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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลมะคําดีควาย 

เมล็ดนอยหนาและเมล็ดจามจุรีท่ีมีฤทธ์ิกําจัดหมัดสุนัข2) เพื่อศึกษากลุมสารท่ีออกฤทธ์ิกําจัดหมัดสุนัข
โดยแยกดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัข และ 
4) เพื่อจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเผยแพรความรูใหกับผูท่ีสนใจ 

วิธีการทดลองโดยการสกัดสารจากผลมะคําดีควาย เมล็ดนอยหนาและเมล็ดจามจุรีดวย
วิธีการหมักดวยเอทานอล 50 เปอรเซ็นต นํามาทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการกําจัดหมัด
สุนัขโดยใชอัตราสวนสารสกัดพืชตอตัวทําละลาย แตละชนิด เทากับ 1 : 20 , 1 : 10  และ 1 : 5  ฉีดพน
บนตัวหมัดสุนัขตัวเต็มวัยและหาอัตราการตายของหมัดสุนัขภายใน 30 นาที พบวาสารสกัดจาก   ผล
มะคําดีควายมีประสิทธิภาพในการกําจัดหมัดสุนัขสูงท่ีสุด เทากับ 73 , 87 และ 97 เปอรเซ็นต รองลงมา
คือสารสกัดจากเมล็ดนอยหนา เทากับ 43 , 67 และ 73 เปอรเซ็นต และสารสกัดจากเมล็ดจามจุรีมี
ประสิทธิภาพการกําจัดหมัดสุนัขไดนอยท่ีสุด เทากับ 23 , 40 และ 57 เปอรเซ็นต  จึงเลือกสารสกัดจาก
ผลมะคําดีควายท่ีมีประสิทธิภาพการกําจัดหมัดสุนัขไดสูงท่ีสุด มาแยกกลุมสารดวยเทคนิคคอลัมน 
โครมาโทกราฟและทดสอบดวยปฏิกิริยาเคมี พบวาสารท่ีมีฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนัขคือสารกลุม  
ไตรเทอรพินอยด ซาโปนิน เม่ือนําไปทดลองหาคา LD50 ภายในเวลา 30 นาที แชมพูอัตราสวนตาง ๆ กัน 
พบวาท่ีอัตราสวนสารซาโปนินตอน้ําในสวนผสมแชมพู เทากับ 1 : 50 มีความเหมาะสมสําหรับใชเปน
สารออกฤทธ์ิในแชมพูกําจัดหมัดสุนัขเพราะหมัดสุนัขมีอัตราการตายสูงถึง 96 เปอรเซ็นต 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ     
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง สมุนไพร พิษของสารพิษในพืช และการใช
สารสกัดจากผมะคําดีควายเปนสารกําจัดหมัดสุนัขในรูปแชมพูใหกับนักศึกษาจํานวน 30 คน พบวา  
การทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมของนักศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจในการอบรมอยูในระดับ มาก  
 

ABSTRACT 
 The objective of the research is to study the efficiency of crude extract from fruit of Soap 

erry, seeds of Sugar apple and seeds of Rain tree for killing dog flea and study chemical extract 
separation by column chromatography after that study the efficiency of champoo for killing dog flea and 
training the resalt to the students 

The experiment extraction from fruit of Soap erry, seeds of Sugar apple and seeds of Rain 
tree by maceration with 50% ethanol, crude extract dilution with water at 1 : 20 , 1 : 10  and 1 : 5 each 
plant spay on dog flea dead rate within 30 min, found that crude extract from fruit of Soap erry have 
efficiency at 73, 87 and 97% from seeds of Sugar apple at 43, 67 and 73%  the lest from Seeds of Rain 
tree 23, 40 and 57% 

We select chemical extract from fruit of Soap erry have the best efficiency for killing dog flea 
and chemical group separated by column chromatography and chemical reaction test have efficiency 
killing dog flea is Saponin group , LD50 at 30 min = 12.97 mg/ml  adjust in champoo at ratio 1 : 50  
suitable at 96% dog flea dead  

