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ประสิทธิภาพของนํ้ามนัหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย 
ในการควบคุมไร Suidasia pontifica Oudemans ในผลผลติในโรงเก็บ 
Effectiveness of Essential Oils from Clove and Cinnamon in 

Controlling Stored Product Mite, Suidasia pontifica Oudemans 
จรงค์ศักด์ิ พุมนวน1* และ อํามร อินทร์สังข์ 1 

 

บทคัดย่อ 
จากการทดสอบประสิทธิภาพของนํ้ามันหอมระเหยจากกานพลู และอบเชย เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน 

eugenol ในการควบคุมไร Suidasia pontifica Oudemans ในผลผลิตในโรงเก็บ โดยวิธีการรม ทดสอบโดยรมใน
เครื่อง knockdown chamber ขนาด 2.5×104 cm3 โดยใช้ปริมาตร 3 มิลลิลิตร นาน 1 ช่ัวโมง ตรวจนับอัตราการ
ตายท่ี 24 ช่ัวโมง พบว่าท่ีความเข้มข้น 1.20 µg/cm3 นํ้ามันหอมระเหยจากกานพลู 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 
องค์ประกอบทางเคมีในนํ้ามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชยเม่ือตรวจสอบด้วยเครื่อง GC-MS พบว่านํ้ามันหอม
ระเหยจากกานพลูประกอบด้วยสาร eugenol เป็นองค์ประกอบหลัก 97.100 % รองลงมาคือ trans-
caryophyllene 1.685 % ส่วนนํ้ามันหอมระเหยจากอบเชยประกอบด้วยสาร 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 
ซ่ึงประสิทธิภาพในการควบคุมไร S. pontifica สัมพันธ์กับปริมาณของ eugenol ในนํ้ามันหอมระเหย 
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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 เป็นไรศัตรูกระเทียมท่ีพบมาก
ในประเทศไทย พบได้ในอาหารสัตว์ เมล็ดทานตะวัน 
ปลาแห้ง ถ่ัวลิสงดิบ อาหารเสริมสําหรับสัตว์ และงาขาว 
(วัฒนา และคณะ, 2546; Boonkong et al., 1986) ไร
ชนิดน้ีเป็นไรผิวย่น ลําตัวเป็นรูปไข่ค่อนข้างยาว มีสีขาว
หรือครีม ผิวของลําตัวมีรอยย่นแตกเป็นช่อง ๆ คล้ายรูป
เซลล์เรียงต่อกัน วงจรชีวิตของไร S. pontocica เม่ือ

