PMP20-1
Effects of Clove Extracted: Syzygiun aromatimaticum (L.). Merr. & Perry and Kitchen mint
Extracted: Metha cordifolia Opiz. on Ectoparasite Tropilaelaps (Tropilaelaps clareae) and
Behavior of Honey bee(Apis melifera)
ผลของสารสกัดจากกานพลูและสะระแหน่ ในการยับยั้งไรทรอปิ ลีแลปส์ และผลต่ อพฤติกรรมของผึง้
พรประภา แสนหลวง (Pornprapa Sanluang) ยรรยง เฉลิมแสน (Yanyong Chalermsan)**
บทคัดย่ อ
การศึ กษาผลของสารสกัดกานพลู (Syzygiun aromatimaticum (L.).) และสะระแหน่ (Mentha cordifolia Opiz) ที่ มีผลต่อ
การยับยั้งไรทรอปิ ลีแลปส์ (Tropilaelaps clareae) และพฤติกรรมของผึ้ง (Apis melifera) ประกอบด้วย 3 การทดลอง คือ การ
ทดลองที่ 1 ทดสอบปริ มาณสารสกัดกานพลูและสะระแหน่ ที่เหมาะสม ไม่เป็ นอันตรายต่อผึ้งพันธุ์ในห้องทดสอบ พบว่า
ปริ มาณ 1 มิลลิลิตร เป็ นปริ มาณที่มีความเหมาะสม ไม่เป็ นอันตรายต่อผึ้งพันธุ์ การทดลองที่ 2 ทดสอบสารสกัดกานพลูและ
สะระแหน่ที่มีผลต่อการยับยั้งไรทรอปิ ลีแลปส์ในห้องทดลอง ประกอบด้วย 9 สิ่ งทดลอง คือ สารสกัดกานพลูและสะระแหน่ที่
ระดับความเข้มข้น 25 50 75 100 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ และกลุ่มควบคุม (น้ ากลัน่ ) พบว่า สารสกัดกานพลูทุกความเข้มข้นมี
ผลต่อการยับยั้งไรทรอปิ ลีแลปส์แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนสารสกัดสะระแหน่ไม่มีความ
แตกต่างกับกลุ่มควบคุม (p>0.05) การทดลองที่ 3 ทดสอบสารทดสอบในรังผึ้งพันธุ์ ประกอบด้วย 5 สิ่ งทดลอง คือ สารสกัด
กานพลูที่ระดับความเข้มข้น 25 50 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ และกลุ่มควบคุม ทุกสิ่ งทดลองวางระเหยไว้ในรังผึ้ง ผล
การทดลองปรากฏว่า สารสกัดกานพลูทุกความเข้มข้นสามารถกาจัดไรทรอปิ ลีแลปส์ได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ผลการสังเกตพฤติกรรมผึ้ง พบว่า ผึ้งเต็มวัยไม่เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวและไม่มีการทาลายนางพญา
ABSTRACT

