การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ผลของสารสกัดจากเมล็ดและใบสะเดาไทยต่ อการตายของลูกนํา้ ยุงลายบ้ าน
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บทคัดย่ อ

การศึกษาเปรี ยบเทียบสารสกัดสะเดาไทย (Azadirachta siamensis) ได้ แก่ นํ ้ามัน สารสกัดจากเมล็ด
และสารสกัดจากใบต่อการตายของลูกนํา้ ยุงลายบ้ านระยะที่ 4 โดยวิธีจุ่มในสารทดสอบ ความเข้ มข้ นในการ
ทดสอบเป็ นแบบเจือจางเป็ นลําดับ ทดสอบกับลูกนํ ้า 25 ตัว การทดลองทังหมดทํ
้
าซํ ้า 4 ครัง้ ใช้ นํ ้ากลัน่ เป็ นตัว
ควบคุม การทดสอบพบว่าความเข้ มข้ น 0.16 % ของนํ ้ามัน และความเข้ มข้ น 0.8 % ของสารสกัดเมล็ดทําให้
ลูกนํ ้ายุงลายบ้ านระยะที่ 4 ตาย 100 % ในระยะเวลา 48 ชัว่ โมง ไม่มีการตายเกิดขึ ้นในกลุ่มควบคุม สารสกัด
สะเดาไทยที่มีผลต่อการตายของลูกนํ ้าดีที่สดุ คือนํ ้ามันสะเดาไทยมีค่าความเข้ มข้ นต่อการตายของลูกนํ ้า LC 50
และ LC 90 ที่เวลา 48 ชัว่ โมงเท่ากับ 0.0139 % และ 0.1277 % รองลงมาคือสารสกัดเมล็ดสะเดาไทยซึง่ มีค่า
ดังกล่าวเท่ากับ 0.2000 % และ 0.5087 % ส่วนสารสกัดใบสะเดาไทยมีค่าดังกล่าวเท่ากับ 1.5147 % และ
6.3547 % นอกจากนีย้ งั พบว่าสะเดาไทยสามารถยับยัง้ การเจริ ญเติบโต ทําให้ ระยะการเป็ นลูกนํ ้าและตัวโม่ง
ยาวนานขึ ้น อีกทังทํ
้ าให้ เกิดความพิการในแต่ละระยะที่พฒ
ั นาจากลูกนํ ้าไปเป็ นตัวโม่ง และยังเป็ นสารยับยังการ
้
กินอาหารของลูกนํ ้าอีกด้ วย

