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บทคัดย่อ 
ปลวก Coptotermes curvignathus Holmgren เข้าทําลายต้นยางพาราสดและต้นไม้อ่ืน

อีกหลายชนิด ทําให้ต้นตายในที่สุด ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการควบคุมปลวกชนิดน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ันจึงได้ทดสอบพิษของสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลง นํ้ามันและสารสกัดหยาบจากพืชบาง
ชนิด เพ่ือคัดเลือกสารที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมปลวกชนิดดังกล่าวต่อไป ทดสอบพิษ
แบบกินตายและสัมผัสตายโดยให้ปลวกงานกินเหย่ือพิษและสัมผัสกระดาษกรอง Whatman ที่มีสาร
ทดสอบความเข้มข้นต่างๆ ตามลําดับ แต่ละความเข้มข้นใช้ปลวกทดสอบ 10 ตัว จํานวน 5 ซ้ํา 
คํานวณเปอร์เซ็นต์การตายและค่าความเป็นพิษ (LC50) โดยวิธีโปรบิท (probit analysis) หลังทดสอบ 
24 48 72 96 และ 120 ช่ัวโมง  

สารฆ่าแมลงลูเฟนูรอน ฆ่าปลวกได้ดีที่สุดโดยมีค่า oral LC50 ที่ 120 ช่ัวโมง ตํ่าสุดเท่ากับ 
323.7 ppm รองลงมาได้แก่สาร ฟลูเฟนอกซูรอน บูโปรเฟซิน คลอร์ฟลูอะซูรอน และโนวาลูรอน โดย
มีค่า oral LC50 เท่ากับ 505.6, 830.6, 1,054.3 และ 2ม939.8 ppm ตามลําดับ นํ้ามันดีปลี  
นํ้ามันพริกไทย และน้ํามันสะเดาช้าง มีพิษสูงต่อปลวก C. curvignathus ที่ระดับความเข้มข้น 2,000, 
2,500 และ 3,000 ppm ทําให้ปลวกตาย 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากสัมผัสสารเป็นเวลา 120 ช่ัวโมง 
นํ้ามันจากพืชซึ่งสกัดด้วยตัวทําละลายนอร์มอลเฮกเซน ฆ่าปลวกได้ดีกว่าสารสกัดหยาบซึ่งสกัดด้วยตัว
ทําละลายเอทธานอล ค่า dermal LC50 ที่ 120 ช่ัวโมงของนํ้ามันพืชทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวเท่ากับ 
120.2, 121.9 และ 110.8 ppm  ในขณะท่ีของสารสกัดหยาบเท่ากับ 6,654.0, 7,670.3 และ 
10,859.9 ppm ตามลําดับ สารสกัดจากพืชออกฤทธ์ิฆ่าปลวกแบบสัมผัสตายดีกว่าแบบกินตาย 
นอกจากน้ีได้ทดสอบการถ่ายทอดพิษของปลวกงานที่ได้รับเหย่ือพิษของสารทดสอบไปยังปลวกงาน
ปกติ โดยให้ปลวกงานกินเหย่ือพิษของสารลูเฟนูรอน ฟลูเฟนอกซูรอน นํ้ามันดีปลี นํ้ามันพริกไทย 
และน้ํามันสะเดาช้าง เปรียบเทียบกับสารฆ่าแมลงฟิโปรนิลและนํ้าเปล่าเป็นชุดควบคุม นําปลวกงานที่
กินเหย่ือพิษ 1 ตัว ปล่อยรวมกันกับปลวกงานปกติจํานวน 10 ตัว นับจํานวนปลวกที่ตายและคํานวณ
เปอร์เซ็นต์การตายที่เวลา 24 48 72 96 และ 120 ช่ัวโมง พบว่า ปลวกงานที่ได้รับเหย่ือพิษสามารถ
ถ่ายทอดสารพิษไปยังปลวกงานปกติได้ ที่เวลา 120 ช่ัวโมง ปลวกงานที่ได้รับเหย่ือพิษของนํ้ามันดีปลี 
ถ่ายทอดสารพิษไปสู่ปลวกงานปกติได้สูงสุด เน่ืองจากพบปลวกตายสูงสุด 30 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา
ได้แก่ เหย่ือพิษจากสารฟิโปรนิล นํ้ามันสะเดาช้าง นํ้ามันพริกไทย สารลูเฟนูรอน และสารฟลูเฟนอกซู
รอน ซึ่งพบปลวกงานตาย 26 24 22 18 และ 14 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ   

หากพิจารณาค่าความเป็นพิษและความสามารถในการถ่ายทอดสารพิษของปลวกงานที่ได้รับ
เหย่ือพิษไปสู่ปลวกงานปกติ นํ้ามันดีปลีซึ่งสกัดด้วยตัวทําละลายนอร์มอลเฮกเซนออกฤทธ์ิฆ่าปลวก  
C. curvignathus ได้ดีกว่าสารฆ่าแมลงฟิโปรนิลและสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลง สารดังกล่าว
จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมปลวกชนิดน้ี เพ่ือลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในอนาคต 
แต่อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพเพ่ิมเติมในแปลงทดลองภายใต้สภาพแวดล้อมใน
ธรรมชาติเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพในการใช้สารดังกล่าวต่อไป 
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Abstract 
Coptotermes curvignathus Holmgren attacks living rubber tree and other tree 

species, finally providing death of the trees. Due to lack of the effective control for 
this termite, therefore toxicity of some insect growth regulators (IGRs), plant oils and 
crude extracts were screened for the potential further product development to 
control this termite species. Baits and Whatman filter papers treated with different 
concentrations of tested solutions were ingested and contacted by worker termites 
as referred to stomach and contact poisons, respectively. Ten worker termites were 
used for each concentration with five replications. Percent mortality and LC50 values 
were then calculated by using probit analysis at 24, 48, 72, 96 and 120 h after 
treatment.  

Lufenuron showed the most toxic effect to C. curvignathus with the lowest 
oral LC50 at 120 h of 323.7 ppm. The oral LC50 values of flufenoxuron, buprofezin, 
chlorfluazuron and novaluron were 505.6, 830.6, 1054.3 and 2,939.8 ppm, 
respectively.   Oils from long pepper, black pepper and thiam were highly toxic to  
C. curvignathus, providing 100% mortality after exposure for 120 h at the 
concentrations of 2,000, 2,500 and 3,000 ppm, respectively. Plant oils, extracted by 
n-hexane solvent, exhibited greater bioactivity than plant crude extracts, extracted 
by ethanol solvent. Plant extracts as contact exposure was more toxic than those as 
stomach exposure.   In addition, toxic transmission was tested by feeding termite 
workers with poison baits of lufenuron, flufenoxuron and oils from long pepper, 
black pepper and thiam in a comparison with fipronil and water as control. One 
termite worker fed with poison baits was released to living together with other  
10 normal termite workers. Termite mortality was calculated at 24, 48, 72, 96 and 
120 h after treatment. Treated termite workers could transmit poison baits to normal 
workers. After 120 h of treatment, workers fed with long pepper oil showed the 
greatest poison bait transmission because of the highest mortality of 30%. Mortality 
percentages of poison baits from fipronil, thiam oil, black pepper oil, lufenuron and 
flufenoxuron were 26%, 24%, 22%, 18% and 14%, respectively.         