Clove [Syzygiun aromatimaticum (L.)(Merr.&Perry)] and Kitchen mint (Mentha cordifolia Opiz)
extracted were test for acaricidal effect on Tropilaelaps mite(Tropilaelaps clareae) and whether behavioral
disturbing on honey bees. There were 3 experiments; 1 to test for non-disturbing effect on honey bees of solutions,
2 to test acaricidal effect of clove and kitchen mint extracted and 3 to Tropilaelaps mite test for use the extracted in
bee hives. The results showed 1 milliliter of the extracted were not lethal dose for honey bee. Clove extracted at
concentration 25 50 75 and 100 percent had higher lethal effect than kitchen and control batch statistically different
(p<0.05). On the other hand, there were no statistically different to control (p<0.05). Similarly, in bee hive clove
extracted in any concentration showed higher lethal effect on Tropilaelaps compare to kitchen mint and control.
คาสาคัญ : ไรทรอปิ ลีแลปส์ กานพลู สะระแหน่
Keywords: Tropilaelaps, , clove, mint(Mentha cordifolia Opiz)
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
** อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
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PMP20-2
สารละลายเป็ นสารสกัดความเข้มข้น 100 เปอร์ เซ็ นต์
แล้วแบ่ งไปเตรี ยมสารสกัดความเข้มข้น 25 50 และ 75
เปอร์เซ็นต์
2) สะระแหน่ ใช้วิธีการสกัดโดยวิธีการบี บ
ตามวิ ธี ก ารของยุ ท ธนาและคณะ (2551) โดยใช้ ใ บ
สะระแหน่ ส ด น ามาล้า งด้ ว ยน้ าเปล่ า แล้วล้า งด้ ว ย
สารละลาย sodium lauryl sulfate ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์
นาใบสะระแหน่แช่ในน้ าเปล่า และปล่อยให้น้ าไหลผ่าน
เป็ นเวลา 5 นาที นามาบดในเครื่ องปั่ นผลไม้นาน 1 นาที
จากนั้นนามาคั้นผ่านผ้ากรอง ของเหลวที่ ค้ นั ได้คิดเป็ น
สารสกัดความเข้มข้น 100 เปอร์ เซ็นต์ แบ่งส่ วนสารสกัด
ไปเจือจางด้วยน้ ากลัน่ ให้ได้สารสกัดที่มีความเข้มข้น 25
50 และ 75 เปอร์เซ็นต์
2. การทดสอบ
1) ทดสอบปริ มาณสารสกั ด กานพลู แ ละ
สะระแหน่ ที่ เ หมาะสม ไม่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ ผึ้ งพัน ธุ์
ในห้องทดสอบ วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์
(Completely Randomized Design; CRD) สิ่ งทดลองคื อ
สารสกั ด กานพลู แ ละสะระแหน่ ค วามเข้ ม ข้ น 100
เปอร์ เซ็ นต์ และน้ ากลั่น(กลุ่ มควบคุ ม) แต่ ละชนิ ดใช้
ปริ มาณ 1 และ 2 มิลลิลิตรตามลาดับ ทาการทดสอบ 3 ซ้ า
โดยหยดสิ่ งทดลองลงบนกระดาษซับ ขนาด 3 x 3 ตาราง
เซนติเมตร เช่นเดียวกับน้ าเชื่ อม 1 มิลลิลิตร วางในกล่อง
พลาสติ กใส ขนาด 12.5 x16.7 x6.5 ลูกบาศก์เซนติ เมตร
นาผึ้งตัวเต็มวัย จานวน 20 ตัว ใส่ ลงไปแล้วนาไปเก็บไว้
ในตูค้ วบคุมอุณหภูมิ 34 ± 1 องศาเซลเซียส สังเกตจานวน
ผึ้งที่ตายในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง
2) ทดสอบการยับยั้งไรทรอปิ ลี แลปส์ ของ
สารสกั ดจากกานพลู แ ละสะระแหน่ ในห้ อ งทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design; CRD) ทดสอบจานวน 4 ซ้ า โดยนา
ปริ มาณสารสกัดที่เหมาะสม (ปริ มาณสารต่อปริ มาตรของ
ภาชนะ) จากการทดลองที่ 2.1 คื อ 0.00074 มิ ลลิ ลิตรต่ อ
ลู กบาศก์เซนติ เมตร โดยทดสอบในจานแก้วปริ มาตร
70.72 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทาให้คานวณปริ มาณสารสกัด
ที่ ตอ้ งใช้ในการทดลองนี้ คื อ 0.05 มิ ลลิ ลิตร หยดลงใน