The training in seminar was participant of 30 students satisfaction using questionnaire and 
quiz test which most of  the student satisfied got higher marks after attend trained significantly different 
(p < 0.01) 
 
ความสําคัญของปญหา 

สุนัขเปนสัตวเล้ียงท่ีมีกันเกือบทุกบาน หมัดสุนัข (Ctenocephalides cinis) เปนปรสิตภายนอก
ท่ีกอโรคและทําอันตรายตอสุขภาพของสุนัขท้ังโดยทางตรงและทางออม สุนัขท่ีถูกหมัดเกาะและดูด
เลือดจะเกิดความรําคาญอาจเกาผิวหนังบริเวณน้ันจนเปนแผล ถามีหมัดจํานวนมากอาจทําใหสุนัขเกิด
ภาวะโลหิตจาง และท่ีสําคัญหมัดสุนัขเปนตัวนําโรคท่ีเกิดจากโปรโตซัวและริคเคทเซียหลายชนิด 
วิธีการควบคุมและกําจัดหมัดท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด คือ การใชสารเคมีประเภทตาง ๆ เชน สารกําจัด
หมัดในกลุม ออรกาโนฟอสเฟต (organophosphates), กลุมสารสังเคราะหไพรีทรอยด (synthetic 
pyrethroids) และ ฟโพรนิล (fipronil) ซ่ึงสารแตละกลุมออกฤทธ์ิกําจัดหมัดไดดี มีประสิทธิภาพสูง แต
สารเคมีดังกลาวอาจมีผลขางเคียงตอสุนัข ทําใหเกิดความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง ระบบ
ทางเดินอาหารและระบบการหายใจ อาจเกิดอาการตางๆ เชน ซึม น้ําลายไหลมาก อาเจียนทองเสีย ใจส่ัน
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และหัวใจลมเหลวได (คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2549) นอกจากนี้สารเคมีท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการกําจัดหมัดสวนมากมีความคงตัวสูง อาจปนเปอนอยูในส่ิงแวดลอมเปนระยะ
เวลานานและท่ีสําคัญสารกําจัดหมัดเหลานี้ปจจุบันลวนตองนําเขาจากตางประเทศ 

เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการใชพืชสมุนไพรแทนสารเคมีสังเคราะหในการใชเปน
สารกําจัดแมลงและศัตรูพืชในทองถ่ิน และลดอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีท่ีใชในการกําจัด   หมัด
สุนัข จากการศึกษามีพืชหลายชนิดท่ีมีสารสําคัญเปนสารท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดหมัดสุนัขได 
ดังนั้นจึงควรนํามาใชประโยชนโดยทําเปนรูปแชมพูกําจัดหมัดสุนัข ท่ีมีตนทุนตํ่า  มีประสิทธิภาพสูง
และเปนการนําสมุนไพรในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนอีกดวย 

 
คําสําคัญ 

ผลมะคําดีควาย,  เมล็ดนอยหนา,  เมล็ดจามจุรี, หมัดสุนัข,  สารสกัดจากผลมะคําดีควาย,  
สารสกัดจากเมล็ดนอยหนา,  สารสกัดจากเมล็ดจามจุรี,  การกําจัดหมัดสุนัข 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

การคัดเลือกชนิดและสวนของพืชท่ีมีสารออกฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนัขไดเหมาะสม
มากท่ีสุด ทําการทดลองหาวิธีการสกัดแยกสารออกฤทธ์ิออกจากพืชและนํามาใชเปนสารออกฤทธ์ิ
ในแชมพูกําจัดหมัดสุนัขรวมท้ังการทดลองเพ่ือหาปริมาณของสารออกฤทธ์ิท่ีเหมาะสมที่จะใชเปน
สวนผสมของแชมพูสําหรับกําจัดหมัดสุนัขไดทําอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลมะคําดีควาย เมล็ดนอยหนาและเมล็ด
จามจุรีท่ีมีฤทธ์ิกําจัดหมัดสุนัข 

2.  เพื่อศึกษาหากลุมสารในสารสกัดพืชท่ีออกฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนขัสูงท่ีสุด 
3.   เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัขจากสารสกัดพืชท่ีออกฤทธ์ิในการ