In terms of toxicity and toxic transmission to normal termite workers, long 
pepper oil extracted by n-hexane was more toxic to kill C. curvignathus workers as 
compared with fipronil and IGRs. This plant oil has a potential development for 
controlling this termite species to reduce application of synthetic chemicals in the 
future. However, field trials should be done to confirm the efficiency application of 
the product under really natural conditions.     
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ความสาํคญัและที่มาของการวิจัย  
ปลวก Coptotermes curvignathus Holmgren เป็นปลวกที่สําคัญในสวนยางพารา

เน่ืองจากเป็นปลวกชนิดเดียวที่เข้าทําลายต้นยางพาราสดทําให้ต้นตายในที่สุด มีเขตแพร่กระจายใน
ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดเนเซีย บรูไน กัมพูชา และเวียตนาม นอกจากยางพาราแล้วยัง
เข้าทําลายพืชอ่ืนอีกหลายชนิด เช่น กระถินเทพา สน ขนุน มะพร้าว ปาล์มนํ้ามัน มะม่วง มัน
สําปะหลัง  แม้ว่าปลวกชนิดน้ีมีโอกาสไปต้ังรกรากในพ้ืนที่ใหม่น้อยกว่าปลวกที่เข้าทําลายไม้แห้งก็ตาม 
แต่ประเทศจีน นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ได้กําหนดให้ปลวกชนิดดังกล่าวอยู่ในรายช่ือที่ต้องควบคุม
สําหรับการกักกันพืช ลักษณะการเข้าทําลายของปลวกชนิดน้ีสังเกตได้จากมีช้ันดินปกคลุมพ้ืนผิว
ภายนอกของต้นพืชที่ถูกทําลาย โดยปกคลุมรอบลําต้นหรือไม่รอบลําต้นก็ได้ โดยทั่วไปมักพบบริเวณ
โคนต้นของพืช อาจมีบ้างที่พบในระดับที่สูงขึ้นไปเหนือบริเวณโคนต้น ในบางกรณีอาจจะไม่พบ
ลักษณะของช้ันดินให้เห็นเด่นชัดในกรณีที่ต้นไม้บางชนิดที่มีเปลือกนอกแตกออกเป็นแผ่นหยาบ ไม่
เรียบ ส่วนของปลวกจะเข้าทําลายอยู่ภายในลําต้น โดยเข้าทําลายจากรากและเคล่ือนย้ายขึ้นมาใน
ระดับสูงขึ้นภายในเปลือกไม้ หากขูดเปลือกไม้ออกจะพบรูบริเวณเน้ือไม้ซึ่งเป็นรอยทําลายของปลวก
ดังกล่าว และอาจพบปลวกทหารซึ่งมีหัวสีเหลืองและปล่อยสารเหนียวสีขาวออกมาขับไล่ศัตรู (Tho 
and Kirton, 1992; Kirton and Wong, 2001) หลังจากที่ลําต้นถูกทําลาย ส่วนของใบจะเห่ียวและ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนที่ใบจะร่วงและต้นพืชตายในที่สุด มีรายงานปลวกชนิดน้ีเข้าทําลายส่วนของ
ยอดมะพร้าวและปาล์มน้ํามัน (Mariau et al., 1992; Lim and Bit, 2001) โดยสังเกตเห็นส่วนของ
ดินที่สร้างเป็นอุโมงค์ทางเดินบนลําต้นขึ้นสู่ส่วนยอดของพืชดังกล่าว การเข้าทําลายจะเกิดขึ้นได้ง่าย
ขึ้นเมื่อต้นไม้ถูกเข้าทําลายโดยแมลงชนิดอ่ืน เช่น ด้วงหนวดยาวและมอดสกุล Scolytidae (Kirton 
et al., 1999) ปลวกชนิดน้ีสร้างรังใต้พ้ืนดินหรือบนพ้ืนดินในท่อนไม้ที่ตายแล้วหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิต
อยู่ อย่างไรก็ตาม ปลวกงานสามารถเข้าทําลายต้นพืชที่อยู่ไกลจากรังได้  

มีรายงานผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าทําลายของปลวกชนิดน้ีทั้งในและ
ต่างประเทศโดยเป็นศัตรูสําคัญของปาล์มนํ้ามันในประเทศมาเลเซีย (Lim and Bit, 2001) และเป็น
ศัตรูสําคัญของมะพร้าวในประเทศอินโดนีเซีย (Mariau et al., 1992) สําหรับประเทศไทย ปลวก
ชนิดน้ีเข้าทําลายพืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือ ยางพารา โดยเข้าทําลายในแกนกลางของต้นยางพาราที่โค่น
เพ่ือปลูกใหม่ (สุทัศน์, 2535) กัดกินต้นยางสดทั้งเน้ือเย่ือที่ตายแล้วและเน้ือเย่ือที่มีชีวิตอยู่ เน่ืองจาก
ปลวกชนิดนี้ไม่สร้างจอมปลวก ดังน้ันจะเริ่มกัดกินเน้ือเย่ือส่วนของรากและโคนต้นที่อยู่ใต้ดินก่อน 
แล้วจึงสร้างทางเดินออกมาบนลําต้น กัดกินลําต้นยางภายในจนเป็นโพรง สร้างรังอยู่ภายในโคนต้น 
บางคร้ังพบว่าต้นยางล้มในขณะที่ใบเขียวและลําต้นยังมีนํ้ายางอยู่ ปลวกชนิดน้ีสามารถออกไปหากิน
บริเวณห่างไกลจากรังมาก และอาจสร้างรังย่อยขึ้นเป็นระยะๆ ระหว่างทางเดินจากรังใหญ่ไปสู่แหล่ง
อาหาร จากพฤติกรรมการสร้างรังใต้ดินดังกล่าวข้างต้น การฉีดพ่นสารเคมีให้สัมผัสโดยตรงจึงเป็น
เรื่องยาก เน่ืองจากไม่สามารถมองเห็นรังปลวกดังกล่าวได้ (ปัทมา, 2533) 

ในประเทศไทยเกษตรกรกําจัดปลวกชนิดน้ีโดยใช้เกลือแกงโรยบริเวณโคนต้นที่มีปลวก ปลวก
จะหายไปแต่จะไปอยู่ที่ต้นถัดไป  ต้นที่โรยเกลือจะแสดงอาการเปลือกแห้ง เกษตรกรบางรายใช้สารฆ่า
แมลงฉีดพ่น แต่ควบคุมได้ระยะหน่ึงเท่าน้ัน อาจเน่ืองจากเป็นสารฆ่าแมลงถูกตัวตาย จึงไม่สามารถ
กําจัดปลวกให้ตายทั้ งรั งได้  ศูนย์ วิจัยยางสงขลาแนะนําให้ ใ ช้สารฆ่าแมลงคาร์ โบซัลแฟน 
(carbosulfan) 20% EC อัตรา 40-80 ซีซีต่อนํ้า 20 ลิตร หรือสารฟิโปรนิล (fipronil) 5% SC อัตรา 
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20 ซีซี ต่อนํ้า 20 ลิตร ราดรอบ ๆ โคนต้นยางพาราที่ถูกปลวกทําลาย และต้นข้างเคียง ต้นละ 1-2 
ลิตร (สถาบันวิจัยยาง, 2549) 

การกําจัดปลวกชนิดน้ีให้หมดสิ้นโดยการใช้สารฆ่าแมลงที่แนะนําดังกล่าวจึงเป็นไปได้ยาก 
แนวทางการควบคุมปลวกท่ีให้ผลดีน้ันควรใช้หลักการลดขนาดประชากรและหยุดการขยายพันธ์ุของ
ปลวกโดยอาศัยปลวกงานซึ่งออกหาอาหารไปเลี้ยงประชากรปลวกวรรณะอ่ืนๆ โดยให้ปลวกงานได้รับ
สารพิษพร้อมกับอาหารในรูปของเหยื่อพิษไปถ่ายทอดให้ประชากรปลวกอ่ืนๆ ที่อยู่ในรัง ซึ่งใน
การศึกษาครั้งน้ีได้ทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงกลุ่มยับย้ังการเจริญเติบโตซึ่งออกฤทธ์ิช้าไม่
ทําให้ปลวกตายทันทีหลังได้รับสารและสารสกัดจากพืชบางชนิดซึ่งอาจจะมีผลต่อกระบวนการย่อย
อาหารโดยทําลายจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร หยุดการลอกคราบของตัวอ่อน ลดการฟักไข่ของ
นางพญา สุรพล (2548)  โดยทดสอบทั้งในรูปของเหย่ือพิษแบบกินตาย และแบบสัมผัสตายใน
ห้องปฏิบัติการ ที่มีต่อปลวก C. curvignathus  เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการพัฒนาเหย่ือพิษควบคุม
ปลวกชนิดน้ีต่อไปในอนาคต   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ทดสอบการออกฤทธ์ิแบบกินตายในรูปของเหย่ือพิษของสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลง 
(IGRs) บางชนิดที่มีต่อปลวก C. curvignathus  

2. ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการตายของปลวก C. curvignathus 
3. ศึกษาการถ่ายทอดความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงกลุ่ม IGRs และสารสกัดจากพืชบางชนิด

โดยปลวกงาน 
 
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ปลวก Coptotermes curvignathus Holmgren 

