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บทคัดย่อ
พฤกษเคมีและฤทธิ์ฆ่าลูกนายุงราคาญของสารสกัดตัวทาละลายอินทรีย์จากดอกและใบของต้นยี่โถสีชมพู
ได้รับการตรวจวิเคราะห์โดยพบว่ามีพฤกษเคมีในสารสกัดหลายชนิด อาทิ สารประกอบฟีนอลิก แอลคาลอยด์
ฟลาโวนอยด์ เทอร์พีนอยด์ ซาโปนิน คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ยกเว้น แอนทราควิโ นน และอิ ริดอยด์ไ กลโคไซด์
ผลการทดสอบฤทธิ์ฆ่าลูกนายุงราคาญพบว่าสารสกัดเมทานอลของใบจากต้นยี่โถสีชมพู มีฤทธิ์ฆ่าลูกนายุงราคาญดี
ที่สุดซึ่งมีค่า LC50 เท่ากับ 251.70±12.17 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยฤทธิ์ฆ่าลูกนายุงนีอาจสัมพันธ์กับการตรวจพบ
สารประกอบฟีนอลิก แอลคาลอยด์ และซาโปนิน ในสารสกัด

ABSTRACT
Phytochemical and larvicidal activity against Culex sp. of organic solvent extracts from
the fresh flowers and leaves of Nerium oleander L. (Pink cultivar) were evaluated. Many
substances such as phenolic compounds, alkaloids, flavonoids, terpenoids, saponins, cardiac
glycosides except anthraquinones and iridoid glycosides were found in these plant extracts. The
result of larvicidal activities show that the methanolic extract from leaves of N. oleander
exhibited highest activity with a LC50 value of 251.70±12.17 mg/l which this activity may related
with phenolic compounds, alkaloids and saponins found in the extract.
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ค้าส้าคัญ : พฤกษเคมี ยุงราคาญ ต้นยี่โถสีชมพู
Keywords : Phytochemical, Culex sp., Nerium oleander L. (Pink cultivar)

บทน้า

Catharanthus roseus Linn. (Subarani et al.,
2013) Wrightia tinctoria R. BR. (Sakthivadivel et
al., 2014) และ Picralima nitida (Erharuyi et al.,
2014) มีความสามารถในการกาจัดลูกนายุงหลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็นยุงลาย ยุงก้นปล่อง และยุงราคาญ เป็นต้น
ต้นยี่โถ (Nerium oleander L.) เป็น
สมุ น ไพรท้ อ งถิ่ น ของจี น ที่ อ ยู่ ใ นวงศ์ Apocynaceae
ดอกมีสีสันที่หลากหลาย เช่น สีแดง สีชมพู และสีขาว
เป็ น ต้ น สมุ น ไพรชนิ ด นี มี ร ายงานว่ า มี ฤ ทธิ์ ต้ า นการ
อั ก เสบ ระงั บ อาการปวด มี ฤ ทธิ์ ใ นการกดประสาท
ส่วนกลาง ต้านแบคทีเรีย และต้านมะเร็ง (Zibbu and
Batra, 2012) นอกจากนียังมีรายงานว่าสารสกัดจาก
ยี่โถมีฤทธิ์ฆ่าลูกนายุง ดังรายงานของ Raveen และ
คณะ (Raveen et al., 2014) พบว่าสารสกัดเฮกเซน
จากดอกยี่ โ ถมี ฤ ทธิ์ ฆ่ า ลู ก น ายุ ง ร าคาญ ขณะที่
Fakoorziba และคณะ (Fakoorziba et al., 2015)
พบว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มจากใบยี่โถมีฤทธิ์ฆ่าลูกนา
ยุ งก้ น ปล่ อ งได้ อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ว่ า งานวิ จั ย ดั งกล่ า ว
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สารสกั ด จากยี่ โ ถมี ฤ ทธิ์ ท างชี ว ภาพที่
หลากหลาย รวมไปถึ ง ฤทธิ์ ฆ่ า ลู ก น ายุ ง แต่ ยั ง ไม่ มี
รายงานเกี่ยวกับพฤกษเคมีที่ส่งผลต่อฤทธิ์ฆ่าลูกนายุง
งานวิจัยนีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤกษเคมีของสาร
สกัดต้นยี่โถสีชมพูที่มีผลต่อฤทธิ์ฆ่าลูกนายุงราคาญ เพื่อ
เป็นข้อมูลพืนฐานอันจะนาไปสู่การค้นพบสารออกฤทธิ์
ใหม่ในการกาจัดลูกนายุงในอนาคต

