
ว.วิทย. มข. 45(3) 521-530 (2560)  KKU Sci. J. 45(3) 521-530 (2017) 
 

 
 
 

 

พฤกษเคมีและฤทธิฆ์่าลูกน ้ายุงร้าคาญของสารสกัดดอกและใบยี่โถสชีมพ ู
Phytochemical and Larvicidal Activity Against Culex sp. of 

Nerium oleander L. (Pink cultivar) Flowers and Leaves Extracts 
 

สุนิษา สุวรรณเจรญิ1  อาภาพร บญุมี1  พัชรี อาษาขันธ์1  พิศชนก พิชญ์ภูมิสกลุ1 
รุ่งอรุณ พลอาจ1  และ  ธีรพิชญ์ เกษมสุข1* 

1ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี22000 
*Corresponding Author, E-mail: teerapich.k@rbru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 พฤกษเคมีและฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญของสารสกัดตัวท าละลายอินทรีย์จากดอกและใบของต้นยี่โถสีชมพู
ได้รับการตรวจวิเคราะห์โดยพบว่ามีพฤกษเคมีในสารสกัดหลายชนิด อาทิ สารประกอบฟีนอลิก แอลคาลอยด์  
ฟลาโวนอยด์ เทอร์พีนอยด์ ซาโปนิน คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ยกเว้น แอนทราควิโนน และอิริดอยด์ไกลโคไซด์  
ผลการทดสอบฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญพบว่าสารสกัดเมทานอลของใบจากต้นยี่โถสีชมพู มีฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญดี
ที่สุดซึ่งมีค่า LC50 เท่ากับ 251.70±12.17 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุงนี อาจสัมพันธ์กับการตรวจพบ
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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บทน้า 
 ยุงร าคาญ (Culex Mosquito) เป็นแมลง
ชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ Culicidae พบมากในทวีป
แอฟริกา และทวีปเอเชีย มีลักษณะล าตัวขนาดเลก็ ยาว
เพียง 3-6 มิลลิเมตร มีปีกค่อนข้างใส 1 คู่ มีหนวดยาว 
ขนบริเวณหนวดของตัวเมียจะมีขนาดที่สั นกว่าตัวผู้ 
ปากเป็นแบบชนิดเจาะดูด ล าตัวมีสีน  าตาล ขาของยุง
ร าคาญจะไม่มีปล้องขาวท่ีเห็นชัดเจน ยุงชนิดนี สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในน  าสกปรก และมักจะออกหากินใน
เวลากลางคืน ยุงร าคาญที่เป็นพาหะส าคัญของการน า
เชื อโรคมาสู่มนุษย์มีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด ได้แก่ Culex 
quinquefasciatus Say เป็นพาหะของโรคเท้าช้าง 
ส่วน Culex tritaeniorhynchus Giles, Culex 
gelidus Theobold และ Culex fuscocephalus 
Aslankhan เป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบ 
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, 2553) ซึ่งโรค
ดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของมนุษย์เป็น
อย่างมาก จึงมีการคิดค้นสารเคมีจากการสังเคราะห์
ขึ นมาใช้ในการก าจัดยุง อย่างไรก็ตามแม้ว่าสารเคมี
ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพในการก าจัดยุงได้เป็นอย่างดี 
แต่กลับพบว่าเกิดปัญหาสารพิษตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
ทั งทางดิน น  า และอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์
โดยตรง (Casida and Quistad, 2000; Liu et al., 
2006) ดังนั นจึงได้มีการคิดค้นเพื่อหาสาร ใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพในการก าจัดยุงตลอดจนเป็นมติรตอ่มนุษย์
และสิ่งแวดล้อมมากขึ นนั่นก็คือการค้นหาสารเคมีจาก
ธรรมชาติ จากรายงานวิจัยก่อนหน้านี พบว่าพืชในวงศ์ 
Apocynaceae หลายชนิด อาทิ Alstomia scholaris 
(L.) R. Br. (Tennyson et al., 2012) Ichnocarpus 
frutescens (L.) R. Br. (Tennyson et al., 2012) 

