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บ ท คั ด ย่ อ
การใช้น้ามันหอมระเหยจากพืชวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษทางการเป็นสารสั มผั ส
(Contact) สารรม (Fumigant) และสารไล่ (Repellency) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส้าหรับการป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูใน
โรงเก็บหลายชนิด ได้แก่ ด้วงงวงข้าวสาลี มอดแป้ง ด้วงถั่วเขียว และมอดข้าวเปลือก ผลการศึกษาความเป็นพิษของ
น้ามันหอมระเหยจากพืชวงศ์กะเพรา ได้แก่ ลาเวนเดอร์ โรสแมรี่ ไธม์ โหระพา สเปียร์มินต์ และมินต์ พบว่าน้ามันหอม
ระเหยลาเวนเดอร์มีความเป็นพิษทางการสัมผัสต่อด้วงงวงข้าวสาลีหลังการทดสอบที่เวลา 48 ชั่วโมง เท่ากับ 449.05
µg/adult มีความเป็นพิษทางการรมในกรณีไม่มีข้าวสาลีบ รรจุอยู่เท่ากับ 11.88 mg/L และในกรณีมีข้าวสาลีบรรจุ อยู่
100 g เท่ากับ 47.52 mg/L ซึ่งมีอัตราการตาย 100% และมีความเป็นพิษทางการไล่ด้วงงวงข้าวสาลีมากกว่า 80% ที่
ความเข้มข้น 0.441 mg/cm2 ขึนไป ส้าหรับน้ามันหอมระเหยโรสแมรี่ 60 µL/mL ก่อให้เกิดการตายของมอดแป้ง 100%
และด้วงถั่วเขียว 50% ส่วนประสิทธิภาพการเป็นสารรมฆ่าของน้ามันหอมระเหยไธม์ที่ความเข้มข้น 28.12 µL/L air ท้า
ให้ด้วงถั่วเขียวตายสูงถึง 90% แต่พบการตาย 75% ส้าหรับด้วงงวงข้าวสาลี หลังจากการสัมผัส 4.5 ชั่วโมง ทังนียัง
พบว่าน้ามันหอมระเหยโหระพา 30 และ 40 µL/L air ก่อให้เกิดการตาย 100% ของมอดข้าวเปลือก น้ามันหอมระเหยส
เปียร์มินต์ 20 µL/L air ก่อให้เกิดการตาย 70% ของมอดข้าวเปลือก ส้าหรับน้ามันหอมระเหยมินต์ 50 µL/L air มี
ประสิทธิภาพในการไล่มอดแป้ง จะเห็นได้ว่าน้ามันหอมระเหยพืชวงศ์กะเพราบางชนิดมีศักยภาพป้องกันก้าจัดแมลงศัตรู
ในโรงเก็บได้ และสามารถน้ามาพัฒนาใช้ในการเป็นสารฆ่าแมลงได้เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตราย

บทน้า
แมลงศัตรูในโรงเก็บเป็นปัญหาทั่วโลกในการเก็บรักษาผลผลิต
ทางการเกษตร มักจะประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงศัตรู
ในโรงเก็ บ เนื่ อ งจากแมลงสามารถแพร่ ข ยายพั น ธุ์ ไ ด้ ง่ า ย ท าให้ มี
ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะเข้าทาลายและก่อให้เกิดความ
เสียหายกับผลผลิตในโรงเก็บ ซึ่ง ความเสียหายของผลิตผลที่เกิ ดจาก

