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บทคดัย่อ 
การศึกษาผลของสารสกดักานพลู (Syzygiun aromatimaticum (L.).) และสะระแหน่ (Mentha cordifolia Opiz) ท่ีมีผลต่อ

การยบัย ั้งไรทรอปิลีแลปส์ (Tropilaelaps clareae) และพฤติกรรมของผึ้ง (Apis melifera)  ประกอบดว้ย 3 การทดลอง คือ การ
ทดลองท่ี 1 ทดสอบปริมาณสารสกัดกานพลูและสะระแหน่ท่ีเหมาะสม ไม่เป็นอนัตรายต่อผึ้งพนัธ์ุในห้องทดสอบ พบว่า 
ปริมาณ 1 มิลลิลิตร เป็นปริมาณท่ีมีความเหมาะสม ไม่เป็นอนัตรายต่อผึ้งพนัธ์ุ การทดลองท่ี 2 ทดสอบสารสกดักานพลูและ
สะระแหน่ท่ีมีผลต่อการยบัย ั้งไรทรอปิลีแลปส์ในหอ้งทดลอง ประกอบดว้ย 9   ส่ิงทดลอง คือ สารสกดักานพลูและสะระแหน่ท่ี
ระดบัความเขม้ขน้  25  50  75  100 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั และกลุ่มควบคุม (น ้ ากลัน่)  พบวา่ สารสกดักานพลูทุกความเขม้ขน้มี
ผลต่อการยบัย ั้งไรทรอปิลีแลปส์แตกต่างกบักลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ส่วนสารสกดัสะระแหน่ไม่มีความ
แตกต่างกบักลุ่มควบคุม (p>0.05) การทดลองท่ี 3  ทดสอบสารทดสอบในรังผึ้งพนัธ์ุ ประกอบดว้ย 5  ส่ิงทดลอง คือ สารสกดั
กานพลูท่ีระดบัความเขม้ขน้  25  50  75 และ 100  เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั และกลุ่มควบคุม ทุกส่ิงทดลองวางระเหยไวใ้นรังผึ้ง ผล
การทดลองปรากฏวา่ สารสกดักานพลูทุกความเขม้ขน้สามารถก าจดัไรทรอปิลีแลปส์ไดม้ากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05)  ผลการสงัเกตพฤติกรรมผึ้ง พบวา่  ผึ้งเตม็วยัไม่เกิดพฤติกรรมกา้วร้าวและไม่มีการท าลายนางพญา  

 

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.  

 
ค าส าคญั : ไรทรอปิลีแลปส์  กานพลู สะระแหน่ 
Keywords: Tropilaelaps, , clove, mint(Mentha cordifolia Opiz) 
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  
** อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
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บทน า 

 ไ รท รอ ปิ ลี แ ลป ส์  ( Tropilaelaps clareae) 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรผูเ้ล้ียงผึ้ ง เกษตรกร
แกปั้ญหา โดยการใชส้ารเคมีในการก าจดัไรชนิดน้ี  การ
ใชส้ารเคมีอาจมีสารตกคา้งตกคา้งในน ้ าผึ้ งและหากใช้
ไม่ถูกตอ้งอาจจะท าให้ผึ้งตายได ้(สิริวฒัน์และสุรีรัตน์, 
2555) การเล้ียงผึ้งตามมาตรฐานเกษตรอินทรียอ์นุญาต
ใหใ้ชส้มุนไพรในการควบคุมไรได ้(ส านกังานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์, 2557) จากการศึกษาของจรงศักด์ิและ
อ ามร (2555) พบว่า กานพลู [Syzygiun aromatimaticum 
(L.)(Merr.&Perry)] มีสารประกอบประเภทยู จีนอล 
(eugenol)  เป็นส่วนประกอบหลกั ซ่ึงมีคุณสมบติัในการ
ก าจดัไร เช้ือราและแบคทีเรียหลายชนิด เช่น ไร Suidasia 
pontifica Oudemans ในโรงเก็บ ส่วนสะระแหน่ (Mentha 
cordifolia Opiz) ประจวบ (2521)  รายงานว่า มีเมนทอล
(menthol) เป็นองคป์ระกอบหลกั และ Ellis and Baendale 
(1997) รายงานว่า สามารถก าจดัไรผึ้งท่ีเกิดในหลอดลม
ได้ ผูว้ิจัยเล็งเห็นว่าสารสกัดจากสมุนไพรจากกานพลู
และสะระแหน่ อาจจะมีผลต่อการยบัย ั้งไรทรอปิลีแลปส์  
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับเกษตรกรในการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในการลดการใชส้ารเคมีในการป้องกนั
ก าจัดไรศัตรูผึ้ ง เพ่ือผลิตน ้ าผึ้ งตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดจากกานพลูและ

สะระแหน่ท่ีมีต่อการยบัย ั้งไรทรอปิลิแลปส์ และผลต่อ
พฤติกรรมของผึ้ง 
 

วธีิการวจัิย 
1. การเตรียมสารสกดั 
 1)   กานพลู ใช้ส่วนของดอกกานพลูแห้ง     
ไปอบด้วยอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส น ามาบดเป็นผง
ละเอียด ตวงผงกานพลู  1 กรัม แล้วเติมน ้ ากลั่น 8 
มิลลิลิตรเป็นตวัท าละลาย แช่ท้ิงไว ้48 ชัว่โมง กรองเอา

สารละลายเป็นสารสกัดความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ 
แลว้แบ่งไปเตรียมสารสกัดความเขม้ขน้ 25 50 และ 75 
เปอร์เซ็นต ์ 
 2)  สะระแหน่ ใชว้ิธีการสกัดโดยวิธีการบีบ 
ตามวิ ธีการของยุทธนาและคณะ (2551) โดยใช้ใบ
สะระแหน่สด น ามาล้างด้วยน ้ าเปล่า แล้วล้างด้วย
สารละลาย sodium lauryl sulfate ความเขม้ขน้ 1 เปอร์เซ็นต ์
น าใบสะระแหน่แช่ในน ้ าเปล่า และปล่อยให้น ้ าไหลผ่าน
เป็นเวลา 5 นาที น ามาบดในเคร่ืองป่ันผลไมน้าน 1 นาที 
จากนั้นน ามาคั้นผ่านผา้กรอง ของเหลวท่ีคั้นได้คิดเป็น
สารสกดัความเขม้ขน้ 100 เปอร์เซ็นต ์แบ่งส่วนสารสกดั
ไปเจือจางดว้ยน ้ ากลัน่ให้ไดส้ารสกดัท่ีมีความเขม้ขน้ 25 
50 และ 75 เปอร์เซ็นต ์
2. การทดสอบ 
          1)  ทดสอบปริมาณสารสกัดกานพลูและ
สะระแหน่ท่ี เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อผึ้ งพันธ์ุ               
ในห้องทดสอบ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design; CRD) ส่ิงทดลองคือ     
สารสกัดกานพลูและสะระแหน่ความเข้มข้น 100 
เปอร์เซ็นต์ และน ้ ากลั่น(กลุ่มควบคุม) แต่ละชนิดใช้
ปริมาณ  1 และ 2 มิลลิลิตรตามล าดบั ท าการทดสอบ 3 ซ ้ า 
โดยหยดส่ิงทดลองลงบนกระดาษซับ ขนาด 3 x 3 ตาราง
เซนติเมตร เช่นเดียวกบัน ้ าเช่ือม 1 มิลลิลิตร วางในกล่อง
พลาสติกใส ขนาด 12.5 x16.7 x6.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
น าผึ้งตวัเต็มวยั จ านวน 20 ตวั ใส่ลงไปแลว้น าไปเก็บไว้
ในตูค้วบคุมอุณหภูมิ 34 ± 1 องศาเซลเซียส สงัเกตจ านวน
ผึ้งท่ีตายในช่วงเวลา 24  ชัว่โมง 
         2)  ทดสอบการยบัย ั้งไรทรอปิลีแลปส์ของ
สารสกัดจากกานพลูและสะระแหน่ในห้องทดลอง             
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Completely 
Randomized Design; CRD) ทดสอบจ านวน 4 ซ ้ า โดยน า
ปริมาณสารสกดัท่ีเหมาะสม (ปริมาณสารต่อปริมาตรของ
ภาชนะ) จากการทดลองท่ี 2.1 คือ 0.00074 มิลลิลิตรต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยทดสอบในจานแก้วปริมาตร 
70.72 ลูกบาศก์เซนติเมตร ท าให้ค  านวณปริมาณสารสกดั
ท่ีตอ้งใช้ในการทดลองน้ี คือ 0.05 มิลลิลิตร หยดลงใน
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กระดาษกรอง ขนาด 3x3 ตารางเซนติเมตร ใส่ตวัอ่อนผึ้ง 
จานละ 5 ตวั     เข่ียไรทรอปิลีแลปส์ จ านวน 10 ตวัลงไป
ในจานแก้ว (ภาพท่ี 1) ปิดฝาให้สนิท สังเกตบันทึกผล
จ านวนการตายของไรท่ี  3 6 12  24  และ 36 ชั่วโมง
ตามล าดบั น าผลท่ีไดม้าค านวณค่าอตัราการตายท่ีแทจ้ริง 
(Abbott, 1925) และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ
ของค่ า เฉ ล่ี ยด้ วยวิ ธี  Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ 
 