บทนา
ไ ร ท ร อ ปิ ลี แ ล ป ส์ ( Tropilaelaps clareae)
ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงผึ้ง เกษตรกร
แก้ปัญหา โดยการใช้สารเคมีในการกาจัดไรชนิ ดนี้ การ
ใช้สารเคมีอาจมีสารตกค้างตกค้างในน้ าผึ้งและหากใช้
ไม่ถูกต้องอาจจะทาให้ผ้ ึงตายได้ (สิ ริวฒั น์และสุ รีรัตน์,
2555) การเลี้ยงผึ้งตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยอ์ นุ ญาต
ให้ใช้สมุนไพรในการควบคุมไรได้ (สานักงานมาตรฐาน
เกษตรอิ นทรี ย ์, 2557) จากการศึ กษาของจรงศักดิ์ และ
อามร (2555) พบว่า กานพลู [Syzygiun aromatimaticum
(L.)(Merr.&Perry)] มี ส ารประกอบประเภทยู จี น อล
(eugenol) เป็ นส่ วนประกอบหลัก ซึ่ งมีคุณสมบัติในการ
กาจัดไร เชื้อราและแบคทีเรี ยหลายชนิ ด เช่น ไร Suidasia
pontifica Oudemans ในโรงเก็บ ส่วนสะระแหน่ (Mentha
cordifolia Opiz) ประจวบ (2521) รายงานว่า มีเมนทอล
(menthol) เป็ นองค์ประกอบหลัก และ Ellis and Baendale
(1997) รายงานว่า สามารถกาจัดไรผึ้งที่เกิดในหลอดลม
ได้ ผูว้ ิจัยเล็งเห็ นว่าสารสกัดจากสมุนไพรจากกานพลู
และสะระแหน่ อาจจะมีผลต่อการยับยั้งไรทรอปิ ลีแลปส์
ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับเกษตรกรในการนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในการลดการใช้สารเคมีในการป้ องกัน
ก าจัดไรศัตรู ผ้ ึ ง เพื่ อผลิ ตน้ าผึ้ งตามมาตรฐานเกษตร
อินทรี ย ์

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของสารสกัด จากกานพลู แ ละ
สะระแหน่ที่มีต่อการยับยั้งไรทรอปิ ลิแลปส์ และผลต่อ
พฤติกรรมของผึ้ง

วิธีการวิจัย
1. การเตรียมสารสกัด
1) กานพลู ใช้ส่ ว นของดอกกานพลู แ ห้ ง
ไปอบด้วยอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซี ยส นามาบดเป็ นผง
ละเอี ย ด ตวงผงกานพลู 1 กรั ม แล้ว เติ ม น้ ากลั่น 8
มิลลิลิตรเป็ นตัวทาละลาย แช่ทิ้งไว้ 48 ชัว่ โมง กรองเอา
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PMP20-3
- การสุ่มเจาะหลอดปิ ดของผึ้งในระยะเข้า
ดักแด้ จานวน 100 เซลล์ต่อ 1 รังทดสอบ ทดสอบทุก 7
วัน จานวน 8 ครั้ง เพื่อดูปริ มาณไรทรอปิ ลีแลปส์
- สังเกตพฤติกรรมของผึ้งงานหลังจาก
การใช้สารทดสอบ

กระดาษกรอง ขนาด 3x3 ตารางเซนติเมตร ใส่ ตวั อ่อนผึ้ง
จานละ 5 ตัว เขี่ยไรทรอปิ ลีแลปส์ จานวน 10 ตัวลงไป
ในจานแก้ว (ภาพที่ 1) ปิ ดฝาให้สนิ ท สังเกตบันทึ กผล
จ านวนการตายของไรที่ 3 6 12 24 และ 36 ชั่ ว โมง
ตามลาดับ นาผลที่ได้มาคานวณค่าอัตราการตายที่แท้จริ ง
(Abbott, 1925) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างทางสถิ ติ
ของค่ าเฉลี่ ยด้ ว ยวิ ธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์

ภาพที่ 2 การวางรังผึ้งทดสอบและการสุ่มจับฉลาก

ตัวอ่อนผึ้ง

สิ่ งทดลอง

ไรทรอปิ ลีแลปส์

ภาพที่ 3 การวางแผ่นตรวจไร(ซ้าย) และสิ่ งทดลองใน
รังผึ้ง(ขวา)

ภาพที่ 1 ลักษณะการวางตัวอ่อนผึ้งกับไรทรอปิ ลีแลปส์
ในจานเพาะเชื้อ
3) การทดสอบสมุนไพรที่คดั เลือกไว้ในรัง
ผึ้งพันธุ์ที่มีปริ มาตร 44,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร จึ งใช้
สารสกัดในปริ มาณ 32.5 มิลลิลิตร วางแผนการทดลอง
แบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design;
CRD) มี 5 สิ่ งทดลอง จานวน 3 ซ้ า และเปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่างทางสถิ ติของค่าเฉลี่ ยด้วยวิธี Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT) โดยสุ่ มเลื อ กรั ง ผึ้ ง
จ านวน 15 รั ง น าสารสกัด ที่ ใ ช้ก ารทดสอบ 4 ความ
เข้ม ข้น คื อ 25 50 75 และ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และชุ ด
ควบคุม (น้ ากลัน่ ) หยดลงบนจานแก้วแล้วนาไปวางไว้
ในรังผึ้ง โดยใช้ ผ้าขาวบางคลุมไว้ เพื่อกันผึ้งคาบ
เอาไปทิ้งเปลี่ยนสารสกัดทุก 4 วัน (สมลักษณ์, 2529)
สารวจผลการใช้สมุนไพรกาจัดไรทรอปิ ลีแลปส์ในรัง
ทดสอบ จากทดสอบ 3 วิธีการ ดังนี้
- ทดสอบโดยใช้แผ่นตรวจไร วางไว้ใต้
รังผึ้ง ตรวจนับไรผึ้งที่ตกลงมา ทุกๆ 4 วัน จานวน 9 ครั้ง