กําจัดหมัดสุนัขสูงท่ีสุด 
4.   เพื่อเผยแพรความรูโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูดานพืชสมุนไพรและการ

ทําผลิตภัณฑแชมพูกําจัดหมัดสุนัขจากสารสกัดพืชใหกับนักศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาขอมูล เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพืชท่ีมีคุณสมบัติกําจัดแมลงได  วิธีการ
หาประสิทธิภาพการกําจัดหมัดสุนัข วิธีการสกัดสารสําคัญจากพืช การแยกองคประกอบทางเคมีและ
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ตรวจกลุมสาร  การหาคา LD50 และวิธีการทําแชมพู โดยนําขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ท่ีรวบรวมได มาใช
คัดเลือกพืชท่ีจะนํามาใชในการวิจัย การวางแผนการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพการกําจัดหมัดสุนัข 
การแยกสารและหาสารกลุมออกฤทธ์ิ การหาคา LD50 การทําแชมพูและทดสอบประสิทธิภาพของแชมพู 

2.   ข้ันตอนการทดลองทางวิทยาศาสตร  
1)  การสกัดสารจากพืชโดยวิธีการหมัก โดยการเตรียมพืชท่ีผานการอบท่ีอุณหภูมิ 70 

องศาเซลเซียล จนแหง  และทําการบดหรือตําจนละเอียด นํามาทําการหมักโดยการนําพืชแหงแตละชนิด
ท่ีช่ังน้ําหนักแลวใสลงในขวดแกวท่ีมีฝาปด แลวเติมตัวทําละลาย เขยาใหเขากัน ต้ังท้ิงไวอยางนอย 3 
วัน โดยเขยาเปนคร้ังคราว และนํามาทําการกรองแยกกากออกจะไดสารสกัดพืชหยาบ นําไปแชเก็บไว
ในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 - 5 องศาเซลเซียล 

2)   การทดลองหาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัด
พืชแตละชนิด โดยนําสารสกัดพืชหยาบมาระเหยตัวทําละลายออกใหแหงดวยเคร่ืองระเหยสูญญากาศ
แบบหมุน (rotary evaporator) และนําสารสกัดหยาบ (crude) ท่ีไดเตรียมเปนสารละลายใหมีอัตราสวน
สารสกัดหยาบตอตัวทําละลายแตละชนิด เทากับ 1 : 20 , 1 : 10  และ 1 : 5 (โดยปรับความเขมขนดวยน้ํา) 
และดําเนินการทดลอง โดยแบงการทดลองออกเปน 4 กลุมดวยกัน ดังนี้ 

กลุมท่ี  1  พนดวยเอทานอล 20 เปอรเซนต เปนกลุมควบคุม 
กลุมท่ี  2  พนดวยสารสกัดจากผลมะคําดีควาย    
กลุมท่ี  3  พนดวยสารสกัดจากเมล็ดนอยหนา 
กลุมท่ี  4  พนดวยสารสกัดจากเมล็ดจามจุรี 
ในแตละกลุมการทดลองจะใชหมัดสุนัข 10 ตัวใสในแกวทรงสูง แลวฉีดพนดวย

สารสกัดจากพืชลงบนตัวหมัดท่ีอยูในแกวทรงสูง ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร หลังจากนั้นสังเกตและบันทึก
การตายของหมัดสุนัขภายในเวลา 5, 15 และ 30 นาที (ยืนยันการตายของหมัดสุนัขโดยการทิ้งหมัดไว
อยางนอย 6 ช่ัวโมง) ในแตละชนิดและแตละความเขมขนของสารสกัดพืชใหทําการทดลองซํ้า 3 คร้ัง นํา
ขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชแตละชนิด และเลือกสารสกัดจากพืชท่ีมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดหมัดสุนัขไดดีท่ีสุดนําไปทดลองในข้ันตอไป  