Catharanthus roseus Linn. (Subarani et al., 
2013) Wrightia tinctoria R. BR. (Sakthivadivel et 
al., 2014) และ Picralima nitida (Erharuyi et al., 
2014) มีความสามารถในการก าจัดลูกน  ายุงหลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็นยุงลาย ยุงก้นปล่อง และยุงร าคาญ เป็นต้น 
 ต้นยี่โถ (Nerium oleander L.) เป็น
สมุนไพรท้องถิ่นของจีนที่อยู่ในวงศ์ Apocynaceae 
ดอกมีสีสันที่หลากหลาย เช่น สีแดง สีชมพู และสีขาว 
เป็นต้น สมุนไพรชนิดนี มีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านการ
อักเสบ ระงับอาการปวด มีฤทธิ์ในการกดประสาท
ส่วนกลาง ต้านแบคทีเรีย และต้านมะเร็ง (Zibbu and 
Batra, 2012) นอกจากนี ยังมีรายงานว่าสารสกัดจาก
ยี่โถมีฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุง ดังรายงานของ Raveen และ
คณะ (Raveen et al., 2014) พบว่าสารสกัดเฮกเซน
จากดอกยี่ โ ถมี ฤทธิ์ ฆ่ า ลู กน  า ยุ ง ร า คาญ ขณะที่ 
Fakoorziba และคณะ (Fakoorziba et al., 2015) 
พบว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มจากใบยี่โถมีฤทธิ์ฆ่าลูกน  า
ยุงก้นปล่องได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่างานวิจัยดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากยี่โถมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่
หลากหลาย รวมไปถึงฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุง แต่ยังไม่มี
รายงานเกี่ยวกับพฤกษเคมีที่ส่งผลต่อฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุง 
งานวิจัยนี จงึมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤกษเคมีของสาร
สกัดต้นยี่โถสีชมพูที่มีผลต่อฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญ เพื่อ
เป็นข้อมูลพื นฐานอันจะน าไปสู่การค้นพบสารออกฤทธิ์
ใหม่ในการก าจัดลูกน  ายุงในอนาคต 
 

วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
1. แหล่งที่มาของพืชตัวอย่าง 

ตัวอย่างดอก และใบของต้นยี่โถสีชมพูสดเก็บ
มาจากบริเวณสี่แยกเขาไร่ยา อ าเภอเมือง จังหวัด
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2. การเตรียมสารสกัดหยาบของย่ีโถสีชมพู 

การเตรียมสารสกัดหยาบของยี่โถสีชมพูได้น า
ดอกสดและใบสดมาท าการสกัดโดยมีรายละเอียดดังนี  

การเตรียมสารสกัดหยาบของดอกยี่โถสี
ชมพู น าดอกสดของยี่ โถสีชมพูที่หั่นเป็นชิ นเล็ก ๆ 
น  าหนัก 50.71 กรัม สกัดด้วยเมทานอลด้วยวิธีการหมัก
แช่ (Maceration) ปริมาตร 0.5 ลิตร เวลา 24 ช่ัวโมง 
จ านวน 3 ครั ง กรอง และน าสารละลายรวมกัน จากนั น
น าสารสกัดที่กรองได้ไประเหยด้วยเครื่องระเหย
สุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) ได้สาร
สกัดหยาบเมทานอลของดอกยี่โถสีชมพูหนัก 4.54 กรัม 

การเตรียมสารสกัดหยาบของใบยี่โถสีชมพู 
น าใบสดของยี่โถสีชมพูที่หั่นเป็นชิ นเล็ก ๆ น  าหนัก 
754.78 กรัม สกัดด้วยเมทานอลด้วยวิธีการหมักแช่ 
ปริมาตร 1.5 ลิตร เวลา 24 ช่ัวโมง จ านวน 3 ครั ง 
เช่นเดียวกับการเตรียมสารสกัดของดอกยี่โถสีชมพู ได้
สารสกัดหยาบเมทานอลของใบยี่โถสีชมพูหนัก 39.13 
กรัม แบ่งสารสกัดหยาบเมทานอลที่ได้ออกมา 35 กรัม 
เพื่อท าการสกัดแยกส่วน (Partition) ด้วยตัวท าละลาย
เฮกเซน และเอทิลแอซิเตท ตามล าดับดังนี  น าสารสกัด
หยาบเมทานอลที่แบ่งมาละลายด้วยน  า ปริมาตร 200 
มิลลิลิตร จากนั นสกัดด้วยเฮกเซน ปริมาตร 200 
มิลลิลิตร จ านวน 3 ครั ง น าส่วนสกัดเฮกเซนที่ได้ไป
ระเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ
แบบหมุน ได้สารสกัดหยาบเฮกเซนของใบยี่โถสีชมพู 

