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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาวิธีสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน  

ใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรืองโดยวิธีกล่ันดวยไอน้ํา  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการไลแมลงสาบอเมริกัน
ของ สารสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน ใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรือง และ นํา
ผลการวิจัยในจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูกับผูสนใจในชุมชน  
 ผูวิจัยไดทําการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน ใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรือง
ดวยวิธีการกล่ันดวยไอน้ําเพื่อหาปริมาณน้ํามันท่ีสกัดไดแลวนําไปหาองคประกอบทางเคมีและความ
เขมขนท่ีเหมาะสมท่ีมีประสิทธิภาพการไลแมลงสาบดีที่สุด  หลังจากนั้นจึงนําน้ํามันหอมระเหยใน
ความเขมขนท่ีเหมาะสมนั้นไปใชทําเจลเพ่ือไลแมลงสาบในภาคสนามมีการเผยแพรความรูสูชุมชนโดย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับผูสนใจในชุมชน   
 ผลการวิจัยพบวา น้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน มีปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
น้ํามันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส และน้ํามันหอมระเหยจากใบดาวเรือง โดยมีคาเฉล่ียของน้ํามันท่ีได 
รอยละ 0.801, 0.61 และ 0.170  ตามลําดับ และจากการศึกษาองคประกอบทางเคมี เปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐาน สาร ลิโมนินและ สารซิทรอเนลลัล ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบแผนบาง โดยใช เฮกเซน : 
ไดคลอโรมีเทน : เอทิลอะซิเตต ในอัตราสวน 3:5:2 เปนวัฏภาคเคล่ือนท่ี พบวาน้ํามันหอมระเหยจาก
เปลือกสมเขียวหวาน มีสารลิโมนิน มีคา Rf เทากับ 0.52  สวนน้ํามันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส และ 
ใบดาวเรืองพบท้ังสารลิโมนินและ ซิทรอเนลลัล ซ่ึงมีคา Rf เทากับ 0.52 และ 0.63 ตามลําดับ  เม่ือนํา
น้ํามันหอมระเหยแตละชนิดไปทดสอบประสิทธิภาพในการไลแมลง พบวาน้ํามันหอมระเหย 
. 
1)นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ        
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ในสารละลาย เอทิลแอลกอฮอลรอยละ 95 ท่ีไดจากน้ํามันใบดาวเรืองในความเขมขน(v/v) รอยละ0.75 มี
ประสิทธิภาพในการไลท่ีระยะทางมากกวา 60 เซนติเมตรไดดีท่ีสุดรองลงมาคือ สารละลายน้ํามันหอม
ระเหยจากใบดาวเรืองท่ีมีความเขมขนรอยละ 0.50 และใบยูคาลิปตัสท่ี ความเขมขนรอยละ 0.50 ซ่ึง
เทากับสารละลายน้ํามันหอมระเหยจากใบดาวเรืองท่ีความเขมขนรอยละ 0.25 โดย มีประสิทธิภาพใน
การไลแมลงสาบได รอยละ 86.7 , 66.7, และ63.0 ตามลําดับ สวนน้ํามันหอมระเหยท่ีไดจากเปลือก
สมเขียวหวาน มีอัตราการไลท่ีระยะมากกวา 60 เซนติเมตรไดนอย  คือท่ีความเขมขน 0.25 , 0.50  และ 
0.75  มีอัตราการไล รอยละ 46.7 , 60 และ 43.3 ตามลําดับ  และจากการทดสอบประสิทธิภาพในการไล
แมลงสาบในภาคสนาม โดยใชผลิตภัณฑในรูปของเจลน้ํามันหอมระเหย  ซ่ึงมีสวนผสมของเจลแว็ค
และสารละลายนํ้ามันหอมระเหยจากใบดาวเรืองในเอทิลแอลกอฮอล ท่ีความเขมขนรอยละ 1 ในปริมาณ 
40  กรัม  มีผลการไลแมลงสาบรอยละ 100 ไดหมดจากพื้นท่ีขนาด  2  ตารางเมตรในเวลา 3  ช่ัวโมงโดย
ไมกลับมาบริเวณนั้น เปนเวลา 24  ช่ัวโมง  

ผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใชน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไล
แมลง ใหกับผูสนใจในชุมชน จํานวน 30 คน พบวา การทดสอบวัดความรูกอนและหลังการอบรมของผู
เขารับการอบรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 แสดงวาการอบรมคร้ังนี้ทําให 
ผูเขารับการอบรมมีความรูเพิ่มข้ึนและผูเขารับการอบรม มีความพึงพอใจในการอบรมอยูในระดับดีมาก 
 