ABSTRACT

The study was compare the effects from different formulations of the Thai Neem extracts
(Azadirachta siamensis) including oil, seed and leaves on mortality of early 4th Aedes aegypti larvae
were assesses by dip bioassay test, concentrations in the test was serial dilution. These experiments
were replicated for four times on 25 larvae, a control group was exposed to distilled water. The result
shown that concentration at 0.16% of oil and 0.8% of seed extracts gave early 4th Aedes aegypti
larvae die at 48 hrs. No mortality occurred in control group. Neem oil was the most effects on larvae
died, with LC 50 and LC 90 values for larvae at 48hrs were 0.0139 % and 0.1277 %. While, seed extract
with LC 50 and LC 90 values were 0.2000 % and 0.5087 %. Leaves extract with LC 50 and LC 90 values
were 1.5147 % and 6.3547 %. In addition, the impact of Azadirachta siamensis was further observed,
it’s found that herb caused effects on inhibit growth regulatory, prolongation of larvae and pupae
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period, deformities in different development stage of larvae to pupa and shown antifeedant effect on
larvae stage.
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คํานํา
ปั จจุบัน การควบคุมยุงพาหะเป็ นมาตรการหลักในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก เพราะวัคซีน สําหรั บ
ป้องกันโรคไข้ เลือดออกกําลังอยู่ระหว่างการทดลองในภาคสนาม คาดว่าต้ องใช้ เวลาในการพัฒนา และยังไม่มียา
ที่สามารถกําจัดเชือ้ ไวรั สเดงกีซึ่งเป็ นสาเหตุของโรคไข้ เลือดออก การรั กษาจึงเป็ นการรั กษาตามอาการเท่านัน้
โดยพาหะนําโรคที่สําคัญคือยุงลายบ้ าน (Aedes aegypti) ส่วนในชนบทบางพืน้ ที่จะมียุงลายสวน (Aedes
albopictus) เป็ นพาหะนําโรคร่ วม (WHO, 2012) จึงมีการนําสารเคมีมาใช้ ในการควบคุมและกําจัดยุง แต่การใช้
สารเคมีคอ่ นข้ างล้ มเหลวเนื่องจากมีราคาค่อนข้ างแพง ทําให้ เกิดการสร้ างความต้ านทานของยุง เกิดการเปลี่ยน
พฤติกรรมของยุง และเป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้ อม (Norbert et al.,2010) จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ สมุนไพรในการ
ควบคุมยุงมากขึน้ ซึ่งสารที่ มีพฤกษเคมีในการกํ าจัดศัตรู พืชที่ โดดเด่นที่ สุดคือสะเดาอินเดีย (Azadirachta
indica) เนื่ อ งจากฤทธิ์ ของสารประกอบทางชี วภาพในเมล็ด และส่วนต่างๆมี ผ ลในการกํ าจัด การยับ ยัง้ การ
เจริ ญเติบโต การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแมลงหลายสกุลรวมถึงยุงด้ วย (Schmutterer,1995 ;ขวัญชัย, 2540)
ในต่างประเทศมีการศึกษาฤทธิ์ของสะเดาอินเดียอย่างหลากหลาย พบว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าลูกนํ ้ายุงลาย (Aedes
mosquitoes) (Marcello et al.,2010; Rajan and Savarimuthu.,2011) ยุงก้ นปล่อง (Anopheles mosquitoes)
(Aliero,2003; Fredros et al.,2007) และยุงรํ าคาญ (Culex mosquitoes) (Virenda et al.,2009; Lata et
al.,2009) ยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของลูกนํ ้ายุงและดักแด้ (Claus et al.,1984 ;Preeti et al.,2006; Andress et
al.,2011; Gunasekaran et al.,2009) ส่วนการศึกษาสะเดาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาในการ
ป้องกันกําจัดแมลงศัตรู พืช การศึกษาสะเดาต่อยุงยังมีน้อยมากในประเทศไทย โดยมานิตย์ นาคสุวรรณ (2543)
ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดาและนํ ้ามันสะเดาต่อลูกนํ ้ายุงลาย (Aedes aegypti) พบว่าสารดังกล่าวมี
ผลในการเป็ นสารฆ่าแมลง สารยับยัง้ การวางไข่ และสารไล่ยุงลาย นอกจากนีม้ ีการศึกษาฤทธิ์ ของสะเดาช้ าง
(Azadirachta excelsa Jack.) พบว่าสามารถขับไล่และป้องกันการดูดเลือดของยุง (วิภาวดี, 2547; มนัสวี,
2551) นอกจากนี ้ยังมีฤทธิ์ฆ่าลูกนํ ้าและตัวโม่งได้ (เอกราช, 2552)
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบสารสกัดจากสะเดาไทย (Azadiractha siamensis) (นํ ้ามัน
สารสกัดจากเมล็ด สารสกัดจากใบ) ต่อการตายของลูกนํ า้ ยุงลายบ้ าน (Aedes aegypti) ซึ่งเป็ นการใช้ พืช
สมุนไพรท้ องถิ่นที่ มีมากในประเทศไทยให้ เกิ ดประโยชน์ และอาจเป็ นไปได้ ที่จะพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ เพื่ อลด
ต้ นทุนการนําเข้ าสารเคมีสงั เคราะห์ที่เป็ นผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อมและเกิดการต้ านทานสารเคมี
0
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมสารสกัดจากสะเดาไทย
นํ ้ามันสะเดาไทย (ผสมสารอิมลั ซิฟลายเออร์ ) สารสกัดเมล็ดสะเดาไทยที่มีปริ มาณ Azardirachtin 0.1%
ได้ รับความอนุเคราะห์จากบริ ษัทผลิตภัณฑ์สะเดาไทย ส่วนสารสกัดใบสะเดาไทยทําการแช่ใบสะเดาบดแห้ งใน
สารละลายเอธานอลเป็ นเวลา 5 วัน กรองเศษใบสะเดาบดออกแล้ วนําสารละลายไประเหยด้ วยเครื่ องกลัน่ ระเหย
สารแบบหมุน (rotary evaporator) เมื่อระเหยตัวทําละลายออกหมดแล้ ว จะได้ สารสกัดจากใบสะเดาไทย นําไป
ละลายด้ วยนํ ้ากลัน่ และเก็บในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเพื่อใช้ ในการศึกษาขันต่
้ อไป
การทดสอบผลของสารสกัดสะเดาไทยต่ อลูกนํา้ ยุงลายบ้ าน
การทดสอบผลของสารสกัดสะเดาไทยต่อลูกนํ ้ายุงลายบ้ านได้ แบ่งการทดลองออกเป็ นสองส่วนคือการ
หาช่วงความเข้ มข้ นที่ทําให้ เกิดการตายของลูกนํา้ ยุงลายบ้ านในแต่ละส่วนของสะเดาไทย ได้ แก่ (นํา้ มันสะเดา
ไทย สารสกัดเมล็ดสะเดาไทย และสารสกัดใบสะเดาไทย) โดยศึกษาตามวิธีจ่มุ ในสารทดสอบ (dip bioassay)
โดยใช้ นํ ้ากลัน่ เป็ นส่วนผสม ให้ มีความเข้ มข้ นแบบเจือจางเป็ นลําดับ (serial dilution) อย่างน้ อย 4 ความเข้ มข้ น
ขึ ้นไป และการทดสอบความเข้ มข้ นของสารสกัดสะเดาไทยต่อการตายของลูกนํ ้ายุงลายบ้ านที่เวลา 12, 24, 36,
48, 60, 72, 84 และ 96 ชัว่ โมง ที่ระดับความเข้ มข้ นของสารสกัดสะเดาไทยที่แตกต่างกัน โดยนํ ้ามันสะเดาไทย
ศึกษาที่ช่วงความเข้ มข้ น 0.0012 %, 0.0025%, 0.005%, 0.01%, 0.02%, 0.04%, 0.08% และ 0.16% ส่วนสาร
สกัดเมล็ดสะเดาไทยศึกษาที่ช่วงความเข้ มข้ น 0.05%, 0.10%, 0.20%, 0.40%, 0.80% และ 1.6% สําหรับสาร
สกัดจากใบสะเดาไทยที่ความเข้ มข้ น 0.125%, 0.25%, 0.50%, 1.00%, 2.00% และ 4.00% (% extracts in
250ml distilled water) โดยทดลองในถ้ วยพลาสติกบรรจุนํา้ กลัน่ 250 มิลลิลิตร จากนันนํ
้ าลูกนํ ้ายุงลายบ้ าน
ระยะที่ 4 จํานวน 25 ตัวใส่ลงในถ้ วยที่มีสารสกัดสะเดาไทยดังกล่าว การทดลองทังหมดทํ
้
าซํ ้า 4 ครัง้ ส่วนในกลุ่ม
ควบคุมใช้ นํ ้ากลัน่ เป็ นตัวควบคุม