ปลวก Coptotermes curvignathus  มีช่ือสามัญภาษาอังกฤษว่า rubber termite 
เรียกช่ือภาษาไทยว่า ปลวกไม้ยางพารา ก่อนหน้าน้ีเคยใช้ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Coptotermes gestroi 
จนกระทั่ง Holmgren (1913) ได้พบว่าปลวกชนิดน้ีไม่ใช่ Coptotermes gestroi เน่ืองจาก ปลวก 
C. gestroi ไม่เข้าทําลายไม้สด แตกต่างจาก C.  curvignathus  ที่เข้าทําลายไม้สด มีลักษณะเด่น คือ 
มีช่องเปิดบริเวณด้านหน้าของส่วนหัวเรียกว่า fontanelle มีขนาดใหญ่กว่าปลวกในสกุลอ่ืนๆ ซึ่ง
ปลวกจะผลิตสารเคมีที่เป็นของเหลวสีขาวขุ่นออกมาเพื่อใช้ในการป้องกันตัวจากศัตรู ปลวก C. 
curvignathus มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดังน้ีคือ 
 ปลวกวรรณะทหาร: บริเวณส่วนหัวมีสีเหลืองทอง เป็นรูปไข่ มีความยาวของหัววัดถึงฐาน
กราม 1.40 – 1.51 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 1.15 – 1.24 มิลลิเมตร กรามยาว 0.82 – 0.93 
มิลลิเมตร ใต้ริมฝีปากบนมีรูเปิดกว้างเรียกว่า fontanelle สําหรับปล่อยสารเหนียวสีขาวออกมาต่อสู้
ศัตรู ส่วนของริมฝีปากบน (labrum) มีสีเหลืองปนนํ้าตาล ส่วนกรามสีนํ้าตาลแดง ส่วนหนวด 
(antenna) มีสีนํ้าตาลอ่อน แผ่นแข็งปกคลุมส่วนอกปล้องแรก (pronotum) มีสีนํ้าตาลอ่อนกว่าส่วน
หัว บริเวณส่วนท้องและขามีสีขาว ที่ส่วนหัวพบขนสั้นๆ (setae) กระจายอยู่ทั่วไปเล็กน้อย ส่วนปลาย
ของริมฝีปากบนมีขนสั้นๆ 2 เส้น ริมฝีปากล่างส่วนแรก (postmentum) มีขนสั้นๆ 1 คู่บริเวณขอบ
ด้านหน้า และอีก 1 คู่ ที่บริเวณขอบด้านล่าง แผ่นแข็งปกคลุมส่วนอกปล้องแรกพบขนน้อยมาก ส่วน
หัวมีรูปร่างยาวรีรูปไข่มีความยาวมากกว่าความกว้าง ริมฝีปากบนมีลักษณะแคบสั้น กรามมีความโค้ง
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ปานกลาง ริมฝีปากล่างส่วนแรกมีความยาวประมาณ 2 เท่าของด้านกว้าง หนวดมี 14-15 ปล้อง 
ปล้องที่สองยาวกว่าปล้องที่สาม แผ่นแข็งปกคลุมส่วนอกปล้องแรกด้านกว้างมีขนาดเป็น 2 เท่าของ
ด้านยาว ขอบด้านบนมีลักษณะเป็นหยัก ส่วนขอบล่างมีรอยหยักอยู่บริเวณตรงกลาง ขอบด้านล่างมี
ลักษณะเป็นแผ่นกลมใหญ่ 
 ปลวกวรรณะกรรมกร: ส่วนหัวและกรามมีสีเหลืองอ่อน หนวด ริมฝีปากบน แผ่นแข็งปก
คลุมส่วนอกปล้องแรกและส่วนท้อง ส่วนหัวและตามลําตัวจะมีขนปกคลุมหนาแน่น ลําตัวปลวกมี
ความยาวประมาน 4.00-4.40 มิลลิเมตร ส่วนหัวมีลักษณะกลม มีความกว้างมากกว่าความยาว
เล็กน้อย ไม่มีตา หนวดสั้นประมาน 14-15 ปล้อง ปล้องที่สามสั้นกว่าหรือเท่ากับปล้องที่สองหรือสี่ ริม
ฝีปากบนค่อนข้างเป็นรูปเหลี่ยมความกว้างมากกว่าความยาว ขอบด้านหน้าริมฝีปากบนโค้งกลม มีขน
เล็กน้อย แผ่นแข็งปกคลุมอกปล้องแรกมีความกว้างมากกว่าความยาว ขอบด้านบนเป็นรอยหยักลึก
ตรงกลาง ขอบด้านข้างท้ายตรงขาและท้องมีขนขนาดเท่าในวรรณะทหาร 
การใช้สารฆ่าแมลงกลุ่มยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลงควบคุมปลวก 
 การใช้สารฆ่าแมลงกลุ่มยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลง (Insect growth regulators, IGRs) 
ควบคุมปลวกในบ้านเรือนได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้รูปแบบเหยื่อพิษโดยวางเหย่ือ
ล่อปลวกงานที่บริเวณบ้าน เมื่อปลวกงานมากินเหยื่อที่วางไว้ จึงนําสารฆ่าแมลงกลุ่ม IGRs ผสมใน
เหย่ือดังกล่าว เมื่อปลวกงานกินอาหารจึงได้รับสารพิษดังกล่าว และเน่ืองจากสารกลุ่ม IGRs ออกฤทธ์ิ
ช้าไม่ทําให้ปลวกตายทันที เมื่อปลวกงานกลับรังก็จะนําอาหารที่มีสารพิษไปเลี้ยงปลวกวรรณะอ่ืน 
และปลวกแม่รัง ประกอบกับพฤติกรรมการเลียปากซึ่งกันและกันของปลวกงานเมื่อพบกัน จึงมีโอกาส
ถ่ายทอดสารพิษไปสู่ปลวกงานตัวอ่ืนได้ ทําให้ประชากรปลวกค่อยๆ ลดลงและตายหมดทั้งรังในที่สุด 
สารในกลุ่มน้ีจะออกฤทธ์ิยับย้ังการสร้างไคตินซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของผนังลําตัวแมลง ดังน้ัน
เมื่อไม่มีการสร้างไคติน ปลวกจึงไม่สามารถลอกคราบได้ทําให้ตายในท่ีสุด การใช้เหย่ือพิษดังกล่าวมี
ความปลอดภัยเน่ืองจากสารกลุ่มดังกล่าวจะมีผลต่อสัตว์ที่มีการลอกคราบเท่าน้ัน ไม่เหมือนกับฉีดพ่น
สารฆ่าแมลงกลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส ไพรีทรอยด์ นิโคตินอยด์ ที่อาจจะก่อเกิดอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน แม้แต่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงมากกว่าสารในกลุ่ม IGRs ที่ใช้ในรูปเหย่ือพิษ 
 Su และ Scheffrahn (1996) ได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของสาร hexaflumuron และ 
lufenuron ต่อการควบคุมปลวก C. formosanus และ R. flavipes พบว่า สาร hexaflumuron      
ที่ความเข้มข้น 125.0 ppm สามารถออกฤทธ์ิควบคุมปลวก C. formosanus และ R. flavipes ที่
ความเข้มข้น 31.1 ppm สามารถออกฤทธ์ิควบคุมปลวก R. flavipes สามารถออกฤทธ์ิควบคุมปลวก
ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการทดสอบ 9 สัปดาห์ 
การใชส้ารสกัดจากพืชควบคุมปลวก 

Ding และ Xing (2010) ศึกษาการใช้ส่วนต่างๆ ของดอก ใบ ลําต้น และรากของสาบเสือมา
ใช้ควบคุมปลวก 2 ชนิด คือ Coptotermes formosanus and Reticulitermes flavipes พบว่า 
เมื่อใช้ใบและลําต้นสดที่หั่นเป็นช้ินเล็กคลุกดิน ทําให้ปลวกสร้างทางเดินลดลง แต่ไม่มีผลทําให้ปลวก
ตาย ส่วนของใบ ลําต้น และดอก มีฤทธ์ิขับไล่ปลวกได้ดีกว่าราก 

Nilanjana และ Chattopadhyay (2003) รายงานว่าสารสกัดจากพืช Adhatoda vasica, 
Cynodon dactylon, Pongamia pinnata, Rauvolfia serpentina, Cleistanthus collinus, 
Tamarindus indica and Eichhornia crassipes สามารถควบคุมปลวก Microcerotermes 
mycophagus  ได้  
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การใช้ตัวทําละลายในการสกัดพืชที่แตกต่างกันส่งผลให้มีประสิทธิภาพควบคุมแมลงแตกต่าง
กันโดย Moein และ Farrag (2000) ใช้เฮกเซน เอทานอล และปิโตรเลียม อีเทฮร์ สกัดพริกไทยแล้ว
ทดสอบความเป็นพิษกับปลวก Cryptotermes brevis  พบว่า การสกัดด้วยเฮกเซน มีประสิทธิภาพดี
ที่สุด โดยที่ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์  ทําให้ปลวกตาย 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ค่าดังกล่าวเท่ากับ 
4.8 และ 14.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสกัดด้วยเอทานอล และปิโตรเลียม อีเทฮร์ ตามลําดับ หลังจากทดสอบ
สารเป็นเวลา 2 วัน  