ภาพที่ 4 การสุ่มเจาะหลอดปิ ดผึ้งพันธุ์

ภาพที่ 5 การสังเกตพฤติกรรมผึ้งภายในรัง
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PMP20-4
สถานทีแ่ ละระยะเวลาในทาการทดลอง
การเตรี ยมสารสกัดกานพลูและสะระแหน่ที่
ห้องทดลอง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขต
พิษณุโลก
การทดสอบปริ ม าณสารสกัด กานพลู แ ละ
สะระแหน่ที่เหมาะสม ไม่เป็ นอันตรายต่อผึ้งพันธุ์ และ
การยับ ยั้ง ไรทรอปิ ลี แลปส์ ของสารสกัด จากกานพลู
และสะระแหน่ ในห้องทดลอง ทดลองที่ ห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
การทดสอบสารทดสอบที่มีผลต่อไรและผึ้ง
เต็มวัยในรังผึ้ง สถานที่ทดลองรังผึ้งพันธุ์ของเกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงผึ้ง “ฟาร์ มผึ้งเวียงกาน” ตาบลห้วยหม้าย อาเภอ
สอง จังหวัดแพร่
ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2558

เปอร์เซ็นต์
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ภาพที่ 6 เปอร์เซ็นต์การตายของผึ้งเฉลี่ย โดยสารสกัด
กานพลูและสะระแหน่ 100 เปอร์เซ็นต์
ปริ มาณ 1 และ 2 มิลลิลิตร
2. ผลการทดสอบความเข้ มข้ นสารสกัดกานพลู แ ละ
สะระแหน่ ทมี่ ผี ลต่ อไรทรอปิ ลีแลปส์
หลังทดสอบ 3 ชั่วโมง พบว่า จานวนไรทรอ
ปิ ลีแลปส์ตายโดยใช้สารสกัดจากกานพลูที่ระดับความ
เข้มข้น 25 50 75 และ 100 เปอร์ เซ็ นต์ มี อ ัตราการตาย
แท้จ ริ งเฉลี่ ย 37.50 7.50 35.00 และ 37.50 เปอร์ เ ซ็ น ต์
(ตารางที่ 1) ตามลาดับ ส่ วนสารสกัดสะระแหน่ และน้ า
กลัน่ ไม่พบการตายของไรทรอปิ ลีแลปส์ (ตารางที่ 2)
หลังทดสอบ 6 ชั่วโมง พบว่า จานวนไรทรอ
ปิ ลี แ ลปส์ ต ายโดยใช้ส ารสกัด กานพลู ที่ ร ะดับ ความ
เข้มข้น 25 50 75 และ 100 เปอร์ เซ็ นต์ มี อ ัตราการตาย
แท้จริ งเฉลี่ย 65.00 95.00 80.00 และ 100.00 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ ส่ วนสารสกัดสะระแหน่ และน้ ากลัน่ ไม่พบ
การตายของไรทรอปิ ลีแลปส์
หลังทดสอบ 12 ชัว่ โมง พบว่า จานวนไรทรอ
ปิ ลี แลปส์ ตาย โดยใช้สารสกัดกานพลู ที่ ระดับ ความ
เข้มข้น 25 50 75 และ 100 เปอร์ เซ็ นต์ มี อ ัตราการตาย
แท้จริ งเฉลี่ย 77.70 100.00 95.00 และ 100.00 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ ส่ วนสารสกัดสะระแหน่ และน้ ากลัน่ ไม่พบ
การตายของไรทรอปิ ลีแลปส์
หลังทดสอบ 24 ชัว่ โมง พบว่า จานวนไรทรอ
ปิ ลี แลปส์ ตาย โดยใช้สารสกัดกานพลู ที่ ระดับ ความ
เข้มข้น 25 50 75 และ 100 เปอร์ เซ็ นต์ มี อ ัตราการตาย

