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บทคัดย่อ 
ส่วนศก้ต!8กเซนของในตรวจว้ตต้วย H-NMR spectroscopy แทะหบว่า สัญญาณส่วนใหญ่เป็นสัญญาณนรทณ 

ร 1 , -0.7-1.6 ซึ่ง เป็นสัญญาณใปรตอนของสารประกอบไม่ม่ขิ ้ว ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นสัญญาณของกรตาขมัน แทะสาร 
จาทวกเทอร*เน เมอท่ใการขขาขกวามเขมของสัญญาณ ทบว่ามสัญญาณช่วง <5H - 62 -7 .7 ฮยู่บ้าง สัญญาณบ?เวณนเป็น' 
สัญญาผาป!ตทนของวนเหวนทะใรบาตก แทะจากการทบทวนรานงานวรรณกรรมทางเกมที่าต้»น่1พ11กึ่0วก้บท่ขต้นนิ'น่าจะ 
เที่ขวข้องก้นสารกสุ่มท่ทาใวนอขต้ จาก 'H-NMR spectrum ของส่วนสก้ตเรทเซนของใบทิ ่าต้รทพา ท่าให้เซึ่อว่าสารออก 
ฤทรน่าจะเป็นสารทึ่บขั๋วก่อนข้างน้อข กงปานกทาง จากการศกนาใตขใข้ Thin Layer Chromatography (TLC) ของส่วนสก้ต 
เรกเซน ส่วนสก้ดกลอารฟ่ทร'ม และส่วนทเาดเมทานอลขทงส่วนต่างๆขทงสาบเสือ ทบว่าส่วนสก้ดเ8กเซนมสารทึ่มขํ ่ว 
ก่อนข้แน้อขอยู่มากกว่าส่วนทน ซึ่งทีแสตงให้เห็นว่า การสก้ตสามารถแขกส่วนสารพสมตานสภาทม่ขํ ่วของสาร 
อ1ต้ประกอบาต้ก่ทข1ข้างต พลจาก TLC ของส่วนสก้ตเ811เซน แสตงจานวนสารองกประกอบเป็น^ตบนแพ่น TLC ทึ่ข้ตเจน 
0น่างน้อ0 7-8 ขนิตสารสก้ตจากฌทานอทจะไห้กากวามเป็นหนธุ[งทํ่F[ตใตนสารทึ่สก้ตาต้จากส่วนของรากจะให้ก่าถูงกว่า 
สารสก้ดจากส่วนของาบประมาณ 5 เท่า แทะทบว่าเอีนาซม่ามานออกซิเจนเนส แทะ เอสเทอ!รทจะถูกขับนงประมาณ 1-3 
เท่าในขณะทึ ่เกนาซมั GSH-S-transferase จะถูกเหนึ่ขวนำประมาณ 2-3 เท่าด้!นํ ่นการพลิตสารสก้ตให้มประรทธกเทถูง 
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แทะส!ม!รทท่าจดทนอนแมทงวันทองได้ ด้องมทารพสมสาร synergist ขนด Dimethyl maleatc ทงไปในสารททัด จเกการ 
ทดสองเทอหาความคงดัวของสารสกัด ทบว่าสารสกัดจากเมทานอถ จะได้'การเสือมของสารcupaihal น้อยที่สุดคอส!รส์!กัญ 
จะสามาร(เปรากฎอยู่ในภาชนะได้กง I เดอน จากการสืกพาค่าความเป็นพพในทัดวัที่ไม่ใช่เฟ้าพมายเช่นปสเพ!งนกยูง ผึ๋ง 
พันธุ แทะหนุ จากส'!รสกัด*นิดด่างาของส!นเสือ ทบว่าสารสกัดจากเรกเชบใ!?ค่าความเป็นฟ้พด้าสุดในปทไหางนกยูง ผึ้ง 
แทะหนุ*งมค่า LC50 อยู่ระหว่าง 15.000 - 26.000 mg/L ในขณะทึ่สารสกัดจาก คทอใรฟ่อรม จะใด้ค่!ควบ)เป็นทพ 
รองสงมาคอระหว่าง 6.000 - 15.000 mg'L ท่านส!รสกัดจากเมทานอทจะใหค่าความเป็นฟ้พสุงที่สุดคอระทว่าง 3.000 
10.000 mg'L 

