Ag+ ใน เมทานอล (methanolic solvent) ดวย

อัตราสวนโดยโมล 1:1 ปรับความเปนกรด-เบสของ

สารละลายใหได pH 6 ปนกวนสารละลายอยาง

ตอเน่ืองที่ 60 C สวนการสังเคราะหอนุภาคนาโน

ทองแดงดําเนินการเชนเดียวกัน (Juneyoung, 2012) 

การ ศึกษาสมบั ติทางเ คมี เ ชิ งฟ สิกสของสาร ท่ี

สังเคราะหได 

นําสารตัวอยางที่ สังเคราะหไดทั้งหมดไป

ศึกษาสมบัติทางเคมีเชิงฟสิกสในดานตาง ๆ เชน สีของ

สารตัวอยาง จุดหลอมเหลวและการดูดกลืนแสง 

การทดสอบฤทธิ์การตานเพล้ียแปงและเพล้ียกระโดด 

สําหรับเพล้ียกระโดดไดรับความอนุเคราะห

จากสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ

เกษตร สวนเพล้ียแปงไดจากแปลงทดลองของเกษตรกร 

นําสารตัวอยางมาเตรียมที่ระดับความเขมขนตาง ๆ 

ไดแก 100 80 60 40 และ 20 ppm ตามลําดับ แลว

นําไปพนใส เพ ล้ียที่ เ ก็บไวในกลอง ซ่ึงปองกันการ

แพรกระจายของเพล้ียไปยังทองถิ่นอ่ืน ๆ 

การทดสอบฤทธิ์การตานเช้ือรากอโรคพืช 

การทดสอบฤทธ์ิการตานเ ช้ือราของสาร

ตัวอยาง โดยนําสารตัวอยางทั้ง 6 ชนิด เตรียมความ

เขมขนระหวาง 0.010 0.008 และ 0.006 โมลาร เพื่อ

นําไปทดสอบการตานเช้ือราโดยเทคนิค paper disc 

diffusion method กับเช้ือรา 3 ชนิด คือ A. niger, C. 



616 KKU Science Journal Volume 42 Number 3 Research 

 

circinans และ S. sclerotiorum เม่ือเวลาผานไป 24 

ช่ัวโมง วัดเคลียโซน (clear zone) 

การวิเคราะหความสามารถการตานอนุมูลอิสระโดย 

วิธี DPPH 

ปเปต 1 ml ของสารละลายตัวอยางในแตละ

ความเขมขน ใสในขวด 3 ใบ เพื่อทําการทดสอบ 3 ครั้ง 

ปเปตสารละลาย DPPH radical ในเมทานอล 2 ml ใส

ขวดสีชาในแตละความเขมขน เขยาใหสารเขาดวยกัน 

นําขวดทั้ง 22 ใบ เก็บไวในที่มืดที่อุณหภูมิ 37 C เวลา 

30 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายที่

ความยาวคล่ืน 517 nm ปรับคาการดูดกลืนแสงเปน 

0.000 โดยวัดจากความเขมขนต่ําไปยังความเขมขนสูง 

คํานวณหาคา % Radical scavenging (Sharma et 

al., 2007) 

% radical scavenging = 
ౙ౪౨ౢି౩ౣ౦ౢ

ౙ౪౨ౢ
×100 

การวิเคราะหความสามารถการตานอนุมูลอิสระโดย

วิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) 

ปเปตสารตัวอยางแตละความเขมขนตาง ๆ 

และสารละลายมาตรฐานปริมาตร 150 µl ใสในขวดสี

ชาที่ เตรี ยมไว ในแต ละความเข มขน  แล วเตรียม

สารละลาย FRAP ปริมาตร 3 ml เขยาใหเขากัน 

จากน้ันนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 C เวลา 6 นาที นําไป

วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 593 nm นําคาที่

ไดจากการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 593 

nm ไป เที ยบ กับกราฟมาตรฐานที่ สร า งจาก

ความสัมพันธระหวางความเขมขน lron(ll)sulfate 

solution กับคาการดูดกลืนแสง 

การทดสอบความเปนพิษตอเซลลปกติ 

ทดสอบความเปนพิษตอเซลลปกติ (Vero 

cells) โดยเติม Vero cells 45 l (3.3×104 

cells/ml) ลงในแตละหลุมของ 384-well plates ที่มี

สารตัวอยางอยู 5 l เจือจางดวย DMSO 0.5 % แลว

บมที่อุณหภูมิ 37 C มี CO2 5 % เปนเวลา 4 วัน แลว

วัดคาฟลูออเรสเซนต (excitation ที่ 485 nm และ 

emission ที่ 535 nm) สรางกราฟระหวางความ

เขมขนของสารตัวอยางกับคาการตอบสนองของเซลล

เพื่อหา IC50 
 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสมบั ติทางเคมี เชิงฟ สิกสของสาร

ตัวอยาง 

จากตารางที่ 1 พบวา สังเคราะหสารที่เปนลิ

แ ก น ด ทั้ ง ห ม ด ไ ด โ ด ย นํ า  2-Hydroxy-1,4-

naphthoquinone (lawsone) เปนสารกลุมไดคีโตน

มาควบแนนกับเอมีน ไดแก salicylic hydrazide และ 

isoniazid (isonicotinyl hydrazine, INH) ได

สารอินทรียหรือลิแกนด (ligand; schiff base) 2 ชนิด 

กําหนดเปน L1 (NTN-Sal) และ L2 (NTN-INH) 

โดยสาร L1 มีจุดหลอมเหลวที่ 136 
C เปนผลึกสีสม

แกมนํ้าตาล สาร L2 มีจุดหลอมเหลวที่ 209 C เปน

ผลึกสีนํ้าตาล เม่ือนําสารที่ เปนนาโนอินทรียหรือลิ

แกนดทั้ง 2 ชนิด ไปรีดิวซกับเกลือของโลหะ คือ ซิล

เวอร ไนเตรตและคอปเปอรคลอไรด ไดสารโลหะ

อินทรีย 4 ชนิด คือ สาร C1 C2 C3 และ C4 โดยสาร 

C1 เปนผงสีสมแกมนํ้าตาล จุดหลอมเหลวที่ 175 C 

สาร C2 เปนผงสีดํา มีจุดหลอมเหลวที่ 195.4 C สาร 

C3 เปนผงสีดํา มีจุดหลอมเหลวที่ 153.3 C และสาร 

C4 เปนผงสีดํา มีจุดหลอมเหลวที่ 155.9 C เม่ือวัด

ขนาดอนุภาคดวยเครื่อง laser scattering size 

distribution analyzer พบวา ขนาดของอนุภาคที่ไดมี

คาเฉล่ียเปนดังน้ี สาร L1 158.94 สาร L2 174.52 สาร 

C1 119.70 สาร C2 78.60 สาร C3 67.00 และ สาร 

C4 226.79 nm ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 สมบัติทางกายภาพของสารตัวอยาง 

ชื่อสาร รหัส 
จุดหลอมเหลว 

(C) 

λmax 

(nm) 
% yield สีของสารตัวอยาง 

ขนาดอนภุาคของสารตัวอยาง 

(nm) 

1. NTN-Sal L1 136.0 379 93.4 สีสมแกมนํ้าตาล 158.94 

2. NTN-INH L2 209.0 480 75.7 สีนํ้าตาล 174.52 

3. NTN-Sal-Ag C1 175.0 444 89.7 สีสมแกมนํ้าตาล 119.70 

4. NTN-Sal-Cu C2 195.4 440 76.9 สีดํา 78.60 

5. NTN-INH-Ag C3 153.3 390 75.3 สีดํา 67.00 

6. NTN-INH-Cu C4 155.9 418 69.4 สีดํา 226.79 
 

ผลการทดสอบความสามารถในการตานเพล้ียแปง

ของสารตัวอยาง 

 การออกฤทธ์ิต อ เพ ล้ียแป ง  พบว า สาร

ตัวอยางออกฤทธ์ิแบบ concentration dependence 

หมายถึงสารที่มีความเขมขนมากจะกําจัดเพล้ียแปงได

มากและสารที่มีความเขมขนนอยจะทํากําจัดไดนอย 

และสารแตละชนิดจะออกฤทธ์ิตานเพล้ียแปงไดในเวลา

ที่แตกต าง  ( time dependence) อีกดวย เ ม่ือ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัดเพล้ียแปง พบวา 