เลี้ยงในห้องปฏิบัติการท่ีอุณหภูมิ 26 °C และความช้ืน 

84 %RH จากไข่ถึงตัวเต็มวัยใช้เวลา 12.6±0.6 วัน ตัว

เมียและตัวผู้ มีอายุขัย 48.6±13 และ 49.0±20 วัน 
ตามลําดับ ซ่ึงไรในผลผลิตในโรงเก็บนอกจากจะเข้า
ทําลายจนเกิดความเสียหายท้ังปริมาณและคุณภาพ 
ตลอดจนเป็นพาหะนําเช้ือราในผลผลิตการเกษตรแล้ว 
ยังเข้าทําลายและเป็นพาหะนําเช้ือราในผลิตภัณฑ์
อาหารแห้งชนิดต่างๆ ท่ีเก็บไว้รอการบริโภคทําให้เกิด
เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ (Boese, 1981) และยัง
พบว่าเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ (วัฒนา, 2547) 
นอกจากน้ียังพบว่าไร S. pontifica น้ันยังสามารถ
เจริญเติบโตในหูมนุษย์จนเกิดอาการปวดหูมากโดย Ho 
and Wu (2002) ได้รายงานพบไข่และตัวเต็มวัยของไร 
S. pontifica ซ่ึงพบมากกว่า 20 ตัว 
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โดยท่ัวไปไรในผลผลิตในโรงเก็บจะมีความ
ต้านทานต่อสารเคมีกําจัดแมลงและไรศัตรูพืชมากกว่า
ศัตรูพืชชนิดอ่ืนๆ การป้องกันกําจัดไรในผลผลิตในโรง
เก็บโดยใช้สารเคมีนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค
และผู้อยู่อาศัยโดยตรง และโดยเฉพาะการใช้สารเคมีกับ
อาหารเก็บแห้งท่ีรอการบริโภคน้ันเป็นสิ่งท่ีกระทําได้ยาก 
มีพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ีสามารถกําจัดไรในผลผลิตใน
โรงเก็บได้ เช่นสารสกัดจาก 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 นํ้ า มั น ห อ ม ร ะ เ ห ย จ า ก  Cinnamomum 
zeylanicum มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าไร T. 
putrescentiae และ S. pontifica โดยวิธีการรม 
ความเข้มข้น 50 µl/L air ท่ี 24 ช่ัวโมง เท่ากับ 97.7 
และ 92.9% ตามลําดับ จากการศึกษาของอํามร และ
จรงค์ศักดิ์ (2553) เก่ียวกับการใช้นํ้ามันหอมระเหยจาก
พืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในการควบคุมไร S. pontifica 
โดยวิธีการรม พบว่านํ้ามันหอมระเหยจากกานพลู 
อบเชย ว่านนํ้า พลู และตะไคร้หอม ท่ีความเข้มข้น 1.2 
µg/cm3 สามารถ ฆ่าไร S. pontifica ได้มากกว่า 70% 
ส่วน Pumnuan and Insung (2011) ได้รายงานว่า 
นํ้ามันหอมระเหยจากกานพลู อบเชย ว่านนํ้า พริกไทย
ดํา และขม้ินชัน ท่ีปริมาณ 53 µg/cm2 สามารถฆ่าไร 
S. pontifica ได้มากกว่า 70% โดยวิธีการสัมผัส 

สําหรับวิธีการป้องกันกําจัดไรในผลผลิตในโรง
เก็บน้ัน ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการกําหนดมาตรการท่ี
ชัดเจนแต่อย่างใด ยังผลให้เกษตรกรหรือกลุ่มผู้จําหน่าย
อาหารแห้งและบริษัทผลิตอาหารสัตว์ยังประสบปัญหา 
และรอการแก้ไขด้วยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ แนว
ทางการใช้นํ้ามันหอมระเหยจากพืช จึงน่าจะเป็น
แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมาก การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นถึง
ประสิทธิภาพของสารประกอบ eugenol ในนํ้ามันหอม
ระเหยจากกานพลู และอบเชย เปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐาน eugenol เพ่ือเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
และท่ีสําคัญยังมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสัตว์
เลี้ยงอีกด้วย 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
1. การเพาะเลี้ยงไรในผลผลิตในโรงเก็บ 

ไร S. pontifica ในผลผลิตในโรงเก็บ ท่ีใช้ใน
การทดลอง ได้จากการเลี้ยงในขวดเลี้ยงไร (mite 
bottle) อาหารท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงคือ อาหารหนู
บดละเอียด จมูกข้าวสาลี (wheat germ) และ ยีสต์ ใน
อัตราส่วน 4:4:1 (ดัดแปลงจาก Insung and Boczek, 
1995) ซ่ึงอากาศถ่ายเทสะดวกและป้องกันการเล็ดลอด
ของไรได้ดี เก็บขวดเลี้ยงไรไว้ในตู้ควบคุมความช้ืน 
(mite chamber) ซ่ึงมีถาดพลาสติกใส่สารละลาย
อ่ิมตัวของ KCl เพ่ือรักษาความช้ืนภายในตู้ และป้องกัน
การหลบหนีของไรออกนอกตู้ ทําการเปิดตู้นาน 30 
นาที ทุก 1-2 วัน เพ่ือให้อากาศภายในตู้ถ่ายเทโดย
ควบคุมสภาวะท่ีใช้เลี้ยงไรในผลผลิตในโรงเก็บท่ี