 
 

   
      
 

 
 
 

ภาพที ่1 ลกัษณะการวางตวัอ่อนผึ้งกบัไรทรอปิลีแลปส์ 
              ในจานเพาะเช้ือ  
 
        3)  การทดสอบสมุนไพรท่ีคดัเลือกไวใ้นรัง
ผึ้งพนัธ์ุท่ีมีปริมาตร 44,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร จึงใช้
สารสกดัในปริมาณ 32.5 มิลลิลิตร วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; 
CRD) มี 5 ส่ิงทดลอง จ านวน 3 ซ ้ า และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT)  โดย สุ่ม เ ลือกรังผึ้ ง
จ านวน 15 รัง น าสารสกัดท่ีใช้การทดสอบ 4 ความ
เข้มข้น คือ 25 50 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ และชุด
ควบคุม (น ้ ากลัน่) หยดลงบนจานแกว้แลว้น าไปวางไว้
ในรังผึ้ง โดยใช ้     ผา้ขาวบางคลุมไว  ้เพ่ือกนัผึ้งคาบ
เอาไปท้ิงเปล่ียนสารสกดัทุก 4 วนั (สมลกัษณ์, 2529) 
ส ารวจผลการใชส้มุนไพรก าจดัไรทรอปิลีแลปส์ในรัง
ทดสอบ จากทดสอบ 3 วธีิการ ดงัน้ี 
  - ทดสอบโดยใช้แผ่นตรวจไร วางไวใ้ต้
รังผึ้ง ตรวจนบัไรผึ้งท่ีตกลงมา ทุกๆ 4 วนั จ านวน 9 คร้ัง   

  - การสุ่มเจาะหลอดปิดของผึ้งในระยะเขา้
ดกัแด ้จ านวน 100 เซลล์ต่อ 1 รังทดสอบ ทดสอบทุก 7 
วนั จ านวน 8 คร้ัง เพ่ือดูปริมาณไรทรอปิลีแลปส์ 
  - สังเกตพฤติกรรมของผึ้งงานหลงัจาก
การใชส้ารทดสอบ 
 
                 
    
 
 
 

 ภาพที ่2 การวางรังผึ้งทดสอบและการสุ่มจบัฉลาก    
              
     
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 การวางแผน่ตรวจไร(ซา้ย) และส่ิงทดลองใน 
               รังผึ้ง(ขวา) 

