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ผลของสารสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม (Vetiveria zizanioides (L.) 
Nash) ต่อการเจริญของเชื้อ Curvularia lunata (Wakker) Boedijn 

Effect of Crude Extracts from Ya Faek Lum (Vetiveria zizanioides (L.) 
Nash) Leaves on Growth of Curvularia lunata (Wakker) Boedijn 

รัฐพล  ศรประเสริฐ1 

 
บทคัดย่อ 

การสกัดสารสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) พันธุ์สุราษฎร์ธานี ด้วย
เอธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสารสกัดหยาบมีลักษณะข้นหนืด สีเขียวเข้ม กลิ่นหอม ได้น ้าหนักของสารสกัด
หยาบร้อยละ 1.47 การศึกษาผลของการสกัดหยาบต่อการเจริญของ Curvularia lunata (Wakker) Boedijn 
พบว่า สารสกัดหยาบที่ 20,000 ส่วนในล้านส่วน ยับยั งการเจริญของเชื อดีที่สุด รองลงมา คือ 15,000 10,000 
5,000 และ 0 ส่วนในล้านส่วน ตามล้าดับ ด้วยเปอร์เซ็นต์การยับยั ง 34.02 24.63 22.43 9.14 และ 0.00 
ตามล้าดับ โดยค่าความเข้มข้นต่้าสุดของสารสกัดหยาบที่ยับยั งการเจริญของ C. lunata (Wakker) Boedijn มีค่า
เท่ากับ 0.125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

 
ABSTRACT 

Extraction of Ya Faek Lum (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) leaves, Suratthani strain with 
ethanol 95% solvent yielded a crude extracts which was characterized by a concentrated-sticky, dark 
green color and pleasant aroma with 1.47% yield. This research studied the effect of crude extracts 
against Curvularia lunata (Wakker) Boedijn. The crude extract at 20,000 ppm showed the best 
inhibiting effect against C. lunata (Wakker) Boedijn, following by 15000, 10000, 5000 and 0 ppm 
respectively which had inhibited percentile 34.02, 24.63, 22.43, 9.14 and 0.00 respectively. The 
minimum inhibitory concentration of crude extracts against of C. lunata (Wakker) Boedijn growth was 
equivalent to 0.125 mg/ml. 
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บทน า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

มีพระราชด้าริเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า นอกจากหญ้าแฝกมี
ความส้าคัญดังกล่าวแล้ว ยั งน้ามาใช้ประโยชน์ ได้
หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากทุกส่วนของหญ้าแฝกไม่ว่า
ราก ล้าต้น และใบ ล้วนน้ามาใช้ประโยชน์ได้ทั งสิ น  เช่น 
อาหารสัตว์ วัสดุเพาะเห็ด (Krishnamoorthy and 
Balasubramanyan, 1996; Saifa et al., 1996) ปุ๋ยหมัก 
พืชคลุมดิน (ณรงค์, 2548) ป้องกันแมลงศัตรูพืช เครื่องยา
สมุนไพร ศิลปหัตถกรรม ยับยั งเชื อราและแบคทีเรีย 
(ณรงค์, 2548) จากการศึกษาข้อมูลเบื องต้นพบว่าหญ้า
แฝกเมื่อปลูกได้จนมีอายุ 3-4 เดือน ต้องตัดใบออกเพื่อให้
ระบบรากมีการเจริญ จึงเป็นมูลเหตุประการหนึ่งที่จะนา้ใบ
หญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ 