*

แมลงศัตรูในโรงเก็บมีประมาณ 5-10% แมลงศัตรูในโรงเก็บที่สาคัญ
ในประเทศไทยมี ห ลายชนิ ด เช่ น ผี เ สื้ อ ข้ า วเปลื อ ก Sitotroga
cerealella มอดข้ า วเปลื อ ก หรื อ มอดหั ว ป้ อ ม Rhyzopertha
dominica F. ด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสาร Sitophillus oryzae L.
ด้ ว ง ง วง ข้ าวโ พด Sitophillus zeamais มอ ดแ ป้ ง Tribolium
castaneum มอดฟั น เลื่ อ ย Oryzaephilus surinamensis L. และ
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ด้วงถั่วเขียว Callosobruchus maculatus F. เป็นต้น แมลงเหล่านี้
ก่ อให้เกิ ดความเสีย หายทั้งในด้านคุณ ภาพและปริมาณของผลผลิต
เกษตร นอกจาก ความเสีย หายด้ า นมู ล ค่ าแล้ วยัง ท าให้ เมล็ ด พั น ธุ์
สู ญ เสี ย ความงอก และที่ ส าคั ญ คื อ ท าให้ คุ ณ ภาพของผลผลิ ต ทาง
การเกษตรไม่ได้ตามมาตรฐานของตลาดต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการ
ทาลายชื่อเสียงของประเทศอีกด้วย แมลงศัตรูผลผลิตทางการเกษตร
ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก ขยายพันธุ์ได้ง่ายและรวดเร็ว จึงทาให้จานวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางการเกษตรอย่างมาก (Khngseri et al., 2004) ทาให้
ผู้ผลิตมองหาแนวทางการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ
การป้องกันกาจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บทางการเกษตรส่วนใหญ่ที่
นิยมใช้มากที่สุดคือ การใช้สารรมฟอสฟีนและเมธิลโบรไมด์ (Ukeh
et al., 2012) แต่ ไ ด้ มี ก ารต่ อ ต้ า นไม่ ใ ห้ ใ ช้ ส ารรมเมธิ ล โบรไมด์
เนื่องจากเป็นสารที่ทาลายชั้นบรรยากาศ (Lu & Ya, 2010) อย่างไรก็
ตามการใช้สารเคมีเป็นจานวนมากและต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ทา
ให้แมลงสร้างความต้านทานต่อสารเคมี ส่งผลให้การป้องกันกาจัดยาก
ขึ้น โดยในปัจ จุบันพบว่าแมลงสามารถต้านทานสารรมฟอสฟี น ได้
นอกจากนี้ยังเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในผลผลิตทางการเกษตร
และสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อผู้ใช้
และผู้บริโภคอีกด้วย (Emekci, 2010) ปัจจุบันได้มีการพัฒนาน้ามัน
หอมระเหยจากพืชในการเป็นสารฆ่าแมลงเนื่องจากสลายตัวได้ง่าย
และปลอดภัย เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่ มี
อันตรายและตกค้างในผลผลิตมีบทบาทมากขึ้น เห็นได้จากรายงาน
ของ Germinara et al. (2017) พบว่าน้ามันหอมระเหยจากลาเวน
เดอร์ Lavandula angustifolia L. มีประสิทธิภาพในการเป็นสารรม
และสัมผัสฆ่าด้วงงวงข้าวสาลี Sitophilus granaries L. และน้ามัน
หอมระเหยจากใบมิ้ น ต์ Mentha longifolia L. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การเป็นสารรม สารไล่ และสารสัมผัสป้องกันกาจัดด้วงงวงข้าวโพด
S. zeamais (Odeyemi et al., 2008)
น้ ามั น หอมระเหย (Essential oil) เป็ น หนึ่ ง ในสารทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary metabolites) ที่พืชผลิตขึ้น โดยพืชแต่ละชนิดจะผลิต
น้ ามั น หอมระเหยที่ มี ส่ ว นประกอบของสารประกอบเชิ ง ซ้ อ นที่
แตกต่างกันไป สารทุติยภูมิบางชนิดที่มีอยู่ในน้ามันหอมระเหยของพืช
สามารถนามาใช้กาจัดศัตรูพืช ได้ โดยสารสกัดจากพืชประกอบด้วย
สารที่มีคุณสมบัติ ไล่ ยับยั้งการวางไข่ ยับยั้งการกิน การทาให้เป็น
หมันและเป็นพิษต่อแมลง ซึ่งมีรายงานที่ชี้ให้เห็นว่า Monoterpenoids
ท าให้ แ มลงตายด้ ว ยการไปยั บ ยั้ ง การท างานของเอนไซม์
Acetylcholinesterase (Oka et al., 2000) โดยเป็นสารธรรมชาติ
จากพืชที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ในการเป็นสารฆ่า
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ศั ต รู พื ช และสั ต ว์ ( Pesticides) มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น พืชในวงศ์กะเพรา น้ามันหอมระเหยโหระพา
Ocimum basilicum L. และกะเพราควาย Ocimum gratissimum
L. มีประสิทธิภาพในการเป็นสารรมฆ่า และยับยั้งการวางไข่และการ
เกิดเป็นตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียว (Keitaa, et al., 2001) น้ามันหอม
ระเหยสะระแหน่ Melissa officinalis L. น้ามันหอมระเหยโหระพา
O. basilicum มีประสิทธิภาพในการเป็นสารไล่ สารรม สารสัมผัส
และสารยั บ ยั้ ง การกิ น อาหารต่ อ ด้ ว งงวงข้ า วโพด S. zeamais
(Youngrum, Wanida & Angsumal, 2014) และน้ามันหอมระเหย
ออริ ก าโนมี ฤ ทธิ์ ใ นการเป็ น สารรมฆ่ า และสารไล่ ม อดแป้ ง T.
castaneum (SoonIl et al., 2010) พื ช วงศ์ ก ะเพราจึ ง เป็ น พื ช อี ก
วงศ์หนึ่งที่น่าใจเนื่องจากหาง่ายตามท้องถิ่นต่างๆ พืชวงศ์กะเพรา
(Lamiaceae) เป็นเครื่องเทศที่ใช้ประกอบอาหาร ใช้ในการแต่งกลิ่น
รส และเพิ่ ม สี สั น ของอาหาร มี ส รรพคุ ณ ทางยาโดยใช้ เ ป็ น
ส่ ว นประกอบในยารัก ษาโรค รวมถึ ง ใช้ ใ นการป้ องกั น ก าจัด แมลง
ศั ต รู พื ช หลายชนิ ด เช่ น น้ ามั น หอมระเหยจากไธม์ Thymus
daenensis Celak มีประสิทธิภาพในการเป็นสารรมฆ่าด้วงถั่วเขีย ว
C. maculatus และด้วงงวงข้าวสาลี S. granaries (Jarrahi, Saeid
& Sohrab, 2016) น้ ามั น หอมระเหยจากโรสแมรี่ Rosmarinus
officinalis L. มีประสิทธิภาพความเป็ นพิษสัมผัสฆ่าด้วงถั่วเขียว C.
maculatus แ ล ะ ม อ ด แ ป้ ง T. castaneum (Singh, 2 0 1 6 , pp.
2249-4626) และยังมีรายงานของ Souza et al.(2016) พบว่าน้ามัน
หอมระเหยโหระพา O. basilicum และสเปี ย ร์ มิ้ น ต์ Mentha
spicata L. มีประสิทธิภาพความเป็นพิษทางการรมมอดข้าวเปลือก
R. dominica ดังนั้นสารสกัดจากพืชจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ควบคุม
แมลงศัตรูในโรงเก็บ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้ได้รวบรวมการศึกษาความเป็น
พิ ษ ของน้ ามั น หอมระเหยจากพื ช วงศ์ ก ะเพรา ( Lamiaceae)
มาป้องกันกาจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไป
ประยุกต์ใช้ และเพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีฆ่าแมลงสังเคราะห์
ที่เป็นอันตรายในอนาคต