อุณหภูมิ 25±1 °C และความช้ืน 86±1% RH 
2. การสกัดพืชสมุนไพร 

นําช่อดอกกานพลูแห้ง (Syzygium 
aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry) และเปลือก
ของต้นอบเชยแห้ง (Cinnamomum bejolghota 



1208  KKU Science Journal Volume 40 Number 4 Research 

 

 

(Buch.-Ham.) Sweet) มาสกัดเอานํ้ามันหอมระเหย
โดยวิธีการกลั่นด้วยนํ้า (water distillation) โดยเติม
นํ้าให้พอท่วมต้มจนเดือดเป็นเวลา 3 ช่ังโมง ไขส่วนท่ี
เป็นนํ้ามันหอมระเหยเก็บไว้ในภาชนะทึบแสง เก็บไว้ใน

ตู้เย็น ท่ีอุณหภูมิ 12 °C เพ่ือใช้ในการทดสอบไรใน
ผลผลิตในโรงเก็บต่อไป ส่วนสารมาตรฐาน eugenol 
ได้จาก บริษัทซิกมา จํากัด 
3. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยต่อไร
ในผลผลิตในโรงเก็บ โดยวิธีการรม 

เตรียมไร S. pontifica ในผลผลิตในโรงเก็บ 
เพ่ือใช้ในการทดสอบโดยใช้ขนพู่กัน 1 เส้น สุ่มเข่ียตัว
เต็มวัย ของไรโดยไม่จํากัดเพศจํานวน 10-15 ตัว ใส่ลง
ในกรงทดสอบไร (mite cage) (รูปท่ี 1A) ซ่ึงมีขนาด

กว้าง 3 cm ยาว 5 cm สูง 0.45 cm นํานํ้ามันหอม
ระเหยจากกานพลูและอบเชยมา เตรียมความเข้มข้น 
0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1 % โดยใช้ ethanol 95 % 
เป็นตัวทําละลาย โดยมี ethanol 95 % เป็นกลุ่ม
ควบคุม และสารมาตรฐาน eugenol ความเข้นข้น
เดียวกันเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ หลังจากน้ันนํากรง
ทดสอบไรท่ีมีไร S. pontifica วางในเครื่อง 
knockdown chamber (รูปท่ี 1B) ท่ีมีขนาด 2.5×104 
cm3 ปิดฝาเครื่องแล้วฉีดสารละลายปริมาตร 3 ml คิด
เป็นความเข้มข้นของสาร 0.24 0.48 0.72 0.96 และ 
1.20 µg/cm3 ตามลําดับ รมท้ิงไว้นาน 1 ช่ัวโมง แล้ว
จึงนําไรออกมาตรวจนับการตายท่ี 24 ช่ัวโมง 

 

   

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

4. การอ่านผล 
เน่ืองจากจํานวนตัวเป็น (ไรในผลผลิตในโรง

เก็บมีชีวิต) และจํานวนตัวตายของไรท่ีใช้ในการศึกษามี
ผลในการบอกความถูกต้องแม่นยําของประสิทธิภาพใน
การฆ่าไรของกานพลูและอบเชย ดังน้ันการอ่านผลเพ่ือ
แยกตัวเป็นตัวตายของไรจึงมีความสําคัญมากใน
การศึกษาครั้งน้ี ได้ กําหนดการอ่านผลตามวิธีของ 
Welty et al. (1988) ดังกล่าวไว้ดังน้ี 

1. การอ่านผลทําหลังจาก 24 ช่ัวโมงของการ
ทดสอบ 

2. ไรในผลผลิตในโรงเก็บมีชีวิต (live mite) 
หมายถึงไรท่ีสามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยการ
สัมผัส เช่นเคลื่อนไหวได้แม้รูปร่างของไรอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป โดยไรสามารถเดินได้อย่างน้อยเท่ากับ
ความยาวของลําตัว 

3. ไรไม่มีชีวิต (dead mite) หมายถึงไรท่ีไม่
เคลื่อนท่ี หรือไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น หรือมีการ