ทาร่าทัญ: คุณภ!ท ส!รทกัดท!บเสือ ความเป็นหพ กทไกสการท่าสายทบ ด้วอ่อนวอ 3 ของแมทงว้นพทไม 

Abstract 
The H-NMR spectroscopy showed signals of d H -0.7-1.6 from hexane- leaf extracts from Siam weed 

(Eupatortum odoratum ) . These signals derive from protons of non-polar compounds which include fatty acid residues 
and terpinoids. เท addition, the amplification of the signals indicated of some minor c> 1, -6.2-7.7. This revealed protons 
from aromatic rings possibly involving เท flavonoids from H-NMR spectrum. This is a believe that these compounds 
could be varied from slighUy polar compounds to moderately polar compounds. Furthermore, the Thin Layer 
Chromatography (TLC) of hexanc. chloroform and methanol fractions showed the extracts composed of majority of less 
polar. It is an indication of the method of separation is quite good for separation of polarity basis from these extracts. 
Finally, the TLC of hexanc fraction distinctively produced 7-8 compounds from the extracts. 

Toxicity testing using topical spray method showed that methanolic extracts gave highest toxicity against 3 
โ , " 7+ 

instar larvae of fruit fly (Darcw dorsalis). The root extracts produced ca. 5 fold more toxic that leaf extracts. เท vitro 
studies showed thai monooxygcnaMT and esterase were inhibited ca. U3 fold while GSH-S-transferase was elevated 2-3 
fold. The addition of dimethyl maleate into the extracts increased their toxicity. The persistent experiment of cupathal 
from the extracts showed that the extracts can be stabilized under aqueous solution upto I month with losing the 
compound. Finally, the Siam weed extracts produced non toxic to non-target organisms such as gabbies. bee, and mouse. 
The results of LC50 showed 15,000 26.000 mg'L. 6.000 - 15.000 mg/L and 3.000 - 10,000 mg/L front hexanc. 
chloroform and methanol extracts, respectively. 

Keywords: quality, siam weed extracts, toxicity, detoxification mechanism, 3 ๗ Instar Larvae of Fmil Fly 

คำนำ 

ด้นสาบเสือเป็นสบุนาทรที่มีการรายงานว่าม สารเคมีที่ทราบโครงสfเงแด้ว 90 สาร มีฤทธิทแเภทั*วัทข 1 
ม!กมาย รวมท่ํงไท'แมทง น่!ด้วอ่อนแนทง แสะกระนก!รเจริญเด่บโตของท* อย่างไรกีดใม การ??กพาในส่วนของอาน่า 
แมทงนํ่นใช้ crude extract ขึ่งใด้บ!จ!กด้วทํ!ทะทาอนาหริอเอธานอท ยังไม่มีการสืกพา profile ของส่วนออกฤทfi ชึ่งมี 



กว!มส่!กัญใน)แรควบคุมสุพกเพทารพล๊ด ก!รสืกพ!บนอกจ!กระมกา'5ศกพแพอลุ crudc profile ของสารสกัดจใทสาบเสือ 
ที่ไสัจากการใช้ด้วทำทะท!ข*นิดต่!งาเข่น เ0ก1*น คลอไรฟ่อรม แสะเมท!นอลแสัว ยงสืกพ lfllคว!นเปีนฟ้พด่กพนอน 
ายที่ ร" ของแมลงานทอง แทะสืกพ!ก!รเปทยนแปลง*องระดับเอนไ*มทํ!ท!ยท่พ การไช้ส 15 synergisms การคง*วในนา 
แทะพลต่อสิ่งที่ม*วิดที่าม่ใข่เป็เพม!ยอกสัาย าดชุประสงกของง!นวิจขเทอห!ส่านสกัดจากส่านต่!งๆของสันส!บเสือที่ม 
ฤทธิต่อแมลงโดขใช้เพทนิก thin layer chromatography^!นภู่กันทารศกพากาเมเปีนพพต่ทหนอนแมลงาน เจาะพทไม้ การ 
กงสกเทและคว!นเปีนทพต่อสิ่งที่ม*วิตที่ไม่ใข่เป็1ทมเข 