ยุงราคาญ (Culex Mosquito) เป็นแมลง
ชนิ ด หนึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นวงศ์ Culicidae พบมากในทวี ป
แอฟริกา และทวีปเอเชีย มีลักษณะลาตัวขนาดเล็ก ยาว
เพียง 3-6 มิลลิเมตร มีปีกค่อนข้างใส 1 คู่ มีหนวดยาว
ขนบริ เ วณหนวดของตั ว เมี ย จะมี ข นาดที่ สั นกว่ า ตั ว ผู้
ปากเป็นแบบชนิดเจาะดูด ลาตัวมีสีนาตาล ขาของยุง
ราคาญจะไม่มีปล้องขาวที่เห็นชัดเจน ยุงชนิดนีสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี ในนาสกปรก และมักจะออกหากินใน
เวลากลางคืน ยุงราคาญที่เป็นพาหะสาคัญของการนา
เชือโรคมาสู่ม นุษย์มี อยู่ด้ วยกั น 4 ชนิด ได้ แก่ Culex
quinquefasciatus Say เป็นพาหะของโรคเท้าช้าง
ส่วน Culex tritaeniorhynchus Giles, Culex
gelidus Theobold และ Culex fuscocephalus
Aslankhan เป็ น พาหะของโรคไข้ ส มองอั ก เสบ
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ส าธารณสุข, 2553) ซึ่งโรค
ดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของมนุษย์เป็น
อย่างมาก จึงมีการคิดค้นสารเคมีจากการสังเคราะห์
ขึนมาใช้ ในการก าจั ดยุ ง อย่ างไรก็ต ามแม้ ว่า สารเคมี
ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพในการกาจัดยุงได้เป็นอย่างดี
แต่กลับพบว่าเกิดปัญหาสารพิษตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
ทังทางดิน นา และอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์
โดยตรง (Casida and Quistad, 2000; Liu et al.,
2006) ดั ง นั นจึ ง ได้ มี ก ารคิ ด ค้ น เพื่ อ หาสารใหม่ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการกาจัดยุงตลอดจนเป็นมิตรต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมมากขึนนั่นก็คือการค้นหาสารเคมีจาก
วิธีการด้าเนินงานวิจัย
ธรรมชาติ จากรายงานวิจัยก่อนหน้านีพบว่าพืชในวงศ์
1. แหล่งที่มาของพืชตัวอย่าง
Apocynaceae หลายชนิด อาทิ Alstomia scholaris
ตัวอย่างดอก และใบของต้นยี่โถสีชมพูสดเก็บ
(L.) R. Br. (Tennyson et al., 2012) Ichnocarpus
มาจากบริ เ วณสี่ แ ยกเขาไร่ ย า อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
frutescens (L.) R. Br. (Tennyson et al., 2012)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 3