ผลการศึกษา
1. ผลการทดสอบปริมาณของสารสกัดจากกานพลูและ
สะระแหน่ ทเี่ หมาะสม
เมื่ อ ทดสอบการใช้ ส ารสกั ด กานพลู แ ละ
สะระแหน่ ความเข้มข้น 100 เปอร์ เซ็ นต์ ที่ ปริ มาณ 1
และ 2 มิ ลลิ ลิตรในกล่องทดลอง ขนาด 12.5 x16.7 x6.5
ลู กบาศก์ เซนติ เมตร พบว่า การใช้สารสกัดกานพลู 1
มิ ล ลิ ลิ ต ร มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารตายของผึ้ งเฉลี่ ย 0.56
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่สารสกัดสะระแหน่และน้ ากลัน่ ไม่มี
การตายของผึ้ งเต็มวัย แต่ เมื่ อใช้สารสกัดกานพลู และ
สะระแหน่ ความเข้มข้น 100 เปอร์ เซ็ นต์ ในปริ มาณ 2
มิลลิลิตร พบว่า สารสกัดกานพลูมีเปอร์เซ็นต์การตายของ
ผึ้ งเฉลี่ ย 25 เปอร์ เซ็ นต์ และสารสกัดจากสะระแหน่ มี
เปอร์เซ็นต์การตายของผึ้งเฉลี่ย 24.4 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ
ส่ วนน้ ากลั่นไม่ พบการตายผึ้ ง (ภาพที่ 6) จากผลการ
ทดลองนี้ ปริ มาณสารสกัดที่ เหมาะสมที่ ไม่เป็ นอันตราย
ต่อผึ้งคือ 1 มิลลิลิตรต่อ 1,357 ลูกบาศก์เซนติเมตร
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PMP20-5
แท้ จ ริ งเฉลี่ ย 85.00 100 100 และ 100 เปอร์ เซ็ น ต์
ตามลาดับ ส่ วนสารสกัดสะระแหน่ที่ระดับความเข้มข้น
25 50 75 และ 100 เปอร์ เซ็ นต์ พบอัตราการตายแท้จริ ง
เฉลี่ ย 7.50 10.00 15.00 และ 7.50 เปอร์ เซ็ นต์ ตามลาดับ
และน้ ากลัน่ ไม่พบการตายของไรทรอปิ ลีแลปส์
หลังทดสอบ 36 ชัว่ โมง พบว่า จานวนไรทรอ
ปิ ลี แลปส์ ตาย โดยใช้สารสกัดกานพลู ทุ กระดับความ
เข้มข้น มีอตั ราการตายแท้จริ ง 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาร
สกัดสะระแหน่ ที่ระดับความเข้มข้น 25 50 75 และ 100
เปอร์ เซ็ นต์ พบอัตราการตายแท้จริ งเฉลี่ ย 13.06 27.43
13.47 และ 32.43 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และน้ ากลัน่ ไม่
พบการตายของไรทรอปิ ลีแลปส์
สารสกัดกานพลูทุกความเข้มข้นมีผลต่อการ
ตายของไรทรอปิ ลี แลปส์ มากกว่าสิ่ งทดลองอื่นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05) ส่ วนสารสกัด
สะระแหน่ทุกระดับความเข้มข้นไม่มีผลต่อการยับยั้งไร
ทรอปิ ลีแลปส์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม (p >0.05)
(ตารางที่ 1) ดังนั้นจึ งเลือกใช้สารสกัดกานพลูทุกระดับ
ความเข้มข้นไปทดสอบในรังผึ้งต่อไป
3. การคั ด เลื อ กสารสกั ด สมุ น ไพรไปทดสอบผลต่ อ
ไรทรอปิ ลีแลปส์ และผึง้ พันธุ์ในรังผึง้
1) ผลการตรวจนับไรผึ้งโดยใช้แผ่นตรวจไร
พบว่ า การใช้ ส ารสกั ด กานพลู ที่ 100 เปอร์ เซ็ น ต์
มีปริ มาณไรทรอปิ ลีแลปส์บนแผ่นตรวจไร สูงที่สุดเฉลี่ย
12.11 ตัวต่อรัง ซึ่ งมีความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับ
การใช้สารสกัดกานพลู ที่ ความเข้มข้น 75 50 และ 25
เปอร์ เซ็ นต์ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย 10.37 8.96 และ 6.37 ตัวต่ อรั ง
ตามลาดับ (ตารางที่ 3) ส่ วนการใช้น้ ากลัน่ พบปริ มาณ
ไรน้อยที่สุด คือ เฉลี่ย 2.78 ตัวต่อรัง
2) ตรวจนั บ จ านวนไรทรอปิ ลี แ ลปส์ ใ น
รวงผึ้ง พบว่า การใช้สารสกัดจากกานพลูในแต่ละความ
เข้มข้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยสาร
สกัดจากกานพลู 75 เปอร์ เซ็นต์ พบหลอดปิ ดของผึ้งถูก
ท าลายโดยเฉลี่ ยจากไรทรอปิ ลี แลปส์ น้อยที่ สุ ด 3.54
เปอร์ เซ็ นต์ รองลงมา คื อ สารสกัดจากกานพลู 100 50
และ 25 เปอร์ เซ็ นต์ พบหลอดปิ ดของผึ้งถูกทาลายโดย