ABSTRACT 
 The objective of the research to study the efficiency of Essential oil extract orange peel  
(Citrus reticulate. Blanco), eucalyptus leaf ( Eucalyptus camaldulens. Dehnh) and marigolds leaf  
(Tagetes  erecta.) on american cockroach (eriplaneta  americana) far away after that study 
training the  result to the students and interest person 
 The experiment  extraction by vapors distillation  from Citrus reticulate Blanco, 
Eucalyptus camadulensis  Dehnh and  Tagetes  erecta  for essential oil, analyzed the chemical 
composition and suitable concentrate for Periplaneta  Americana  far away after that we make the 
gel box produces and training in seminar 
 The result found that essential  oil from Citrus reticulate Blanco, have the most oil  
0.801%  down to Eucalyptus camadulensis  Dehnh 0.61%  And Tagetes  erecta have the least  
0.17% identified by thin layer chromatography with limonene and  citronellal standard in solvent  
system of Hexane : dichloromethane : ethyl acetate  3:5:2  we have found that essential oil from  
Citrus reticulate Blanco have limonene only (Rf = 0.52) and essential oil from  Eucalyptus 
camadulensis  Dehnh. And Tagetes  erecta  have both of  limonene and citronellal  (Rf 0.63) 
about efficiency to american cockroach (eriplaneta  americana) far away we have found that of  
essential oil  from Tagetes  erecta   have the most efficiency  Periplaneta  Americana  far  away,  
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when we test varies 3 concentration to 3 plant we have found that the best essential oil from 
0.75%  Tagetes  erecta  far away 100% more than 60 cms, down to essential oil from 0.50% 
Tagetes erecta far away 86.7%, to equal essential oil from 0.25% Eucalyptus and 0.25% Tagetes  
erecta far away  66.7%,  the least essential oil from Citrus reticulate Blanco at 0.25% , 0.50% and 
0.75% concentrate far away 46.7%, 60.0% and 43.3% line up. Then we make the gel box formula 
to produces by  mixer of 1% Tagetes erecta essential oil in ethanol 10 ml and wax gel 40 g. test to 
American cockroach in cage, it could far away   100%  within 3  hrs in area  2 m2  
  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 
        สภาพแวดลอมของโลกในยุคปจจุบันมีผลกระทบจากการกระทําของมนุษยสวนหนึ่งเกิดจาก
การใชสารเคมีโดยไมเขาใจหลักการใช  หรือไมคํานึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอม เปนเหตุให 
ส่ิงแวดลอมท่ีเส่ือมโทรม และยังเปนแหลงเพาะพันธุแมลงท่ีไมพึงประสงค ซ่ึงอาจเปนพาหะในการ 
นําโรคตางๆ เชน หนู แมลงสาบ ซ่ึงเปนพาหะทําใหเกิดโรคตาง ๆ ได 
           คนไทยจํานวนไมนอยท่ีเปนโรคหอบหืดและภูมิแพ ซ่ึงเกิดจากสารกอใหเกิดภูมิแพจาก
แมลงสาบ ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต   เศรษฐกิจ  ตองเสียเวลาทั้งในการรักษา และการ
ดูแล  เนื่องจากโรคภูมิแพ หรืออาการหอบหืดดังกลาว จะไมหายงาย ตองใชเวลาในการรักษาอยาง
ตอเนื่อง แมลงสาบท่ีพบโดยท่ัวไปมีประมาณ 4,000 ชนิด  (ทวี  หอมชง ,2543:53)  ซ่ึงมีการสํารวจ พืน้ท่ี
ในประเทศไทย  14 จังหวัด พบวา แมลงสาบอเมริกัน ( Periplaneta americana ) มีมากท่ีสุดถึงรอยละ 
60.9 ของแมลงสาบทั้งหมดท่ีศึกษา แมลงสาบดังกลาว จะปลอยสารจะปลอยสารกอภูมิแพ (allergen) 
ออกสูบริเวณท่ีเดินผานหรือฟุงลอยอยูในอากาศ เม่ือมนุษยสัมผัสสารกอภูมิแพเหลานี้เปนเวลานาน ๆ 
ก็จะทําใหเกิดโรคภูมิแพและหอบหืดข้ึนได(Apiwat Tawatsin  :2001) 
         การไลแมลงสาบอเมริกันนี้ ตองคํานึงถึงผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษย ดวย  เพราะ
แมลงสาบดังกลาวชอบอาศัยอยูกับบานเรือน การเลือกใชพืชสมุนไพรประเภทน้ํามันหอมระเหยตาง ๆ 
จึงเปนทางเลือกท่ีจะนํามาใชขับไลแมลงสาบได น้ํามันหอมระเหย มีคุณสมบัติตางกันข้ึนอยูกับ
องคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมแตละชนิด  สารลิโมนีน  และซิทรอเนลลัล(citronella) พบไดจาก
พืชตระกูลสม หรือ น้ํามันยูคาลิปตัส   (นันทิยา จิตธรรมา , 2546: บทคัดยอ)  เปน สารลิโมนินท่ีมีสมบัติ
ออกฤทธ์ิตอเซลลประสาท รับความรูสึก(sensory nerve) ในระบบประสาทรอบนอก สารดังกลาวจะออก
ฤทธ์ิอยางรวดเร็วแตถาความเขมขนไมเพียงพออาจทําใหแมลงฟนได ในการไลแมลงสาบคร้ังนี้ 
จึงเลือกใชสารสกัดจากน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวานใบยูคาลิปตัส และ ใบดาวเรือง 
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เพื่อทดสอบฤทธ์ิในการไล แมลงสาบอเมริกัน ในรูปของผลิตภัณฑเจลน้ํามันหอมระเหยไลแมลง และ
ได นําความรูเผยแพรสูชุมชนโดยการจัดอบรม  เชิงปฏิบัติการในการผลิตเจลน้ํามันหอมระเหย 
ไลแมลงสาบหรือใชในประโยชนอ่ืน ๆ ตอไป  
 