จันทบุรี ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 และได้รับ
การตรวจเอกลั ก ษณ์ ด้ ว ยรู ป วิ ธ านโดยอาจารย์ ศ ศิ ธ ร
พุ ท ธรั ก ษ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นพฤกษศาสตร์ ภาควิ ช า
ชี ว วิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี และเก็ บ
รั ก ษ า ตั ว อ ย่ า ง พื ช แ ห้ ง ไ ว้ ที่ ภ า ค วิ ช า ชี ว วิ ท ย า
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี รหัส 7-22000-005001/1 ถึง 7-22000-005-001/3
2. การเตรียมสารสกัดหยาบของยี่โถสีชมพู
การเตรียมสารสกัดหยาบของยี่โถสีชมพูได้นา
ดอกสดและใบสดมาทาการสกัดโดยมีรายละเอียดดังนี
การเตรี ย มสารสกั ด หยาบของดอกยี่ โ ถสี
ชมพู น าดอกสดของยี่ โ ถสี ช มพู ที่ หั่ น เป็ น ชิ นเล็ ก ๆ
นาหนัก 50.71 กรัม สกัดด้วยเมทานอลด้วยวิธีการหมัก
แช่ (Maceration) ปริมาตร 0.5 ลิตร เวลา 24 ชั่วโมง
จานวน 3 ครัง กรอง และนาสารละลายรวมกัน จากนัน
น าสารสกั ด ที่ ก รองได้ ไ ประเหยด้ ว ยเครื่ อ งระเหย
สุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) ได้สาร
สกัดหยาบเมทานอลของดอกยี่โถสีชมพูหนัก 4.54 กรัม
การเตรียมสารสกัดหยาบของใบยี่โถสีชมพู
น าใบสดของยี่ โ ถสี ช มพู ที่ หั่ น เป็ น ชิ นเล็ ก ๆ น าหนั ก
754.78 กรั ม สกั ด ด้ ว ยเมทานอลด้ ว ยวิ ธี ก ารหมั ก แช่
ปริ ม าตร 1.5 ลิ ต ร เวลา 24 ชั่ ว โมง จ านวน 3 ครั ง
เช่นเดียวกับการเตรียมสารสกัดของดอกยี่โถสีชมพู ได้
สารสกัดหยาบเมทานอลของใบยี่โถสีชมพูหนัก 39.13
กรัม แบ่งสารสกัดหยาบเมทานอลที่ได้ออกมา 35 กรัม
เพื่อทาการสกัดแยกส่วน (Partition) ด้วยตัวทาละลาย
เฮกเซน และเอทิลแอซิเตท ตามลาดับดังนี นาสารสกัด
หยาบเมทานอลที่แบ่งมาละลายด้วยนา ปริมาตร 200
มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั นสกั ด ด้ ว ยเฮกเซน ปริ ม าตร 200
มิลลิ ลิต ร จ านวน 3 ครัง นาส่ว นสกัดเฮกเซนที่ไ ด้ไ ป
ระเหยตัวทาละลายออกด้ว ยเครื่องระเหยสุญญากาศ
แบบหมุน ได้สารสกัดหยาบเฮกเซนของใบยี่โถสีชมพู
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ส่ว นชั นน าน าไปสกั ดต่ อด้ วยเอทิล แอซิ เตท ปริ มาตร
200 มิลลิลิตร จานวน 3 ครัง นาส่วนสกัดเอทิลแอซิ เตทที่ได้ไประเหยตัวทาละลายออกจะได้สารสกัดหยาบ
เอทิลแอซิเตทของใบยี่โถสีชมพู
3. การตรวจสอบเบืองต้นทางพฤกษเคมี
สารพฤกษเคมีที่ตรวจสอบเบืองต้นของสาร
สกัดหยาบจากดอกและใบของยี่โถสีชมพู ทัง 8 ชนิด
ได้แก่ สารประกอบฟีนอลิก แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์
ซาโปนินแอนทราควิโนน เทอร์พี นอยด์ คาร์ดิแอกไกล
โคไซด์ และ อิริดอยด์ไกลโคไซด์ ด้วยปฏิกิริยาการเกิดสี
ตะกอน หรือฟอง (ศรินรัตน์ และคณะ, 2556; สุนิษา
และคณะ, 2558; Ayoola et al., 2008) ดังนี
การตรวจสอบฟี น อลิ ก ชั่ ง สารสกั ด 0.02
กรั ม เติ ม น ากลั่ น 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร น าไปอุ่ น แล้ ว กรอง
สารละลาย จากนั นเติ ม สารละลายเฟอริ ก คลอไรด์
(1% FeCl3) 2-3 หยด ลงไปในของเหลว หากปรากฏสี
เขียวปนดา เขียวปน นาตาล ดาปนนาตาล ม่วง หรือนา
เงินปนดา แสดงว่าพบสารประกอบฟีนอลิก
การตรวจสอบแอลคาลอยด์ ชั่ ง สารสกั ด
0.02 กรั ม ละลายด้ ว ยสารละลายกรดซั ล ฟิ ว ริ ก
(2% H2SO4) 15 มิลลิลิตร นาไปอุ่นประมาณ 2-3 นาที
กรอง จากนั นน าของเหลวที่ ก รองได้ ไ ปหยดน ายา
ดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff’s reagent) หากปรากฏ
ตะกอนสีส้มแดงแสดงว่าพบแอลคาลอยด์
การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ ชั่ ง สารสกั ด
0.02 กรัม สกัดสีของสารสกัดออกด้วยไดเอทิลอีเทอร์
ครังละ 5 มิลลิลิตร จานวน 3 ครัง ละลายสารสกัดส่วน
ที่เหลือด้วยสารละลาย 50% เอทานอล 3 มิลลิลิตร ใส่
ลวดแมกนีเซียม ชินเล็ก ๆ ลงไป 2-3 ชิน นาไปต้มและ
หยดกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc. HCl) ถ้าให้
สารละลายสีเหลือง ส้ม หรือแดงแสดงว่าพบฟลาโวนอยด์
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การตรวจสอบแอนทราควิโนน ชั่งสารสกัด
0.02 กรัม เติมสารละลายกรดซัลฟิวริก (10% H2SO4)
10 มิ ล ลิ ลิ ต ร น าไปอุ่ น 5 นาที กรอง แล้ ว ปล่ อ ยให้
สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง สกัดด้วยไดคลอโรมีเทน ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เติมสารละลายแอมโมเนีย
(10% NH3) 2-3 หยด หากเกิดสีชมพูถึงแดงในชันด่าง
แสดงว่าพบแอนทราควิโนน
การตรวจสอบเทอร์พีนอยด์ ใช้การทดสอบ