ส่วนชั นน  าน าไปสกัดต่อด้วยเอทิลแอซิเตท ปริมาตร 
200 มิลลิลิตร จ านวน 3 ครั ง น าส่วนสกัดเอทิลแอซิ-
เตทท่ีได้ไประเหยตัวท าละลายออกจะได้สารสกัดหยาบ
เอทิลแอซิเตทของใบยี่โถสีชมพู 
3. การตรวจสอบเบื องต้นทางพฤกษเคม ี

สารพฤกษเคมีที่ตรวจสอบเบื องต้นของสาร
สกัดหยาบจากดอกและใบของยี่โถสีชมพู ทั ง 8 ชนิด 
ได้แก่ สารประกอบฟีนอลิก แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ 
ซาโปนินแอนทราควิโนน เทอร์พีนอยด์ คาร์ดิแอกไกล
โคไซด์ และ อิริดอยด์ไกลโคไซด์ ด้วยปฏิกิริยาการเกิดสี 
ตะกอน หรือฟอง (ศรินรัตน์ และคณะ, 2556; สุนิษา 
และคณะ, 2558; Ayoola et al., 2008) ดังนี  

การตรวจสอบฟีนอลิก ช่ังสารสกัด 0.02 
กรัม เติมน  ากลั่น 5 มิลลิลิตร น าไปอุ่น แล้วกรอง
สารละลาย จากนั นเติมสารละลายเฟอริกคลอไรด์  
(1% FeCl3) 2-3 หยด ลงไปในของเหลว หากปรากฏสี
เขียวปนด า เขียวปน น  าตาล ด าปนน  าตาล ม่วง หรือน  า
เงินปนด า แสดงว่าพบสารประกอบฟีนอลิก 

การตรวจสอบแอลคาลอยด์ ช่ังสารสกัด 
0.02 กรัม ละลายด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก  
(2% H2SO4) 15 มิลลิลิตร น าไปอุ่นประมาณ 2-3 นาที 
กรอง จากนั นน าของเหลวที่กรองได้ไปหยดน  ายา 
ดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff’s reagent) หากปรากฏ
ตะกอนสีส้มแดงแสดงว่าพบแอลคาลอยด์ 

การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ ช่ังสารสกัด 
0.02 กรัม สกัดสีของสารสกัดออกด้วยไดเอทิลอีเทอร์
ครั งละ 5 มิลลิลิตร จ านวน 3 ครั ง ละลายสารสกัดส่วน
ที่เหลือด้วยสารละลาย 50% เอทานอล 3 มิลลิลิตร ใส่
ลวดแมกนีเซียม ชิ นเล็ก ๆ ลงไป 2-3 ชิ น น าไปต้มและ
หยดกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc. HCl) ถ้าให้
สารละลายสีเหลือง ส้ม หรือแดงแสดงว่าพบฟลาโว-
นอยด์ 
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การตรวจสอบแอนทราควิโนน ช่ังสารสกัด 

0.02 กรัม เติมสารละลายกรดซัลฟิวริก (10% H2SO4) 
10 มิลลิลิตร น าไปอุ่น 5 นาที กรอง แล้วปล่อยให้
สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง สกัดด้วยไดคลอโร -
มีเทน ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เติมสารละลายแอมโมเนีย 
(10% NH3) 2-3 หยด หากเกิดสีชมพูถึงแดงในชั นด่าง
แสดงว่าพบแอนทราควิโนน 

การตรวจสอบเทอร์พีนอยด์ ใช้การทดสอบ   
ซาลโควสกี (Salkowski test) ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม 
สกัดสีของสารสกัดออกด้วยไดเอทิลอีเทอร์ครั งละ 5 
มิลลิลิตร จ านวน 3 ครั ง เติมคลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร 
เขย่า และค่อย ๆ เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น (conc. 
H2SO4) หากเกิดสีน  าตาลแดงระหว่างรอยต่อของ
สารละลายแสดงว่าพบเทอร์พีนอยด์ 

การตรวจสอบซาโปนิน ใช้การทดสอบฟอง
โดยช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมน  ากลั่น 5 มิลลิลิตร 
น าไปต้มให้ เดือด กรอง และน าของเหลวที่กรอง 
(Filtrate) มาเติมน  ากลั่น 2-3 มิลลิลิตร เขย่าอย่างแรง 
หากมีฟองเกิดขึ นแสดงว่าพบซาโปนิน 

การตรวจสอบคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ แบ่งการ
ทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ตามโครงสร้างพื นฐานของ       
คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ คือ ส่วนสเตียรอยด์ และส่วน
น  าตาล  ดีออกซี การทดสอบท าได้ดังนี  ช่ังสารสกัด 
0.02 กรัม สกัดสีออกด้วยไดเอทิลอีเทอร์ ครั งละ 5 
มิลลิลิตร จ านวน 3 ครั ง ละลายสารสกัดด้วย 80%  
เอทานอล ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ทดสอบส่วนสเตียรอยด์
ด้วย การทดสอบลีเบอร์แมน (Liebermann test) โดย
การเติมกรดแกเชียลแอซีติก (Gracial acetic acid) 3 
หยด และกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 3 หยด ถ้าปรากฏสีน  า
เงิน หรือน  าเงินเขียว แสดงว่าพบสเตียรอยด์ และ
ทดสอบส่วนน  าตาลดีออกซีด้วยการทดสอบเคลเลอร์- 
คิเลียนิ (Keller-Kiliani test) ซึ่งประกอบด้วยกรด 

แอซีติก 1 มิลลิลิตร และสารละลายเฟอริกคลอไรด์ 
(10% FeCl3) 1-2 หยด ผสมให้เข้ากันเอียงหลอด
ทดลอง ค่อย ๆ หยดกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 1 มิลลิลิตร 
ลงไปตามผนังด้านในของหลอดทดลองให้เกิดการแยก
ชั น หากปรากฏวงแหวนสีน  าตาลแดงบริเวณรอยต่อ
ระหว่างสารสกัดกับกรดซัลฟิวริกแสดงว่าพบส่วน
น  าตาลดีออกซี 

การตรวจสอบอิริดอยด์ไกลโคไซด์ ช่ังสาร
สกัด 0.02 กรัม เติมกรดแอซีติก 5 มิลลิลิตร เติม
สารละลาย  คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (2% CuSO4)  
1 มิลลิ ลิตร  และเติ มกรดไฮ โดรคลอริก เข้มข้น  
0.5 มิลลิลิตร ถ้าสารละลายกลายเป็นสีน  าเงิน หรือสี
น  าตาลแสดงว่าพบอิริดอยด์-ไกลโคไซด์ 
4. การเพาะเลี ยงและเก็บตัวอย่างลูกน ้ายุงร้าคาญ 

การเพาะเลี ยงลูกน  ายุงร าคาญโดยน าเศษฟาง
หรือหญ้าแห้งใส่ลงในกะละมังที่บรรจุน  าไว้ ท าการหมัก 
2-3 วัน เพื่อล่อให้ยุงมาวางไข่ จากนั นคัดแยกแพไข่ที่มี
ลักษณะเป็นแพสีด ารูปวงรีขนาดเล็ก มีความกว้าง
ประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 3–5 มิลลิเมตร ซึ่ง
เป็นไข่ยุงร าคาญออกมาท าการเพาะลูกน  ายุงต่อ โดยน า
กะละมังใบใหม่ใส่น  าประปาที่เตรียมทิ งไว้อย่างน้อย 1 
คืน ใส่แพไข่ที่คัดแยกได้  พร้อมกับใส่อาหารไก่ที่
บดละเอียดลงไปในปริมาณที่พอเหมาะและปิดด้วยผ้า
ขาวบางตลอดเวลา ท าการเลี ยงลูกน  ายุงต่อไประหว่างนี 
ต้องให้อาหารแก่ลูกน  ายุงวันละ 2 ครั ง คือตอนเช้าและ
เย็น เป็นระยะเวลา 5-7 วัน ลูกน  าจะโตอยู่ในระยะที่ 3 
ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะแก่การน าไปทดสอบ หากนานกว่า
นี ลูกน  าจะกลายเป็นระยะดักแด้ (ตัวโม่ง) และเจริญไป
เป็นยุงโตเต็มวัยท่ีสุด 
5. การทดสอบฤทธิ์ฆ่าลูกน ้ายุงร้าคาญ 