ชุปกรณ์แทะวิรกไรทดลอง 

1. ก!รวิเดร!ะท่ส!รส่!กัญ1ทกสแสกัด 
ก1รสืกพ1คุ0เก!ห ไดข Thin Layer Chromatography 

1.1 นํ!ส่วนต่แาของสันสนแสือ(รไกส่1สันใบแสะ ร!กพทมส!สันพสมใบ)แข่ในเมธ!นอส 2 สัปดไพ กรอง 
นํไส่วนสกัดไประเพยใพแพงภายไสัสุญญ!กาศ แสัวนำ residue ที่ไสัมาละทายใน นาพสมเม!ทนอส แสัวจงสกัดส่านนิ'ดาย 
hexanc จากนํ'นนํ)ส่วนที่เทลอไปสกัดต่อสัวย chloroform ทำใ!?ใสัส่วนสกัดศ!มส่วน กอส่วนสกัดพกเ*น ส่านสก้พ 
กทอใรฟ่อรม แทะส่านสกัดฌทานอท 

1.2. นํ!ส่วนทึ่ทกัดไสัาปศกพ!คุณภ!ท thin layer chromatography ใดอใช้ mobile phase *นิดด่างฯ 

2. วิรก!รด่!เนินก!รทดทองพ!ก'1ก11>แปีพทิพใพหนอนแนทงาพแทไม ้ แทะสตรที่ามาข่เป็!หม!ยตลอดจนกแสล!ยคาของ 
ส!ระส!กัญในน! 

2.1 เก็บดัวอข่!งส!บเสือ จ!กที้นที่ป๋!ามำนเขตภ!คดะว้นตก ภากดะวนออท แทะภ!คทส!งจากนนนำมาแบ่งเปีน 
ส่วนไน ส่วนทำสัน แทะส่วนราก หสงนดทะเอยดแสัาสกัดโดยใช้ดัาทำทะท!ผมท!นอท เ8ก1*น แทะคทอใรฟ่อร'น ใดขวิธ 
Soxhlei's extraciion ทํธุณหภูม่ 75 C จ!กนํ'นนํ!มาแยก fraction ใดขวิธ column chromaiography แทะตรวจทอนห!ปาน]ณ 
ส!ร โดยเกรึ่ขง HPLCUfls GC-MS ใดยดัดแปทงวิธทารของ Visetson et. al.. (2004) แทะ Puiyon et. al. (2003). 

2.2 เลียงแนททนพทาม้ (Darns dorsal is) ไนหองปฎบัดก!รไทไสัปริม เณม!กๆโดยใช้อ!หารเทยม ที่มสุดร 
อาหารดามทองกัฎแสะทดาวิทย! กำหนด ทํ!ก!รศกพ!ประสิทธิภ!ท (LC50) โดยวิธก!ร topical spray กับหนอนายที่ 3 โดย 
ดัดแปลงวิธการของ Visetson el. al.. (2004) 

2.3 รกพาปฎิท็ริทาเอนไ*ม้ mixed function oxidase, esterase และ glutathione S-transfcrase ในดัาอ่อนที่รอดจ!ก 
ก!รด!อ ใดยดัดแปสงวิธการ*อง Visctson el al.. (2004) โดยใช้ paranitrophcnyle acctale (ปีน Substrate ส์!หร้บ esterase 
*งสเนารทวัดปริมหนของ product ที่เปีน paraniirwphenol ไสัไดยไช้ spectrophotometer ที่"" UV- 600 nm แสะใช้ 
chlorodinitro benzene เจน Substrate สํ!หรับ glutathione-S-transferase ใ(งส!ม!รทวัดปริมเณของ product >1เป็น 
conjugated product chlorodinilrobcnzcne ไสัใดยใช้ spectrophotometer vi UV- 344 nm แทะใช้ aidrin เปีน Substrate 
ท!!เรับ monooxygenasc ชึ่งส!ม!รคาดปริมาณของ product ที่เปีน dieldrin ไสัโดยใช้ Gas chromaiography ที่ร ECD-
detcctor ตรวจวัดไสั 

2.4 สืกพ1ก 111 ที่มประสิทธิก!ทของส!รสกัดที่Iปริม!ณศ!พสมกับส!รเสริมประสิทธิภ!พเข่น Triphenyle 
phosphate, diethyle malcate และ pipcronyle butoxide และค่!สนท,มฟ้นธ์ระพว่างก!รเปลขนแปลงของระดับเอนไช!)ไน 