ซาลโควสกี (Salkowski test) ชั่งสารสกัด 0.02 กรัม
สกัดสี ของสารสกัดออกด้ วยไดเอทิลอีเ ทอร์ ครังละ 5
มิลลิลิตร จานวน 3 ครัง เติมคลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร
เขย่ า และค่ อ ย ๆ เติ ม กรดซั ล ฟิ ว ริ ก เข้ ม ข้ น (conc.
H2 SO4 ) หากเกิ ด สี น าตาลแดงระหว่ า งรอยต่ อ ของ
สารละลายแสดงว่าพบเทอร์พีนอยด์
การตรวจสอบซาโปนิน ใช้การทดสอบฟอง
โดยชั่ งสารสกั ด 0.02 กรั ม เติ ม น ากลั่ น 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร
น าไปต้ ม ให้ เ ดื อ ด กรอง และน าของเหลวที่ ก รอง
(Filtrate) มาเติมนากลั่น 2-3 มิลลิลิตร เขย่าอย่างแรง
หากมีฟองเกิดขึนแสดงว่าพบซาโปนิน
การตรวจสอบคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ แบ่งการ
ทดสอบออกเป็น 2 ส่ วน ตามโครงสร้ างพื นฐานของ
คาร์ ดิ แ อกไกลโคไซด์ คื อ ส่ ว นสเตี ย รอยด์ และส่ ว น
นาตาล ดี ออกซี การทดสอบท าได้ดั งนี ชั่ งสารสกั ด
0.02 กรั ม สกั ด สี อ อกด้ ว ยไดเอทิ ล อี เ ทอร์ ครั งละ 5
มิล ลิ ลิ ต ร จ านวน 3 ครั ง ละลายสารสกั ด ด้ว ย 80%
เอทานอล ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ทดสอบส่วนสเตียรอยด์
ด้วย การทดสอบลีเบอร์แมน (Liebermann test) โดย
การเติมกรดแกเชียลแอซีติก (Gracial acetic acid) 3
หยด และกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 3 หยด ถ้าปรากฏสีนา
เงิ น หรื อ น าเงิ น เขี ย ว แสดงว่ า พบสเตี ย รอยด์ และ
ทดสอบส่วนนาตาลดีออกซีด้วยการทดสอบเคลเลอร์ คิเลียนิ (Keller-Kiliani test) ซึ่งประกอบด้วยกรด
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แอซีติ ก 1 มิล ลิ ลิต ร และสารละลายเฟอริ กคลอไรด์
(10% FeCl3) 1-2 หยด ผสมให้ เข้ากั นเอีย งหลอด
ทดลอง ค่อย ๆ หยดกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 1 มิลลิลิตร
ลงไปตามผนังด้านในของหลอดทดลองให้ เกิดการแยก
ชัน หากปรากฏวงแหวนสี นาตาลแดงบริ เวณรอยต่ อ
ระหว่ า งสารสกั ด กั บ กรดซั ล ฟิ ว ริ ก แสดงว่ า พบส่ ว น
นาตาลดีออกซี
การตรวจสอบอิริดอยด์ไกลโคไซด์ ชั่ งสาร
สกั ด 0.02 กรั ม เติ ม กรดแอซี ติ ก 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม
สารละลาย คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (2% CuSO4)
1 มิ ล ลิ ลิ ต ร และเติ ม กรดไฮโดรคลอริ ก เข้ ม ข้ น
0.5 มิลลิลิตร ถ้าสารละลายกลายเป็นสีนาเงิน หรือสี
นาตาลแสดงว่าพบอิริดอยด์-ไกลโคไซด์
4. การเพาะเลียงและเก็บตัวอย่างลูกน้ายุงร้าคาญ
การเพาะเลียงลูกนายุงราคาญโดยนาเศษฟาง
หรือหญ้าแห้งใส่ลงในกะละมังที่บรรจุนาไว้ ทาการหมัก
2-3 วัน เพื่อล่อให้ยุงมาวางไข่ จากนันคัดแยกแพไข่ที่มี
ลั ก ษณะเป็ น แพสี ด ารู ป วงรี ข นาดเล็ ก มี ค วามกว้ า ง
ประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 3–5 มิลลิเมตร ซึ่ง
เป็นไข่ยุงราคาญออกมาทาการเพาะลูกนายุงต่อ โดยนา
กะละมังใบใหม่ใส่นาประปาที่เตรียมทิงไว้อย่างน้อย 1
คื น ใส่ แ พไข่ ที่ คั ด แยกได้ พร้ อ มกั บ ใส่ อ าหารไก่ ที่
บดละเอียดลงไปในปริมาณที่พอเหมาะและปิดด้วยผ้า
ขาวบางตลอดเวลา ทาการเลียงลูกนายุงต่อไประหว่างนี
ต้องให้อาหารแก่ลูกนายุงวันละ 2 ครัง คือตอนเช้าและ
เย็น เป็นระยะเวลา 5-7 วัน ลูกนาจะโตอยู่ในระยะที่ 3
ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะแก่การนาไปทดสอบ หากนานกว่า
นีลูกนาจะกลายเป็นระยะดักแด้ (ตัวโม่ง) และเจริญไป
เป็นยุงโตเต็มวัยที่สุด
5. การทดสอบฤทธิ์ฆ่าลูกน้ายุงร้าคาญ
การทดสอบฤทธิ์ ฆ่ า ลู ก น ายุ ง ร าคาญโดย
ประยุกต์จากวิธีมาตรฐานของ WHO (World Health
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Oganization, 1996) มีรายละเอียดดังนี ดูดลูกนายุง
ราคาญ จานวน 25 ตัว ใส่กระบอกตวง ปริมาตร 300
มิลลิลิตร ที่มีนากลั่น 200 มิลลิลิตร ปิเปตสารละลาย
ตัวอย่างเข้มข้น 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25
มิลลิลิตร ลงในกระบอกตวง ปรับปริมาตรด้วยนากลั่น
ในกระบอกตวงให้ ได้ 250 มิ ลลิลิต ร แล้ วถ่ายใส่ขวด
ทดสอบที่ 1 ท าเช่น เดิ มอี ก 3 ขวดทดสอบ จะได้ ชุด
ทดสอบที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ทิงไว้จน
ครบ 24 ชั่วโมง สังเกตและบันทึกผล ทาซาอีก 2 ชุด
ทดสอบ นาผลที่ได้ไ ปคานวณค่า ร้อยละการตายของ
ลูกนายุง (% Mortality) จากนันเปลี่ยนความเข้มข้น
ของชุดทดสอบเป็น 250, 125 และ 62.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามล าดับ ทดลองซา 3 ครัง และน าผลที่ ได้ไ ป
คานวณค่า LC50