นอกจากน้ี Khan และ Siddique (1994) ใช้ตัวทําละลาย benzene, acetone, 
chloroform, methanol และน้ําสกัดสารจากส่วนต่างๆ ของพืช 6 ชนิด ได้แก่ ใบและเมล็ดของ
สะเดาอินเดีย ใบของเลี่ยน (Melia azedarach) และ (Nerium Indicum) และทุกส่วนของ 
(Calotropis procera) และ (Butea monosperma) และส่วนหัวของกระเทียม พบว่า สารสกัด
จากใบและเมล็ดของพืชที่สกัดด้วย benzene, chloroform และ  methanol มีประสิทธิภาพในการ
ฆ่าหนอนกะหล่ํา Pieris brassicae ได้ดีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ หลังจากทดสอบเป็นเวลา 1 2 และ 
3 วัน  

Tellez และคณะ (2001) ได้สกัดสารจากใบพืช tarbush (F. cernua) ด้วยเฮกเซน 
diethyl ether และ ethanol พบองค์ประกอบของสารกลุ่ม monoterpenoids ในสารสกัดที่สกัด
ด้วยเฮกเซน และพบสารกลุ่ม sesquiterpenoids  ในสารสกัดที่สกัดด้วย ethanol อย่างไรก็ตามเมื่อ
นําสารสกัดที่ได้จากตัวทําละลายทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวไปทดสอบผลต่อปลวก Reticulitermes sp. ใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่า สารทดสอบทั้งหมดมีผลยับย้ังกิจกรรมต่างๆ ของปลวก 

Sajap และ Aloysius (2000) สกัดใบสะเดาช้างด้วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ ได้แก่ 
acetone, hexane และ methanol แลว้ทดสอบผลกับปลวก Coptotermes curvignathus ใน
สภาพแปลง พบว่า ดินที่ราดด้วยสารสกัดจากพืชดังกล่าวยับย้ังกิจกรรม โดยมีการสร้างทางเดินของ
ปลวกลดลง 

สําหรับประเทศไทย สุรพล (2548) วิจัยสมุนไพรกําจัดปลวกท่ีได้จากการสกัดจากสาร
ธรรมชาติเพ่ือนํามาใช้ทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์โดยมี วัตถุประสงค์ คือ 
ลดประชากรปลวกและหยุดการขยายพันธ์ุของปลวกกระบวนการทํางานของสมุนไพรกําจัดปลวก
ส่งผลโดยไปลดกระบวนการย่อยอาหาร ทําลายจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหยุดการลอกคราบของตัว
อ่อน ทําให้ตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต ลดการฟักไข่ของนางพญาเพ่ือหยุดการขยายพันธ์ุของปลวกซ่ึงวิธีน้ี
เป็นวิธีที่ให้ผลดีมากในการทําให้ปลวกสูญพันธ์ุไป สมุนไพรที่ทําการวิจัยและนํามาใช้เป็นส่วนประกอบ
ในการกําจัดปลวกคือ ขมิ้นชัน ซึ่งมีผลต่อการหยุดการทํางานของเอนไซม์ที่ของเช้ือราในมนุษย์ พืช
และสัตว์สะเดาอินเดียมีสารที่ลดการพัฒนาของแมลง ทําให้แมลงไม่กินพืชที่ปลูกสาบเสือมีผลต่อการ
ลดระดับเอนไซม์ในเลือด หญ้าแห้วหมูมีสารยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ในปลวกเปลือกมังคุดมีผล
ต่อการทําลายระบบภูมิคุ้มกันในปลวกแต่เน่ืองจากสมุนไพรเหล่าน้ีปลวกไม่ชอบกิน ซึ่งหากจะฆ่า
ปลวกได้น้ันต้องนํามาผสมกับไม้ที่ปลวกชอบกิน เช่น ไม้ฉําฉา โกงกาง ทองหลางโดยนํามาผสมกันใน
อัตราส่วน สมุนไพร 1 เปอร์เซ็นต์ และอีก 99 เปอร์เซ็นต์ เป็นไม้การใช้สมุนไพรกําจัดปลวกมีให้
เลือกใช้ถึง 3 รูปแบบ ดังน้ี   
 1. Terminate เป็นไม้เหย่ือล่อปลวกอัดแท่งผสมพืชสมุนไพร บรรจุในท่อพลาสติกที่สามารถ
เสียบปักฝังดินได้ โดยฝังไปรอบ ๆ บริเวณบ้านในทุกระยะ 1.20 เมตร ปลวกจะกินเหย่ือและนําไปสู่รัง
ของมัน โดยในครั้งแรกจะต้องเข้าทําการตรวจเช็คทุก 15 วัน หากจุดใดที่เหย่ือหมดไปให้เปลี่ยนเหย่ือ
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ใหม่แทน โดยเปล่ียนเฉพาะเหย่ือที่มีปลวกกินเท่าน้ันระหว่างดําเนินการน้ีปลวกจะค่อย ๆ น้อยลงไป 
และเห็นผลภายใน 6 เดือนหรือมากกว่าน้ัน ขึ้นอยู่กับขนาดของรังปลวกวิธีน้ีเหมาะสําหรับป้องกัน
ปลวกไม่ให้รุกล้ําเข้าบ้าน  
 2. Terminus เป็นไม้เหย่ือล่อปลวกอัดแท่งเหมือนแบบแรกแต่ไม่ต้องฝังดิน เพียงแต่เอาไป
ติดต้ัง บริเวณทางเดินของปลวกเพ่ือล่อให้ปลวกมากัดกินเหย่ือสมุนไพรที่อยู่ในกล่อง Terminus การ
ตรวจเช็คกระทําเช่นเดียวกับ Terminate จะสามารถสังเกตได้ว่าหากปลวกได้รับเหย่ือสมุนไพรน้ี 
ลําตัวจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มมากกว่าเดิม วิธีน้ีเหมาะสําหรับบ้านที่เจอปัญหาปลวกบุกเข้าโจมตีกัดกินข้าว
ของในบ้านเรียบร้อยแล้ว  
 3. Termina Oil เป็นนํ้ามันสกัดสมุนไพรเข้มข้น เวลานําไปใช้งานต้องทําให้เจือจางในนํ้า
อัตราส่วน สมุนไพร 1 ลิตรต่อนํ้า 35 ลิตร ใช้ฉีดพ่น อัดใส่ท่อ และวิธีการเจาะอัดแทนการใช้สารเคมี 
มีผลออกฤทธ์ิในการสัมผัสทําให้ปลวกค่อย ๆ อ่อนแอลง ตัวที่แข็งแรงกว่าจะมากัดกินตัวที่อ่อนแอ ทํา
ให้สารน้ันแพร่กระจายในรังโดยอัตโนมัติ ปริมาณประชากรปลวกจะลดลงไปเร่ือย ๆ จนสูญพันธ์ุไปใน
ที่สุด   
 นันทวัน และคณะ (2546) ได้พัฒนาสารกําจัดปลวกจากพริกไทยเบา         (Piper nigrum 
Linnaeus) พบว่า นํ้ามันหอมระเหยจากเปลือกพริกไทยมีพิษต่อปลวก โดยมีทั้งฤทธ์ิขับไล่ พิษจาก
การสัมผัส และพิษจากการระเหย โดยสารองค์ประกอบหลักที่พบ คือ caryophyllene, limonene 
และ β-pinene 
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2. สารฆา่แมลง การเตรียมตัวอย่างพืชและการสกัดสารจากพืชทดสอบ 
ใช้สารฆ่าแมลงกลุ่มยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลง (IGRs) 5 ชนิด โดยมีช่ือสามัญ ช่ือการค้า 

และความเข้มข้นที่ใช้ทดสอบแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ชื่อสามัญ ชื่อการค้า และอัตราการใช้ของสารฆ่าแมลงกลุม่ IGRs ที่ใช้ทดสอบ 