B A B 
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เปลี่ยนแปลงรูปร่างและสีของลําตัว เช่นลําตัวแบน ขา
หงิกงอ หรือขยับขาได้ แต่ไม่สามารถเดินได้ภายหลัง
การสัมผัส 
5. การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ํามัน
หอมระเหยจากกานพลูและอบเชย 

นํานํ้ามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย 
มาวิเคราะห์องค์ประกอบของนํ้ามันหอมระเหยโดยใช้ 
Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-
MS) ท่ีมีคอลัมน์ชนิด 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 ท่ีมี quality 
match มากกว่าร้อยละ 85 
6. การหาความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ย 

นําข้อมูลท่ีได้มาหาเปอร์เ ซ็นต์การตายท่ี
แท้จริงโดยใช้สูตร (Abbott’s, 1925) นํามาวิเคราะห์
หาความแตกต่างทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
SAS (statistical analysis system) โดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการ DMRT (Duncan’s multiple 
range test) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และหาค่า 50 
และ 90% lethal concentration (LC50 และ LC90 
ตามลําดับ) ของนํ้ามันหอมระเหยของกานพลูอบเชย 
และสารมาตรฐาน eugenol โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS probit analysis 
 
 

ผลการทดลอง 
จากการทดสอบประสิทธิภาพของนํ้ามันหอม

ระเหยจากกานพลู อบเชย และสารมาตรฐาน 
eugenol ในการควบคุมไร Suidasia pontifica 
Oudemans ในผลผลิตในโรงเก็บ โดยวิธีการรมท่ีความ
เข้มข้น 0 (95% ethanol) 0.24 0.48 0.72 0.92 1.20 
µg/cm3 พบว่านํ้ามันหอมระเหยจากกานพลู สามารถ
ฆ่าไร S. pontifica ได้ 0.0 47.4 66.2 79.6 84.3 และ 
95.4 % ตามลําดับ นํ้ามันหอมระเหยจากอบเชยมี
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
นํ้ามันหอมระเหยจากกานพลู 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 (ตารางท่ี 1) 

จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในนํ้ามัน
หอมระเหยจากกานพลูและอบเชยด้วยเครื่อง GC-MS 
พบว่านํ้ามันหอมระเหยจากกานพลูมีสารประกอบ 
eugenol เป็นสารประกอบหลักถึง 97.1 % รองลงมา
คือ trans-caryophyllene 1.685 % ส่วนนํ้ามันหอม
ระเหยจากอบเชย มีสารประกอบ eugenol 82.054 % 
เป็นสารประกอบหลักเช่นกัน รองลงมาคือ trans-
caryophyllene, 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 (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์การตายของไร Suidasia pontifica Oudemans ในผลผลิตในโรงเก็บ หลังจากทดสอบด้วย
นํ้ามันหอมระเหยจากกานพลูอบเชย และสารมาตรฐาน eugenol ในความเข้มข้นต่าง ๆ กันโดย
วิธีการรม 

เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น (µµµµg/cm3) 
ค่าเฉล่ีย* (Means±SD) 

%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 - 

หมายเหตุ: * ค่าเฉล่ียตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษในหลักเดียวกัน และตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแถวเดียวกันไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติท่ีความเช่ือม่ัน95% 

 

ตารางท่ี 2 องค์ประกอบทางเคมีในนํ้ามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย 

องค์ประกอบทางเคมี 
เปอร์เซ็นต์ 

กานพลู อบเชย 

α-terpineol - 0.282 

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 

α-copaene - 0.832 

trans-caryophyllene 1.685 3.798 

trans-cinnamyl acetate - 1.846 

α-humulene 0.532 0.634 

ledene - 0.094 

butylated hydroxytoluene 0.208 - 
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ตารางท่ี 2 องค์ประกอบทางเคมีในนํ้ามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย (ต่อ) 

องค์ประกอบทางเคมี 
เปอร์เซ็นต์ 

กานพลู อบเชย 

2-methoxy-4-propenylphenyl acetate - 3.533 

δ-cadinene 0.041 0.131 

caryophyllene oxide 0.181 0.766 

humulene oxide 0.034 - 

benzyl benzoate - 3.515 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการทดสอบประสิทธิภาพนํ้ามันหอม