3)   การแยกสารดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ โดยข้ันแรกนําสารสกัดหยาบมาทํา
การหาระบบตัวทําละลายท่ีเหมาะสมสําหรับการแยกดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบเยื่อบาง (TLC) 
กอน แลวจึงทําการแยกสารดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ โดยนําสารสกัดหยาบของพืชในตัวทํา
ละลายผสมกับซิลิกาเจลในอัตราสวน  ซิลิกา : สารท่ีตองการแยก เทากับ 1 : 2 โดยน้ําหนัก แลวนําไป
ระเหยตัวทําละลายออกจนแหงสนิทบรรจุลงในคอลัมนท่ีเตรียมไว ชะดวยระบบตัวทําละลายท่ีมีสภาพ
ข้ัวท่ีเหมาะสมจากระบบท่ีหาได แลวนําสารท่ีไดไประเหยตัวทําละลายออก และรวมสารท่ีเหมือนกัน
เขาดวยกันดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบเยื่อบาง (TLC )  และนําสารแตละกลุมท่ีไดมาทําการทดลอง
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เพื่อเลือกสารกลุมออกฤทธ์ิ โดยการนํากลุมสารท่ีแยกไดดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟในแตละ
กลุมมาทําใหมีอัตราสวนสารสกัดตอน้ํา เทากับ 1 : 20 แลวทําการฉีดพนลงบนตัวหมัดท่ีอยูในแกวทรง
สูง แลวเลือกสารกลุมท่ีหมัดสุนัขมีอัตราการตายมากท่ีสุด 

4)   การตรวจสอบสารออกฤทธ์ิ โดยทําการตรวจหาสารกลุมซาโปนินไกลโคไซดดวย
การทดลอง 3 วิธี คือ   Foam test (Froth test), Libermann-Burchard test  และ TLC test 

5)   การทดลองหาคา LD50 ทําการทดลองโดยเตรียมสารกลุมออกฤทธ์ิในอัตราสวนสาร
สกัดตอน้ํา เทากับ 1 : 400 , 1 : 200 , 1 :100 , 1 : 50 , 1 : 40 และ 1 : 30 และนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ
การกําจัดหมัดสุนัขภายในเวลา 30 นาที และนําผลการทดลองท่ีไดลงกราฟเพื่อหาปริมาณของสารกลุม
ออกฤทธ์ิท่ีทําใหหมัดสุนัขตายคร่ึงหนึ่ง 

6)   การทําแชมพูกําจัดหมัดสุนัขและการทดลองหาประสิทธิภาพของแชมพู โดยการ
เตรียมแชมพูใชหัวเช้ือแชมพู (N 70) 350 กรัม เกลือ 2 กรัม ผงฟอง  2  กรัมและน้ํา 650 กรัม  มาผสมให
เขากันและเติมสารกลุมออกฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนัขท่ีอัตราสวนสารสกัดตอน้ําลงในสวนผสมแชมพ ู
เทากับ 1 : 100 , 1 : 67 , 1 :50 , 1 : 40  และ 1 : 33 (w/v) และทําการทดลองหาประสิทธิภาพของแชมพู
กําจัดหมัดสุนัข โดยการใชแชมพูสระกับขนสุนัขจําลองท่ีมีหมัดสุนัขตัวอยางอยู แลวท้ิงไว 30 นาที จึง
ลางแชมพูออก และตรวจหาเปอรเซ็นตการตายของหมัดสุนัข  

7)   ข้ันตอนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง สมุนไพร พิษจากสารพิษในพืชและการทําแชมพูกําจัดหมัดสุนัขจากสารสกัดพืชท่ี
เหมาะสม ใหกับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระ
บรมราชนูปภัมภ จํานวน 30 คน โดยใหผูท่ีเขารับการอบรมทําแบบทดสอบวัดความรูกอนและหลังการ
อบบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเขาอบรม  

 
ผลการวิจัย 

1.   การทดลองหาประสิทธิภาพของตัวทําละลายท่ีใชสกัดสารจากพืชระหวางการสกัดดวย
วิธีการหมักดวยน้ํากับเอทานอล 50 เปอรเซ็นต พบวาการสกัดสารจากพืชดวยการหมักดวยเอทานอล 50 
เปอรเซ็นต ไดสารสกัดท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดหมัดสุนัขไดสูงกวา 

2.   การทดลองหาประสิทธิภาพสารสกัดจากผลมะคําดีควาย เมล็ดนอยหนาและเมล็ดจามจรีุ
ท่ีมีฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนัข โดยใชอัตราสวนสารสกัดตอตัวทําละลายแตละชนิด เทากับ  1 : 20 , 1 : 
10  และ 1 : 5  ฉีดพนลงบนตัวหมัดสุนัขและหาอัตราการตายของหมัดสุนัขภายใน 30 นาที พบวาสาร
สกัดจากผลมะคําดีควายมีประสิทธิภาพในการกําจัดหมัดสุนัขมากท่ีสุดคือ 60 , 77 และ 97 เปอรเซ็นต 
รองลงมาคือสารสกัดจากเมล็ดนอยหนา เทากับ 30 , 47 และ 73 เปอรเซนต และสารสกัดจากเมล็ดจามจุรี
มีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด เทากับ 23 , 40 และ 57 เปอรเซ็นต  แสดงผลการทดลองดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการกําจดัหมัดสุนัข 
 

การตายของหมัดสุนัข (เปอรเซนต) อัตราสวนสารสกัด 
ตอตัวทําละลาย 

ชนิดของพชื 
5 นาที 15 นาที 30 นาที 

20 เปอรเซนตเอทานอล  กลุมควบคุม  0  0 0  
ผลมะคําดีควาย 17  47 60 
เมล็ดนอยหนา 7  17 30 

1 : 20 

เมล็ดจามจุรี 3 10  23 
ผลมะคําดีควาย 33 63  77 
เมล็ดนอยหนา 23  40 47 

1 : 10 

เมล็ดจามจุรี 10 27  40 
ผลมะคําดีควาย 63  90 97 
เมล็ดนอยหนา 37  67  73 

1 : 5 

เมล็ดจามจุรี 20  43  57 
 
3.   การทดลองแยกสารจากการนําสารสกัดจากพืชจากผลมะคําดีควายท่ีมีประสิทธิภาพใน

การกําจัดหมัดสุนัขไดสุงท่ีสุด โดยนําผลมะคําดีควาย 50 กรัม มาหมักดวยเอทานอล 50 เปอรเซนต ได
สารสกัด 32.5 กรัม แยกสารตอดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ โดยใชระบบตัวทําละลาย เฮกเซน : 
แอซิโตน , แอซิโตน : เมทานอล และเมทานอล ตามลําดับ เก็บสารและรวมกลุมสารได 5 กลุม เม่ือนําไป
ทดลองการกําจัดหมัดสุนัข พบวาสารกลุมท่ี 4 (11.065 กรัม) ใหผลดีท่ีสุด จึงนําสารกลุมท่ี 4 มาทําการ
แยกสารดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟอีกคร้ังเพื่อใหไดสารท่ีมีความบริสุทธ์ิมากข้ึนโดยเปล่ียน
ระบบตัวทําละลายเปน เฮกเซน : คลอโรฟอรม , คลอโรฟอรม: เมทานอลและเมทานอล ตามลําดับ เก็บ
สารและรวมกลุมสารได 3 กลุม เม่ือนําไปทดลองการกําจัดหมัดสุนัข พบวาสารกลุมท่ี 2 (7.696 กรัม)ให
ผลดีท่ีสุด จึงนําไปทดลองข้ันตอไป 

4.   การตรวจสอบสารกลุมออกฤทธ์ิผลการตรวจสอบหาสารออกฤทธ์ิในการกําจัดหมัด
สุนัขของผลมะคําดีควาย พบวาเปนสารกลุม ไตรเทอรพินอยด ซาโปนิน 

5.   ผลการนําสารกลุม ไตรเทอรพินอยดซาโปนิน ท่ีสกัดจากผลมะคําดีควายมาทดลองเพ่ือ
หาคา LD50 ซ่ึงหาไดจากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการตายของหมัดสุนัขกับปริมาณสาร 
พบวาไดคา LD50  เทากับ 12.97 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