รูปที่ 1
ตารางที่ 1
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ดอกสดและใบสดของยี่โถสีชมพู (รูปที่ 1) ถูก
นามาสกัดด้วยตัวทาละลายเมทานอล ได้สารสกัดหยาบ
เมทานอลจากดอกมีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีแดง
เข้ม หนัก 4.54 กรัม มีร้อยละผลผลิตเป็น 8.95 ส่วน
สารสกัดหยาบเมทานอลจากใบมีลักษณะเป็นของเหลว
หนืด สีน าตาลอมเขี ยว หนั ก 39.13 กรัม มี ร้อ ยละ
ผลผลิตเป็น 5.18 และเมื่อนาสารสกัดเมทานอลของใบ
มาสกัดแยกส่วนด้วยเฮกเซนและเอทิลแอซิเตท พบว่า
ได้สารสกัดหยาบเฮกเซน และเอทิลแอซิเตท มีลักษณะ
เป็นของเหลวหนืดสีเขียวเข้ม และ สีนาตาลเข้ม หนัก
18.41 และ 16.08 กรัม คิ ดเป็นร้อยละ 2.44 และ
2.13 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1

ลักษณะดอกและใบของยี่โถสีชมพู

นาหนักและลักษณะสารจากการสกัดดอกและใบของยี่โถสีชมพูด้วยตัวทาละลายต่าง ๆ

สารสกัดหยาบ
เมทานอลจากดอก
เมทานอลจากใบ
เอทิลแอซิเตทจากใบ
เฮกเซนจากใบ

ลักษณะสาร
ของเหลวหนืดสีแดงเข้ม
ของเหลวหนืดสีนาตาลอมเขียว
ของเหลวหนืดสีนาตาลเข้ม
ของเหลวหนืดสีเขียวเข้ม