การทดสอบฤทธิ์ฆ่ าลูกน  ายุ งร าคาญโดย
ประยุกต์จากวิธีมาตรฐานของ WHO (World Health 
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Oganization, 1996) มีรายละเอียดดังนี  ดูดลูกน  ายุง
ร าคาญ จ านวน 25 ตัว ใส่กระบอกตวง ปริมาตร 300 
มิลลิลิตร ที่มีน  ากลั่น 200 มิลลิลิตร ปิเปตสารละลาย
ตัวอย่างเข้มข้น 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 
มิลลิลิตร ลงในกระบอกตวง ปรับปริมาตรด้วยน  ากลั่น
ในกระบอกตวงให้ได้ 250 มิลลิลิตร แล้วถ่ายใส่ขวด
ทดสอบที่ 1 ท าเช่นเดิมอีก 3 ขวดทดสอบ จะได้ชุด
ทดสอบที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ทิ งไว้จน
ครบ 24 ช่ัวโมง สังเกตและบันทึกผล ท าซ  าอีก 2 ชุด
ทดสอบ น าผลที่ได้ไปค านวณค่าร้อยละการตายของ
ลูกน  ายุง (% Mortality) จากนั นเปลี่ยนความเข้มข้น
ของชุดทดสอบเป็น 250, 125 และ 62.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามล าดับ ทดลองซ  า 3 ครั ง และน าผลที่ได้ไป
ค านวณค่า LC50 
 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
ดอกสดและใบสดของยี่โถสีชมพู (รูปที่ 1) ถูก

น ามาสกัดด้วยตัวท าละลายเมทานอล ได้สารสกัดหยาบ    
เมทานอลจากดอกมีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีแดง
เข้ม หนัก 4.54 กรัม มีร้อยละผลผลิตเป็น 8.95 ส่วน
สารสกัดหยาบเมทานอลจากใบมีลักษณะเป็นของเหลว
หนืดสีน  าตาลอมเขียว หนัก 39.13 กรัม มีร้อยละ
ผลผลิตเป็น 5.18 และเมื่อน าสารสกัดเมทานอลของใบ
มาสกัดแยกส่วนด้วยเฮกเซนและเอทิลแอซิเตท พบว่า
ได้สารสกัดหยาบเฮกเซน และเอทิลแอซิเตท มีลักษณะ
เป็นของเหลวหนืดสีเขียวเข้ม และ สีน  าตาลเข้ม หนัก 
18.41 และ 16.08 กรัม คิดเป็นร้อยละ 2.44 และ 
2.13 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะดอกและใบของยี่โถสีชมพู 
 

ตารางที่ 1 น  าหนักและลักษณะสารจากการสกัดดอกและใบของยี่โถสีชมพูด้วยตัวท าละลายต่าง ๆ 
สารสกัดหยาบ ลักษณะสาร น ้าหนัก (กรัม) ร้อยละผลผลิต 

เมทานอลจากดอก ของเหลวหนืดสีแดงเข้ม 4.54 8.95 
เมทานอลจากใบ ของเหลวหนืดสีน  าตาลอมเขยีว 39.13 5.18 

เอทิลแอซิเตทจากใบ ของเหลวหนืดสีน  าตาลเข้ม 16.08 2.13 
เฮกเซนจากใบ ของเหลวหนืดสีเขียวเข้ม 18.41 2.44 

 

ผลการตรวจสอบพฤกษเคมีเบื องต้นของสาร
สกัดหยาบจากดอกและใบของยี่โถสีชมพู 8 ชนิด ได้แก่ 
สารประกอบฟีนอลิก แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์  

ซาโปนิน เทอร์พีนอยด์ แอนทราควิโนน คาร์ดิแอกไกล
โคไซด์ และอิริดอยด์ไกลโคไซด์ ดังแสดงในตารางที่ 2 
พบว่าพฤกษเคมีที่ตรวจพบในสารสกัดเมทานอลจาก
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ดอกและใบมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน คือตรวจพบ
สารประกอบฟีนอลิก แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์  
ซาโปนิน และเทอร์พีนอยด์ ขณะที่คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 
ในรูปสเตียรอยด์ไกลโคไซด์ ตรวจพบในใบเท่านั น  
ส่วนแอนทราควิโนน และ อิริดอยด์ไกลโคไซด์ตรวจไม่
พบ นอกจากนี ยังพบว่าพฤกษเคมีของสารสกัดเอทิล -
แอซิเตท และเฮกเซนจากใบที่ได้จากการสกัดแยกส่วน 
มีความแตกต่างจากสารสกัดหยาบเมทานอลของใบโดย
สารประกอบฟีนอลิกพบว่าอยู่ ในสารสกัดหยาบ 
เมทานอลเท่านั น แต่ตรวจไม่พบในส่วนสกัด เฮกเซน 
และเอทิลแอซิเตท นอกจากนี ยังพบว่าสารสกัดเอทิล-
แอซิเตทสามารถสกัดแยกส่วนพฤกษเคมีในกลุ่มเทอร์-
พีนอยด์ออกมาได้ ในขณะที่เฮกเซนสามารถแยกส่วน
ของคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ได้ดีกว่า ซึ่งพฤกษเคมีที่ตรวจ