ข้อ 3.3 เทอดูกวนนหน!ะสมในท!รป}งแต่งชุตรส์!เรึจในก!รแนะนิ!ก!ร!!องกันกำจดต่อไป ซึ่งวิธีการรกพ!นิ*จะทัดแปทง 
วิรท!รของ Bullangpon. et. a/..<2004) ซึ่งรก!รพสมท!ร synergists ประน!(น IOV.W/W แต้วท่!ก!รทดท่นตานแบบข้อ 3.2 
แต้วท่าการตรวจว้ดการท่างาบของเอ็บไซณ์ปริขบเท่ขบกับก่อนการไข้สารเสริมฤทร วิเกราะหน!กวามทัมทันธระหว่างข้อ 
3.2-3.4 เพื่อหาพทของการเสริมประสืทธภเพทดิที่ชุพ 

2.5 สืกบากากวามเปีนหน LC50 ของสารสกัดที่ไต้จ!กทัวท่!ละทายชนิดต่างๆต่อสํ่งที่รขวิดที่ไม่ใข่เฟ้าหมายใตข 
รกนาในถูกปล!น!งนกยูง ผึ้ง แทะ นบุทดทอง ในน้องปฎ๊บัดิการดามวิธการของ Visctson ei.al.. (2004) 

2.6 ชุกก!รทดลอง ร!งแพนก!รทดลองแบบ Completely Randomized design 5 ซา ในแต่ทะซิ้าร 20 sampling 
แทะตรวจสอบกว!มแตแต่!งของก่แททยใตขใข้ DMRT ที่ P<0.05 ต!มวิธก!รของ Finney (1964) 

Nan 1รฑดรองเนอ::วิจารณ์ 
1. ก!รวิเทร!ะท่สแส่าทัญ 

เนึ่องจากในการทกํดส่วนต่างๆของต้นส!บ(สือ ไต้สารทกัดก่อนข้แน้อขแทะไต้าข้ส่วนสกัดที่ไต้จ!กรน!ไปใน 
ก!รทดสอบฤทธจนหมด เหสอเทพ!ะส่วนสกัตเaกเซนของใบเท่!นนททอจะนาไปตรวจว้ตต้วข 'H-NMR spectroscopy แทะ 
ทบว่า ทัญญาณส่วนใหญ่เป็นสัญญาณบริเวณ ร n -0.7-1.6 ซีง เป็นสัญญาณโปรตอนของสารประกอบไม่รขั๋ว ซึ่งส่วนใทญ่ 
น ,!จะเป็นทัญญ!ณของกรดไขทัน แทะสารจำพวกเทอร?เน เมํ่อท่าการขขาขความเข้มของสัญญาณ ทบว่ารสัญญาณช่วง <$H 

-6.2-7.7 อยู่บ!ง สัญญเณบริเวณนิเป็นสัญ«1J าณใปรตอนของวงแหวนอะโรมาดิก แทะจากการทบทวนร!ขง!นวรรณกรรม 
ท!งเกรที่,ใต้ศกนาliกึ่ขวกับพชต้นน ผ่าจะเกี่ยวข้องกับส!รกธุ่มฟ่ลาโวนกขด' จ!ก 'H-NMR spectrum ของส่วนสกัดเยทเซน 
ของในที่ใต้สืกพา ท่าใน้เชทว่!ส!รออกฤทธ''น'!จะเป็นส!รกรขํ่วก่อนข้างนิ'อข รงป!นกท!ง 

จ!กก!รศกน!โตยใข้ Thin Layer Chromatography (TLC) ของส่วนสกัด18กเซน ส่วนสกัดกลอโร!พม แทะ 
ส่วนสกัดเมท!นอทของส่วนต,!งาของส!บเสือ พนว่าส่วนสกัด18กเซนมสารที่รขวก่อนข้างนิอขอยู่ม!กกว!ส่วนอน ซึ่งกํ 
แสตงใน้เห็นว! ก!รสกัดส!ม!รทแขกส่วนส!รพสบต!มสก!ทมขํ่วของส!รองกประกอบไต้ก่อขข้!งดิ พทจ1ก TLC ของส่วน 
สกัตเaกเซน แสดงจำนวนสารองกประกอบเป็น^ตบนแพ่น TLC ที่ช้ดเจน อย่างน้อย 7-8 ชนิด การจะท่าไหไต้สารบริชุห i 
จํ แปีนต้องท่าการแขกต้วยวิธ๊การทาง โทรมาโทกรเใเต่ทไป 