สาร C4 สามารถตานเพล้ียแปงไดดีที่สุด ที่ระดับความ

เขมขน 0.010 โมลาร และสามารถกําจัดได 100 % ใน

เวลา 10 นาท ี

ผลการทดสอบความสามารถในการกําจัดเพล้ีย

กระโดดของสารตัวอยาง 

 ผลการทดสอบ พบวา สารตัวอยางทั้ง 6 ชนิด 

สามารถกําจัดเพล้ียกระโดดไดทั้งหมดในเวลา 10 นาที 

นอกจากน้ียังพบวา สารแตละชนิดเม่ือมีความเขมขน

มากจะใชเวลาในการกําจัดเพล้ียกระโดดนอยและสารที่

มีความเขมขนนอยจะใชเวลาในการกําจัดเพล้ียกระโดด

นานขึ้น เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารทั้ง 6 

ชนิด พบวา สารตัวอยาง C4 สามารถกําจัดเพล้ีย

กระโดดไดดีที่สุด และสาร C4 ยังสามารถกําจัดเพล้ีย

กระโดดได 100 % ในเวลาเพียง 2 นาที ที่ระดับความ

เขมขน 0.010 โมลาร เทาน้ัน 

ผลการทดสอบความสามารถการตานเช้ือรา 

เม่ือนําสารตัวอยางไปทดสอบการตานเช้ือรา

โรคพืชโดยเทคนิค Paper disc diffusion method 

กับเช้ือรา 3 ชนิด คือ A. niger, C. circinans และ S. 

sclerotiorum เม่ือเวลาผานไป 24 ช่ัวโมง วัดเคลียโซน 

ไดผลดังตารางที่ 2 

สารตั วอยางที่ สามารถตาน ช้ือรา  S. 

sclerotiorum ไดดี คือสาร C2 และ C4 สวนสารที่

สามารถตานการเจริญเติบโตของเช้ือรา A. niger ไดดี

ที่สุดคือสาร C4 
 

ตารางท่ี 2 ความสามารถในการตานเช้ือราโรคพืชของสารตัวอยาง 

สารตัวอยาง ความเขมขน (Molar) 
เคลียโซนเฉลีย่  

A. niger C. circinans S. sclerotiorum 

L1 

Control - - - 

0.006 8 - 7 

0.008 8 8 8 

0.010 11 10 10 

หมายเหตุ: control ใชเมทานอล 
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ตารางท่ี 2 ความสามารถในการตานเช้ือราโรคพืชของสารตัวอยาง (ตอ) 

สารตัวอยาง ความเขมขน (Molar) 
ขนาดเคลยีโซนเฉลีย่ (mm) 