เชื อสกุล Curvularia เป็นเชื อราสาเหตุที่ท้าให้
เกิดอาการเมล็ดด่าง (grain discoloration) (Kato et al., 
1988) บนเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกจากภาคกลางและภาคใต้
ของประเทศไทย (สมศักดิ์และคณะ, 2539) เช่น โรคเมล็ด
ด่างของข้าว (สุภาพรและคณะ, 2550) เกิดจากเชื อ 
Curvularia lunata (Wakker) Boedijn เชื อเข้าท้าลายดอก
ข้าว จนถึงระยะติดเมล็ด ท้าให้เชื อติดไปกับเมล็ดพันธุ์และ
ผลผลิต (Mew, 1994) อาการของโรคเริ่มปรากฎหลังจาก
ดอกข้าวได้รับการปลูกเชื อด้วยสปอร์ของเชื อ 2 วัน จากนั น
การลุกลามพัฒนาเพิ่มขึ นอย่างรวดเร็วจนถึง 18 วัน และถึง
จุดสูงสุดที่ระยะ 28 วัน หลังการปลูกเชื อพันธุ์ข้าว กข 9 
คลองหลวง1 ปทุมธาน1ี และสุพรรณบุรี1 (สุภาพรและคณะ, 
2550) จึงส่งผลกระทบต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์เมื่อเก็บ
รักษานานกว่า 3 เดือน (ทิพสุดาและคณะ, 2539) นอกจากนี 
ยังพบอีกว่าเชื อ C. lunata (Wakker) Boedijn เป็นเชื อ

สาเหตุของโรคในพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด (บุญส่ง, 
2535) ลาน (เยาวภาและคณะ, 2541) ผัก ผลไม้ (Manoch 
et al., 2004) ไผ่ (เลขาและคณะ, 2549) ขิง (วิพรพรรณ์ และ 
พิมพร, 2549)  

ดังนั นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของสาร
สกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม ต่อการเจริญของเชื อ C. 
lunata (Wakker) Boedijn โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
การสกัดสารสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม (V. zizanioides 
(L.) Nash) 2) เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝก
ลุ่ม (V. zizanioides (L.) Nash) ต่อการเจริญของเชื อ C. 
lunata (Wakker) Boedijn และ 3) เพื่อหาค่าความเข้มข้น
ต่้าสุดของสารสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม (V. zizanioides 
(L.) Nash) ต่อการเจริญของเชื อ C. lunata (Wakker) 
Boedijn 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การสกัดสารสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม (V. 
zizanioides (L.) Nash) 

เก็บตัวอย่างใบหญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์สุราษฎร์ธานี 
จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา น้าใบ
มาสกัดสารสกัดหยาบด้วยวิธีการสกัดเย็นแบบการแช่ยุ่ย 
(maceration) โดยล้างใบหญ้าแฝกลุ่มด้วยน ้าสะอาด 3 ครั ง 
ผึ่งใบบนภาชนะที่สะอาดเพื่อให้สะเด็ดน ้า แล้วน้ามาอบใน
ตู้อบลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 72 ช่ัวโมง เมื่อครบ
ก้าหนด หั่นเป็นชิ นเล็กด้วยเครื่องหั่นสมุนไพร น ้าหนักใบ 
1,000 กรัม แล้วปั่นละเอียด บรรจุลงในขวดแก้วปริมาตร 
10 ลิตร เติมเอธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 5 ลิตร เก็บ
ไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 วัน เมื่อครบก้าหนด กรอง
ด้วยผ้าขาวบาง น้าส่วนของเหลวผลกรอง ไประเหยตัวท้า
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ละลายออกด้วยเครื่องระเหยสูญญากาศแบบหมุน ท่ี 55 
องศาเซลเซียส เก็บสารสกัดหยาบที่ได้ในขวดสีชา การ
บันทึกผลการทดลอง 1) สังเกตสี และลักษณะสารสกัด
หยาบ 2) ดมกลิ่นสารสกัดหยาบ 3) ค้านวณหาร้อยละ
ผลผลิตของสารสกัดหยาบ 
2. การทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม 
(V. zizanioides (L.) Nash) ต่อการเจริญของเชื้อ C. 
lunata (Wakker) Boedijn 