1. แมลงศัตรูในโรงเก็บ
แมลงศั ต รู ใ นโรงเก็ บ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ด้ ว งงวงข้ า วโพด ผี เ สื้ อ
ข้าวเปลือก มอดแป้ง ด้วงงวงข้าว และด้วงถั่วเขียว เป็นต้น โดยทั่วไป
จะมีขนาดเล็ก แพร่ขยายพันธุ์ได้ง่าย ทาให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผลผลิ ต ทางการเกษตรอย่ า ง
รวดเร็ว จะเห็นได้ว่ าแมลงนับเป็นศัตรูที่สาคัญมากของผลผลิ ตทาง
การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งหากไม่มีการดูแลรักษา และป้องกัน
กาจัดหรือควบคุมแมลงที่เหมาะสมแล้วจะก่ อให้เกิ ดปัญหาเพิ่ มขึ้ น
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แมลงจะเข้าทาลายผลผลิตทางการเกษตรโดยการกัดกินทาให้เมล็ด
แตกหัก และแมลงมัก จะกั ดกิ นตรงจุดงอกทาให้เ มล็ดพันธุ์สูญเสีย
ความงอก เมล็ดพืชที่เก็บไว้มักมีรูหรือมีฝุ่นผงอันเกิดจากการทาลาย
ของแมลง นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนของแมลงหรือตัวแมลงปะปนอยู่ใน
เมล็ดพืชหรืออาหาร ทาให้อาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรสกปรก
และคุ ณ ภาพของผลผลิ ต เกษตรนั้ น เสื่ อ มคุ ณ ภาพไปและยั ง ท าให้
สูญเสียน้าหนัก แล้วยังเป็นตัวการทาให้เกิดเชื้อราขึ้นได้อีกด้วย ทาให้
ไม่ เ หมาะแก่ ก ารบริ โ ภค รวมไปถึ ง ส่ ง ผลให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข อง
อุตสาหกรรมผลิตอาหารในสายตาผู้บริโภคไม่ดี และอาจจะสูญเสีย
ยอดขายให้ กั บ คู่ แ ข่ ง (Wisanathanon et al., 2005) การป้ อ งกั น
กาจัดส่วนใหญ่มักใช้การรมด้วยสารเคมีเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
และมีประสิทธิภาพในการควบคุมกาจัดแมลงได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็
ตามการใช้สารเคมีเป็นเวลานานเกินไปอาจทาให้เกิดสารเคมีตกค้าง
ในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิต
ผู้บริโภคอีกด้วยและทาให้เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นน้ามันหอม
ระเหยจากพืชจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการป้องกั นก าจัด
แมลงศัตรูในโรงเก็ บทางการเกษตร เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี
และปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภค

2. พืชวงศ์กะเพรา (Lamiaceae)
วงศ์กะเพรา หรือ วงศ์มิ้นต์ (อังกฤษ:Lamiaceae เดิมคือ
Labiatae) ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ เป็นไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น กิ่ง
ก้ านเป็นเหลี่ย ม มีก ลิ่นน้ามันหอมระเหย ใบเดี่ย วหรือใบประกอบ
ออกตรงข้ามหรือออกรอบข้อ ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบหรือรอบข้อ
ดอกสมมาตรด้านข้าง สมบูรณ์เพศ กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันแยก
เป็นปากบนและปากล่าง เกสรเพศผู้ มี 2 อัน หรือถ้ามี 4 อันจะสั้น 2
ยาว 2 ผลแก่ แ ล้ ว แตก มี เ มล็ ด เช่ น แมงลั ก คา กะเพรา โหระพา
(Thienhiran et al., 2010)
ประโยชน์ของพืชวงศ์ก ะเพราสามารถใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช
เช่น เมล็ด เปลือกเมล็ด ผล ผิวนอกของผล ใบ ราก ลาต้น ฯลฯ นามา
เป็นเครื่องปรุงในอาหาร เพื่อให้ไ ด้รสชาติ สีสัน กลิ่น หรือคุณสมบัติ
อื่นๆ ที่ต้องการ นอกจากนี้พืชวงศ์กะเพรายังสามารถนามาใช้ป้องกัน
กาจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บในรูปแบบของน้ามันหอมระเหยได้อีก ด้วย
เนื่องจากน้ามันหอมระเหยมีสารสาคัญซึ่งมีผลต่อโครงสร้างและออก
ฤ ท ธิ์ ต่ อ แ ม ล ง ใ น รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ เ ช่ น เ ป็ น
สารสัม ผัส (Contact poisons) สารรม (Fumigants) สารไล่แ มลง
( Repellants) ส า ร ยั บ ยั้ ง ก า ร ว า ง ไ ข่ ( Oviposition inhibitior)
สารยั บ ยั้ ง การกิ น และการเจริญ เติ บ โตของแมลง (Antifeedants)
(Library and Science and Technology Information Center,
2010)
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3. น้ามันหอมระเหย (Essential oil)
น้ามันหอมระเหย (Essential oil) หมายถึงน้ามันที่พืชผลิตขึ้น
ตามธรรมชาติ เก็บไว้ตามส่วนต่างๆ เช่น ดอก ต้นและใบที่มีสีเขียว
เปลือกไม้ เนื้อไม้ ผลของเมล็ด เปลือกของเมล็ด และราก เป็นต้น
(Calo et al., 2015) น้ ามั น หอมระเหย เป็ น สารจากธรรมชาติ ขั้น
ทุติยภูมิ ซึ่งส่วนใหญ่มีกระบวนการชีวสังเคราะห์มาจากหน่วยไอโซพ
รี น (isoprene unit) 2-3 หน่ ว ย เกิ ด เป็ น สารกลุ่ ม โมโนเทอร์ พี น
(monoterpene) เซสควิเทอร์พีน (sesquiterpene) และสังเคราะห์
มาจากกรดชิคิมมิคเกิดเป็นสารกลุ่มฟีนิลโปรเพน (phenylpropane)
พืชบางชนิดเก็บสะสมน้ามันหอมระเหยไว้ในขนต่อมน้ามัน เช่น วงศ์
โหระพา (Labiatae) พืชบางชนิดเก็บสะสมไว้ในท่อน้ามัน เช่น วงศ์
ผั ก ชี (Umbelliferae) พื ช บางชนิ ด เก็ บ สะสมไว้ ใ นช่ อ งว่ า งของ
เนื้อเยื่อขนาดใหญ่ เช่น วงศ์ส้ม (Rutaceae) พืชบางชนิดเก็บสะสมไว้
ในเซลล์ พ าเรนไคมา เช่ น ดอกกุ ห ลาบ และ ดอกมะลิ เป็ น ต้ น
สามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ เ กี่ ย วกั บ น้ าหอม สารปรุ ง แต่ ง กลิ่ น ใน
อาหารและยา และเป็นสารฆ่าแมลง เป็นต้น (Ruangrungsee et al.,
2007)