ช่ือสามัญ ช่ือการค้า อัตราการใช้ 

บูโปรเฟซิน (buprofezin) โกลซิน® 5 ซีซี ต่อนํ้า 20 ลิตร 

คลอร์ฟลูอะซูรอน (chlorfluazuron) อาทาบรอน® 30 ซซีี ต่อนํ้า 20 ลิตร 

ฟลูเฟนอกซูรอน (flufenoxuron) คาสเคด® 20 ซซีี ต่อนํ้า 20 ลิตร 

ลูเฟนูรอน (lufenuron) แมทช์ 050 อีซี® 20 ซซีี ต่อนํ้า 20 ลิตร 

โนวาลูรอน (novaluron) ไรมอน® 10 ซซีี ต่อนํ้า 20 ลิตร 
 
ส่วนสารสกัดจากพืชน้ัน ใช้พืชทดสอบ 10 ชนิดได้แก่ ขิง ข่า ไพล กระทือ และกระชาย (ใช้

ส่วนที่เป็นเหง้าหรือหัว) กระวาน พริกไทย ดีปลี และสะเดาช้าง (ใช้ส่วนที่เป็นเมล็ด/ผล) และกานพลู 
(ใช้ส่วนที่เป็นดอก) โดยจัดซื้อสมุนไพรดังกล่าวที่อบแห้งแล้วจากร้านจําหน่ายพืชสมุนไพรอย่างละ  
5 กิโลกรัม ยกเว้นเมล็ดสะเดาช้างที่เก็บเมล็ดจากต้นในจังหวัดสงขลา นําส่วนของพืชทดสอบดังกล่าว
มาป่ันด้วยเครื่องป่ันอาหารให้ละเอียดก่อนนําไปสกัดโดยวิธีการแช่ยุ่ย (maceration) ในตัวทําละลาย
นอร์มอลเฮกเซนและตัวทําละลายเอทานอล โดยมีรายละเอียดในการสกัดดังน้ีคือ นําส่วนของพืชที่
อบแห้งข้างต้นชนิดละ 5 กิโลกรัม ใส่ในขวดแก้วขนาด 20 ลิตร เติมตัวทําละลายนอร์มอลเฮกเซน ลง
ไปจนท่วมตัวอย่าง ปิดปากขวดให้สนิท ทิ้งไว้ 7 วัน นําสารละลายที่ได้กรองด้วยกระดาษกรองแบบ
หยาบ และระเหยด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator) นําสารที่ได้หลังจาก
ระเหยตัวทําละลายออกหมดแล้วไปใส่ในขวดสีชา ส่วนตัวทําละลายที่แยกออกมาได้นํากลับไปแช่กาก
ที่ได้จากการสกัดครั้งแรกซ้ํา เพ่ือสกัดนํ้ามันที่ยังหลงเหลืออยู่ ทําซ้ําแบบน้ีจํานวน 4 ครั้ง นําสารที่
สกัดได้ทั้งหมดแต่ละคร้ังมารวมกัน สารที่สกัดได้เรียกว่า “นํ้ามัน”  เช่น นํ้ามันขิง นํ้ามันข่า นํ้ามันไพล 
ฯลฯ จากน้ันนําส่วนของกากพืชที่เหลือจากการสกัดนํ้ามัน มาแช่ด้วยเอทานอลโดยวิธีการสกัด
เหมือนกับการสกัดนํ้ามันข้างต้น สารที่สกัดได้เรียกว่า “สารสกัดหยาบ” จากน้ันนํานํ้ามันและสาร
สกัดหยาบที่ได้จากพืชชนิดต่างๆ ไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมปลวกในห้องปฏิบัติการต่อไป 
ขั้นตอนการสกัดแสดงในภาพที่ 2 
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5. ศึกษาการถ่ายทอดความเป็นพิษโดยปลวกงานของสารฆ่าแมลงกลุ่ม IGRs และสาร
สกัดจากพืชบางชนิด 

คัดเลือกสารทดสอบที่ได้จากการทดลองในข้อ 3 และข้อ 4 ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าปลวก
ได้ ดี  ซึ่ งจากผลการทดลองในข้อ  3 คัดเลือกสาร  2 ชนิด  คือ  สารลูเฟนนูรอน  และสาร 
ฟลูเฟนนอกซูรอน ส่วนผลการทดลองในข้อ 4 คัดเลือกนํ้ามันจากพืช 3 ชนิด คือ นํ้ามันเมล็ดสะเดา
ช้าง ดีปลี และพริกไทย มาทดสอบการถ่ายทอดความเป็นพิษโดยปลวกงาน เปรียบเทียบกับการใช้
สารฆ่าแมลงฟิโปรนิลและนํ้าเป็นชุดควบคุม 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design, CRD)  
ทรีทเมนต์ประกอบด้วยสารฆ่าแมลงและนํ้ามันจากพืชข้างต้นเปรียบเทียบกับสารฆ่าแมลงฟิโปรนิล
และน้ําเป็นชุดควบคุม เตรียมสารทดสอบในนํ้า 100 มิลลิลิตร (ใช้สารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ตามอัตราใน
ตารางที่ 1 ส่วนนํ้ามันจากพืชใช้ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์) นํากระดาษลังมาตัดเป็นช้ินเล็กๆ แล้ว
นําไปแช่ในสารทดสอบเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง นํามาใส่ในจานเลี้ยงเช้ือ ปล่อยปลวกงานจํานวน 10 ตัว ให้
กินเหย่ือที่ผสมสารทดสอบไว้เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากน้ันนําปลวกงานจํานวน 1 ตัวที่ยังมีชีวิตไป
ใส่ในจานเลี้ยงเช้ือที่ใส่ดินอบฆ่าเช้ือและพรมนํ้าให้มีความช้ืนพอสมควรและมีปลวกงานจํานาน 10 ตัว 
แล้วนําไปเก็บไว้ที่มืด แต่ละทรีทเมนต์ทําซ้ํา 5 ครั้ง 

บันทึกจํานวนการตายของปลวกงานท่ีไม่ได้กินเหยื่อพิษโดยตรงหลังจากทดสอบเป็นเวลา  
24 48 72 96 และ 120 ช่ัวโมง เพ่ือดูความสารมารถการถ่ายทอดสารพิษไปของปลวกงานที่กินเหย่ือ
พิษไปยังปลวกงานที่ไม่กินเหย่ือพิษโดยตรง คํานวณเปอร์เซ็นต์การตายของปลวกงานที่ไม่กินเหย่ือพิษ
โดยตรงของสารทดสอบแต่ละชนิด วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียระหว่างทรีทเมนต์โดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) 
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ผลการทดลอง และวิจารณ ์
 
1. ทดสอบการออกฤทธิ์แบบกินตายในรูปของเหย่ือพิษของสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลง 

(IGRs) บางชนิดที่มีต่อปลวก C. curvignathus Holmgren 
สารฆ่าแมลงกลุ่ม IGRs มีพิษต่อปลวกงาน C. curvignathus แบบกินตายแตกต่างกัน เมื่อ

พิจารณาจากค่าความเป็นพิษ (LC50) ดังแสดงในตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า สาร lufenuron มีพิษต่อ
ปลวกสูงสุดเน่ืองจากมีค่า LC50 ตํ่าสุด รองลงมาได้แก่สาร flufenoxuron  chlorfluazuron 
buprofezin และ novaluron ตามลําดับ  หากพิจารณาความเข้มข้นและระยะเวลาในการออกฤทธ์ิ
ของสารที่ใช้ทดสอบพบว่า สารฆ่าแมลงกลุ่ม IGRs ออกฤทธ์ิช้า โดยพบปลวกตายน้อยกว่า  
20 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่ปลวกกินเหยื่อพิษของสารทดสอบเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง (ภาพท่ี 6) ที่เวลา  
48 ช่ัวโมงพบปลวกตายสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาร lufenuron และ flufenoxuron ที่ความ
เข้มข้นสูงสุด 5,000 ppm ทําให้ปลวกตาย 84 และ 52 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และเมื่อเวลานานข้ึน
ส่งผลให้ปลวกตายมากขึ้น โดยสาร lufenuron ทําให้ปลวกตาย 100 เปอร์เซนต์ ที่เวลา 96 ช่ัวโมง 
ส่วนสาร flufenoxuron ทําให้ปลวกตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 120 ช่ัวโมง ในขณะที่สารทดสอบ
ชนิดอ่ืนๆ ไม่สามารถทําให้ปลวกตายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ทุกระดับความเข้มที่ใช้ทดสอบ (ภาพที่ 6) 
ดังน้ัน สาร lufenuron และ flufenoxuron มีศักยภาพที่จะนําไปใช้เป็นเหย่ือพิษควบคุมปลวกชนิดน้ี
ได้ 