ผลและวิจาร์ ณผลการทดลอง
ช่วงความเข้ มข้ นของสารสกัดสะเดาไทย (นํ ้ามันสะเดาไทย สารสกัดเมล็ดสะเดาไทย และสารสกัดใบ
สะเดาไทย) ที่ทําให้ ลกู นํ ้ายุงลายบ้ านตายโดยวิธี dip bioassay ความเข้ มข้ นเป็ นแบบ serial dilution พบว่าช่วง
ความเข้ มข้ นที่ทําให้ ลกู นํ ้ายุงลายบ้ านตายสําหรับนํ ้ามันสะเดาไทยคือ 0.0012 % ถึง 0.16 % สําหรับเมล็ดสะเดา
ไทยคือ 0.05% ถึง 0.80% สําหรับใบสะเดาไทยคือ 0.125 % ถึง 4.00%
การทดสอบความเข้ มข้ นของสารสกัดสะเดาไทยต่อการตายของลูกนํ ้ายุงลายบ้ านระยะที่ 4 พบว่าความ
เข้ มข้ นที่ 0.16 % ของนํ ้ามันสะเดาไทย และความเข้ มข้ นที่ 0.8 % ของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาไทย สามารถทํา
ให้ ลกู นํ ้ายุงลายบ้ านระยะที่ 4 ตาย 100 % ในระยะเวลา 48 ชัว่ โมง ในขณะที่สารสกัดจากใบสะเดาไทยที่ความ
เข้ มข้ น 4.00% ไม่สามารถทําให้ เกิดการตายของลูกนํ ้า 100 % ในระยะเวลาที่ทดสอบ แต่สามารถทําให้ ลกู นํ ้า
ยุงลายบ้ านระยะที่ 4 ตายมากกว่า 90 % ที่เวลา 36 ชัว่ โมง ส่วนลูกนํ ้าในกลุ่มควบคุม (นํ ้ากลัน่ ) ไม่มีการตาย
เกิดขึ ้น (Table 1-3) นอกจากนี ้เมื่อนําอัตราการตายจริ งของลูกนํ ้ายุงลายบ้ านระยะที่ 4 ในแต่ละชนิดของสารสกัด
สะเดาไทย ไปวิเคราะห์คา่ ความเข้ มข้ นที่มีผลต่อการตายของลูกนํ ้า 50% และ 90% (LC 50 and LC 90 ) ที่เวลา 48
ชัว่ โมง ผลการวิเคราะห์ พบว่าสารสกัดสะเดาไทยที่มีผลต่อการตายของลูกนํ ้าดีที่สดุ คือนํ ้ามันสะเดาไทยซึ่งมีค่า
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LC 50 และ LC 90 ต่อการตายของลูกนํ ้าที่เวลา 48 ชัว่ โมงเท่ากับ 0.0139 % และ0.1277 % รองลงมาคือสารสกัด
จากเมล็ดสะเดาไทย ซึง่ มีค่าดังกล่าวต่อการตายของลูกนํ ้าที่เวลา 48 ชัว่ โมงเท่ากับ 0.2000 % และ 0.5087 %
ส่วนสารสกัดจากใบสะเดาไทยมีคา่ ดังกล่าวเท่ากับ 1.5147 % และ 6.3547 % ที่เวลา 48 ชัว่ โมง (Table 4)
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Table 1 Mortality of Aedes aegypti larvae after treated with Thai neem oil
Concentration
(%)
0.0012
0.0025
0.005
0.01
0.02
0.04
0.08
0.16