พบในสารสกัดหยาบทั งจากดอกและใบมีความ
คล้ายคลึงกับรายงานวิจัยก่อนหน้านี ที่พบว่าสารสกัด 
เ อทานอลของ ใบยี่ โ ถมี พฤกษ เคมี  9 ชนิ ด  คื อ 
คาร์โบไฮเดรต แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ สเตียรอยด์ 
ซาโปนิน คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ แทนนิน โปรตีน และ 
อะมิโนแอซิด (Santhi et al., 2011; Yadav et al., 
2013) ขณะที่พฤกษเคมีของสารสกัดเมทานอลของใบ
ยี่ โถสีขาวพบพฤกษเคมี 4 ชนิด คือ สารประกอบ 
ฟีนอลิก คาร์โบไฮเดรต คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ และ 
แอลคาลอยด์ (Chaudhary et al., 2015) แสดงให้เห็น
ว่าองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของต้นยี่โถที่แตกต่างกัน
ขึ นกับ ชนิดพันธุ์ของพืช ส่วนของพืชที่น ามาสกัด            
ตัวท าละลายที่ใช้สกัด และสถานท่ีในการเก็บตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 2 พฤกษเคมีเบื องต้นของสารสกัดหยาบดอก และใบยี่โถสีชมพูด้วยตัวท าละลายต่าง ๆ 

พฤกษเคมี 
สารสกัดหยาบ 

เมทานอลจากดอก เมทานอลจากใบ เอทิลแอซิเตทจากใบ เฮกเซนจากใบ 

สารประกอบฟีนอลิก ++ +++ - - 
แอลคาลอยด ์ ++ +++ + + 
ฟลาโวนอยด ์ +++ + + - 
แอนทราควิโนน - - - - 
เทอร์พีนอยด ์ + +++ +++ + 
ซาโปนิน ++ +++ - + 
คาร์ดิแอกไกลโคไซด์     
     - สเตียรอยด ์ - + - +++ 
     - น  าตาลดอีอกซี  - - - - 
อิริดอยด์ไกลโคไซด์ - - - - 

หมายเหตุ เครื่องหมาย +++ หมายถึง ตรวจพบพฤกษเคมีปริมาณมาก  เครื่องหมาย ++ หมาย ถึงตรวจพบพฤกษเคมีปริมาณ 
ปานกลาง  เครื่องหมาย + หมายถึงตรวจพบพฤกษเคมีปริมาณน้อย  เครื่องหมาย – หมายถึงตรวจไม่พบพฤกษเคมี 

 

การทดสอบฤทธิ์ฆ่ าลูกน  ายุ งร าคาญโดย
ประยุกต์บางขั นตอนจากวิธีมาตรฐานของ WHO ที่
ก าหนดให้ใช้ลูกน  ายุง 20 ตัวต่อปริมาตร 250 มิลลิลิตร 
ส าหรับการทดลองนี ใช้ลูกน  ายุง 25 ตัวต่อปริมาตร 250 

มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบผลของสารสกัดเมทานอล
จากดอก และใบของยี่ โถสีชมพูความเข้มข้น 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร เวลา 24 ช่ัวโมง ที่มีผลต่อการฆ่า
ลูกน  ายุงร าคาญในระยะที่ 3 แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า
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สารสกัดเมทานอลจากใบของยี่โถสีชมพูมีร้อยละการ
ตายอยู่ท่ีร้อยละ 90±1.00 ซึ่งสูงกว่าสารสกัดเมทานอล
จากดอกที่มีร้อยละการตายเท่ากับ 77±2.89 แสดงให้
เห็นว่าสารสกัดเมทานอลจากใบมีประสิทธิภาพฆ่า
ลูกน  ายุงร าคาญได้ดีกว่าดอกของยี่โถสีชมพู ผู้วิจัยจึงน า
สารสกัดเมทานอลของใบมาสกัดแยกส่วนด้วยตัวท า
ละลาย เฮกเซน และเอทิลแอซิเตท ส่วนสกัดที่ได้เมื่อ
ทดสอบฤทธิ์ ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญ พบว่าสารสกัดหยาบ
เมทานอลของใบยี่ โ ถสีชมพู  มี ค่ า  LC5 0  เท่ ากับ 
251.70±12.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่ส่วนสกัด 
เอทิลแอซิ เตท และเฮกเซน มี ค่ า  LC5 0  เท่ ากับ 
334.28±18.13 และ 415.84±17.41 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบเมทานอลของ
ใบยี่โถสีชมพูมีประสิทธิภาพในการฆ่าลูกน  ายุงร าคาญ 