TLC profile of hexane extract 

(ill i i i i 



Fig. I ' H - N M R Spectrum of the Heiane Extract of the leaves of Eupatorium odoratum in C D C l , 
Mtm «»v« cm- t 

tawV พ ^ า r m v M " 
Fig. 2 The Expanded ' H-NMR Spectrum between ร H 8.2-4.4 region of the Hexane Extract of the 

leaves of Eupatorium odoratum in C'DCI, 

_ « • 



Fig. 3 The Expanded H - N M R Spectrum between <5H 2.5-0.6 region of the Hevane Extract of the 
leaves of Eupatarium odoralum in CDCl j H - N M R spectra were obtained from a Bruker 
A V A N C E 400 MHz spectrometer. 

2. MIรกษ ! กว!พเปีนฟ้พในหนอนแพทงวพผทาน แ0ะ0กวํทดทองที่'ไมาข่เปี!พม!ขดA0ด0นกแสท1ยคัง่เนนทเองสแะสํ!กัญ 
ที่าด้จ!กกแสกัด 

สแสกัดจ!กเรก!*นที ่ได้จ!กกแสกัดไน ทาด้น แทะรากขลงสาบเสือ จะไห้อ่า LD50 ในพนอนวัย!! 3 เป็น 
ปริม!ณ 0.03, 0.06 แทะ 1.13 กรัน (พ/พ) คามทำดัน.ในขณะที่สารทกัดจากททอใรฟ่อรัมจะให้ก ,! LD50 ในหนอนวัขที่ 3 
เป็นปริมาณ 0.03. 0.04 แทะ 0.10 กรัม (พ/พ) คามทำด้นส่วนสารสกัดจ!กเมท!นอทจะให้ก่! LD50 ในหนอนวัขที่ 3 เป็น 
ปริม!ณ 0.01, 0.02 แสะ 0.05 กรัม (พ/พ) ต!มทำดับ (Table I) แทะส!มารกกล่าวได้ว่าสารสกัดจ!กเมท!นอทจะให้ก่!กา!ม 
เป็นพพสูงที ่ชุดใดยสแที่สกัดใด้จ!กส่วนของรากจะให้อ่าสูงกว่าสารสกัดจากส่วนของใบประม!ณ 5 เท่! ซึ่งแสของกวาม 
เป็นท๊พนจะเทมอนกับสารสกัดจากทขขน๊ดต่างๆ เข่น ท!งไหท (Viseison and Milne. 2001) แห้วหยู (Visetson ct. al. 2003) 
ขม๊น (Viseison, el. al. 2004) พริกขหนุ (Saisongkhroh. el al. 2005) เมท็ดน้อยหน'! (Snsaard el al. 2005) แทะ เมทดมันแกว 
(Srikhong ct. al. (2005) 



Table 1. I . D o f various Siam weed {Eupatorium odoratum) extracts against 3"1 instar larvae of 
fruit ก> < l)acus dorsalis) 

Types of Fraction extracts Topical Spra\ Method' 
gm (พ/พ) 

llexane 
Leaf 
Stem 
Root 

1. 13±0.05d 
0.06±0.02bc 
0.03*0.0 lab 

Chloroform 
Leaf 
Stem 
Root 

().I0±0.1 Ic 
0.04±0.03b 
0.03±0.02ab 

Methanol 
Leaf 
Stem 
Root 

0.05±0.01 b 
0.02±0.0la 
0.01 ±0.01 a 

1. Means followed by the same letter within the same column arc oc* significantly different it p 0.05.. DMRT 
2. The methods *cre described เท the text with modified methods of Bullangpoti et al (20051 and Vtsetson et al (20061 