 

 

 
 
 
 

ภาพที ่4 การสุ่มเจาะหลอดปิดผึ้งพนัธ์ุ              
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่5 การสงัเกตพฤติกรรมผึ้งภายในรัง     
  
 
 
 
 

 

             ตวัอ่อนผึ้ง                      ส่ิงทดลอง          ไรทรอปิลีแลปส์  
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สถานทีแ่ละระยะเวลาในท าการทดลอง  
 การเตรียมสารสกดักานพลูและสะระแหน่ท่ี
ห้องทดลอง มหาวิทยาลยัราชมงคลลา้นนา วิทยาเขต
พิษณุโลก  
 การทดสอบปริมาณสารสกัดกานพลูและ
สะระแหน่ท่ีเหมาะสม ไม่เป็นอนัตรายต่อผึ้งพนัธ์ุ และ
การยบัย ั้งไรทรอปิลีแลปส์ของสารสกัดจากกานพลู
และสะระแหน่ในห้องทดลอง ทดลองท่ีห้องทดลอง
วทิยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัพะเยา  
 การทดสอบสารทดสอบท่ีมีผลต่อไรและผึ้ง
เตม็วยัในรังผึ้ง สถานท่ีทดลองรังผึ้งพนัธ์ุของเกษตรกร
ผูเ้ล้ียงผึ้ ง “ฟาร์มผึ้งเวียงกาน” ต าบลห้วยหมา้ย อ าเภอ
สอง จงัหวดัแพร่  
ระยะเวลา    เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2558 
 

ผลการศึกษา 
1. ผลการทดสอบปริมาณของสารสกดัจากกานพลูและ
สะระแหน่ทีเ่หมาะสม  
 เ ม่ือทดสอบการใช้สารสกัดกานพลูและ
สะระแหน่    ความเขม้ขน้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่ีปริมาณ 1 
และ 2  มิลลิลิตรในกล่องทดลอง ขนาด 12.5 x16.7 x6.5 
ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่า การใช้สารสกัดกานพลู 1 
มิลลิลิตร   มี เปอร์ เซ็นต์การตายของผึ้ งเฉล่ีย 0.56 
เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีสารสกดัสะระแหน่และน ้ ากลัน่ไม่มี
การตายของผึ้ งเต็มวยั แต่เม่ือใช้สารสกัดกานพลูและ
สะระแหน่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 2 
มิลลิลิตร พบวา่ สารสกดักานพลูมีเปอร์เซ็นตก์ารตายของ
ผึ้ งเฉล่ีย 25 เปอร์เซ็นต์ และสารสกัดจากสะระแหน่มี
เปอร์เซ็นตก์ารตายของผึ้งเฉล่ีย  24.4 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั 
ส่วนน ้ ากลั่นไม่พบการตายผึ้ ง (ภาพท่ี 6) จากผลการ
ทดลองน้ีปริมาณสารสกดัท่ีเหมาะสมท่ีไม่เป็นอนัตราย
ต่อผึ้งคือ 1 มิลลิลิตรต่อ 1,357 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

 
 
 

ภาพที ่6  เปอร์เซ็นตก์ารตายของผึ้งเฉล่ีย โดยสารสกดั 
 กานพลูและสะระแหน่ 100 เปอร์เซ็นต ์ 
 ปริมาณ 1 และ 2 มิลลิลิตร 