มีรายงานการศึกษาผลของสาร lufenuron ที่มีต่อปลวก  Coptotermes formosanus 
Shiraki โดยให้ปลวกกินกระดาษกรองที่มีสารดังกล่าวที่ระดับความเข้มข้น 250, 500 และ  
1,000 ppm เปรียบเทียบกับชุดควบคุมในห้องปฏิบัติการ หลังจากทดสอบเป็นเวลา 30-320 วัน ทํา
ให้การอยู่รอด การเดิน การสร้างอุโมงค์ทางเดิน และการกินอาหารลดลงอย่างมีนัยสําคัญ  
(Wang et al., 2014) Gautam และ Henderson (2014) ได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่ม 
IGRs 3 ชนิดได้แก่ lufenuron diflubenzuron และ noviflumuron โดยให้ปลวกชนิดดังกล่าว
ข้างต้นกินสารทดสอบ หลังจากน้ัน 6 สัปดาห์พบว่า ปลวกที่กินสารทดสอบทั้งสามชนิดตายเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยเฉพาะอย่างย่ิงปลวกที่ได้รับสาร lufenuron มี
การตายสูงกว่าสารทดสอบอีก 2 ชนิด Lewis และ Forschler (2010) ได้ทดสอบผลของสารกลุ่ม 
IGRs 5 ชนิดที่มีต่อปริมาณของโปรโตซัวในลําไส้ส่วนหลัง (hind gut) ของปลวก Reticulitermes 
flavipes (Kollar) หลังทดสอบ 3 วันทําให้ปริมาณของโปรโตซัวในลําไส้ลดลงมากกว่า 30เปอร์เซ็นต์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาร lufenuron มีการลดลงมากกว่าสารชนิดอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองใน
ครั้งน้ีที่สาร lufenuron มีพิษฆ่าปลวก C. curvignathus ได้ดีที่สุด 
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ตารางที่ 2 ค่า LC50 แบบกินตายของสารฆ่าแมลงกลุ่มยับย้ังการเจรญิเติบโตของแมลงชนดิต่างๆ 
ต่อปลวก Coptotermes curvignathus Holmgren เป็นเวลา 24 48 72 96 และ 120 ชั่วโมง 
 

 LC50 (ppm) 
ชนิดของสารทดสอบ 24 ช่ัวโมง 48 ช่ัวโมง 72 ช่ัวโมง 96 ช่ัวโมง 120 ช่ัวโมง 
บูโปรเฟซิน 522,441.6 307,838.2 1,9041.6 4,137.4 830.6 
คลอร์ฟลูอะซูรอน 66,314.0 17,038.5 8,053.7 2,846.2 1,054.3 
ฟลูเฟนอกซูรอน 346,298.0 6,993.8 2,447.5 1,057.3 505.6 
ลูเฟนูรอน  21,862.6 4,450.9 1,920.5 718.9 323.7 
โนวาลูรอน  2093,899.7 767,467.5 21,5004.7 14,370.2 2,939.8 

 
สารฆ่าแมลงกลุ่ม IGRs ไม่ออกฤทธ์ิฆ่าปลวกทันที แต่จะค่อยออกฤทธ์ิช้าๆ หลังจากกินสาร

เข้าไป ที่เวลา 24 ช่ัวโมง พบการตายน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของสารทดสอบทุกชนิด แต่หลังจาก  
48 ช่ัวโมง เปอร์เซ็นต์การตายเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเด่นชัด (ภาพที่ 6) โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาร lufenuron 
พบปลวกตายมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้นสูงสุดที่ใช้ทดสอบ (5,000 ppm) (ภาพที่ 6) 
นอกจากชนิดของสารที่ใช้ทดสอบแล้ว ความเข้มข้นที่สูงขึ้นส่งผลให้การตายของปลวกงาน  
C. curvignathus เพ่ิมสูงขึ้น (ภาพที่ 6)   
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ภาพท่ี  6 เปอร์เซ็นต์การตายของปลวกงาน Coptotermes curvignathus Holmgren 
หลังจากกินเหยื่อพิษของสาร novaluron, buprofezin, lufenuron, chlorfluazuron และ 
flufenoxuron ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 48 72 96 และ 120 ชั่วโมง 
 
2. ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการตายของปลวก Coptotermes curvignathus 
Holmgren 

นํ้ ามันและสารส กัดหยาบจากพืชที่ ใ ช้ทดสอบทั้ ง  10  ชนิด  มี พิษ ต่อปลวกงาน  
C. curvignathus แตกต่างกัน ขึ้นกับชนิดของพืชที่ใช้ทดสอบ ความเข้มข้น ระยะเวลาการได้รับ
สารพิษ ตัวทําละลายที่ใช้ในการสกัด และวิธีการเข้าสู่ลําตัวปลวกของสารทดสอบ หากพิจารณาค่า 
LC50 ที่เวลา 120 ช่ัวโมง (ตารางที่ 3) กลุ่มพืชที่มีพิษสูง ได้แก่ สะเดาช้าง ดีปลี พริกไทย และไพล
เน่ืองจากมีค่า LC50 ค่อนข้างตํ่า หากพิจารณาความเข้มข้นที่ทําให้ปลวกตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 
120 ช่ัวโมง พบว่า นํ้ามันดีปลีมีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยใช้ความเข้มข้น 2,000 ppm รองลงมาได้แก่
นํ้ามันพริกไทย สะเดาช้าง และไพล โดยต้องใช้ความเข้มข้น 2,500 ppm, 3,000 ppm และ  
10,000 ppm ตามลําดับ (ภาพที่ 7-10) กลุ่มที่มีพิษปานกลาง ได้แก่ ขิงและกานพลู และกลุ่มที่มีพิษ
ตํ่า ได้แก่ กระทือ ข่า กระชาย และกระวาน การตายของปลวกเพ่ิมสูงขึ้นตามความเข้มข้นและ
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ระยะเวลาการได้รับสารพิษ (ภาพที่ 7-10) นํ้ามันพืชทดสอบที่ได้จากการสกัดด้วยนอร์มอลเฮกเซนมี
พิษสูงกว่าสารสกัดหยาบที่ได้จากเอทธานอลเป็นตัวทําละลาย และการได้รับสารทดสอบโดยการ
สัมผัสมีพิษสูงกว่าการได้รับสารโดยการกิน (ตารางที่ 3) ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่านํ้ามันสะเดาช้างที่มี
พิษสูงกับปลวก C. curvignathus ให้ผลใกล้เคียงกับการศึกษาของ Doolittle และคณะ (2007) ที่
รายงานว่า สารสกัดจากสะเดาอินเดีย (Azadirachta indica) ที่ระดับความเข้มข้น 1 ppm สามารถ
ลดประชากรของโปรโตซัว Pseudotrichonympha grassii ที่อยู่ในลําไส้ส่วนหลังของปลวก 
Coptotermes formosanus แล้วทําให้ปลวกตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโปรโตซัวดังกล่าวช่วยย่อย
เซลลูโลสในลําไส้ของปลวก แต่อย่างไรก็ตาม นํ้ามันสะเดาช้าง (A. excelsa) ออกฤทธ์ิฆ่าปลวกโดย
การสัมตายดีกว่ากินตาย เน่ืองจากมีค่า LC50 แบบสัมผัสตายเท่ากับ 110.8 ppm ตํ่ากว่าแบบกินตาย
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5,618.3 ppm  (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นว่าปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการตายของปลวก  
C. curvignathus ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการลดประชากรของโปรโตซัวในลําไส้ปลวกแต่อย่างใด 
เน่ืองจากการสัมผัสนํ้ามันสะเดาช้างผ่านทางผนังลําตัวของปลวกไม่มีโอกาสเข้าสู่ลําไส้ส่วนหลังของ
ปลวกได้     