12
2.0
4.0
30.0
40.0
47.0
61.0
71.0
91.0

24
4.0
6.0
32.0
42.0
49.0
64.0
72.0
97.0

% mortality in different hours
36
48
60
72
6.0 6.0
9.0 11.0
10.0 13.0 15.0 15.0
33 .0 34.0 36.0 38.0
45.0 49.0 51.0 53.0
54.0 58.0 60.0 63.0
67.0 69.0 72.0 72.0
73.0 73.0 73.0 76.0
99.0 100.0 100.0 100.0

Table 2 Mortality of Aedes aegypti larvae after treated with Thai neem seed

84
96
27.0 32.0
42.0 47.0
47.0 50.0
59.0 62.0
69.0 72.0
75.0 81.0
82.0 86.0
100.0 100.0

Table 3 Mortality of Aedes aegypti larvae after treated with Thai neem leaves
Concentration
(%)
0.125
0.25
0.50
1.00
2.00
4.00

12
2.0
5.0
14.0
21.0
30.0
79.0

24
2.0
5.0
18.0
26.0
34.0
90.0

% mortality in different hours
36
48
60
72
2.0 2.0 2.0 2.0
5.0 6.0 6.0 8.0
21.0 21.0 22.0 24.0
28.0 32.0 36.0 40.0
40.0 40.0 40.0 41.0
93.0 95.0 97.0 99.0

84
2.0
8.0
24.0
41.0
42.0
99.0

Concentration
(%)
0.05
0.10
0.20
0.40
0.80
1.60

12
1.0
20.0
37.0
62.0
94.0
99.0

24
2.0
20.0
40.0
69.0
99.0
100.0

% mortality in different hours
36
48
60
72
84
2.0 2.0
2.0 2.0 3.0
25.0 25.0
28.0 30.0 32.0
41.0 41.0
43.0 45.0 46.0
78.0 80.0
85.0 87.0 87.0
99.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