คําสําคัญ   
แมลงสาบอเมริกัน เปลือกสมเขียวหวาน ใบยูคาลิปตัส ใบดาวเรือง การสกัดน้ํามันหอม

ระเหย  การกล่ันดวยไอน้ํา, ประสิทธิภาพในการไลแมลง 
     

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
การใชน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน ใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรือง ดวยวิธี

กล่ันดวยไอน้ํา มีประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบไดหรือไม มากนอยเพียงใด 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิธีสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน ใบยูคาลิปตัส และ 
ใบดาวเรือง โดยวิธีกล่ันดวยไอน้ํา 
         2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยที่ไดจาก จากเปลือกสมเขียวหวาน 
ใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรือง ท่ีมีฤทธ์ิไลแมลงสาบอเมริกัน  
          3. เพื่อจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใชน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 
ไลแมลง   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.   ข้ันตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาขอมูล เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของไดแก  

พืชท่ีมีคุณสมบัติกําจัดหรือไลแมลงได   วิธีการสกัดน้ํามันหอมระเหย  องคประกอบของสารท่ีมีผลตอ
การไลแมลง   ชนิดพันธุ และความเปนอยูของแมลงสาบ  วิธี การหาประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบ   
และศึกษา วิธีการจัดทําเจลน้ํามันหอมระเหยไลแมลงสาบ  

2.   ข้ันตอนการวางแผนการทดลอง โดยนําขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ท่ีรวบรวมได มาคัดเลือกพืช
ท่ีนํามาใชในการวิจัย และออกแบบวางแผนวิธีทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพน้ํามันหอมระเหยในการไล
แมลงสาบ   

 3 .  การทดลองในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
1)   นํา เปลือกสมเขียวหวาน  ใบยูคาลิปตัส  และใบดาวเรืองท่ีเก็บสด ๆ มากล่ันดวย 

ไอน้ํา  คํานวณหาคาเฉล่ียรอยละของน้ํามันท่ีไดจากการกล่ันแตละชนิด ในแตละคร้ัง 
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2)   นําน้ํามันหอมระเหยท่ีได แตละชนิด ไปตรวจสอบสารสําคัญในการไลแมลงดวย   
การใชเทคนิคโครมาโทกราฟ แบบแผนบาง โดยหาระบบตัวทําละลายท่ีเหมาะสมคือสารละลายเฮกเซน 
: ไดคลอโรมีเทน : เอทิลอะซิเตต ในอัตราสวน  3:5:2  หาคา Rf  เปรียบเทียบกับ สารมาตรฐานลิโมนิน  
และสารมาตรฐานซิทรอเนลลัล   