ในการทกนาการท่างในปฎ๊กิริยาของเอนไๆเมท่าลาขทิน ในทัวอ่อนวัขทิ่ 3 ที่รอกจาทก!รใ,{(สารทกัดร(นตค่ใงา 
ทนว่! ปฎ๊กิริขใของเอ็นไขม์ใมโนออก?เจเนสจใกกใรใช้สใรสกัดที่ไต้จ1ก10กเชนในการทกัดไน ลำก้น แทะรรกของ 
สานเสือรท่าเป็น 1.421. 1.132 แทะ 1.256 pM dieldrin producedmin mg protein ตามทำดับ ส่วนสารสกัดจากกทอโรฟ่อรม 
จะให้กา 1.367. 1,222 แสะ 1.134 pM dieldnn produced min mg protein ทามทำทับ โนขณะที่ฌทานอลให้ท่าทวามเป็นทิพ 
เป็น 1,218. 1.067 แสะ 990 pM dieldrmminmg protein ตเนทำทับ ส่วนท่เปกดในหนอนชุดกวนคุม(ปีน 1.324 p M 
dicldrin/minmg protein ส่วนปฏิกิริยา esterase ในดัวอ่อนาขที่ 3 ที่วอดจากการใช้สารสกัดชนิดค่างๅพบว่า ปฎกิริยาจากการ 
ใช้ส!รสกัดที่ไต้จากแกเขนในการสกัตใบ ทำทับ และรากของสาบเสือมค่าเป็น 211. 118 และ! 18 nM paranitrophenol'mg 
protein ทามทำทับ ส่านสารทกัดจากกทอใรฟ่อร์ม จะให้ท่า 200. 110แทะ 99 nM paranitrophenol mg protein ตามทำทับ 
ในขณะทึ่ฌทานอทให้ท่ากวามเป็นทิพเป็ม 200. 85 แทะ 16 n.M paranitrophenol mg protein ตามทำทับ ส่านท่าปกตาน 
หนอนชุดกวนคุมเป็น 215 nM paranitrophenol mg protein และใน GSH-S-transferase ในทัวอ่อนวขที่ 3 ที่รอดจากการใช้ 
สารสกัดชนิดต่แาทบว่า ปฎิกิริขาของเอ็นไขนิจากการไต้ร้นการสกัดใดผใช้เพกเขนจากใน ล่าต้น แทะรากขกงสาบเสือนีท่ใ 
เป็น 26. 29 แทะ 22 nM CDNB conjugated productmg protein ตใฆทํใทับ ส่วนสใรสกัดจาทกลอใรฟ่อรน จะให้ท่า 20.22 
แทะ 17 nM CDNB conjugated product mg protein ดามทำทับ ในขณะที่เมทในอลให้ท่ใทวามเป็น 25. 45 แสะ 38 ท M 
CDNB conjugated productmg protein ตามทำดับ ส่วนท่าปกดในนนอนชุตทวนคุมเป็น 16 nM CDNB conjugated 
product/mg protein (Table 2) จะเหึนใต้ว่าเอ็นใขม์ไมโนออกข๊เจนเนส แทะ เอสเทอเรสจะถูกขบขงประมาณ 1-3 เท่า 
ในขณะที่เอ็นไขม GSH-S-transferase จะถูกเหนขวนิาประมาณ 2-3 เท่า ขึ่งทักนณะที่เกิดขื้นนิท่าให้เนนว่านนอนของแมลง 
ชนิดนิ'หขาขามที่จะอยู่รอตใตยกไรเหนึ่ยวนำให้แาต phase Il-metabolisms เนึ่องจนา phase I ใต้ถูกจ!ทัตหน้าที่ทงจาก 
กระบวนก!ร inhibition ไปแต้ว ชงท่าให้เหพร่าการจะนลตสารสทัตให้มประส่ท?ภาทภูงแทะสามารกกำจัดหนอนแมลงวัน 
ทองใต้ ฟ้งทวรที่จะระง้บการท่แ!นของเอ็นใขม GSH-S-transferasc ทงให้อยู่ในระทับปกต ชึ่งส!ม!รถท่!ใต้โดยแสมส!ร 
synergist ชนิดหนึ่งที่เริยกว่า DEM ล!ใป ด้งเช่นการทดลองของ Visetson. et. al. (2006) ชง1ใต้ท่ากับการป๋องกันทใจัตนนอน 
ใยทักและหนอนกระ!Jน้ท (Raitanapan. et al. 2005) 