การทดสอบผลของสารสกัดหยาบ ต่อการเจริญ
ของเชื อราทดสอบด้วย Poison food technique ตาม
วิธีการของ Grover and Moore (1962) โดยน้าสาร
สกัดหยาบมาเจือจางด้วยน ้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อให้มีความ
เข้มข้น 5 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม) 5,000 10,000 
15,000 และ 20,000 ส่วนในล้านส่วน แล้วหยดสาร
สกัดหยาบ ปริมาณ 0.02 มิลลิลิตร ลงบน Potato 
Dextrose Agar (PDA) ด้วยไมโครปิเปต เกลี่ยให้ทั่ว
ผิวหน้า PDA จากนั นน้าเชื อ C. lunata (Wakker) 
Boedijn จากกลุ่มงานจุลชีววิทยา กลุ่มวิจัยโรคพืช 
ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
เลี ยงบน PDA เป็นเวลา 7 วัน เมื่อครบก้าหนดใช้ cork 
borer เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร ตัดเส้นใย
บริเวณขอบโคโลนี ถ่ายเชื อลงบนผิวหน้า PDA ที่ผสม
สารสกัดหยาบในแต่ ละความเข้มข้น  บ่ม เ ชื อที่
อุณหภูมิห้อง การบันทึกผลการทดลอง วัดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางโคโลนีเชื อราทดสอบ แล้วค้านวณหา
เปอร์เซ็นต์การยับยั งตามวิธีการของ Das et al. (2010) 
จากสูตร ((A-B)100)/A เมื่อ A คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางโคโลนีเชื อราทดสอบ บนอาหารเลี ยงเชื อชุด
ควบคุม และ B  คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี
เชื อราทดสอบ บนอาหารเลี ยงเชื อท่ีผสมสารสกัดหยาบ 
3. การหาค่าความเข้มข้นต  าสุดของสารสกัดหยาบ
จากใบหญ้าแฝกลุ่ม (V. zizanioides (L.) Nash) 

ต่อการเจริญของเชื้อ C. lunata (Wakker) 
Boedijn 

น้าสารสกัดหยาบที่มีผลในการยับยั งเชื อรา
ทดสอบ ที่ความเข้มข้น 5,000 ส่วนในล้านส่วน มาเจือ
จางลดลงทีละ 2 เท่า ด้วยน ้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ แล้วหยด
สารสกัดหยาบ ปริมาณ 0.02 มิลลิลิตร ลงบน PDA 
ด้วยไมโครปิเปต เกลี่ยสารสกัดหยาบให้ท่ัวผิวหน้า PDA 
จากนั นถ่ายเชื อราทดสอบลงบนผิวหน้า PDA บ่มเชื อที่
อุณหภูมิห้อง การบันทึกผลการทดลอง วัดขนาดเฉลี่ย
ของเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเชื อราทดสอบ แล้ว
ค้านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั ง ในแต่ละความเข้มข้นท่ี
ลดลง 
 

ผลการวิจัย 
1. การสกัดสารสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม (V. 
zizanioides (L.) Nash) 

สารสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม ด้วยตัวท้า
ละลายเอธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสารสกัดหยาบมี
ลักษณะข้นหนืด สีเขียวเข้ม กลิ่นหอม ได้น ้าหนักของสาร
สกัดหยาบ 14.86 กรัม คิดเป็นร้อยละ 1.47 
2. ผลของสารสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม (V. 
zizanioides (L.) Nash) ต่อการเจริญของเชื้อ C. 
lunata (Wakker) Boedijn 

ผลของการสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่มต่อ
การเจริญของเชื อ C. lunata (Wakker) Boedijn ที่
ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ ต่างกัน 5 ระดับ พบว่า 
สารสกัดหยาบที่ 0 5,000 10,000 15,000 และ 
20,000 ส่วนในล้านส่วน มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง
การเจริญของโคโลนีเชื อ เท่ากับ 8.02 7.45 6.36 6.18 
และ 5.41 เซนติเมตร ตามล้าดับ ด้วยเปอร์เซ็นต์การ
ยับยั ง เท่ากับ 0.00 9.14 22.43 24.63 และ 34.02 
ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า สาร
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สกัดหยาบที่ 20,000 ส่วนในล้านส่วน ยับยั งการเจริญของ
เชื อดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ 0 5,000 10,000 และ 
15,000 ส่วนในล้านส่วน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่1; รูปที่ 1) 
3. ค่าความเข้มข้นต  าสุดของสารสกัดหยาบจากใบ
หญ้าแฝกลุ่ม (V. zizanioides (L.) Nash) ต่อการ
เจริญของเชื้อ C. lunata (Wakker) Boedijn 