3)   นําแมลงสาบใสภาชนะเล้ียงแตละชุด จํานวน 9 ชุด  ชุดละ10 ตัว เพื่อทดสอบกับ
สารละลายน้ํามันหอมระเหย ท้ัง  3  ชนิด ท่ีระดับ ความเขมขน 3  ระดับ คือ ความเขมขนรอยละ 0.25  
,0.50 และ 0.75โดย นําน้ํามันหอมระเหยท่ีไดจากการกล่ันดวยไอน้ําแตละชนิด ผสมกับสารตัวทําละลาย
เอทิลแอลกอฮอล 95 % ท่ีระดับความเขมขน ตาง ๆ ไปวางในรางยาวภาชนะเล้ียงแมลงสาบ แตละชุด 
สังเกต พฤติกรรมการหนีกล่ินน้ํามันหอมระเหยชนิดตาง ๆ ในระยะทางท่ีกําหนดไว  ท่ีชวงเร่ิมตนถึง
ระยะ 60 เซนติเมตร และระยะ 61 – 300  เซนติเมตร  เปนเวลา  4 ช่ัวโมงในแตละชุด ทําการทดลอง 3 ซํ้า 
เพื่อหาคาฉล่ียรอยละของการไลเท่ีเหมาะสม 

4)  ใชน้ํามันหอมระเหยจากใบดาวเรืองซ่ึงมีประสิทธิภาพในการไลไดดีท่ีสุด  มาจัดทํา
เปนผลิตภัณฑเจลน้ํามันหอมระเหยไลแมลง โดยใชสวนผสมเจลแว็คปริมาณ  40  กรัม ทําใหรอนแลว
เติมสารละลายนํ้ามันหอมระเหยในเอทิลแอลกอฮอล  ความเขมขนรอยละ 1 เทลงผสมในเจลแว็ค คนให
เขากันใสภาชนะปดไว เพื่อนําไปใชไลแมลงสาบตอไป 

4.  ทดสอบภาคสนาม 
       โดยการวางอาหารในท่ีมีแมลงสาบชุกชุม และสังเกตการกินอาหารประมาณ 5 นาที แลว
จึงนําเอาเจลน้ํามันหอมระเหยท่ีเตรียมไวเปดภาชนะแลวคอย ๆ  ไปวางบริเวณอาหาร สังเกตพฤติกรรม 
และจํานวนแมลงสาบที่อยูในบริเวณขอบเขตท่ีเฝาสังเกต พื้นท่ี 2 ตารางเมตร 
 5.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

     จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการใชน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไลแมลง  
เพื่อใหความรูแก ผูสนใจ โดยผูเขารับการอบรมทําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 
จําเนวน 3  ทาน ท้ังกอนและหลังการอบรม สํารวจความพึงพอใจในการอบรม 
 
ผลการวิจัย 

1.   การทดลองกล่ันพืชดวยไอน้ําเพื่อตรวจสอบคารอยละปริมาณน้ํามันของพืชชนิดตาง ๆ  
พบวา น้ํามั นหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน มีปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาคือ น้ํามันหอมระเหย
จากใบยูคาลิปตัส และน้ํามันหอมจากใบดาวเรือง โดยมีปริมาณนํ้ามันเฉล่ียรอยละ  0.801 , 0.61 และ 
0.170  ตามลําดับ 

2 .  การทดลองเพ่ือตรวจสอบสารสําคัญท่ีไลแมลง เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน สารลิโมนิน
และสารซิทรอเนลลัล ดวยเทคนิคโครมาโทรกราฟแบบแผนบางโดยใช เฮกเซน : ไดคลอโรมีเทน : 
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 แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพการไลแมลงสาบของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด 

ท่ีความเขมขนตาง  ๆ
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ชนิดของสารไล

% การไลแมลง

เอทิลอะซิเตต ในอัตราสวน  3:5:2 เปนวัฏภาคเคล่ือนท่ี จากการหาคา Rf  พบวา น้ํามันหอมระเหยจาก
เปลือกสมเขียวหวาน มีสารลิโมนินโดยมีคา Rf เทากับ 0.52  สวนน้ํามันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส 
และ ใบดาวเรืองพบท้ังสารลิโมนินและ ซิทรอเนลลัล ซ่ึงมีคา Rf เทากับ  0.52        และ  0.63    