Table 2. Detoxification mechanisms of 3 instar larv ae fruit fly (Dacus dorsalis) against various 
Siam weed ( l iupatorium odoratum ) extracts 

Types of Fraction extracts' Monooxygenase Esterase GSH-S-transferose 
Hexanc 

Leaf 1,421 ±2IXub 211 ±32d 26 ะ110b 
Stem 1,132 ±113a 118 ±24c 29 ±1 lb 
Root น 56 ±245ab 118 ±76c 22 i lOb 

Chloroform 
Leaf 1 .367i l l lab 200±l l0d 20 ±1 lab 
Stem 1.222 ±314ab 110 ±32bc 22 ±1 Sab 
Root 1.134 ±324aab 99 ±34b 17 ±15a 

Methanol 
Leaf 1.218 ±323ab 200 ะ: 120 27 ± 15b 
Stem 1,067 ±115a 85 ร22b 45 ±IOc 
Root 990 i543a 16 ±1 la 38±IOc 

Control 1.324 ±213ab '215 ±116d I6±l2a 
1. Meant followed by Ihc Mime I truer with the same column are not significantly different al I' 0.05. OMR I 
2. pM dtcldnn produced mm mg protein IX a unit for monooxygeascs. nM poranitrophenol produced'nunmg protein 1» a unit for 

estcruc. and nM DC'NB conjugated produced min mg protein น a unit for GSH-S-mnsferue * 

จไกทารใช้ส!รเทํ่นประรทin 1ทในอดร 10.1% ในส!รสกัดรวบใดขไมมการแขกใบ ก้น แทะรไทรองทในเสือ ที่ไกั 
จ™ก!รสกัดใดยเมท!บอล fraction ทึ่ 3 กลอโรฟ่อรม fraction ที่ 4 เ8กเซน fraction ทึ่ 1 ทบว! fll LC50 ของ 11 นอนไยที่ 3 
จ!ก fraction ที่ 3 เมทใช้ TPP. DEM แทะ PBO จะ!!ใบ 28. 55 21 mg/L ต!มสํใกับ แทะใบ้ก่! correlation determination กับ 
ปฎกริยาของเอนไซม์ทํ!ลเขพิบกั"งส!ม อยู่!นช่วง 0.6-0.9 ส่วนการแสมสารเหํ่มประรทรกาพใน fraction ที่ 4 ของสารสกัต 
91กกสทโรฟ่อ'; จะTVffll L.C50 ของทนอนว้ขที่ 3 เมึ๋อใช้ TPP. DEM แทะ PBO จะเป็น 31. 34. 52 mg'L ดามสำกับ แทะใบ้ 
ก่า correlation determination กับปฎ็กัริยาของเอนไซม์ทํ!ท!ขทนทํ่งส!ม อยู่ไนช่าง 0.6-0.8 ส่วนการแสมส!รเทม 
ประรทรก!ทใน fraction ที่ I ของส!รสกัดจ!กเรกเซน จะใบ้ก่! LC50 ของทนอนว้ยที่ 3 เมึ๋อใช้ TPP. DEM แสะ PBO จะ 
เป็น 45. 32. 61 m&L ด!มท!กับ แทะใบ้ก่! correlation determination กับปQกิริย1ของเอนไซม์!ฑท!ขทพทํ่งส!น อยู่ในช่าง 
0.6-0.9 (Table 3.) ท!รแสมสารส?าดกัวอ Synergists แสัวทำใบ้ส!รทกัดมประส๊ทธกาทภู!ขนมเป็นไปด!มการทดลองของ 
Visetson พ. al. (2003). 



Table 3. Toxicity of various fractions of Siam weed extracts (mixed of leaf, stem and root) with some 
synergists and correlation with enzymes reaction against 3* instar larvae of mosquitoes. 

type of extracts LC50 and Correlation with detoxificationenzymes 
TPP r } DEM r* PBO T 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Mathanol 

3 fraction28 0.9 0.7 0.9 55 
Chloroform 

4* fraction 31 0.8 0.7 0.6 34 
llexane 

r Fraction 45 0.9 0.6 0.9 32 
I. rite statistical analysis was performed folllocd Finny (1964) 