 
2. ผลการทดสอบความเข้มข้นสารสกัดกานพลูและ
สะระแหน่ทีม่ผีลต่อไรทรอปิลแีลปส์  
 หลงัทดสอบ 3 ชั่วโมง พบว่า จ านวนไรทรอ    
ปิลีแลปส์ตายโดยใชส้ารสกดัจากกานพลูท่ีระดบัความ
เข้มข้น 25 50  75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการตาย
แท้จริงเฉล่ีย 37.50 7.50 35.00 และ 37.50 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 1) ตามล าดบั ส่วนสารสกดัสะระแหน่และน ้ า
กลัน่ไม่พบการตายของไรทรอปิลีแลปส์ (ตารางท่ี 2) 
 หลงัทดสอบ 6 ชั่วโมง พบว่า จ านวนไรทรอ   
ปิลีแลปส์ตายโดยใช้สารสกัดกานพลูท่ีระดับความ
เข้มข้น 25 50 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการตาย
แทจ้ริงเฉล่ีย 65.00 95.00 80.00  และ 100.00 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ส่วนสารสกัดสะระแหน่และน ้ ากลัน่ไม่พบ
การตายของไรทรอปิลีแลปส์  
 หลงัทดสอบ 12 ชัว่โมง พบว่า จ านวนไรทรอ  
ปิลีแลปส์ตาย โดยใช้สารสกัดกานพลูท่ีระดับความ
เข้มข้น 25 50 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการตาย
แทจ้ริงเฉล่ีย 77.70 100.00 95.00 และ 100.00 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดบั  ส่วนสารสกดัสะระแหน่และน ้ ากลัน่ไม่พบ
การตายของไรทรอปิลีแลปส์  
 หลงัทดสอบ 24 ชัว่โมง พบว่า จ านวนไรทรอ 
ปิลีแลปส์ตาย โดยใช้สารสกัดกานพลูท่ีระดับความ
เข้มข้น 25 50 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการตาย
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แท้จ ริ ง เฉล่ีย 85.00 100 100 และ 100 เปอร์ เ ซ็นต์  
ตามล าดบั ส่วนสารสกดัสะระแหน่ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 
25 50 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ พบอตัราการตายแท้จริง
เฉล่ีย 7.50 10.00 15.00 และ 7.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
และน ้ ากลัน่ไม่พบการตายของไรทรอปิลีแลปส์  
 หลงัทดสอบ 36 ชัว่โมง พบว่า จ านวนไรทรอ 
ปิลีแลปส์ตาย โดยใช้สารสกัดกานพลูทุกระดับความ
เขม้ขน้    มีอตัราการตายแทจ้ริง 100 เปอร์เซ็นต ์ส่วนสาร
สกดัสะระแหน่ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 25 50 75 และ 100 
เปอร์เซ็นต์ พบอตัราการตายแท้จริงเฉล่ีย 13.06  27.43  
13.47 และ 32.43 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั และน ้ ากลัน่ไม่
พบการตายของไรทรอปิลีแลปส์  
 สารสกัดกานพลูทุกความเขม้ขน้มีผลต่อการ
ตายของไรทรอปิลีแลปส์มากกว่าส่ิงทดลองอ่ืนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p<0.05) ส่วนสารสกัด
สะระแหน่ทุกระดบัความเขม้ขน้ไม่มีผลต่อการยบัย ั้งไร
ทรอปิลีแลปส์  เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม (p >0.05) 
(ตารางท่ี 1) ดงันั้นจึงเลือกใชส้ารสกดักานพลูทุกระดบั
ความเขม้ขน้ไปทดสอบในรังผึ้งต่อไป 
3. การคัดเลือกสารสกัดสมุนไพรไปทดสอบผลต่อ      
ไรทรอปิลแีลปส์และผึง้พนัธ์ุในรังผึง้  
 1)  ผลการตรวจนบัไรผึ้งโดยใชแ้ผ่นตรวจไร 
พบว่า การใช้สารสกัดกานพลู ท่ี  100 เปอร์ เซ็นต์                     
มีปริมาณไรทรอปิลีแลปส์บนแผน่ตรวจไร สูงท่ีสุดเฉล่ีย 
12.11 ตวัต่อรัง ซ่ึงมีความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กบั
การใช้สารสกัดกานพลูท่ีความเข้มข้น 75 50 และ 25 
เปอร์เซ็นต์ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 10.37 8.96 และ 6.37 ตัวต่อรัง
ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) ส่วนการใช้น ้ ากลัน่พบปริมาณ   
ไรนอ้ยท่ีสุด คือ เฉล่ีย 2.78 ตวัต่อรัง  
 2)  ตรวจนับจ านวนไรทรอปิ ลีแลปส์ใน
รวงผึ้ง  พบวา่  การใชส้ารสกดัจากกานพลูในแต่ละความ
เขม้ขน้ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p > 0.05) โดยสาร
สกดัจากกานพลู 75 เปอร์เซ็นต์ พบหลอดปิดของผึ้งถูก
ท าลายโดยเฉล่ียจากไรทรอปิลีแลปส์น้อยท่ีสุด 3.54 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ สารสกัดจากกานพลู 100 50 
และ 25 เปอร์เซ็นต์ พบหลอดปิดของผึ้ งถูกท าลายโดย