3.  จากการทดสอบประสิทธิภาพในการไลแมลง พบวาน้ํามันหอมระเหยในสารละลาย 
เอทิลแอลกอฮอล ท่ีไดจากใบดาวเรือง ในความเขมขน รอยละ  0.75  มีประสิทธิภาพในการไลท่ี
ระยะทางมากกวา 60 เซนติเมตรไดดีท่ีสุด ดังแผนภูมิ  ภาพท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี 1   แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพการไล แมลงสาบของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดท่ีความเขมขน 
                  ตาง ๆ  
 

4.  การทดสอบประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบในภาคสนาม โดยใชผลิตภัณฑในรูปของ
เจลน้ํามันหอมระเหย ซ่ึงมีสวนผสมของเจลแว็คและสารละลายน้ํามันหอมระเหยจากใบดาวเรืองท่ีความ
เขมขนรอยละ 1  ในปริมาณ 40  กรัม  มีผลการทดลองในการไลแมลงสาบไดหมดจากพื้นท่ี 2  ตาราง
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เมตร ในชวงระยะเวลา 180 นาที   ดังการทดลองในหองปฏิบัติการ แสดงวา ผลิตภัณฑดังกลาวมี
ประสิทธิภาพไลแมลงสาบได  คิดเปนรอยละ 100 ในเวลา  3  ช่ัวโมง โดยไมกลับมาในเขตบริเวณนั้น 
เปนเวลา 24  ช่ัวโมง 
  5. ผลการประเมินจากผูเขารับการอบรมจากผูสนใจ จํานวน 30 คน โดยการทําแบบทดสอบ
กอนการอบรมและหลังการอบรมจํานวน 20  ขอ  พบวา การสอบหลังการอบรม        ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเพิ่มข้ึนคือมีผลการทดสอบ  คาเฉล่ียเทากับ 15.10  คะแนน คิดเปนรอยละ 75.78  มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD.) เทากับ 2.26  และ คา  t – test  เทากับ 14.24  การทดสอบวัดความรูกอนและหลัง
การฝกอบรมของผูเขารับการอบรม มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01  และมีผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจในการเขารับการอบรม ในระดับคะแนนเฉล่ีย 2.97 อยูในเกณฑ ดีมาก 
 
อภิปรายผล 

1.  จากการทดลองกล่ันน้ํามันหอมระเหยจากพืชชนิดตาง ๆ ดวยไอน้ํา พบวาสวนเปลือก
สมเขียวหวานใหปริมาณน้ํามันเฉลี่ยรอยละ 0.801 สอดคลองกับผลงานวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี ( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :2548) คือมีปริมาณนํ้ามัน 0.80  สวนปริมาณ
น้ํ ามันจากใบยูคาลิปตัส ท่ี เก็บไดในทองถ่ินเขตเทศบาลราชคราม อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณรอยละ  0.61 มีคาใกลเคียงกับผลการวิจัยของชัยรัตน  จันทรหนู ( 2544: 72-
73) คือ เฉล่ียรอยละ 0.55 แตมีปริมาณนอยกวา งานวิจัยของ  แดกน อี ( Dagne E., et.al. : 2000) ซ่ึงเปน
น้ํามันยูคาลิปตัสใน ถ่ินแถบเอธิโอเปย  คือ รอยละ1.1 ท้ังนี้เปนเพราะน้ํามันจากใบยูคาลิปตัสของ
ประเทศไทยอยูในสภาพท่ีมีความช้ืน จึงโตเร็ว และถูกตัดไปขาย สวนใบท่ีเก็บไดจึงเปนใบที่ไมแกมาก  
มีการสะสมนํ้ามันนอย  แตก็ยังพบวาน้ํามันหอมระเหยจากใบดาวเรืองพันธุอเมริกันใหน้ํามันเพียงรอย
ละ 0.169  ซ่ึงมีปริมาณนํ้ามันนอยกวาใบยูคาลิปตัสและเปลือกสมในปริมาณท่ีเทากัน  แตเนื่องจาก 
ใบดาวเรืองเปนพืชท่ีนิยมปลูกตัดดอกไปขาย สวนของใบซ่ึงไมไดนํามาใชประโยชน ท่ีควรจะนํามา
สกัดใชประโยชนได 