จากการใส่ส!รสกัดจากส!บเสือรามทั๋งสันไคยไม่แยกส่วนใบ สัน และราก ที่ไสัจากการแขก fraction จาก 
2ปแบนของการสกัดไคยใช้คัวทำทะทายค่เงา ในปริมาณ 150 ppm ของสาร eupathal ซึ่งกอเป็นองmlระกอนที่ฟ้ากัญที่ 
สามารถวินาราะท'าสัจากสารสกัดสานเสือ ลงไนภ!ชนะที่ใส่นา แล้าทำการครวจวิเกราะท'ปริมาณสาร eupaihal ใดข GC-MS 
ที่ใช้สารมาดรฐาน บริสุท? 99.99% จาก MERCK. USA ทนว่าสารสกัดจากเมทานอล จะใ!?กาแส์อมของสาร eupaihal น้อย 
ที่สุดก0ส!รส่!กัญจะทนภรกปรากฎกยู่ในภาชนะไสักง I เดอน ใดขเริ่นจาก 150 ppm ทงเป็น 6 ppm ในว้นที่ 30 ในขณะที่ 
ส!รสกัดจาก fraction อนา จากคัวทำทะทายกลอใรฟ่อรัม เ8กเชน สารสำกัญจะมปริมาณที่สดทงอย่างรวดเรีวสะหมดไปใน 
(วสา 10 วันนับจากวันที่ใส่กรํ่งแรก (Table 4.) 
Table 4. Residues of eupathal in water at various time. 

Type of extracts residues(ppm) al various time (days after application) 
0 I 3 5 7 10 15 30 

Mathanol 
3* fraction 150 125 100 85 60 33 12 6 

Chloroform 
4° fraction 150 123 88 63 36 2 0 0 

llexane 
r Fraction 150 86 70 65 31 1 0 0 
1. eupathal IS one of potent compounds resided เท the Slam weed extracts and can be analyzed using HPLC as described เท the lex 

จากกไรสืกพ!กไกวไมเป็มทิพในสัดาที่ไม่ใช่เป๋!หม!ยเช่นปส!ท!งนกยูง ผึ้!ทัน{ แทะหy จ1กท1รสกัด*นิดด่!งา 
ของสไบเสือ ทบว่พไรสกัดจ!กแเทเชนใพกไกวไม)ป็พทิพดํ่!สุดในปส!ทแนกยูง ผึ้ง แสะพนซึ่งมก่เ LD50 แทะ LC50 อยู่ 
ระหว่ไง 15.000 - 26.000 mg'L ในขณะที่ส!รสกัดจ!ก กสอใรฟ่อรน จะใทํก!กวามเป็นทิพรองสงม!กอระพว่าง 6.000 -
15.000 mg/L ส่วนสารทกัดจากเมทานอทจะใหค่ากวามเป็นทิพถูงที่สุดกอระหว่าง 3.000 10.000 mg/L (Table 6.) แทของ 
การทดทองนิ'เป็นไปดามการทดทองของ Antarasanc et. Al. (2005) ซึ่งไสัทำการทดทองกับปท!สอดแดง (Xiphopohorua 
helleri) ผึ้ง แทะพyเมาส่ (Visetson el. al.. 2002) 

0.9 0.6 0.9 21 0.9 0.9 0.8 

0.6 0.6 0.7 52 0.8 0.8 0.8 

0.9 0.5 0.9 61 0.9 0.9 0.7 



Table 5. Effects ( L D M or IvC s 1 ) of various Siam weed ( Eupatorium odoratum) extracts on some non-
target organisms. 

Types of Fraction extracts Cabbies 
(concentration in water) 

LC50 

mg/L or mg/ICg 
Bee (topical) 

LD50 

mouse (oral) 
LD50 

Hexane 
Leaf 
Stem 
Root 

Chloroform 
Leaf 
Stem 
Root 

Methanol 
Leaf 
Stem 
Root 

26.000e 
24.000de 
I9.000d 

12.000d 
10,000c 
8,800b 

10,000c 
8.000b 
5,000a 

I5.000cd 
20,000d 
20.000d 

12,000c 
11.000c 
7.500b 

8.000b 
5.000a 
5,600a 

20.000de 
25,000c 

22,OOOde 

I5,000d 
11,000c 
6.000b 

7.000b 
6.000b 
3,000a 

I. Means followed by the same letter within the same column are not significantly different al p=0.05%, DMRT 
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