น้าหนัก (กรัม)
4.54
39.13
16.08
18.41

ร้อยละผลผลิต
8.95
5.18
2.13
2.44

ผลการตรวจสอบพฤกษเคมีเบืองต้นของสาร ซาโปนิน เทอร์พีนอยด์ แอนทราควิโนน คาร์ดิแอกไกล
สกัดหยาบจากดอกและใบของยี่โถสีชมพู 8 ชนิด ได้แก่ โคไซด์ และอิริดอยด์ไกลโคไซด์ ดังแสดงในตารางที่ 2
สารประกอบฟี น อลิ ก แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ พบว่าพฤกษเคมีที่ตรวจพบในสารสกัดเมทานอลจาก
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ดอกและใบมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน คือตรวจพบ
สารประกอบฟี น อลิ ก แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์
ซาโปนิน และเทอร์พีนอยด์ ขณะที่คาร์ดิแอกไกลโคไซด์
ในรู ป สเตี ย รอยด์ ไ กลโคไซด์ ตรวจพบในใบเท่ า นั น
ส่วนแอนทราควิโนน และ อิริดอยด์ไกลโคไซด์ตรวจไม่
พบ นอกจากนียังพบว่าพฤกษเคมีของสารสกัดเอทิล แอซิเตท และเฮกเซนจากใบที่ได้จากการสกัดแยกส่วน
มีความแตกต่างจากสารสกัดหยาบเมทานอลของใบโดย
สารประกอบฟี น อลิ ก พบว่ า อยู่ ใ นสารสกั ด หยาบ
เมทานอลเท่านัน แต่ตรวจไม่พบในส่วนสกัด เฮกเซน
และเอทิลแอซิเตท นอกจากนียังพบว่าสารสกัดเอทิล แอซิเตทสามารถสกัดแยกส่วนพฤกษเคมีในกลุ่ม เทอร์พีนอยด์ออกมาได้ ในขณะที่เฮกเซนสามารถแยกส่วน
ของคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ได้ดีกว่า ซึ่งพฤกษเคมีที่ ตรวจ
ตารางที่ 2
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พบในสารสกั ด หยาบทั งจากดอกและใบมี ค วาม
คล้ายคลึงกับรายงานวิจัยก่อนหน้านีที่พบว่าสารสกัด
เอทานอลของใบยี่ โ ถมี พ ฤกษเค มี 9 ชนิ ด คื อ
คาร์โบไฮเดรต แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ สเตียรอยด์
ซาโปนิน คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ แทนนิน โปรตีน และ
อะมิโนแอซิด (Santhi et al., 2011; Yadav et al.,
2013) ขณะที่พฤกษเคมีของสารสกัด เมทานอลของใบ
ยี่ โ ถสี ข าวพบพฤกษเคมี 4 ชนิ ด คื อ สารประกอบ
ฟี น อลิ ก คาร์ โ บไฮเดรต คาร์ ดิ แ อกไกลโคไซด์ และ
แอลคาลอยด์ (Chaudhary et al., 2015) แสดงให้เห็น
ว่าองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของต้นยี่โถที่แตกต่างกัน
ขึ นกั บ ชนิ ด พั น ธุ์ ข องพื ช ส่ ว นของพื ช ที่ น ามาสกั ด
ตัวทาละลายที่ใช้สกัด และสถานที่ในการเก็บตัวอย่าง

พฤกษเคมีเบืองต้นของสารสกัดหยาบดอก และใบยี่โถสีชมพูด้วยตัวทาละลายต่าง ๆ

พฤกษเคมี

เมทานอลจากดอก
++
++
+++
+
++

สารสกัดหยาบ
เมทานอลจากใบ
เอทิลแอซิเตทจากใบ
+++
+++
+
+
+
+++
+++
+++
-

เฮกเซนจากใบ
+
+
+

สารประกอบฟีนอลิก
แอลคาลอยด์
ฟลาโวนอยด์
แอนทราควิโนน
เทอร์พีนอยด์
ซาโปนิน
คาร์ดิแอกไกลโคไซด์
- สเตียรอยด์
+
+++
- นาตาลดีออกซี
อิริดอยด์ไกลโคไซด์
หมายเหตุ เครื่องหมาย +++ หมายถึง ตรวจพบพฤกษเคมีปริมาณมาก เครื่องหมาย ++ หมาย ถึงตรวจพบพฤกษเคมีปริมาณ
ปานกลาง เครื่องหมาย + หมายถึงตรวจพบพฤกษเคมีปริมาณน้อย เครื่องหมาย – หมายถึงตรวจไม่พบพฤกษเคมี

การทดสอบฤทธิ์ ฆ่ า ลู ก น ายุ ง ร าคาญโดย
ประยุกต์บางขันตอนจากวิธีมาตรฐานของ WHO ที่
กาหนดให้ใช้ลูกนายุง 20 ตัวต่อปริมาตร 250 มิลลิลิตร
สาหรับการทดลองนีใช้ลูกนายุง 25 ตัวต่อปริมาตร 250

มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบผลของสารสกัดเมทานอล
จากดอก และใบของยี่ โ ถสี ช มพู ค วามเข้ ม ข้ น 500
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร เวลา 24 ชั่ ว โมง ที่ มี ผ ลต่ อ การฆ่ า
ลูกนายุงราคาญในระยะที่ 3 แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า
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สารสกัดเมทานอลจากใบของยี่โถสีชมพูมีร้อยละการ สูงที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดเอทิลแอซิเตท และสาร
ตายอยู่ที่ร้อยละ 90±1.00 ซึ่งสูงกว่าสารสกัดเมทานอล สกัด เฮกเซน ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย
จากดอกที่มีร้อยละการตายเท่ากับ 77±2.89 แสดงให้ ของ Fakoorziba และคณะ (Fakoorziba et al., 2015)
เห็ น ว่ า สารสกั ด เมทานอลจากใบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพฆ่ า ที่รายงานว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มจากใบยี่โถต่อฤทธิ์ฆ่า
ลูกนายุงราคาญได้ดีกว่าดอกของยี่โถสีชมพู ผู้วิจัยจึงนา ลูกนายุงก้นปล่องได้ดีที่สุดโดยมีค่า LC50 เท่ากับ 0.588
สารสกัดเมทานอลของใบมาสกัดแยกส่ว นด้วยตัวท า กรัมต่อลิตร แสดงว่าสารสกัดจากใบยี่โถสีชมพูสามารถ
ละลาย เฮกเซน และเอทิลแอซิเตท ส่วนสกัดที่ได้เมื่อ ฆ่าลูกนายุงราคาญได้ดีกว่ายุงก้นปล่อง แต่พบว่าสาร
ทดสอบฤทธิ์ ฆ่าลูกนายุงราคาญ พบว่าสารสกัดหยาบ สกัดเฮกเซนของดอกยี่โถมีฤทธิ์ ฆ่าลูกนายุงราคาญโดย
เมทานอลของใบยี่ โ ถสี ช มพู มี ค่ า LC5 0 เท่ า กั บ มีค่า LC50 เท่ากับ 102.54 มิลลิกรัมต่อลิตร (Raveen
251.70±12.17 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ขณะที่ ส่ ว นสกั ด et al., 2014) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าสารสกัดเมทา
เอทิ ล แอซิ เ ตท และเฮกเซน มี ค่ า LC5 0 เท่ า กั บ นอลจากใบ ทั งนี อาจเป็น ผลมาจากกรรมวิ ธี และใช้
334.28±18.13 และ 415.84±17.41 มิลลิกรัมต่อลิตร ตัวอย่างดอกแห้งบดในการสกัด
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบเมทานอลของ
ใบยี่โถสีชมพูมีประสิทธิภาพในการฆ่าลูกนายุงราคาญ
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบฤทธิ์ฆ่าลูกนายุงราคาญของสารสกัดจากดอกและใบของยี่โถสีชมพูด้วยตัวทาละลาย
ต่าง ๆ
ความเข้มข้น
ร้อยละการตาย
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
(% Mortality ± SD)
เมทานอลจากดอก
500
77±2.89
500
90±1.00
250
58±6.43
เมทานอลจากใบ
125
30±4.51
62.5
9±1.00
500
71±5.13
250
44±3.06
เอทิลแอซิเตทจากใบ
125
18±2.00
62.5
11±3.06
500
60±4.73
250
32±6.24
เฮกเซนจากใบ
125
14±1.53
62.5
9±2.52
ชุดควบคุมนา
0
ชุดควบคุม 2% เอทานอล
5±0
หมายเหตุ LC50± SD = Lethal Concentration 50±SD ที่ 3 ซา, UCL = upper
สารสกัดยี่โถสีชมพู