6.   การทดลองหาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัขจากสารกลุมซาโปนินท่ีแยกไดเปน
สารออกฤทธ์ิผสมในแชมพูท่ีอัตราสวนตาง ๆ  โดยวิธีการทดลองดังภาพท่ี 1 
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ก.              ข. 
ภาพท่ี 1   แสดงวิธีการทดลองหาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัข 

ก. แสดงวิธีการฟอกหมัดกลุมทดลองท่ีอยูในขนสัตวเทียมดวยแชมพู      
ข. แสดงลักษณะการตายของหมัดสุนัขบริเวณผิวของขนสัตวเทียม  

 

ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัขจากกสารกลุมซาโปนินท่ี
สกัดแยกจากผลมะคําดีควาย แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2   แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัข 
 

การตายของหมัดสุนัข (ตัว ) อัตราสวนของซาโปนินใน 
สวนผสมแชมพู เร่ิมตน หลัง 30 นาที 

การตายของหมัดสุนัข 
(เปอรเซ็นต) 

กลุมควบคุม 50 0 0 
1 : 100 50 24 48 
1 : 33 50 36 72 
1 : 50 50 48 96 
1 : 40 50 50 100 
1 : 33 50 50 100 

 

จากตารางท่ี 2  แสดงผลการทดลอง พบวาท่ีอัตราสวนสารซาโปนินตอน้ําในสวนผสม
แชมพู เทากับ 1 : 50  มีความเหมาะสมสําหรับการใชกําจัดหมัดสุนัข เพราะหมัดสุนัขมีอัตราการ
ตายถึง 96 เปอรเซ็นต 
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7.   ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรมของผูเขารับการอบรมมีความ
พึงพอใจในการเขารับการอบรมโดยเฉล่ียอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 2.61 คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.50 และผลการทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมของนักศึกษามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

อภิปรายผล 
1.   การทดลองหาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลมะคําดีควาย เมล็ดนอยหนาและเมล็ด

จามจุรีท่ีมีฤทธ์ิในการกําจัดหมัด พบวาผลมะคําดีควายมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด รองลงมาคือเมล็ด
นอยหนา และเมล็ดจามจุรี แสดงวาสารกลุม ซาโปนินและแอลคาลอยดมีฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนัขได 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับมะคําดีควายและนอยหนาท่ีมีฤทธ์ิในการกําจัดศัตรูพืชและแมลงตาง 
ๆ  ได เชน ปราสาททอง พรมเกิดและคณะ (2546) ใชสารสกัดมะคําดีควายในการกําจัดหอยเชอร่ี, 
สมกฤษ บํารุงจิตต (2547) ใชสารสกัดแอลคาลอยดจากเมล็ดนอยหนาในการฆาเหา 

2.   การตรวจสอบสารกลุมออกฤทธ์ิ ผลการทดลองพบวาเปนสารกลุม ไตรเทอรพินอยด ซา
โปนิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับผลมะคําดีควาย เชน งานวิจัยสารออกฤทธ์ิไตรเทอรปนไกล
โคไซดจากผลมะคําดีควายกับฤทธ์ิตานจุลินทรีย พบวาในผลมะคําดีควายมีสารกลุมซาโปนินใน
ปริมาณมาก (จิราพร  ชูเนตร, 2546) และงานวิจัยผลของซาโปนินท่ีมีตอสัตว (Agarwal and Rastogi, 
1984) พบวาสารกลุมซาโปนินมีผลตอชีวเคมีของสัตวหลายอยาง เชนทําใหเม็ดเลือดแดงแตก และการ
ทํางานตาง ๆ ของเซลลผิดปกติ ซ่ึงสารกลุมนี้ก็นาจะมีพิษตอหมัดสุนัขดวยเชนกัน 

3.  การหาคา LD50 ไดคา เทากับ 12.97 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เปนขอมูลแสดงไดวา ถาจะทํา
แชมพูกําจัดหมัดสุนัขโดยใชสารออกฤทธ์ิเปนซาโปนินใหสามารถกําจัดหมัดสุนัขไดตองผสมสาร ซา
โปนิน ลงในสวนผสมของแชมพูไมนอยกวา 12.97 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร จึงสามารถใชเปนแชมพูกําจัด
หมัดสุนัขได  