4. ความเป็นพิษของน้ามันหอมระเหยของพืชวงศ์กะเพราต่อ
แมลงศัตรูในโรงเก็บ
ความเป็นพิษที่เกิ ดขึ้นภายหลังจากการได้รับสารในปริมาณ
หนึ่งเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งภายในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการ
ทดสอบความปลอดภั ย ของสารเคมี ที่ ใ ห้ สั ต ว์ ท ดลองในระยะสั้ น
โดยทั่วไปแล้วนิย ามของความเป็นพิษ (toxicity) จากสารต่างๆนั้ น
ก าหนดเป็ น สากลด้ ว ยค่ า LD50 (Lethal Dose 50%) ซึ่ ง หมายถึ ง
ปริ ม าณของสารเคมี ที่ ใ ห้ กั บ สั ต ว์ ท ดลองทั้ ง หมดเพี ย งครั้ ง เดี ย ว
แล้ ว ท าให้ ก ลุ่ ม ของสั ต ว์ท ดลอง 50% ตาย และ ค่ า LC50 (Lethal
Concentration 50%) หมายถึ ง ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของสารเคมี ใ น
อากาศที่ เ ป็ น สาเหตุ ท าให้ ก ลุ่ ม ของสั ต ว์ ท ดลอง 50% ตาย
(Sunthornchai, 2015) มี ร ายงานของ Germinara et al. (2017)
ได้ศึกษาความเป็นพิษทางการสัมผัส การรม และการไล่ของน้ามัน
หอมระเหยจากดอกลาเวนเดอร์ L. angustifolia ป้องกั นกาจัดตัว
เต็มวัย ของด้วงงวงข้าวสาลี S. granaries เก็ บไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิ
26±2°C ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ 60±5% นั บ จ านวนแมลงตายหลั ง การ
ทดสอบความเป็นพิษทางการสัมผัสที่ 24 และ 48 ชั่วโมง พบว่าอัตรา
การตายของด้วงงวงข้าวสาลีตัวเต็มวัยหลังการทดสอบที่ 24 และ 48
ชั่วโมง ไม่มีความแตกต่างกั นทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่
ระดับความเข้มข้น 449.05 µg/adult มีอัตราการตายสูงสุดของตัว
เต็มวัยถึง 91.7 และ 100% (Table 1)
การทดสอบความเป็ น พิ ษ ทางการรม พบว่ า ที่ ค วามเข้ ม ข้ น
11.88 mg/L ในกรณีไม่มีข้าวสาลีบรรจุอยู่ในภาชนะทดสอบ และ
ความเข้มข้น 47.52 mg/L ในกรณีมีข้าวสาลีบรรจุอยู่ 100 g ให้อัตรา
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การตาย 100% ส่วนค่า LC50 และ LC90 ในกรณีไม่มีข้าวสาลี เท่ากับ
1.57 และ 4.12 mg/L และในกรณี มี ข้ า วสาลี เท่ า กั บ 10.89 และ
47.62 mg/L ตามลาดับ (Table 2) และพบว่าการทดสอบการไล่ที่
ระดับความเข้มข้น 0.441 mg/cm2 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพในการ
Table 1 Contact toxicity of L. angustifolia EO against Sitophilus granarius
adults after topical application. For each set of experiments, mean mortality
values followed by different letters are significantly different at P = 0 . 0 5
test).
% mortality (mean ± S.E.)
Dose
(µg/adult)
Exposure time 24 h
Exposure time 48 h
449.05
224.52
112.26
56.13
28.06
Control

91.7 ± 3.0 a
81.7 ± 5.2 a
53.3 ± 6.7 b
46.7 ± 6.7 b
13.3 ± 3.7 c
6.7 ± 2.8 c

100.0 ± 0.0 a
91.7 ± 3.0 a
63.3 ± 5.4 b
58.3 ± 5.2 b
21.7 ± 4.6 c
11.7 ± 3.9 c

LD 50 = 8 3.8
(68.2-101.3)
(95% F.L., µg/adult)
LD 90=379.7
(283.0-580.1)
(95% F.L., µg/adult)
Source: Germinara et al. (2017)