ค่า LC50 ± SD
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
-

ค่า UCL-LCL
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
-

251.70±12.17

238.56-262.59

334.28±18.13

313.55-347.17

415.84±17.41

396.34-429.82

confidence limit, LCL = lower confidence limit
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เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆ่าลูกนา
ยุงราคาญของสารสกัดพืชจากวงศ์ Apocynaceae ดัง
ตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าสารสกัดจากทังดอก และใบของ
ยี่โถสีชมพูมีฤทธิ์ฆ่าลูกนายุงราคาญได้ดีกว่าสารสกัดนา
จากผลของต้น Wrightia tinctoria R. BR. แต่มีฤทธิ์ต่า
ก ว่ า ส า ร ส กั ด เ อ ทิ ล แ อ ซิ เ ต ท จ า ก ใ บ ข อ ง ต้ น
Catharanthus roseus ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็น
พื ชในวงศ์ เ ดี ย วกั น แต่ ค นละสายพั น ธุ์ และใช้ ตั ว ท า
ละลายต่ า งชนิ ด กั น มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการฆ่ า
ลูกนายุงราคาญได้ต่างกัน หากพิจารณาผลของสารสกัด
จากพื ช ต่ า งวงศ์ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการฆ่ า ลู ก น ายุ ง
ราคาญดังตารางที่ 4 พบว่าสารสกัดของพืชในวงศ์
Apocynaceae บางชนิดสามารถออกฤทธิ์ฆ่าลูกนายุง
ราคาญได้ดีกว่าพืชในวงศ์อื่น ๆ เช่น สารสกัดจากใบ
ของต้น Catharanthus roseus ที่ออกฤทธิ์ฆ่าลูกนา
ยุ ง ร า ค า ญ ไ ด้ ดี ก ว่ า ส า ร ส กั ด จ า ก ใ บ ข อ ง ต้ น
Andrographis paniculata Burm. f. และต้น
Delonix elata (L.) Gamble ซึ่งเป็นพืชในวงศ์
Acanthaceae และ Fabaceae ตามลาดับ รวมไปถึง
สารสกัดเฮกเซนจากดอกยี่โถ (Nerium oleander L.)
ทีส่ ามารถออกฤทธิ์ฆ่าลูกนายุงราคาญได้ดีกว่าสารสกัด
จากใบของต้น Delonix elata (L.) Gamble เช่นกัน
อย่างไรก็ต ามพบว่าสารสกัดของพืชบางวงศ์ สามารถ
แสดงฤทธิ์ฆ่าลูกนายุงราคาญได้ดีกว่าสารสกัดพืชจาก
วงศ์ Apocynaceae อาทิ สารสกั ด จากใบของต้ น
Cassia fistula Linn. (Leguminosae) และต้ น
Nelumbo nucifera (Nymphaceae) และสารสกัด
จากเมล็ด ต้น Trachyspermum ammi (Umbelliferae) เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการฆ่า
ลูก น ายุ งร าคาญไม่ น่ า จะขึนกั บ ชนิ ด ของสกุ ล ของพื ช
หรื อ ส่ ว นของพื ช ที่ น ามาสกั ด แต่ น่ า จะขึ นอยู่ กั บ

Research

องค์ประกอบทางพฤกษเคมี ซึ่งอาจแตกต่างกันได้แม้
เป็ น พื ช ในสกุ ล เดี ย วกั น หรื อ เป็ น คนละส่ ว นกั น และ
กรรมวิธที ี่ใช้ในการสกัดสารสาคัญ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤกษเคมี
ที่ตรวจพบและฤทธิ์ฆ่าลูกนายุงราคาญของสารสกัดดอก
และใบด้วยเมทานอล พบว่าพฤกษเคมีที่อาจส่งผลให้
สารสกัดใบมีฤทธิ์สูงกว่าสารสกัดดอก คือสารประกอบ
ฟีนอลิก ซาโปนินแอลคาลอยด์ และเทอร์พีนอยด์ ซึ่ง
พบในสารสกัดใบปริมาณที่มากกว่าสารสกัดดอก แต่
เมื่อนาสารสกัดเมทานอลของใบมาสกัดแยกส่วนด้วย
เฮกเซน และเอทิลแอซิเตท พบว่ามีฤทธิ์ลดลงเนื่องจาก
ตรวจไม่พบสารประกอบฟีนอลิก รวมถึงปริมาณของ
แอลคาลอยด์ และซาโปนิ น ที่ ต รวจพบลดลงเช่ น กั น
นอกจากนียังพบว่าสารในกลุ่มเทอร์พีนอยด์ และ สเตอ
รอยด์ไกลโคไซด์มีผลต่อการออกฤทธิ์ฆ่าลูกนายุงราคาญ
น้อ ย โดยจะเห็ นได้ จากสารสกั ดเฮกเซน และเอทิ ล แอซิเตทที่พบสารทังสองกลุ่มในปริมาณมาก แต่ไม่ทา
ให้ ฤ ทธิ์ ใ นการฆ่ า ลู ก น าสู ง ขึ น ดั ง นั นแสดงให้ เ ห็ น
ว่าพฤกษเคมีที่คาดว่ามีส่วนสาคัญในการออกฤทธิ์ฆ่า
ลู ก น ายุ ง ร าคาญ คื อ สารประกอบฟี น อลิ ก แอล คาลอยด์ และซาโปนิน

สรุปผลการวิจัย
งานวิจั ยนี พบว่า พฤกษเคมี ของยี่ โถสีชมพู ที่
ตรวจพบขึนกับส่วนของพืช และชนิดตัวทาละลายที่ใช้
สกัด สารสกัดเมทานอลของใบมีฤทธิ์ฆ่าลูกนายุงราคาญ
ได้ดีที่สุด (LC50 = 251.70±12.17 มิลลิกรัมต่อลิตร)
โดยพฤกษเคมี ที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ ฤทธิ์ ฆ่ า ลู ก น ายุ ง ร าคาญ
ได้แก่ สารประกอบฟินอลิก แอลคาลอยด์ และซาโปนิน
ซึ่งตรวจพบจากสารสกัดเมทานอลของใบยี่โถสีชมพูใน
ปริมาณสูง

งานวิจัย
ตารางที่ 4
ปี
2011
2011
2011
2011
2012
2013
2014
2014

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 3
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