สูงที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดเอทิลแอซิเตท และสาร
สกัด เฮกเซน ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย
ของ Fakoorziba และคณะ (Fakoorziba et al., 2015) 
ที่รายงานว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มจากใบยี่โถต่อฤทธิ์ฆ่า
ลูกน  ายุงกน้ปล่องได้ดีที่สุดโดยมีค่า LC50 เท่ากับ 0.588 
กรัมต่อลิตร แสดงว่าสารสกัดจากใบยี่โถสีชมพูสามารถ
ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญได้ดีกว่ายุงก้นปล่อง แต่พบว่าสาร
สกัดเฮกเซนของดอกยี่โถมีฤทธิ์ ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญโดย
มีค่า LC50 เท่ากับ 102.54 มิลลิกรัมต่อลิตร (Raveen 
et al., 2014) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าสารสกัดเมทา
นอลจากใบ ทั งนี อาจเป็นผลมาจากกรรมวิธี และใช้
ตัวอย่างดอกแห้งบดในการสกัด 
 

ตารางที ่3 ผลการทดสอบฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญของสารสกัดจากดอกและใบของยี่โถสีชมพูด้วยตัวท าละลาย
ต่าง ๆ 

สารสกัดยี่โถสีชมพู 
ความเข้มข้น 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ร้อยละการตาย 

(% Mortality ± SD) 
ค่า LC50 ± SD 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ค่า UCL-LCL 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

เมทานอลจากดอก 500 77±2.89 - - 

เมทานอลจากใบ 

500 90±1.00 

251.70±12.17 238.56-262.59 
250 58±6.43 

125 30±4.51 

62.5 9±1.00 

เอทลิแอซิเตทจากใบ 

500 71±5.13 

334.28±18.13 313.55-347.17 
250 44±3.06 

125 18±2.00 

62.5 11±3.06 

เฮกเซนจากใบ 

500 60±4.73 

415.84±17.41 396.34-429.82 
250 32±6.24 

125 14±1.53 

62.5 9±2.52 

ชุดควบคุมน  า 0 - - 
ชุดควบคุม 2% เอทานอล 5±0 - - 

หมายเหตุ  LC50± SD = Lethal Concentration 50±SD ที่ 3 ซ  า, UCL = upper confidence limit, LCL = lower confidence limit
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เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆ่าลูกน  า

ยุงร าคาญของสารสกัดพืชจากวงศ์ Apocynaceae ดัง
ตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าสารสกัดจากทั งดอก และใบของ
ยี่โถสีชมพูมีฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญได้ดีกว่าสารสกัดน  า
จากผลของต้น Wrightia tinctoria R. BR. แต่มีฤทธ์ิต่ า
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
พืชในวงศ์เดียวกัน แต่คนละสายพันธุ์ และใช้ตัวท า
ละลายต่างชนิดกันมีผลต่อความสามารถในการฆ่า
ลูกน  ายุงร าคาญได้ต่างกัน หากพิจารณาผลของสารสกัด
จากพืชต่างวงศ์ต่อประสิทธิภาพในการฆ่าลูกน  ายุง
ร าคาญดังตารางที่ 4 พบว่าสารสกัดของพืชในวงศ์ 
Apocynaceae บางชนิดสามารถออกฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุง
ร าคาญได้ดีกว่าพืชในวงศ์อื่น ๆ เช่น สารสกัดจากใบ
ของต้น  Catharanthus roseus ที่ออกฤทธิ์ฆ่าลูกน  า
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 ตามล าดับ รวมไปถึง
สารสกัดเฮกเซนจากดอกยี่โถ (Nerium oleander L.) 
ทีส่ามารถออกฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญได้ดีกว่าสารสกัด
จากใบของต้น Delonix elata (L.) Gamble เช่นกัน 
อย่างไรก็ตามพบว่าสารสกัดของพืชบางวงศ์สามารถ
แสดงฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญได้ดีกว่าสารสกัดพืชจาก
วงศ์ Apocynaceae อาทิ สารสกัดจากใบของต้น 
Cassia fistula Linn. (Leguminosae) และต้น 
Nelumbo nucifera (Nymphaceae) และสารสกัด
จากเมล็ดต้น Trachyspermum ammi (Umbel-
liferae) เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการฆ่า
ลูกน  ายุงร าคาญไม่น่าจะขึ นกับชนิดของสกุลของพืช 
หรือส่วนของพืชที่น ามาสกัด แต่น่าจะขึ นอยู่กับ