เฉลี่ ยจากไร 3.83 5.00 และ 5.17 เปอร์ เซ็ นต์ตามล าดับ
(ตารางที่ 4) ส่ วนน้ ากลัน่ พบหลอดปิ ดของผึ้งถูกทาลาย
โดยเฉลี่ยจากไร 9.92 เปอร์ เซ็นต์ มีความแตกต่างจากสิ่ ง
ทดลองอื่นๆ (p > 0.05) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3.3 การสังเกตพฤติกรรมของผึ้ง พบว่า รังผึ้ง
ที่ ใช้สารสกัดจากกานพลู ทุ กระดับความเข้มข้นและ
น้ ากลั่นทุ กรั งทดสอบ ผึ้ งพันธุ์ มี อาการสงบนิ่ ง ไม่ มี
อาการตื่นเต้น หรื ออาการกระพือปี กเพื่อไล่กลิ่น และไม่
พบว่ามีผ้ ึงเต็มวัยตาย นอกจากนี้ ไม่พบว่าผึ้งเต็มวัยเกิ ด
พฤติกรรมก้าวร้าว และไม่มีการทาลายนางพญา

อภิปราย และสรุ ปผลการวิจัย
สารสกัดกานพลู มีผลในการฆ่าแมลง (Leonard
,2008) มีส่วนประกอบของยูจีนอลเป็ นองค์ประกอบหลัก
(จรงศักดิ์ และอามร, 2555) จึ งสามารถนามาใช้ควบคุมไร
ในรังผึ้งได้ จากการทดลองพบว่าปริ มาณที่มีความเหมาะสม
คือ 1 มิลลิลิตรต่อปริ มาตรกล่อง 1,357 ลูกบาศก์เซนติเมตร
แต่ที่ปริ มาณ 2 มิลลิลิตรต่อปริ มาตรกล่อง 1,357 ลูกบาศก์
เซนติเมตรเป็ นระดับที่มีความเข้มข้นที่สูงเกินไปจนทาให้
เกิ ดความผิดปกติ กับผึ้งพันธุ์ สอดคล้องกับผลการศึ กษา
ของ Leonard (2010) ที่ กล่าวว่า น้ ามันกานพลูมีพิษในการ
ก าจัดแมลงได้หลายชนิ ด และต้องใช้เป็ นปริ มาณมาก
สาหรับการกาจัดแมลงประเภทหนอน ผีเสื้ อ เหา แมลงสาบ
แต่สาหรับแมลงประเภท ไร ปลวก และยุง ต้องใช้ในอัตราที่
ลดลงและเมื่อนาสารสกัดกานพลูไปใช้ในรังผึ้ง (ปริ มาณ
32.5 มิ ลลิ ลิตรต่อปริ มาตรลัง 44,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร)
ในทุกระดับความเข้มข้นผึ้งเต็มวัย พบว่าผึ้งไม่มีพฤติกรรม
ตื่นกลัว ก้าวร้าว หรื ออาการกระพือปี กเพื่อไล่กลิ่น
การทดสอบความเข้มข้นสารสกัดกานพลูและ
สะระแหน่ ที่มีผลต่อไรทรอปิ ลี แลปส์ ในห้องทดลอง
พบว่า สารสกัดสะระแหน่ไม่มีต่อการยับยั้งไรทรอปิ ลี
แลปส์ สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของปิ ยรั ต น์ (2539) ที่
กล่าวว่า การใช้เมนทอลในการกาจัดไรทรอปิ ลีแลปส์
ในรั ง ผึ้ ง นั้น ได้ผ ลน้อ ยกว่า กว่า การใช้ไ ทมอล และ
น้ ามันสะเดา การใช้สารสกัดกานพลูที่มียูจีนอลเป็ น
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PMP20-6