LD 50 =58.3
(28.6-91.7)
(95% F.L., µg/adult)
LD 90=208.3
(124.3-854.4)
(95% F.L., µg/adult)
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Table 2 Fumigant toxicity of L. angustifolia EO against Sitophilus granarius
adults in the absence and the presence of food substrate (1 0 0 g wheat
grains).
% mortality (mean ± S.E.)
Dose
(mg/L volume)
Substrate absence
Substrate present
47.52
100.0 ± 0.0 a
100.0 ± 0.0 a
23.76
100.0 ± 0.0 a
46.7 ± 1.7 b
11.88
100.0 ± 0.0 a
20.0 ± 2.9 c
5.94
93.3 ± 3.3 a
10.0 ± 0.0 d
2.97
33.3 ± 6.0 b
10.0 ± 2.9 d
1.49
28.3 ± 6.0 b
5.0 ± 2.9 dc
0.74
6.7 ± 1.7 c
1.7 ± 1.7 dc
Control
1.7 ± 1.7 c
0.0 ± 0.0 c
LD 50=.57
LD 50 =10.89
(1.05-2.37)
(5.45-40.60)
(95% F.L., µg/adult)
(95% F.L., µg/adult)
LD 90 = 4.12
LD 90 = 47.62
(2.66-10.89)
(18.89-1897.4)
(95% F.L., µg/adult)
(95% F.L., µg/adult)
Notes: For each set of experiments, mean mortality values followed by different
letters are significantly different at P = 0.05 test).
Source: Germinara et al. (2017)

Coitinho, Jose, Manoel & Claudio (2011) หาค่าความเป็ น พิ ษ
(TR) โดยใช้ค่า LC50 ของน้ามันหอมระเหยที่มีความเป็นพิษน้อยที่สุด
และ LC50 ของน้ามันหอมระเหยที่เหลืออยู่ เพื่อหาค่าความเข้มข้นทา
เป็นสารไล่ด้วงงวงข้าวสาลีมากกว่า 80% (Table 3) ด้วงถั่วเขียวเกิด ให้เกิดการตาย (LC50 และ LC100) พบว่าความเข้มข้นของน้ามันหอม
การตายเร็วกว่าด้วงงวงข้าวสาลี ในขณะที่ด้วงงวงข้าวสาลีมีค่า LT50 ระเหยโหระพาที่เพิ่มขึ้นทาให้อัตราการตายมอดข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น
อยู่ในช่วง 4.30 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้นสูงสุด และ 4.93 ชั่วโมง ที่ความ โดยที่ความเข้ม ข้ น 30 และ 40 µL/L air ให้อัตราการตาย 100%
เข้มข้นต่าสุด (Figure 3 และ Table 4) นอกจากนี้ยังมีรายงานของ ส่วนน้ามันหอมระเหยสเปีย ร์ มิ้น ต์ ทาให้อั ตราการตายเพิ่มขึ้ น เป็ น
Souza, Carlos, Claudia & Daiany (2016) ได้ ศึ ก ษาความเป็ น พิ ษ เส้นตรงจนถึง 20 µL/L air โดยเกิดการตายถึง 70% (Figure 1B)
ทางการรมของน้ามันหอมระเหย โหระพา O. basilicum และสเปียร์
มิ้ น ต์ M. spicata ต่ อ มอดข้ า วเปลื อ ก R. dominica บั น ทึ ก ผล
การตายของแมลงหลังจากทดสอบที่ 48 ชั่วโมงตามวิธีการของ
Table 3 Percent repellency (PR) (±S.E.) of L. angustifolia EO against Sitophilus granarius adults in filter paper disc bioassays after different exposure times.
Dose (mg/cm2)
3.531
1.765
0.883
0.441
0.221
0.110
0.055

Exposure time (min)
30
95.0 ± 5.0 a
95.0 ± 5.0 a
100.0 ± 0.0 a
85.0 ± 9.6 ab
55.0 ± 12.6 b
60.0 ± 8.2 b
20.0 ± 8.2 c

60
100.0 ± 0.0 a
100.0 ± 0.0 a
95.0 ± 5.0 a
100.0 ± 0.0 a
60.0 ± 0.0 b
25.0 ± 9.6 c
25.0 ± 9.6 c

90
100.0 ± 0.0 a
95.0 ± 5.0 a
100.0 ± 0.0 a
90.0 ± 5.8 a
55.0 ± 12.6 b
15.0 ± 12.6 c
25.0 ± 9.6 bc