เฉล่ียจากไร 3.83 5.00 และ 5.17 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ
(ตารางท่ี 4)  ส่วนน ้ ากลัน่ พบหลอดปิดของผึ้งถูกท าลาย
โดยเฉล่ียจากไร  9.92 เปอร์เซ็นต ์มีความแตกต่างจากส่ิง
ทดลองอ่ืนๆ (p > 0.05) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

3.3 การสังเกตพฤติกรรมของผึ้ง พบวา่ รังผึ้ง
ท่ีใช้สารสกัดจากกานพลูทุกระดับความเข้มข้นและ      
น ้ ากลั่นทุกรังทดสอบ ผึ้ งพันธ์ุมีอาการสงบน่ิง ไม่มี
อาการต่ืนเตน้ หรืออาการกระพือปีกเพ่ือไล่กล่ิน และไม่
พบว่ามีผึ้ งเต็มวยัตาย นอกจากน้ีไม่พบว่าผึ้ งเต็มวยัเกิด
พฤติกรรมกา้วร้าว และไม่มีการท าลายนางพญา   
 

อภิปราย และสรุปผลการวจัิย 
สารสกดักานพลู มีผลในการฆ่าแมลง (Leonard 

,2008) มีส่วนประกอบของยูจีนอลเป็นองค์ประกอบหลกั 
(จรงศกัด์ิและอ ามร, 2555)  จึงสามารถน ามาใชค้วบคุมไร      
ในรังผึ้งได ้จากการทดลองพบวา่ปริมาณท่ีมีความเหมาะสม 
คือ 1 มิลลิลิตรต่อปริมาตรกล่อง 1,357 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
แต่ท่ีปริมาณ 2 มิลลิลิตรต่อปริมาตรกล่อง 1,357 ลูกบาศก์
เซนติเมตรเป็นระดบัท่ีมีความเขม้ขน้ท่ีสูงเกินไปจนท าให้
เกิดความผิดปกติกับผึ้ งพนัธ์ุ สอดคลอ้งกับผลการศึกษา
ของ Leonard (2010) ท่ีกล่าวว่า น ้ ามนักานพลูมีพิษในการ
ก าจัดแมลงได้หลายชนิด และต้องใช้เป็นปริมาณมาก
ส าหรับการก าจดัแมลงประเภทหนอน ผีเส้ือ เหา แมลงสาบ 
แต่ส าหรับแมลงประเภท ไร ปลวก และยงุ ตอ้งใชใ้นอตัราท่ี
ลดลงและเม่ือน าสารสกดักานพลูไปใชใ้นรังผึ้ง (ปริมาณ 
32.5 มิลลิลิตรต่อปริมาตรลงั 44,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
ในทุกระดบัความเขม้ขน้ผึ้งเตม็วยั พบวา่ผึ้งไม่มีพฤติกรรม
ต่ืนกลวั กา้วร้าว หรืออาการกระพือปีกเพ่ือไล่กล่ิน 