2.   จากการทดลองเพื่อแยกสารสําคัญท่ีไลแมลง เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานคือสารลิโมนิน
และสารซิทรอเนลลัล นั้นพบวา น้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวานมีสารลิโมนินจริง สอดคลอง
กับผลการวิจัยท่ีผานมา (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี:2548) จากการทดสอบดวยเทคนิค 
โครมาโทรกราฟแบบแผนบางมีคา Rf เทากับสารมาตรฐานลิโมนิน คือ 0.52 สวนน้ํามันหอมระเหยจาก
ใบยูคาลิปตัส และนํ้ามันระเหยจากใบดาวเรือง มีคา Rf  เทากับสารมาตรฐานลิโมนิน คือ 0.52 และ
เทากับ สารมาตรฐานซิทรอเนลลัล คือ 0.63 ซ่ึงแสดงวาท้ังใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรือง มีสารท่ีมี
สมบัติไลแมลงดวย  สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาภรณ  พรหมศรัทธา และคณะ (2544 ) ท่ีไดศึกษา
องคประกอบทางเคมีของดาวเรือง  พบวาตน ใบของดาวเรือง ประกอบดวยสารลิโมนินและยังมีสารอ่ืน
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ไดแก  โอซิมิน(ocimene) , ลินาลูล (linalool ) ที – คาลิโอฟลลีน (t-caryophyllene) นอกจากนี้ยังมีสาร 
ออกฤทธ์ิ  ในกําจัดแมลงอ่ืน ๆ ดวย เชน ไพรีทรินส   

 3.  จากการทดสอบประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบคร้ังนี้  พบวา ขณะท่ีแมลงสาบไดรับ
กล่ินจากสารละลายน้ํามันหอมแตละชนิด จะมีพฤติกรรมหยุดนิ่งอยูกับท่ี ไมกินอาหาร มีการตอบสนอง
ชาลง  เม่ือเวลาผานไป  จะคลานหนี  ในการใชสารละลายน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน 
แมลงสาบจะมีพฤติกรรม หยุดนิ่งกอนสารละลายน้ํามันหอมระเหยชนิดอ่ืน ระยะเวลาในการไล 
อยูในชวงระยะส้ัน ๆ แมลงสาบฟนตัวไดเร็วกวา ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากสารออกฤทธ์ิลิโมนิน มีการ
สลายตัวไดเร็ว จึงทําใหผลการไลแมลงสาบไดดีในความเขมขน รอยละ 0.50 ซ่ึงจะมีอัตราการไลได
ดีกวา ท่ีความเขมขนรอยละ 0.75   เปนเพราะแมลงสาบมีอาการมึนงงกับน้ํามันหอมระเหยเปลือก
สมเขียวหวานท่ีความเขมขนดังกลาว จึงไมสามารถหนีออกไปจากเขตท่ีกําหนดได ประกอบกับน้ํามัน
หอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวานมีสารออกฤทธ์ิลิโมนิน แตไมมีสารซิทรอเนลลัล เชนใบยูคาลิปตัส
และใบดาวเรืองจึงทําใหประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบไดผลนอยกวา   สวนใบดาวเรือง เม่ือ
แมลงสาบบางตัวท่ีถูกสารละลาย จะมีอาการดิ้นหงายทองเปนเวลานาน เปนอาการชอค ซ่ึงเปนอาการถูก
รบกวนระบบตาง ๆ ดังงานวิจัยของ แอสสัม  นาน (Essam Enan :2001)  จึงกลาวไดวาน้ํามันหอมระเหย
จากเปลือกสมเขียวหวานมีสารลิโมนินท่ีสามารถไลแมลงสาบไดระดับหนึ่ง สวนน้ํามันหอมระเหยจาก
ใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรืองซ่ึงมีสารลิโมนิน และสารซิทรูเนลลัล หรือสารอ่ืน ๆ ท่ีมีฤทธ์ิ ไลแมลงได
ในอีกระดับหนึ่งซ่ึงไลไดดีกวาน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน  