F
15.65
41.68
25.73
Df
6
6
6
P
<0.001
< 0.001
< 0.001
Notes: Values in the same column followed by different letters are significantly different at P < 0.05 (Tukey HSD test).
Source: Germinara et al. (2017)

120
95.0 ± 5.0 a
100.0 ± 0.0 a
95.0 ± 5.0 a
90.0 ± 5.8 a
45.0 ± 17.1 c
5.0 ± 9.6 c
20.0 ± 11.6 c
18.81
6
< 0.001
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Figure 1 Mortality of Rhyzopertha dominica following fumigation with
different concentrations of the essential oil of Ocimum basilicum: (A);
Mentha spicata: (B). Source: Souza, Carlos, Claudia & Daiany (2016)

Singh (2016, pp. 2249-4626) ได้ ท ดสอบความเป็ น พิ ษ
ทางการสัมผัสในการเป็นสารฆ่าแมลงของน้ามันหอมระเหยโรสแมรี่
R. officinalis ป้องกันกาจัดตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียของด้วงถั่ ว
เขียว C. maculates และมอดแป้ง T. castaneum ที่ความเข้มข้น
20, 40, 60, 80 และ 100 µL/mL บันทึกผลการทดสอบที่ 24 ชั่วโมง
พบว่าที่ระดับความเข้มข้น 60 µL/mL ทาให้เกิ ดการตายของมอด
แป้ ง 100% มี ค่ า LC50 เท่ า กั บ 35 µL/mL ในขณะที่ ค วามเข้ ม ข้ น
สูงสุด 100 µL/mL ของน้ามันหอมระเหยโรสแมรี่ ให้อัตราการตาย
ของด้วงถั่วเขียวเพียง 50% และให้อัตราการตายลดลง 22% ที่ระดับ
ความเข้มข้น LC50 (Figure 2)

Figure 3 Percentage mortality of Callosobruchus maculatus and Sitophilus
granarius exposed to essential oil from Thymus daenensis for various periods.
Table 4 LT50s of Thymus daenensis essential oil against Callosobruchus
macolatus and Sitophilus granarius.
Concentration
Insect
(µL/L air)
species
C. maculatus
28.12
40.62
53.12
65.62
S. granarius
28.12
40.62
53.12
65.62

LT50 (h)1

Slope ± SE

Chi-square
(χ2) df = 4

1.93 (1.71 - 2.14)
1.61 (1.42 - 1.82)
1.28 (1.09 - 1.46)
0.94 (0.78 - 1.10)
3.07 (2.84 - 3.30)
2.82 (2.60 - 3.04)
2.54 (2.32 - 2.76)
2.36 (2.15 - 2.56)

3.55 ± 0.41
3.02 ± 0.35
2.79 ± 0.32
2.52 ± 0.28
4.93 ± 0.58
4.66 ± 0.56
4.25 ± 0.55
4.30 ± 0.52

0.71
1.05
0.37
0.49
1.4
0.77
0.41
0.53

Notes: 195% lower and upper fiducial limits are shown in parenthesis.
Source: Jarrahi, Saeid & Sohrab (2016)

Figure 2 Contact toxicity of essential oils of Rosmarinus officinalis against
Callasobruchus maculates and Tribolium castaneum. 24 h after.
Source: Souza, Carlos, Claudia & Daiany (2016)

Jarrahi, Saeid & Sohrab (2016) ได้ ศึ ก ษาความเ ป็ น พิ ษ
ทางการรมของน้ ามั น หอมระเหยจากไธม์ T. daenensis ป้ อ งกั น
กาจัดตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียว C. maculates และด้วงงวงข้าวสาลี
S. granaries ที่อุณหภูมิ 27±1°C ความชื้นสัมพัทธ์ 65±5% ในสภาพ
มืด นับจานวนแมลงที่ตายหลังทดสอบที่ 24 ชั่วโมง เพื่อประเมินหา
ค่ า LC50 และ LC90 ซึ่ ง อั ต ราการตายที่ ไ ด้ รั บ การทดสอบที่ ค วาม
เข้ ม ข้ น ต่ า งกั น (28.12, 40.62, 53.12 และ 65.62 µL/L air) และ
เวลาที่แตกต่างกัน พบว่าที่ความเข้มข้นสูงสุด (65.62 µL/L air) ทา
ให้เกิ ดการตายของด้ วงถั่ว เขีย วถึง 90% หลังการสัมผั ส 3 ชั่วโมง
ในขณะที่อัตราการตายของด้วงงวงข้าวสาลีมีเพียง 60% เวลาที่แมลง
ทดสอบได้รับสารพิษเข้าไปแล้วทาให้เกิดการตาย 50% (LT50) พบว่า