สารสกัดจากพริกไทยและดีปลีซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน มีพิษสูงต่อปลวก C. curvignathus   
โดยมีค่า dermal LC50 เท่ากับ 121.9 ppm และ 120.2 ppm ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ให้ผล
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chieng และ Assim (2008) โดยทดสอบนํ้ามันที่สกัดได้จากใบพืช  
Piper sarmentosum ที่ระดับความเข้มข้น 10,000 ppm กับปลวก Coptotermes sp. สามารถฆ่า
ปลวกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 2 วัน ส่วนสารสกัดจากข่าที่ได้จากการทดลองในครั้งน้ีจัดอยู่ใน
กลุ่มมีพิษตํ่า ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ Abdullah และคณะ (2015) ที่พบว่า นํ้ามันหอมระเหย
จากข่าออกฤทธ์ิฆ่ าปลวก  C. curvignathus โดยการกินไ ด้ ดี เ น่ืองจากมีค่ า  
oral LD50 ที่เวลา 72 ช่ัวโมง เท่ากับ 3,456 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะที่ค่า oral LC50 ที่เวลา  
120 ช่ัวโมงจากผลการศึกษาคร้ังน้ี เท่ากับ 59,598.3 ppm (mg/Kg) (ตารางที่ 3) เป็นไปได้ว่าวิธีการ
สกัดนํ้ามันจากข่าสดในการทดลองของ Abdullah และคณะ (2015) ส่งผลให้มีปริมาณสาร  
1,8-cineol ซึ่งเป็นสารออกฤทธ์ิหลักที่สําคัญที่พบในข่ามากกว่าการใช้ข่าที่นําไปตากแห้ง ก่อนนํามา
สกัดนํ้ามันในการศึกษาคร้ังน้ี นอกจากน้ี Roszaini และคณะ (2013) ได้ทดสอบพิษของนํ้ามันหอม
ระเหยจากไม้การบูร (Cinnamomum camphora (L.) Presl.) ใบตะไคร้หอม (Cymbopogon 
nardus Rendle) ใบ Melaleuca cajuputi และ Dipterocarpus sp. ต่อปลวก C. curvignathus 
พบว่านํ้ามันจากใบ Dipterocarpus sp. มีพิษสูงสุด โดยมีค่า dermal LC50 ที่ 24 ช่ัวโมงเท่ากับ 
16,000 ppm  รองลงมาได้แก่นํ้ามันตะไคร้หอม การบูร และ Melaleuca cajuputi โดยมีค่า 
dermal LC50 เท่ากับ 39,400, 41,400 และ 46,000 ppm ตามลําดับ            

นํ้ามันของพืชทดสอบซึ่งใช้นอร์มอลเฮกเซนเป็นตัวทําละลายในการสกัดของการศึกษาครั้งน้ี
ส่วนใหญ่มีพิษสูงกว่าสารสกัดหยาบที่ใช้เอทธานอลเป็นตัวทําละลายในการสกัด โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การได้รับสารโดยการสัมผัสจะมีพิษที่สูงกกว่าการได้รับสารโดยการกิน ดังแสดงใน ตารางที่ 3  เป็นไป
ได้ว่านํ้ามันสามารถแทรกซึมผ่านผนังลําตัวของปลวกได้ดีกว่าสารสกัดหยาบ เน่ืองจากนํ้ามันสามารถ
ละลายขั้นของไขมันที่เป็นองค์ประกอบของผนังลําตัวของแมลงซึ่งทําหน้าที่ป้องกันการสูญเสียนํ้าออก
จากร่างกายของแมลง ซึ่งการศึกษาของ Moein และ Farrag (2000) ที่สกัดสารจากพริกไทยด้วยตัว
ทําละลายที่แตกต่างกัน คือ เฮกเซน เอทธานอล และปิโตรเลียม อีเทอร์ แล้วทดสอบกับปลวก 
Cryptotermes brevis พบว่า ที่ระดับความเข้มข้น 5,000 ppm สารที่สกัดด้วยเฮกเซนทําให้ปลวก
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ตายสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ หลังจากทดสอบเป็นเวลา 2 วัน ส่วนสารที่สกัดด้วย เอทธานอล และ
ปิโตรเลียม อีเทอร์ ทําให้ปลวกตาย 4.7 เปอร์เซ็นต์ และ 14.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งให้ผลสอด
กล้องกับการทดลองครั้งน้ีที่นํ้ามันพริกไทยที่สกัดด้วยเฮกเซนมีพิษต่อปลวก C. curvignathus สูงกว่า
สารสกัดหยาบที่สกัดด้วยเอทธานอล โดยค่า LC50 ของน้ํามันพริกไทยแบบสัมผัสตายเท่ากับ  
121.9 ppm ในขณะที่ค่าดังกล่าวของสารสกัดหยาบพริกไทยมีค่าเท่ากับ 7,670.3 ppm (ตารางที่ 3) 
นอกจากน้ี Abdullah และคณะ (2015) รายงานว่า นํ้ามันหอมระเหยจากข่าออกออกฤทธ์ิยับย้ังการ
กินอาหารของปลวก C. curvignathus และ C. gestroi ได้ดีกว่าสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยเมทธานอล           

พืชส่วนใหญ่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีออกฤทธ์ิแบบสัมผัสตายดีกว่าแบบกินตาย ยกเว้นสาร
สกัดหยาบของไพล ข่า และกานพลูที่ออกฤทธ์ิแบบกินตายดีกว่าแบบสัมผัสตาย (ตารางที่ 3) เป็นไป
ได้ว่าสารสกัดจากพืชที่ใช้ในการทดสอบทั้งส่วนที่เป็นนํ้ามันและสารสกัดหยาบ ประกอบด้วยสารออก
ฤทธ์ิมากกว่า 1 ชนิดซึ่งอาจจะออกฤทธ์ิขับไล่แมลง (repellent) หรือยับย้ังการกินของแมลง 
(antifeedant) ทําให้ปลวกกินอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชทดสอบดังกล่าวลดน้อยลง ซึ่ง
เหตุผลดังกล่าวมีความเป็นได้เน่ืองจากมีรายงานว่านํ้ามันเมล็ดสะเดาอินเดียออกฤทธ์ิยับย้ังการกิน
อาหารของปลวก Reticulitermes speratus (Serit et al., 1992) ในขณะที่นํ้ามันกานพลูออกฤทิ์
ขับบไล่ปลวก Coptotermes formosanus (Chen et al., 2002)     
 
ตารางที่ 3 ค่า LC50 แบบสมัผัสตายและกินตายของน้าํมันและสารสกัดหยาบจากพืชชนิดต่างๆ 
ต่อปลวกงาน Coptotermes curvignathus Holmgren ที่เวลา 120 ชั่วโมง 
 LC50 (ppm) 
 สัมผสัตาย กินตาย 
ชนิดของพืช นํ้ามัน สารสกัดหยาบ นํ้ามัน สารสกัดหยาบ
สะเดาช้าง 110.8 10,859.9 5,618.3 23,860.6
ไพล 566.8 19,465.3 9,709.9 18,731.8
กระทือ 4,198.6 21,836.6 31,807.9 63,962.4
กระชาย 2,677.9 26,444.3 56,236.5 43,402.5
ขิง 1,051.1 19,302.4 12,782.6 25,031.7
ข่า 10,604.9 41,226.0 59,598.3 31,675.2
พริกไทย 121.9 7,670.3 7,507.6 12,630.6
ดีปลี 120.2 6,654.0 4,382.6 12,032.4
กระวาน 18,021.4 18,794.2 53,836.4 27,224.7
กานพลู 1,743.0 30,458.3 14,846.4 29,288.7
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ภาพที่  7 เปอร์เซ็นต์การตายของปลวกงาน Coptotermes curvignathus Holmgren หลัง
สัมผัสน้ํามันจากพืชที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 48 72 96 และ 120 ชั่วโมง 
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ภาพท่ี  8 เปอร์เซ็นต์การตายของปลวกงาน Coptotermes curvignathus Holmgren หลังกิน
เหย่ือพิษของน้ํามันจากพืช ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 48 72 96 และ 120 ชั่วโมง 
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ภาพที่  9 เปอร์เซ็นต์การตายของปลวกงาน Coptotermes curvignathus Holmgren หลัง
สัมผัสสารสกัดหยาบจากพืช ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 48 72 96 และ 120 ชั่วโมง 
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ภาพท่ี  10 เปอร์เซ็นต์การตายของปลวกงาน Coptotermes curvignathus Holmgren หลัง
กินเหยื่อพิษของสารสกัดหยาบจากพืช ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 48 72 96 และ  
120 ชั่วโมง 
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3. การถ่ายทอดความเป็นพิษโดยปลวกงานของสารฆ่าแมลงกลุ่ม IGRs และสารสกัดจากพืชบางชนิด 
จากการทดสอบความสามารถในการถ่ายทอดพิษในรูปเหย่ือพิษของสารฆ่าแมลงกลุ่ม IGRs  