A. niger C. circinans S. sclerotiorum 

L2 

Control - - - 

0.006 8 - 7 

0.008 9 - 8 

0.010 11 - 9 

C1 

Control - - - 

0.006 10 7 8 

0.008 12 8 9 

0.010 14 13 14 

C2 

Control - - - 

0.006 - 7 8 

0.008 8 12 14 

0.010 15 20 17 

C3 

Control - - - 

0.006 8 8 7 

0.008 10 10 8 

0.010 14 12 9 

C4 

Control - - - 

0.006 17 15 11 

0.008 22 17 16 

0.010 23 18 17 

หมายเหตุ: control ใชเมทานอล 
 

ผลการศึกษาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ

โดยวิธี DPPH 

 เม่ือนําสารตัวอยางมาเตรียมที่ระดับความ

เขมขนตาง ๆ แลวทดสอบความสามารถในการตาน

อนุมูลอิสระ DPPH. โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความ

ยาวคล่ืน 517 nm ไดผลดังตารางที่ 3 

พบวา สารตัวอยางทั้ง 6 ชนิด สามารถออก

ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH ตั้งแตระดับความเขมขน 

20 40 60 80 และ 100 ppm ตามลําดับ และตาน

อนุมูลอิสระ DPPH ไดในเปอรเซ็นตที่สูง เม่ือความ

เขมขนของสารตัวอยาง เพิ่มขึ้นความสามารถในการ

ตานอนุมูลอิสระจะเพิ่มมากขึ้น โดยสารที่ออกฤทธ์ิตาน

อนุมูลอิสระไดสูงสุดคือ C3 และ C1 เปรียบเทียบกับ

สารมาตรฐาน คือ BHT และเ ม่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการตานอนุมูลอิสระในรูปของ IC50 จะ

เห็นผลไดชัดเจนดังรูปที่ 1 
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ตารางท่ี 3 ผลตานอนุมูลอิสระของสารตัวอยางดวยเทคนิค DPPH 

ชนิดของสาร 
ความเขมขน 

(ppm) 

คาการดดูกลนืแสง 

ที่ความยาวคลืน่ 517 nm x SD 
Radical scavenging activity 

(%) 
ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 

L1 

20 0.214 0.209 0.212 0.211±0.003 46.414 

40 0.195 0.201 0.197 0.197±0.003 50.042 

60 0.169 0.171 0.175 0.171±0.003 56.540 

80 0.158 0.153 0.155 0.155±0.003 60.675 

100 0.129 0.133 0.132 0.131±0.002 66.751 

L2 

20 0.102 0.104 0.102 0.103±0.001 24.274 

40 0.107 0.108 0.103 0.106±0.003 32.650 

60 0.116 0.128 0.122 0.122±0.006 37.436 

80 0.134 0.125 0.135 0.131±0.006 45.641 

100 0.160 0.140 0.143 0.148±0.011 47.350 

C1 

20 0.308 0.297 0.302 0.302±0.006 49.188 

40 0.241 0.242 0.245 0.242±0.002 59.216 

60 0.202 0.213 0.198 0.204±0.008 65.658 

80 0.172 0.177 0.181 0.176±0.005 70.308 

100 0.152 0.158 0.158 0.156±0.003 73.782 

C2 

20 0.488 0.494 0.500 0.494±0.006 33.423 

40 0.453 0.475 0.478 0.469±0.014 36.837 

60 0.466 0.466 0.465 0.466±0.001 37.241 

80 0.456 0.463 0.470 0.463±0.007 37.601 

100 0.442 0.448 0.421 0.437±0.014 41.105 

C3 

20 0.900 0.885 0.891 0.892±0.008 44.075 

40 0.643 0.666 0.691 0.667±0.024 58.202 

60 0.595 0.552 0.579 0.575±0.022 63.928 

80 0.431 0.404 0.416 0.417±0.014 73.855 

100 0.153 0.167 0.144 0.155±0.012 90.303 

C4 

20 0.672 0.695 0.709 0.692±0.019 6.738 

40 0.695 0.674 0.691 0.687±0.011 7.457 

60 0.693 0.679 0.680 0.684±0.008 7.816 

80 0.656 0.655 0.649 0.653±0.004 11.949 

100 0.504 0.672 0.645 0.607±0.090 18.1941 

 



620 KKU Science Journal Volume 42 Number 3 Research 

 

 
รูปท่ี 1 กราฟเปรียบเทียบระหวางคา IC50 ของสารตัวอยาง 

 

จากรูปที่ 1 พบวา สารที่มีคา IC50 ใกลเคียง

กับสารตานอนุมูลอิสระมาตรฐาน BHT คือ L1 C1 และ 

C3 โดยเฉพาะ C1 มีคา IC50 ต่ํากวาคา IC50 ของสาร

มาตรฐาน แสดงวาสาร C1 มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 

DPPH สูงกวาสารมาตรฐาน 

 

 

ผลการทดสอบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ

โดยวิธี FRAP 

การตานอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP เปนวิธีวัด

ความสามารถของสารในการตานอนุมูลอิสระดวยการ

วัดประสิทธิภาพในการรีดิวซสาร ferric ion (Fe3+) ให

เปนสาร ferrous ion (Fe2+) โดยวัดคาการดูดกลืนแสง

ที่ค วามยาวค ล่ืน 593 nm เทียบกับสารละลาย

มาตรฐาน iron (ll) sulphate ไดผลดังรูปที่ 2 

 
รูปท่ี 2 กราฟความสัมพันธของปริมาณ Fe2+ สําหรับการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี 
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จ าก รู ป พบ ว า  ส า ร ตั วอ ย า งทุ กช นิด มี

ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระและออกฤทธ์ิแบบ 

concentration dependence และมีประสิทธิภาพใน

การรีดิวซสาร ferric ion (Fe3+) ใหเปนสาร ferrous 

(Fe2+) ไดแตกตางกัน โดยสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ 

ลิแกนด L2 (NTN-INH หรือ Lawsone-INH) 

ผลการทดสอบความเปนพิษตอเซลลปกติ 

จากผลการทดลองพบวา สารตัวอยางที่นําไป

ทดสอบความเปนพิษตอเซลลปกติ สามารถแบงออกได

เปน 2 กลุม คือ 1) กลุมที่ไมเปนพิษตอเซลลปกติจะมี

คาเปอรเซ็นตรอดชีวิต (% survival) มากกวา 50 เชน 

NTN-Sal และ NTN-INH และ 2) กลุมที่เปนพิษตอ

เซลลปกติจะมีคาเปอรเซ็นตรอดชีวิต นอยกวาหรือ

เทากับ 50 ไดแก NTN-Sal-Ag และ NTN-INH-Ag 
 

สรุปและวิจารณผลการทดลอง 

ผลที่ไดจากการสังเคราะหทั้งลิแกนดและสาร

นาโนโลหะอินทรีย พบวา ไดผลผลิตในเปอรเซ็นตสูง

และอนุภาคที่สังเคราะหไดมีลักษณะเปนผลึก (crystal) 

มีลักษณะรูปรางแตกตางกัน โดยสาร L1 L2 และ C4 มี

ลักษณะรูปรางเปนทรงกลม และสาร C1 C2 และ C3 

มีลักษณะรูปรางเปนรูปเข็ม ขนาดของอนุภาคอยู

ระหวาง 150 ถึง 226 nm โดยถาใชตัวรีดิวซที่แรงจะ

ไดขนาดอนุภาคที่ มีขนาดเล็ก แตถาตัวรีดิวซที่ออน

ขนาดอนุภาคจะมีขนาดใหญ (Leonard et al., 2011) 

จุดหลอมเหลวอยูระหวาง 136 ถึง 209 C คาการ

ดูดกลืนแสงสูงสุด (λmax) อยูระหวาง 379-480 nm ซ่ึง

แตกตางจากคาการดูดกลืนแสงสูงสุดของอนุมูลอิสระ

มาตรฐาน DPPH (λmax 520 nm) สารตัวอยางที่ไดจึง

สามารถทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดวยเทคนิค 

DPPH method ได 

ผลการตานเพล้ียแปง พบวา สารนาโนอนินท

รียสามารถออกฤทธ์ิตานเพล้ียแปงไดทันทีที่อนุภาคตก

ถึงตัวเพล้ียแปง โดยแปงที่อยูตามตัวเพล้ียแปงจะหลุด

ออก เพล้ียแปงหดตัวและตายทันที นอกจากน้ียังพบวา 

สารนาโนทองแดงมีประสิทธิภาพสูงกวาสารนาโนเงิน 

และสารนาโน อนินทรียจะออกฤทธ์ิตานเพล้ียแปงได

ดีกวาสารนาโนอินทรียที่ความเขมขนเดียวกัน 

ผลการตานเพล้ียกระโดด พบวา อนุภาคของ 

นาโนทองแดงที่มีตัวรีดิวซเปน Lawsone isonicotinyl 

hydrazone (หรือสาร C4) มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ตานเพล้ียกระโดดรองลงมาคือ อนุภาคของนาโน 