การทดสอบความเขม้ขน้สารสกดักานพลูและ
สะระแหน่ท่ีมีผลต่อไรทรอปิลีแลปส์ในห้องทดลอง 
พบวา่  สารสกดัสะระแหน่ไม่มีต่อการยบัย ั้งไรทรอปิลี
แลปส์ สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยรัตน์ (2539) ท่ี
กล่าวว่า การใชเ้มนทอลในการก าจดัไรทรอปิลีแลปส์
ในรังผึ้ งนั้ นได้ผลน้อยกว่ากว่าการใช้ไทมอล และ
น ้ ามนัสะเดา การใช้สารสกัดกานพลูท่ีมียูจีนอลเป็น
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องค์ประกอบหลกันั้นมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งไร
ทรอปิลีแลปส์ในทุกระดบัความเขม้ขน้ นอกจากน้ียจิู
นอลยงัสามารถก าจดัก าจดัแมลงหลายชนิด เช่น น ้ามนั
หอมระเหยจากกานพลูมีความสามารถก าจดัไรลูกโป่ง 
(ธนภรณ์และคณะ, 2555)  การควบคุมไร Suidasia 
pontifica Oudemans ในผลผลิตในโรงเก็บ (จรงศกัด์ิ และ
อ ามร, 2555) 

การทดสอบสารสกัดกานพลูต่อไรทรอปิลี
แลปส์ โดยนับจ านวนไรทรอปิลีแลปส์ท่ีตกลงบนแผ่น
ตรวจไร และในหลอดปิดของผึ้งในรวงผึ้งพนัธ์ุ มีความ
สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบในหอ้งทดลอง คือ สารสกดั
กานพลูมีประสิทธิภาพก าจดัไรทรอปิลีแลปส์ ท าให้ไร
ตายแลว้ร่วงตกลงแผ่นตรวจไรมากกว่ารังท่ีใชน้ ้ ากลัน่ 
และพบการถูกท าลายในหลอดปิดของผึ้งนอ้ยกวา่รังท่ีใช้
น ้ ากลัน่เช่นเดียวกนั แต่มีขอ้สังเกตคือ การขยายภาชนะ
ส าหรับการทดสอบ ประสิทธิภาพในการก าจดัไรทรอปิ
ลีแลปส์ลดลง จึงควรมีการทดลองซ ้ าในโอกาสต่อไป 

จึงสรุปได้ว่า สารสกัดกานพลูด้วยน ้ ากลั่น        
มีคุณสมบติัในการฆ่าไรทรอปิลีแลปส์ทั้งในหอ้งทดลอง
และในรังทดสอบ  แต่สารสกดัสะระแหน่ไม่มีคุณสมบติั
ดังกล่าว นอกจากน้ีการใช้สารสกัดกานพลูในปริมาณ
มากจะส่งผลต่อการตายของผึ้งเต็มวยั ดงันั้นขอ้แนะน า
ส าหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงผึ้ งอินทรีย ์คือ สามารถน าสาร
สกดักานพลูไปใชท่ี้ระดบัความเขม้ขน้ 25 เปอร์เซ็นต ์ถึง 
100 เปอร์เซ็นต ์ลดปริมาณไรทรอปิลีแลปส์ได ้เน่ืองจาก
ท าให้ไรทรอปิลีแลปส์มีความผิดปกติ   ร่วงลงบนแผ่น
ตรวจไรจนถึงมีผลฆ่าไรทรอปิลีแลปส์ แต่ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมกา้วร้าวหรือผิดปกติของผึ้งเตม็วยัในรัง 
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ตารางที่ 1  เปอร์เซ็นตก์ารตายแทจ้ริงเฉล่ียของไรทรอปิลีแลปส์ ในหอ้งทดลอง 
 

                 เวลา 
สารสกดัทดสอบ 3 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง     36 ชัว่โมง 