ระเหยจากกานพลู  อบเชย  และสารมาตรฐาน 
eugenol ต่อไร S. pontifica ในผลผลิตในโรงเก็บ โดย
วิธีการรม พบว่าสารมาตรฐาน eugenol มี
ประสิทธิภาพในการฆ่า S. pontifica ได้มากท่ีสุด โดย
มีค่า LC50 เท่ากับ 0.378 µg/cm3 รองลงมาคือนํ้ามัน
หอมระเหยจากกานพลู และอบเชย ท่ีมี ค่า LC50 
เท่ากับ 0.419 และ 0.467 µg/cm3 ตามลําดับ ซ่ึง
สอดคล้องกับปริมาณสารประกอบ eugenol ในนํ้ามัน
หอมระเหยของกานพลูและอบเชย ท่ี มีปริ มาณ
สารประกอบ eugenol เท่ากับ 97.100 และ 82.054 
% ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าสาร eugenol เป็นสาร
หลักท่ีมีผลต่อการตายของ 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 และอนุพันธ์ซ่ึง
เป็นสารประกอบหลักท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดไร
ฝุ่นได้มากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพดีมากเม่ือทดสอบใน
ภาชนะท่ีมิดชิด อย่างไรก็ตาม Usta et al. (2002) ได้
รายงานว่า eugenol และ cinnamaldehyde กระตุ้น
ให้เกิด ATP hydrolysis และยับย้ัง NADH oxidase 
ในกระบวนการหายใจของหนู จึงทําให้ประสิทธิภาพใน

การฆ่าไรฝุ่น D. pteronyssinus ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะ
สกัดนํ้ามันมาจากส่วนใบหรือเปลือกของต้น ท้ังน้ีนํ้ามัน
หอมระเหยจากใบอบเชยมีปริมาณ eugenol ใกล้เคียง
กับในนํ้ามันกานพลู สามารถใช้เป็นแหล่ง eugenol ใน
การสังเคราะห์ vanillin ซ่ึงใช้ทาถูนวดแก้ปวดบวมตาม
ข้อ (พรสวรรค์, 2544) มีรายงานว่านํ้ามันหอมระเหย
จากกานพลู และอบเชย ท่ีความเข้มข้น 1.2 µg/cm3 มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าไรฝุ่น D. pteronyssinus ได้ 
100 % และมีค่า LC50 เท่ากับ 0.092 และ0.232 
µg/cm3 ตามลําดับ โดยวิธีการรม (อํามร 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 
นํ้ า มันหอมระ เหยจากกานพลู  และอบ เชย  มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าไร S. pontifica ได้ดี โดยมีค่า 
LC50 เท่ากับ 24.28 และ 30.89 µg/cm2 ตามลําดับ 
โดยวิธีการสัมผัส นอกจากน้ัน De Assis et al. (2011) 
ได้รายงานว่าสารมาตรฐาน eugenol มีประสิทธิภาพ
ในการฆ่าไร T. putrescentiae และ S. pontifica 
โดยวิธีการรม ท่ี 24 ช่ัวโมง มีค่า LC50 เท่ากับ 0.23 
และ 0.57 µl/L air ตามลําดับ 
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สรุปผลการทดลอง 
จากการทดสอบประสิทธิภาพของนํ้ามันหอม

ระเหยจากกานพลู และอบเชย เปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐาน eugenol ในการควบคุมไร S. pontifica ใน
ผลผลิตในโรงเก็บโดยวิธีการรม พบว่า  นํ้ามันหอม
ระเหยจากกานพลู และอบเชย และสารมาตรฐาน 
eugenol มีประสิทธิภาพในการฆ่าไร S. pontifica 
โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 0.419 0.467 และ 0.378 
µg/cm3 โดยองค์ประกอบทางเคมีในนํ้ามันหอมระเหย
จากกานพลู และอบเชยประกอบด้วยสาร eugenol 
เป็นองค์ประกอบหลักเท่ากับ 97.100 และ 82.054 % 
ตามลําดับ 
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