ทองแดงที่ มี ตั วรี ดิ วซ เป น  Lawsone salicylic 

hydrazone (หรือสาร C2) โดยอนุภาคทองแดงจะออก

ฤทธ์ิตอเพล้ียกระโดดไดดีกวาอนุภาคของเงิน 

การตานเช้ือรากอโรคพืช พบวา สาร C2 และ 

C4 สามารถตานเช้ือรา S. sclerotiorum ไดดี 

นอกจากน้ี C4 ยังออกฤทธ์ิตาน A. niger ไดดีอีกดวย 

ซ่ึงการออกฤธ์ิของอนุภาคน้ีขึ้นอยูกับ ทั้งไอออนบวก

และไอออนลบ (Jo et al., 2009) สําหรับกลไกการ

ออกฤทธ์ิของอนุภาคนาโน คือเขาขัดขวางการทํางาน

ของ DNA (Manash et al., 2011) ขัดขวางการสราง

โคโลนี (Young-Ki et al., 2009) นอกจากน้ีอนุภาคนา

โนยังเขารบกวนการทํางานของเอนไซมที่ เก่ียวของ

กระบวนการหายใจ (respiratory enzymes) โดยเขา

ไปสรางพันธะกับหมูไทออล (thiol group) (Rai et al., 

2009) ทําใหเกิดอนุมูลอิสระ (reactive oxygen 

species, ROS) โดยอนุภาคของเงินจะเขาไปรบกวนทั้ง

ผนังเซลล เยื่อหุมเซลล และเอนไซมดังกลาว จึงสงผล

ใหเซลลตายไปในที่สุด 

เทคนิค DPPH method แสดงใหเห็นวา 

อนุภาค C3 มีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระ 

DPPH ไดดีที่สุดรองลงมาไดแก C1 จึงกลาวไดวา 

อนุภาคของเงิน นาโนมีประสิทธิภาพสูงกวาลิแกนดและ

สูงกวาอนุภาคทองแดงนาโนตามลําดับ สวนผลการตาน

อนุมูลเทคนิค FRAP พบวา อนุภาค L2 มีประสิทธิภาพ
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ในการรีดิวซ Fe3+ ไปเปน Fe2+ ไดสูงสุด รองลงมาคือ 

C4 ซ่ึงผลการทดสอบฤทธ์ิของสารที่สังเคราะหในการ

ตานอนุมูลอิสระดวยเทคนิค DPPH และ เทคนิค FRAP 

ที่มีความสัมพันธกันนอย ทั้งน้ีเปนเพราะวา สารที่ มี

ความสามารถในการรีดิวซเหล็กไดดีอาจจะแสดงสมบัติ

ในการตานอนุมูลอิสระดวยการใหอะตอมไฮโดรเจนไมดี 

(โอภา, 2550) นอกจากน้ี ยังขึ้นอยูกับความสามารถใน

การละลายและขนาดของโมเลกุลของสารที่จะเขาทํา

ปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ (มัณฑนา, 2552) ดังน้ัน การที่

ลิแกนดมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ DPPH. 

ไดดีเพราะมีความสามารถในการละลายนํ้าไดดีและ

โมเลกุลไมเกะกะ (steric effect) จึงเกิดปฏิกิริยา

รีดักชันไดดี แตมีความสามารถในการรีดิวซเหล็กได

นอยในเทคนิค FRAP 

ผลการตานเพล้ียแปงและเพล้ียกระโดดที่ได

จากการวิจัยไดถายทอดใหกับกลุมเกษตรกรที่ปลูกมัน

สําปะหลังและปลูกขาวของจังหวัดบุรีรัมย เพื่อลดการ

ใช ย า กําจัดศั ตรูพื ชที่ มีพิษรุนแรงและตกค าง ใน

ส่ิงแวดลอมเปนเวลานาน 
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