การหาค่ า ความเป็ น พิ ษ ของน้ ามั น ที่ ใ ช้ ใ นการรม และระยะเวลา
ค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อการทาให้เกิดการตายในแมลงที่ใช้ทดสอบ 50%
(LT50) ทดสอบด้วงถั่วเขียวโดยหยดน้ามันหอมระเหยความเข้มข้น
2.18, 2.81, 3.43, 4.06, 5.00 และ 6.25 µL/L air นับจานวนด้วงที่
ตายหลังการทดสอบ 1-10 ชั่วโมง ขณะที่ด้วงงวงข้าวสาลีตัวเต็มวัยใช้
น้ามันหอมระเหยที่ความเข้มข้น 5.31, 5.93, 6.56, 7.18 และ 7.81
µl/l สาหรับชุดควบคุม (Control) ใช้ขวดเปล่า พบว่าด้วงถั่วเขีย ว
อ่อนแอต่อ น้ามันหอมระเหยไธม์มากกว่าด้วงงวงข้าวสาลี (LC50 =
4.22 และ 6.55 µL/L air ตามลาดับ LC90 = 8.21 และ 8.73 µL/L
air ตามลาดับ) (Table 5)
Saeidi & Saeid (2013) ได้ ศึ ก ษาการเป็ น สารไล่ แ มลงของ
น้ามันหอมระเหยโรสแมรี่ R. officinalis และ มิ้นต์ M. longifolia
ต่อมอดแป้ง T. confusum บันทึกผลหลังทดสอบที่ 4 ชั่วโมง พบว่า
น้ามันหอมระเหยมิ้นต์มีประสิทธิภาพในการไล่มอดแป้งที่ระดับความ
เข้มข้นต่า (50 µL/L air) จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการเป็นสารไล่
ของน้ามันหอมระเหยมิ้นต์มีประสิทธิมากกว่าน้ามันหอมระเหยโรสแม
รี่ต่อตัวเต็มวัยของมอดแป้งอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
(Table 6)
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Table 5 LC50 and LC90 values of Thymus daenensis essential oil to Callosobruchus maculatus and Sitophilus granarius.

Insect species
C. maculatus
S. granarius

LC50 (µL/L air) 1

LC90 (µL/L air)

4.22 (3.90 - 4.63)
6.55 (6.30 - 6.81)

8.21 (6.95 - 10.72
8.73 (8.11 - 9.90)

Slope ± SE

df Chi-square (χ2)
4.44 ± 0.56 4
2.68
10.27 ± 1.50 3
1.07

P-Value
0.612
0.783

Notes: 195% lower and upper fiducial limits are shown in parenthesis.
Source: Jarrahi, Saeid & Sohrab (2016)
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ABSTRACT
The use of essential oils from Lamiaceae that have toxicities by contact, fumigant
and repellency, are another option for protection in various stored insect pests,
including wheat weevil, red flour beetle, cowpea weevil, lesser grain borer. The
study of the toxicity of essential oils from Lamiaceae such as lavender, rosemary,
thyme, basil, spearmint and mint. It was found that the lavender essential oil had
contact toxicity to wheat weevil at 48 hours, with 449.05 µg/adult. It had fumigant
toxicity in the absence of wheat contained with 11.88 mg/L and in the case of
containing 100 g of wheat with 47.52 mg/L. They gave 100% of mortality. And then,
it had repellent toxicity more than 80% on wheat weevil, with 0.441 mg/cm2 or
more. For 60 µL/mL of rosemary essential oil found to cause mortalities with 100%
of red flour beetle and 50% of cowpea weevil. As for the fumigant efficiency of
thyme essential oil with 28.12 µL/L air was the killing agent which caused 90% of
cowpea weevil mortality but the mortality of wheat weevil was 75% after 4.5 hours
of exposure. It also found that 30 and 40 µL/L air of basil essential oil gave 100%
of lesser grain borer mortality. The spearmint essential oil with 20 µL/L air caused
only 70% of wheat weevil mortality. For mint essential oils with 50 µL/L air had
repellency effective on red flour beetle. It can be seen that some of Lamiaceae
essential oils have the potential to prevent stored insect pests. It can be used to
develop insecticides and to replace the use of harmful synthetic chemicals.
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