4.   การทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัขจากสาร ซาโปนิน พบวาท่ี
อัตราสวนสารซาโปนินตอสวนผสมแชมพู เทากับ  1 : 50  มีความเหมาะสมสําหรับการใชกําจัดหมัด
สุนัข เพราะหมัดสุนัขมีอัตราการตายถึง 96 เปอรเซ็นต ซ่ึงคาท่ีไดเม่ือเทียบกับคา LD50 มีความสอดคลอง
กันเพราะจากคา LD50 ท่ีไดพบวาตองใชสารอยางนอย 12.97 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  

5.  จากการทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมของนักศึกษามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาการฝกอบรมทําใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับสมุนไพร พิษของ
สารพิษในพืช และการใชสารสกัดจากผลมะคําดีควายเปนสารกําจัดหมัดสุนัขในรูปแชมพูเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากการอบรมน้ีเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาไดรับฟงบรรยายและทําการทดลองท่ี
สัมพันธกับเนื้อหาจึงทําใหมีความรูมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับการใชวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน 
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ฟอน นายะพันธ (2548 : บทคัดยอ) ทําการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใชสารสกัดจากกระพังโหม
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียสเตร็พโตค็อกคัส มิวแทนส ท่ีทําใหเกิดโรคฟนผุเพิ่มข้ึน ใหแกนักศึกษาทําให
นักศึกษามีความรูเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1.  พืชท่ีนํามาสกัดสารควรอบใหแหงสนิทท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล และไมควรใช

อุณหภูมิสูง เพราะจะทําใหสารสําคัญสลายตัวได และกอนการนําพืชมาสกัดตองบดหรือตําให
ละเอียดกอนเพื่อใหไดประสิทธิภาพของการสกัดท่ีดี   

2.  ในการใชแชมพูจากสารสกัดผลมะคําดคีวายกับสุนัขไมควรฟอกท้ิงไวเกนิ 30 นาที 
เพราะสุนัขจะเกิดการรําคาญและเกา อาจทําใหเกดิแผลได และไมควรฟอกบริเวณผิวหนังท่ีเปนแผล
เพราะสาร ซาโปนิน ในแชมพูจะเปนอันตรายตอเซลลเม็ดเลือดแดงของผิวหนังสุนขัได 

 ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1.   เพื่อทําใหการวิจัยในคร้ังนี้มีความสมบูรณมากข้ึนควรนําสาร ซาโปนินท่ีแยกไดไป

วิเคราะหหาสูตรโครงสรางดวยเทคนิคใหม ๆ เชน NMR, MS และเทคนิคทางกายภาพอ่ืน ๆ 
 2.   มะคําดีควายเปนพืชท่ีมีสารกลุม ซาโปนิน เปนองคประกอบอยูสูงและเปนสารกลุม 

ท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงและศัตรูพืชได  ควรมีการวิจัยและพัฒนาการนําผลมะคําดีควาย
มาใชเปนสารกําจัด แมลง และศัตรูพืชทางการเกษตรตอไป 

 3.   จากการการทดลองพบวาเมล็ดนอยหนาก็มีประสิทธิภาพในการกําจัดหมัดสุนัขได
คอนขางสูง จึงควรมีการวิจัยในการทดลองการนําสารสกัดจากผลมะคําดีควายกับสารสกัดเมล็ด
นอยหนามาทดลองการเสริมฤทธ์ิกันในการกําจัดหมัดสุนัขดวย  

 4.   การทําแชมพูกําจัดหมัดสุนัขแมจะใชสารสกัดจากผลมะคําดีควายเปนสารออกฤทธ์ิ
แลวก็ตาม แตสวนผสมอ่ืน ๆ ยังคงเปนสารสังเคราะห เชน หัวเช้ือแชมพู ผงฟอง จึงควรมีการศึกษา
หาพืชท่ีมีคุณสมบัติสามารถใชแทนสารเหลานี้ไดเพื่อใหแชมพูมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 
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