องค์ประกอบหลักนั้นมี ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งไร
ทรอปิ ลีแลปส์ในทุกระดับความเข้มข้น นอกจากนี้ ยจู ิ
นอลยังสามารถกาจัดกาจัดแมลงหลายชนิด เช่น น้ ามัน
หอมระเหยจากกานพลูมีความสามารถกาจัดไรลูกโป่ ง
(ธนภรณ์ แ ละคณะ, 2555) การควบคุ ม ไร Suidasia
pontifica Oudemans ในผลผลิตในโรงเก็บ (จรงศักดิ์ และ
อามร, 2555)
การทดสอบสารสกัดกานพลู ต่ อไรทรอปิ ลี
แลปส์ โดยนับจานวนไรทรอปิ ลีแลปส์ที่ตกลงบนแผ่น
ตรวจไร และในหลอดปิ ดของผึ้งในรวงผึ้งพันธุ์ มีความ
สอดคล้องกับผลการทดสอบในห้องทดลอง คือ สารสกัด
กานพลูมีประสิ ทธิ ภาพกาจัดไรทรอปิ ลีแลปส์ ทาให้ไร
ตายแล้วร่ วงตกลงแผ่นตรวจไรมากกว่ารังที่ ใช้น้ ากลัน่
และพบการถูกทาลายในหลอดปิ ดของผึ้งน้อยกว่ารังที่ใช้
น้ ากลัน่ เช่นเดี ยวกัน แต่มีขอ้ สังเกตคือ การขยายภาชนะ
สาหรับการทดสอบ ประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดไรทรอปิ
ลีแลปส์ลดลง จึงควรมีการทดลองซ้ าในโอกาสต่อไป
จึ งสรุ ปได้ว่า สารสกัดกานพลู ด้ว ยน้ ากลั่น
มีคุณสมบัติในการฆ่าไรทรอปิ ลีแลปส์ท้ งั ในห้องทดลอง
และในรังทดสอบ แต่สารสกัดสะระแหน่ไม่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้สารสกัดกานพลูในปริ มาณ
มากจะส่ งผลต่อการตายของผึ้งเต็มวัย ดังนั้นข้อแนะนา
สาหรั บเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงผึ้งอินทรี ย ์ คื อ สามารถนาสาร
สกัดกานพลูไปใช้ที่ระดับความเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์ ถึง
100 เปอร์ เซ็นต์ ลดปริ มาณไรทรอปิ ลีแลปส์ได้ เนื่ องจาก
ทาให้ไรทรอปิ ลีแลปส์มีความผิดปกติ ร่ วงลงบนแผ่น
ตรวจไรจนถึ งมี ผลฆ่ าไรทรอปิ ลี แลปส์ แต่ไม่มีผลต่ อ
พฤติกรรมก้าวร้าวหรื อผิดปกติของผึ้งเต็มวัยในรัง

เครื่ องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และขอบคุณเกษตรกรผู ้
เลี้ยงผึ้ง “ฟาร์ มผึ้งเวียงกาน” ให้ความอนุ เคราะห์ รั งผึ้ง
พันธุ์สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้
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PMP20-8
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การตายแท้จริ งเฉลี่ยของไรทรอปิ ลีแลปส์ ในห้องทดลอง