องค์ประกอบทางพฤกษเคมี ซึ่งอาจแตกต่างกันได้แม้
เป็นพืชในสกุลเดียวกันหรือเป็นคนละส่วนกัน และ
กรรมวิธทีี่ใช้ในการสกัดสารส าคัญ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤกษเคมี
ที่ตรวจพบและฤทธ์ิฆ่าลูกน  ายุงร าคาญของสารสกัดดอก
และใบด้วยเมทานอล พบว่าพฤกษเคมีที่อาจส่งผลให้
สารสกัดใบมีฤทธิ์สูงกว่าสารสกัดดอก คือสารประกอบ 
ฟีนอลิก ซาโปนินแอลคาลอยด์ และเทอร์พีนอยด์ ซึ่ง
พบในสารสกัดใบปริมาณที่มากกว่าสารสกัดดอก แต่
เมื่อน าสารสกัดเมทานอลของใบมาสกัดแยกส่วนด้วย 
เฮกเซน และเอทิลแอซิเตท พบว่ามีฤทธิ์ลดลงเนื่องจาก
ตรวจไม่พบสารประกอบฟีนอลิก รวมถึงปริมาณของ
แอลคาลอยด์ และซาโปนินที่ตรวจพบลดลงเช่นกัน 
นอกจากนี ยังพบว่าสารในกลุ่มเทอร์พีนอยด์ และ สเตอ
รอยด์ไกลโคไซดม์ีผลต่อการออกฤทธ์ิฆ่าลูกน  ายงุร าคาญ
น้อย โดยจะเห็นได้จากสารสกัดเฮกเซน และเอทิล- 
แอซิเตทที่พบสารทั งสองกลุ่มในปริมาณมาก แต่ไม่ท า
ให้ฤทธิ์ ในการฆ่าลูกน  าสูงขึ น ดังนั นแสดงให้ เห็น
ว่าพฤกษเคมีที่คาดว่ามีส่วนส าคัญในการออกฤทธิ์ฆ่า
ลูกน  ายุงร าคาญ คือ สารประกอบฟีนอลิก แอล - 
คาลอยด์ และซาโปนิน 
 

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี พบว่าพฤกษเคมีของยี่โถสีชมพูที่

ตรวจพบขึ นกับส่วนของพืช และชนิดตัวท าละลายที่ใช้
สกัด สารสกัดเมทานอลของใบมีฤทธ์ิฆ่าลูกน  ายุงร าคาญ
ได้ดีที่สุด (LC50 = 251.70±12.17 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
โดยพฤกษเคมีที่สัมพันธ์ต่อฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญ 
ได้แก่ สารประกอบฟินอลิก แอลคาลอยด์ และซาโปนิน 
ซึ่งตรวจพบจากสารสกัดเมทานอลของใบยี่โถสีชมพูใน
ปริมาณสูง 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสารสกัดของพืชบางชนิดที่มีฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุงร าคาญ 

ปี พืช วงศ ์ ส่วนท่ีใช ้ ตัวท้าละลาย ค่า LC50 (ppm) อ้างอิง 

2011 Cassia fistula Linn. Leguminosae ใบ เมทานอล 45.57 Govindarajan et al. 
2011 Andrographis paniculata Burm. f. Acanthaceae ใบ คลอโรฟอรม์ 91.92 Govindarajan 
2011 Nelumbo nucifera Nymphaceae ใบ เอทลิแอซิเตท 37.49 Kamaraj et al. 
2011 Trachyspermum ammi Umbelliferae เมล็ด เมทานอล 37.49 Kamaraj et al. 
2012 Delonix elata (L.) Gamble Fabaceae ใบ เมทานอล 124.84 Govindarajan et al. 
2013 Catharanthus roseus Apocynaceae ใบ เอทลิแอซิเตท 76.84 Subarani et al. 
2014 Wrightia tinctoria R. BR. Apocynaceae ผล น  า 1700 Sakthivadivel et al. 
2014 Nerium oleander L. Apocynaceae ดอกแห้ง เฮกเซน 102.54 Raveen et al. 
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