96
5.0
32.0
46.0
88.0
100.0
100.0

Table 4 LC 50 and LC 90 values of formulation Thai neem extracts at 48hrs

96
2.0
10.0
24.0
41.0
45.0
99.0

Formulation of
Thai neem

LC 50
(%)

95% CI
Lower
Upper

Neem oil

0.0139
0.2000
1.5148

0.0088
0.1531
0.8482

Seed extract
Leaves extract
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LC 90
(%)

95% CI
lower Upper

0.0219 0.1277 0.0666 0.3956
0.2611 0.5807 0.3683 0.8863
3.9071 6.3547 2.8455 98.445
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จากผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ ว่าสารสกัดสะเดาไทยทัง้ 3 ชนิดมีผลต่อการตายของลูกนํ ้ายุงลาย
บ้ าน (figure 1) A คือลูกนํ ้าที่ตายด้ วยนํ ้าร้ อนโดยไม่ได้ สมั ผัสสารสกัดสะเดาไทย B,C,D คือลูกนํ ้าที่ตายจากการ
สัมผัสนํ ้ามันสะเดาไทย เมล็ดสะเดาไทย และใบสะเดาไทยตามลําดับ ทังนี
้ ้เมื่อความเข้ มข้ นและเวลาเพิ่มขึ ้นมีผลทํา
ให้ การตายของลูกนํ ้าเพิ่มมากขึ ้นเช่นกัน และเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ ้นสารสกัดสะเดาไทยที่ความเข้ มข้ นตํ่าสามารถ
ทําให้ ลกู นํ ้าตายเพิ่มขึ ้นสอดล้ องกับการศึกษาของ มานิตย์ (2543) และ เอกราช (2552) ที่ว่าสารสกัดสะเดาใน
ความเข้ มข้ นตํ่าสามารถฆ่าลูกนํ ้าได้ มากขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ ้น โดยนํา้ มันสะเดาไทยมีประสิทธิภาพดีที่สดุ ใน
การฆ่าลูกนํ ้ายุงลายบ้ าน อาจเนื่องมาจากสารอิมลั ซิฟายเออร์ ทําให้ สารออกฤทธิ์ในนํ ้ามันกระจายตัวในนํ ้าได้ ดีทํา
ให้ ลกู นํ ้าสัมผัสสารได้ เต็มที่ (เอกราช, 2552) รองลงมาคือสารสกัดเมล็ดสะเดาไทยที่มีปริ มาณ Azardirachtin 0.1%
ส่วนสารสกัดใบสะเดาไทยมีประสิทธิภาพในการฆ่าลูกนํ ้าตํ่าที่สดุ เพราะต้ องใช้ สารสกัดในปริ มาณมากจึงจะทําให้
เกิดการตายของลูกนํ ้าได้ มากกว่า 90 % สอดคล้ องกับกับการศึกษาของ Aliero (2003) และ Andreas (2011) ที่ว่า
สารสกัดนํ ้ามัน เมล็ด ใบ ราก รวมถึงกากของสะเดาอินเดีย มีผลต่อการตายของลูกนํ ้ายุง โดยพบว่านํ ้ามันมีผลต่อ
การตายของลูกนํ ้ายุงมากที่สดุ รองลงมาคือ เมล็ด และ ใบ