สารสกัดทดสอบ
สะระแหน่ 25 %
สะระแหน่ 50 เ%
สะระแหน่ 75 %
สะระแหน่ 100 %
กานพลู 25 %
กานพลู 50 %
กานพลู 75 %
กานพลู 100 %

3 ชัว่ โมง
0.00
0.00
0.00
0.00
37.50
57.50
35.00
37.50

6 ชัว่ โมง
0.00
0.00
0.00
0.00
65.00
95.00
80.00
100.00

เวลา
12 ชัว่ โมง
0.00
0.00
0.00
0.00
77.50
100.00
95.00
100.00

24 ชัว่ โมง
7.50
10.00
15.00
7.50
85.00
100.00
100.00
100.00

36 ชัว่ โมง
13.06
27.43
13.47
32.43
100.00
100.00
100.00
100.00

ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการตายของไรทรอบปี ลีแลปส์ในห้องทดสอบ เวลา 3, 6,12, 24 และ 36 ชัว่ โมง
สารสกัดทดสอบ

3 ชัว่ โมง
0.00 a
0.00 a
0.00 a
0.00 a
0.00 a

ค่าเฉลี่ยการตายของไรทรอบปี ลีแลปส์ในห้องทดสอบ
6 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง

36 ชัว่ โมง
0.75 a
2.00 ab
3.25 b
2.25 ab
3.75 b
10.00 c
10.00 c
10.00 c
10.00 c

0.00 a
0.00 a
0.00 a
กลุ่มควบคุม
0.00 a
0.00 a
0.75 a
สะระแหน่ 25 %
0.00 a
0.00 a
1.00 a
สะระแหน่ 50 %
0.00 a
0.00 a
1.50 a
สะระแหน่ 75 %
0.00 a
0.00 a
0.75 a
สะระแหน่ 100 %
3.75 b
6.50 b
7.75 b
8.50 b
กานพลู 25 %
5.75 c
9.50 cd
10.00 c
10.00 b
กานพลู 50 %
3.50 b
8.00 bc
9.50 c
10.00 b
กานพลู 75 %
3.75 b
10.00 d
10.00 c
10.00 b
กานพลู 100 %
* การทดลองที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่ อมัน 95 เปอร์ เซ็นต์ (n=36)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยจานวนไรทรอปี ลีแลปส์ที่พบบนแผ่นตรวจไร โดยวิธี DMRT
ชนิ ดสารสกัดที่ใช้ทดสอบ

จานวนไรทรอปิ ลีแลปส์ที่พบ

น้ ากลัน่

2.78 ± 2.33 a

กานพลู 25 เปอร์เซ็นต์

6.37 ± 1.69 b

กานพลู 50 เปอร์เซ็นต์

8.96 ± 2.31 c

กานพลู 75 เปอร์เซ็นต์

10.37 ± 2.96 d

กานพลู 100 เปอร์เซ็นต์

12.11 ± 3.34 e

* ตัวอักษรที่เหมือนกันใน column เดียวกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน 95 เปอร์ เซ็นต์ (n=27)
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PMP20-9
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์จานวนไรทรอปิ ลีแลปส์ที่พบ เมื่อสุ่มเจาะหลอดปิ ด 100 เซลล์ในรังผึ้ง
ชนิดสารสกัดที่ใช้ทดสอบ

ครั้งที่

เฉลี่ย

1

2

3

4

5

6

7

8

น้ าเปล่า

3.00

7.67

1.33

6.00

13.00

14.33

16.67

17.33

9.92 a

กานพลู 25 เปอร์เซ็นต์

2.33

6.33

2.67

3.33

6.00

6.00

7.67

7.00

5.17 b

กานพลู 50 เปอร์เซ็นต์

2.00

7.33

3.00

2.67

5.33

5.33

7.00

7.33

5.00 b

กานพลู 75 เปอร์เซ็นต์

1.33

6.33

2.67

2.33

4.00

4.00

4.00

3.67

3.54 b

กานพลู 100 เปอร์เซ็นต์

4.67

6.33

2.33

1.67

3.67

4.33

3.67

4.00

3.83 b

* ตัวอักษรที่เหมือนกันใน column เดียวกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน 95 เปอร์ เซ็นต์ (n=27)
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