4.  การทดสอบประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบในภาคสนามจากสถานการณภาคสนาม ได
เฝาสังเกตพฤติกรรมแมลงสาบในแตละคร้ัง เปนเวลา  4 ช่ัวโมง  พบวาแมลงสาบท่ีจะออกมาหากินทาง
กําแพง เม่ือวางอาหาร ไว แมลงสาบจะลงมากิน แตหลังจากที่วางกลองเจลน้ํามันระเหยดาวเรืองลงไป 
แมลงสาบบางตัวท่ีอยูใกล ๆ กลองเจล หยุดนิ่ง แลวคอย ๆ หันตัวกลับออกไป บางตัววนเวียนมา คาบเอา
อาหารออกไปหางจากกลองเจลนํ้ามันหอมระเหยน้ัน เม่ือเวลาผานไป 2  ช่ัวโมง แมลงสาบออกจากจุด
วางกลองเจลดังกลาว เปนระยะมากกวา 60 เซนติเมตร ตามสมมติฐานท่ีวางไว  หลังจาก ช่ัวโมงท่ี 3  ไม
มีแมลงสาบเหลืออยูบริเวณน้ันเลย แสดงวา กล่ินของใบดาวเรืองในสวนผสมของเจล มีผลตอการไล
แมลงสาบในระยะ ท่ีกําหนด  หลังจากนั้น ผูวิจัยไดใหผูคนท่ีอาศัยในบริเวณถ่ินนั้นนําเจลน้ํามันหอม
ระเหยน้ี ไปทดลองใชในการไลแมลงสาบในบริเวณนั้นอีก ผูใชใหขอมูลวา ไลแมลงสาบในบริเวณนั้น
ได และแมลงสาบไมกลับมาในชวงเวลา 24 ช่ัวโมง 

5.  ผลการประเมินความรูของ ผูสนใจเขารับการอบรม  โดยทําแบบทดสอบกอนและหลังการ
อบรมผูเขารับการอบรม มีผลสัมฤทธ์ิในการสอบ คาเพิ่มข้ึนคือ มีผลการทดสอบ คาเฉล่ียเทากับ 15.16  
คะแนน  คิดเปนรอยละ 75.78คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน( SD.) เทากับ  2.26  และคา  t – test  เทากับ 
14.24 ซ่ึงการทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมของผูเขารับการอบรม มีความแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   และ จากการสํารวจความพึงพอใจในการเขารับการอบรมมี
คะแนนเฉล่ีย 2.97 อยูในเกณฑดีมาก  เนื่องจากผูเขารับการอบรมไดปฏิบัติการทดลองจนเกิดองคความรู 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1.  ใบยูคาลิปตัสซ่ึงเปนพืชท่ีมีมากในทองถ่ิน เม่ือมีการตัดตนไปจําหนาย ยังไมมีการนําเอา

ใบยูคาลิปตัสไปทําประโยชนอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนอยางคุมคา  จึงควรใหการสนับสนุน ใหบริการ
ความรูกับชุมชน เพื่อนําใบยูคาลิปตัสดังกลาวมาเปนวัตถุดิบจัดผลิตเปนผลิตภัณฑสินคาของทองถ่ิน 
และยังเปน การรักษาส่ิงแวดลอม เนื่องจากใบยูคาลิปตัส มีสารท่ีอาจกอใหเกิดโทษสัตวอ่ืนได  

2.   ชุมชนในทองถ่ินมีการปลูกตนดาวเรืองจํานวนมาก เพื่อตัดดอกสงขายในทองตลาด ใน
สวนของตนและใบท่ีเหลือยังคงนําไปสกัดใชทําเปนน้ํามันเพื่อไลแมลงได จึงควรใหความรูและใหการ
สงเสริมสนับสนุนทําเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาสรางรายไดใหกับเกษตรกรเพิ่มข้ึนไดอีกเชนกัน 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1.   จากการศึกษาสารองคประกอบในเปลือกสมเขียวหวาน  ใบยูคาลิปตัส และ โดยเฉพาะใบ

ดาวเรืองยังพบวามีสารบางอยางในปริมาณมาก ท่ีอาจจะมีผลตอการไลแมลงหรือมีคุณสมบัติท่ีจะ
นําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ ไดอีก   เพื่อใหผลการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนควรใชเทคนิคในการ
วิเคราะหดวยอุปกรณ เทคนิคใหมๆ เชน  NMR, MSและเทคนิคอ่ืน ๆ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีละเอียดชัดเจน
ยิ่งข้ึน  

2.   การกล่ันอาจใชอุปกรณการกล่ันท่ีทันสมัย ซ่ึงจะมีระบบไหลเวียนท่ีสามารถแยกสวนท่ี
เปนน้ํามันไดเลยโดยไมตองผานข้ันตอนท่ีตองกรองเอาไอนํ้าออก ท้ังยังเปนการประหยัดสารท่ีใชสกัด
แยกน้ํามันหอมระเหยออกจากนํ้าดวยกรวยแยก หรือข้ันตอนอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนการประหยัดเวลา ไดดวย 
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