A

C

B

D

Figure 1 Aedes aegypti larvae died after treated with different formulations of Thai neem extracts,
control group (A), Thai neem oil (B), Thai neem seed extract (C), Thai neem leaves extracts (D).
นอกจากนี ้สารสกัดสะเดาไทยยังมีผลยับยังการกิ
้
นอาหารของลูกนํ ้าระยะที่ 4 จากการสังเกตเพิ่มเติมพบว่า
อาหารที่ให้ ลูกนํา้ กิ นขณะทําการทดสอบยังคงอยู่เมื่อเวลาผ่านไปทัง้ ๆที่ในกลุ่มควบคุมอาหารที่ให้ ลูกนํา้ หมดไป
ตังแต่
้ เวลา 12 ชัว่ โมง สอดคล้ องกับ (Schmutterer,1995) ที่ว่าสะเดาอินเดียมีผลยับยังการกิ
้
นในแมลง อีกทังสาร
้
สกัดสะเดาไทยยังส่งผลยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของลูกนํ ้ามีผลต่อการลอกคราบของลูกนํ ้าและดักแด้ ยุง โดยขัดขวาง
การสร้ างฮอร์ โมนที่ใช้ ในการลอกคราบทําให้ ลกู นํ ้าและดักแด้ เจริ ญเติบโตช้ าและตายในที่สดุ ทําให้ ลกู นํ ้าไม่พฒ
ั นา
ไปเป็ นตัวโม่งหรื อตัวเต็มวัยหรื อทําให้ ระยะลูกนํา้ และตัวโม่งยาวนานขึน้ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ เอกราช
(2552) และ Fedros et al. (2007) และมีผลทําให้ เกิดภาวะพิการในระยะตัวโม่ง (figure 2) A คือตัวโม่งที่ไม่ได้
สัมผัสสารสกัดสะเดาไทยและตายด้ วยนํ ้าร้ อน B-E ตัวโม่งที่สมั ผัสสารสกัดสะเดาไทยทําให้ รูปร่ างผิดปกติไปจาก
กลุ่มควบคุม สอดคล้ องกับการศึกษาของ Claus et al.(1984), Preeti et al.(2006), Gunasekaran et al.(2009),
Andress et al.(2011).
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A

B

C

D

E

Figure 2 Aedes aegypti pupae under control (A), morphological abnormalities of pupae after treated
with Thai neem extracts (B-E)
สรุ ป
สารสกัดสะเดาไทย (Azadirachta siamensis) ทังในรู
้ ปแบบของนํ ้ามัน สารสกัดเมล็ด และสารสกัดจาก
ใบ ล้ วนมีผลต่อลูกนํ ้ายุงลายบ้ าน (Aedes aegypti) ทังในแง่
้
ของการเป็ นสารฆ่าแมลง สารยับยังการเจริ
้
ญเติบโต
ทําให้ ระยะของลูกนํ ้าและตัวโม่งยาวนานขึ ้น อีกทังทํ
้ าให้ เกิดความพิการในแต่ละระยะที่พฒ
ั นาจากลูกนํ ้าไปเป็ นตัว
โม่ง และยังเป็ นสารยับยังการกิ
้
นอาหารของลูกนํ ้าอีกด้ วย ความเข้ มข้ น 0.16 % ของนํ ้ามันสะเดาไทย และความ
เข้ มข้ น 0.8 % ของสารสกัดเมล็ดสะเดาไทย ทําให้ ลกู นํ ้ายุงลายบ้ านระยะที่ 4 ตาย 100 % ในระยะเวลา 48 ชัว่ โมง
ในขณะที่สารสกัดใบสะเดาไทยที่ความเข้ มข้ น 4.00% ไม่ทําให้ ลูกนํา้ ยุงลายบ้ านตาย 100 % ในระยะเวลาที่
ทดสอบ แต่สามารถทําให้ ลกู นํ ้าตายมากกว่า 90 % ที่เวลา 36 ชัว่ โมง สารสกัดสะเดาไทยที่มีผลต่อการตายของ
ลูกนํา้ ดีที่สุดคือนํ ้ามันสะเดาไทย ซึง่ มีค่าความเข้ มข้ นต่อการตายของลูกนํา้ LC 50 และ LC 90 ที่เวลา 48 ชัว่ โมง
เท่ากับ 0.0139 % และ 0.1277 % รองลงมาคือสารสกัดเมล็ดสะเดาไทย ซึง่ มีค่าดังกล่าวต่อการตายของลูกนํ ้า
เท่ากับ 0.2000 % และ 0.5087 % ส่วนสารสกัดใบสะเดาไทยมีคา่ ดังกล่าวเท่ากับ 1.5147 % และ 6.3547 % ดังนัน้
อาจมีความเป็ นไปได้ ที่จะนําสะเดาไทย (Azadirachta siamensis) ซึง่ เป็ นสมุนไพรท้ องถิ่นที่สามารถพบได้ ทวั่ ไปใน
ประเทศไทย มาพัฒนาเป็ นทางเลือกหนึ่งในการควบคุมยุงในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิ ภาพและป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริ ษัท ผลิ ตภัณฑ์ สะเดาไทยที่ เอื อ้ เฟื ้อนํ า้ มันสะเดาไทยและสารสกัดสะเดาไทย 111 ใน
การศึกษาครัง้ นี ้
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