ค่าความเข้มข้นต้่าสุดของสารสกัดหยาบจาก
ใบหญ้าแฝกลุ่ม ที่ยับยั งการเจริญของเชื อ C. lunata 
(Wakker) Boedijn พบว่ามีค่าเท่ากับ 1,250 ส่วนใน
ล้านส่วน (0.1250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) มีค่าเฉลี่ยเส้น
ผ่านศูนย์กลางการเจริญของโคโลนีเชื อ เท่ากับ 7.82 
เซนติเมตร ด้วยเปอร์เซ็นต์การยับยั ง เท่ากับ 11.93 
(ตารางที่ 2) 

 

ตารางที  1 การเจริญของโคโลนีเชื อ C. lunata (Wakker) Boedijn ที่ความเข้มข้นเข้มข้นของสารสกัดหยาบ 5 ระดับ 
บน PDA 

สารสกัดหยาบ (ส่วนในล้านส่วน) เส้นผ่านศนูย์กลางโคโลนี1/ (เซนติเมตร) เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง1/ 
0 8.20±0.56e 0.00 

5,000 7.45±0.74d 9.14 
10,000 6.36±0.09c 22.43 
15,000 6.18±0.79b 24.63 
20,000 5.41±0.09a 34.02 

หมายเหตุ: 1/ คือ ค่าเฉลี่ยจาก 5 ซ ้า ในแต่ละความเข้มข้น; a, b, c, d และ e คือ อักษรที่ตามหลังตัวเลขเหมือนกันในแนวตั ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

 

รูปที  1 การเจริญของโคโลนีเชื อ C. lunata (Wakker) Boedijn ที่ความเข้มข้นเข้มข้นของสารสกัดหยาบ 0 (1), 
5,000 (2), 10,000 (3), 15,000 (4) และ 20,000 (5) ส่วนในล้านส่วน บน PDA 

 

ตารางที  2 ความเข้มข้นต่้าสุดของสารสกัดหยาบที่ยับยั งเชื อ C. lunata (Wakker) Boedijn บน PDA 
สารสกัดหยาบ 

การยับยั้งเช้ือ เส้นผ่านศนูย์กลางโคโลนี1/ 
(เซนติเมตร) 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง1/ 
ส่วนในล้านส่วน มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

5,000.0000 0.5000 
+ 

7.29±0.81a 17.90 
1,250.0000 0.1250 7.82±0.09b 11.93 
312.5000 0.0312 

- 

8.82±0.08c 0.67 
78.1200 0.0078 8.86±0.35c 0.22 
19.5300 0.0019 8.87±0.65c 0.11 

0.0000 (ชุดควบคุม) 0.0000 (ชุดควบคุม) 8.88±0.35c 0.00 
หมายเหตุ: + คือ ยับยั งเชื อ C. lunata (Wakker) Boedijn; − คือ ไม่ยับยั งเชื อ C. lunata (Wakker) Boedijn; 1/ คือ ค่าเฉลี่ยจาก 5 ซ ้า ในแต่ละความเข้มข้น; 

a, b และ c คือ อักษรที่ตามหลังตัวเลขเหมือนกันในแนวตั ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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วิจารณ์ผลการวิจัย 
สารสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์สุราษฎร์