2 ชนิด และสารสกัดจากพืช 3 ชนิด ที่ฆ่าปลวกงาน C. curvignathus ได้ดีจากการทดสอบเบ้ืองต้น 
เปรียบเทียบสารฆ่าแมลงฟิโปรนิลและชุดควบคุม พบว่า เปอร์เซ็นต์การตายของปลวกระหว่าง 
ทรีทเมนต์ต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P<0.01) ดังแสดงในตารางที่ 4 ที่เวลา  
24 ช่ัวโมง สารฟิโปรนิล นํ้ามันสะเดาช้าง และนํ้ามันดีปลี ทําให้ปลวกตายสูงกว่าสารทดสอบอื่นๆ 
และเปอร์เซ็นต์การตายเพ่ิมสูงขึ้นหลังจากปลวกได้รับสารนานขึ้นเป็น 48 72 96 และ 120 ช่ัวโมง 
ตามลําดับ และเมื่อสิ้นสุดการทดสอบท่ีเวลา 120 ช่ัวโมง พบว่า นํ้ามันดีปลี ออกฤทธ์ิฆ่าปลวกได้ดี
ที่สุด และปลวกสามารถถ่ายทอดสารทดสอบไปยังปลวกตัวอ่ืนได้ จึงส่งผลให้ปลวกตัวอ่ืนตาย 30 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ สารฟิโปรนิล สามารถออกฤทธ์ิควบคุมปลวกได้ 26 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนํ้ามัน
สะเดาช้าง นํ้ามันพริกไทย สารลูเฟนนูรอน และสารฟลูเฟนนอกซูรอน สามารถออกฤทธ์ิฆ่าปลวกได้ 
24 22 18 และ 14 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  
 จากการทดลอง พบว่า สารสกัดจากดีปลีสามารถควบคุมปลวกได้ดีว่าสารทดสอบชนิดอ่ืนๆ 
แต่ต้องใช้ระยะเวลานานเน่ืองจากพืชในวงศ์ Piperaceae มีสารประกอบ piperamide        ซึ่งเป็น
สารที่สามารถใช้ในการควบคุมแมลงขนาดเล็ก และสามารถลดการพัฒนาการต้านทานลงได้เมื่อนําไป
ผสมกับสารเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือผสมกับสารฆ่าแมลงจากธรรมชาติชนิดอ่ืน เช่น   ไพรีทรัม 
(pyrethrum) (Scott et al., 2008) 
 จากการศึกษาความสามารถในการถ่ายทอดพิษของปลวก C. curvignathus พบว่า ปลวก
สามารถถ่ายทอดสารเคมีไปยังปลวกตัวอ่ืนๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับขอมูลของ รุ่งทิพย์ (2556) ที่รายงาน
ว่าปลวกงานมีหน้าที่หาอาหารมาเลี้ยงปลวกอ่ืนๆ ในรัง แต่ด้วยความที่ปลวกไม่มีตา ดังน้ัน ปลวกจะ
ใช้ประสาทสัมผัสที่รับกลิ่นและรับแรงสั่นสะเทือน ซึ่งต้ังอยู่บริเวณที่หัวและท้อง ปลวกจะใช้วิธีการ
สื่อสาร โดยมีพฤติกรรมเขี่ยอยู่สองอย่าง  คือ เขี่ยปาก (stomodeal feeding) โดยการเลียสัมผัสกัน
ตลอดเวลากับวรรณะอ่ืนๆ จึงสามารถถ่ายทอดอาหารจากตัวหน่ึงไปอีกตัวหน่ึงได้  บางคนเรียกว่า 
พฤติกรรมเลียแต่ปลวกไม่มีลิ้นจึงเรียกพฤติกรรมเขี่ย  ปลวกมีส่วนของหนวดกระตุ้นฝ่ายตรงข้าม และ
เอาปากตัวเองไปจ่อที่ปากฝ่ายตรงข้ามเพ่ือรับอาหารจากปากของอีกฝ่าย  และพฤติกรรมน้ียังมีผลต่อ
ปรากฏการณ์ในด้านอ่ืนของสังคมเพ่ือสื่อสารกัน 
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ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์การตายของปลวก C. curvignathus Holmgren หลังได้รับสารทดสอบ
ชนิดต่างๆ ที่ความเข้มขน้ต่างๆ ที่เวลา 24 48 72 96 และ120 ชั่วโมง ในห้องปฏิบติัการ 

สารทดสอบ 
เปอร์เซ็นต์การตายของปลวก (Means±S.D.)1/ 

24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 96 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 
ชุดควบคุม  0.0±0.0a2/ 0.0±0.0a 2.0±0.5a 2.0±0.5a 2.0±0.5a 
ฟิโปรนิล 10.0±1.5bc 10.0±1.5bc 14.0±2.2bc 24.0±3.8c 26.0±4.0cd 
ลูเฟนนูรอน 6.0±1.0ab 10.0±1.6bc 12.0±2.0b 16.0±2.5bc 18.0±2.8bc 
ฟลูเฟนนอกซูรอน 4.0±0.8ab 6.0±1.0b 10.0±1.6ab 12.0±1.932b 14.0±2.2b 
น้ํามันสะเดาช้าง 10.0±1.6bc 14.0±2.2cd 18.0±2.8bc 22.0±3.4bc 24.0±3.7cd 
น้ํามันดีปลี 12.0±1.9c 18.0±2.8d 22.0±3.4c 26.0±3.9c 30.0±4.6d 
น้ํามันพริกไทย 6.0±1.0ab 10.0±1.5bc 16.0±2.5bc 18.0±2.8bc 22.0±3.4bcd 

F-test ** ** ** ** ** 
CV. 1.4 1.2 1.8 2.1 1.9 

 

1/ เปอร์เซ็นต์ค่าเฉล่ียจากการทดสอบ 5 ซ้ํา 
2/ ตัวเลขในสดมภ์ที่กํากับด้วยตัวอักษรแตกต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 95% 
(P<0.05) จากการเปรียบเทียบโดยวิธี DMRT   
** มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 
 
สรุป 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลง ต่อการควบคุมปลวก 
C. curvignathus โดยให้ปลวกได้รับสารฆ่าแมลงกลุ่ม IGRs 5 ชนิด พบว่า สารลูเฟนนูรอน และ สาร
ฟลูเฟนนอกซูรอน ออกฤทธ์ิควบคุมปลวก C. curvignathus ได้ดีที่สุด ส่งผลให้ปลวกตาย 100
เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าต้องใช้ระยะเวลานาน 4-5 วัน ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช
บางชนิดต่อการควบคุมปลวกชนิดดังกล่าว โดยทดสอบความเป็นพิษแบบกินตาย และแบบสัมผัสตาย
ของนํ้ามัน และสารสกัดหยาบจากพืชชนิดต่างๆ น้ัน สารสกัดจากพืชออกฤทธ์ิแบบสัมผัสตายดีกว่า
แบบกินตาย และการสกัดด้วยตัวทําละลายนอร์มอลเฮกเซน มีพิษสูงกว่าการสกัดด้วยตัวทําละลายเอ
ทานอล โดยนํ้ามันดีปลีที่สกัดด้วยตัวทําละลายนอร์มอลเฮกเซน ออกฤทธ์ิสัมผัสตายได้ดีที่สุด 
รองลงมา ได้แก่นํ้ามันพริกไทย และนํ้ามันสะเดาช้าง ตามลําดับ ส่วนการศึกษาความสามารถในการ
ถ่ายทอดสารพิษของปลวกงานไปสู่ปลวกงานตัวอ่ืนน้ัน ปลวกงานท่ีได้รับเหย่ือพิษของสารทดสอบ 
สามารถถ่ายทอดสารพิษไปยังปลวกงานปกติได้ โดยปลวกงานที่ได้รับเหย่ือพิษจากนํ้ามันดีปลี 
สามารถถ่ายทอดความเป็นพิษไปสู่ปลวกงานปกติได้สูงสุด เน่ืองจากพบปลวกงานตายสูงสุดรองลงมา
ได้แก่ เหย่ือพิษจาก     สารฟิโปรนิล นํ้ามันสะเดาช้าง นํ้ามันพริกไทย สารลูเฟนนูรอน และสารฟลู
เฟนนอกซูรอน ตามลําดับ 

 สรุปได้ว่าสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลง 2 ชนิด ได้แก่ สารลูเฟนนูรอน และ สารฟลู
เฟนนอกซูรอน และนํ้ามันดีปลี นํ้ามันพริกไทย และนํ้ามันสะเดาช้าง มีความเป็นไปได้ที่จะนํามา
พัฒนาเพ่ือใช้ควบคุมปลวก C. curvignathus ต่อไป และน่าจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับการ
ควบคุมปลวกชนิดน้ี เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์กลุ่มอ่ืน แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษา
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ทางการใช้สารดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต 
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