สะระแหน่ 25 % 0.00 0.00 0.00  7.50  13.06 
สะระแหน่ 50 เ% 0.00 0.00 0.00 10.00  27.43 
สะระแหน่ 75 % 0.00 0.00 0.00     15.00  13.47 
สะระแหน่ 100 % 0.00 0.00 0.00  7.50  32.43 
กานพลู 25 %   37.50   65.00   77.50  85.00      100.00 
กานพลู 50 %   57.50   95.00             100.00                100.00                    100.00 
กานพลู 75 %                    35.00  80.00               95.00                100.00                 100.00 
กานพลู 100 %              37.50              100.00             100.00                100.00                 100.00 

 
ตารางที ่ 2   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตายของไรทรอบปีลีแลปส์ในหอ้งทดสอบ เวลา 3, 6,12, 24 และ 36 ชัว่โมง 
 

สารสกดัทดสอบ 
ค่าเฉล่ียการตายของไรทรอบปีลีแลปส์ในห้องทดสอบ  

3 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 12  ชัว่โมง 24  ชัว่โมง 36  ชัว่โมง 
กลุ่มควบคุม 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a     0.75 a 

สะระแหน่ 25 % 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.75 a     2.00 ab 

สะระแหน่ 50 % 0.00 a 0.00 a 0.00 a 1.00 a     3.25 b 

สะระแหน่ 75 % 0.00 a 0.00 a 0.00 a 1.50 a     2.25 ab 

สะระแหน่ 100 % 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.75 a     3.75  b 

กานพลู 25 % 3.75 b 6.50 b 7.75 b 8.50 b     10.00 c 

กานพลู 50 % 5.75 c 9.50 cd 10.00 c 10.00 b      10.00 c 

กานพลู 75 % 3.50 b 8.00 bc 9.50 c 10.00 b      10.00 c 

กานพลู 100 % 3.75 b 10.00 d 10.00 c 10.00 b      10.00 c 

* การทดลองท่ีตามดว้ยอกัษรเหมือนกนั หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์   (n=36) 

 
ตารางที ่3  ค่าเฉล่ียจ านวนไรทรอปีลีแลปส์ท่ีพบบนแผน่ตรวจไร โดยวธีิ DMRT 
 

ชนิดสารสกดัท่ีใชท้ดสอบ จ านวนไรทรอปิลีแลปส์ท่ีพบ 

น ้ากลัน่ 2.78 ± 2.33 a 

กานพลู 25 เปอร์เซ็นต ์ 6.37 ± 1.69 b 

กานพลู 50 เปอร์เซ็นต ์ 8.96 ± 2.31
 c 

กานพลู 75 เปอร์เซ็นต ์   10.37 ± 2.96 d 

 กานพลู 100 เปอร์เซ็นต ์ 12.11 ± 3.34 e 

* ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัใน column เดียวกนั แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์(n=27) 
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ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตจ์ านวนไรทรอปิลีแลปส์ท่ีพบ เม่ือสุ่มเจาะหลอดปิด 100 เซลลใ์นรังผึ้ง 

* ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัใน column เดียวกนั แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์(n=27) 

 

ชนิดสารสกดัท่ีใชท้ดสอบ 
คร้ังท่ี 

เฉล่ีย 
1 2 3 4 5 6 7 8 

น ้าเปล่า 3.00 7.67 1.33 6.00 13.00 14.33 16.67 17.33 9.92 a 

กานพลู 25 เปอร์เซ็นต ์ 2.33 6.33 2.67 3.33 6.00 6.00 7.67 7.00 5.17 b 

กานพลู 50 เปอร์เซ็นต ์ 2.00 7.33 3.00 2.67 5.33 5.33 7.00 7.33 5.00 b 

กานพลู 75 เปอร์เซ็นต ์ 1.33 6.33 2.67 2.33 4.00 4.00 4.00 3.67 3.54 b 

กานพลู 100 เปอร์เซ็นต ์ 4.67 6.33 2.33 1.67 3.67 4.33 3.67 4.00 3.83 b 
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