ธานี พบว่ามีลักษณะข้นหนืด สีเขียวเข้ม กลิ่นหอม ได้
น ้าหนักของสารสกัดหยาบ 14.86 กรัม คิดเป็นร้อยละ 1.47 
สอดคล้องกับ เกสรและคณะ (2541) รายงานว่าได้สกัด
สารสกัดหยาบจากรากหญ้าแฝกลุ่ม มีลักษณะสีน ้าตาล
ปนเหลือง ได้น ้าหนักของสารสกัดหยาบ 89 กรัม ส่วน 
สมภพ (2546) รายงานว่าสกัดสารสกัดหยาบจากใบ
หญ้าแฝก มีลักษณะข้นเหนียว สีเขียวเข้ม ส่วนจากราก
มีลักษณะข้นเหนียว สีน ้าตาลเข้ม 

ผลของการสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่มต่อ
การเจริญของเชื อ C. lunata (Wakker) Boedijn ที่
ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ ต่างกัน 5 ระดับ พบว่า 
สารสกัดหยาบที่ 20,000 ส่วนในล้านส่วน ยับยั งการ
เจริญของเชื อดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ 0 5,000 
10,000 และ 15,000 ส่วนในล้านส่วน สอดคล้องกับ 
สมภพ (2546) รายงานว่า ประสิทธิภาพของสารสกัด
หยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม ท่ี 10,000 และ 15,000 ส่วน
ในล้านส่วน สามารถยับยั ง Alternaria solani ด้วย
เปอร์เซ็นต์การยับยั ง 18.37 ส่วน เกสรและคณะ 
(2541) รายงานว่าสารสกัดหยาบจากรากหญ้าแฝกลุ่ม 
ที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ มีฤทธิ์ต้าน Candida 
albicans, Aspergillus flavus, Trichophyton 
mentagophytes และ Microsporum gypseum 

ค่าความเข้มข้นต่้าสุดของสารสกัดหยาบจากใบ
หญ้าแฝกลุ่ม ที่ยับยั งการเจริญของเชื อ C. lunata 
(Wakker) Boedijn พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.125 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร สอดคล้องกับ วัชรี เนติสิงหะ และคณะ 
(2545) รายงานว่าสารสกัดหยาบจากรากหญ้าแฝกลุ่ม ที่
ยับยั ง Trichophyton mentagrophyte, T. rubrum, 
Microsporum canis และ M. gypseum มีค่าความ
เข้มข้นต่้าสุดเท่ากับ  0.03-0.06 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

ผลการทดลองครั งนี เป็นการศึกษาทดลอง
เบื องต้นที่ท้าให้ทราบว่าสารสกัดจากใบหญ้าแฝก 
สามารถยับยั งการเจริญของเชื อ C. lunata (Wakker) 
Boedijn ได้ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพที่น่าสนใจของสาร
สกัด การวิจัยครั งนี จะต้องท้าการทดลองต่อไป เพื่อให้
ทราบว่าสารชนิดใดบ้างในสารสกัดหยาบที่ให้ผลการ
ยับยั งการเจริญของเชื อ โดยการแยกสารกลุ่มเหล่านี 
ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี และวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธี
ทางสเปคโตรสโคป และเมื่อได้ศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สารป้องกันก้าจัดเชื อ
ราแทนหรือลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และยังเป็น
การใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกที่ต้องตัดใบออกเมื่อ
ปลูกได้จนมีอายุ 3-4 เดือน เพื่อให้ระบบรากมีการเจริญ 
 

สรุปผลการวิจัย 
สารสกัดหยาบจากใบหญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์สุราษฎร์

ธานี ด้วยเอธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีลักษณะข้น
หนืด สีเขียวเข้ม กลิ่นหอม ได้น ้าหนักของสารสกัดหยาบ
ร้อยละ 1.47 สารสกัดหยาบที่ 20,000 ส่วนในล้านส่วน 
ยับยั งการเจริญของเชื อ C. lunata (Wakker) Boedijn 
ดีที่สุด ด้วยเปอร์เซ็นต์การยับยั ง 34.02 ส่วนความ
เข้มข้นต่้าสุดของสารสกัดหยาบ ที่ยับยั งการเจริญของ
เชื อมีค่าเท่ากับ 0.1250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
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