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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรต่อการยับย้ังการ

เจริญของเชื้อรา Penicillium citrinum Aspergillus flavus var. flavus และ Aspergillus tamarii ซ่ึงเป็นเชื้อ
ราท่ีแยกได้จากยางพาราแผ่น โดยนําพืชสมุนไพรจํานวน 7 ชนิด ได้แก่ กระเทียม ข่า พลู กานพลู อบเชย ชุมเห็ด
เทศ ตะไคร้ มาสกัดด้วยตัวทําละลาย เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอล นําสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีได้
ไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา ด้วยวิธี paper disc diffusion พบว่า สารสกัดหยาบจาก
พืชสมุนไพรท่ีความเข้มข้น 100,000 ppm ท่ีมีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา P. citrinum และ A. 
flavus var. flavus ได้มากท่ีสุด คือ สารสกัดหยาบจากอบเชยท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตท โดยมีค่าเฉลี่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับย้ังการเจริญกว้างท่ีสุด เท่ากับ 41.50 และ 25.93 mm ตามลําดับ ในขณะท่ีสาร
สกัดหยาบจากข่าท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตท มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา A. 
tamarii ได้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับย้ังการเจริญ เท่ากับ 25.83 mm จากนั้นนําไป
ทดสอบหาความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรในระดับตํ่าท่ีสุดท่ีสามารถยับย้ังการเจริญ ของเชื้อรา (MIC) 
พบว่า สารสกัดหยาบจากอบเชยที่สกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซนและตัวทําละลายเอทิลอะซิเตท สารสกัดหยาบจาก
ข่าท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา P. citrinum ได้ โดยมีค่า 
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MIC เท่ากับ 25,000, 12,500 และ 25,000 ppm ตามลําดับ สารสกัดหยาบจากอบเชยท่ีสกัดด้วยตัวทําละลาย 
เฮกเซนและตัวทําละลายเอทิลอะซิเตท สารสกัดหยาบจากข่าท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล มีประสิทธิภาพใน
การยับย้ังการเจริญของเชื้อรา A. flavus var. flavus ได้ โดยมีค่า MIC เท่ากับ 50,000, 25,000 และ 50,000 
ppm ตามลําดับ ส่วนสารสกัดหยาบจากข่าท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอล มี
ประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา A. tamarii ได้ โดยมีค่า MIC เท่ากับ 781.25, 390.63 และ 3,125 
ppm ตามลําดับ 
 

ABSTRACT 
This research studied the efficiency of crude extracts from herbs to inhibit the growth of 

Penicillium citrinum, Aspergillus flavus var. flavus and Aspergillus tamarii. These fungi were 
isolated from rubber sheet. Seven herbs including garlic, galangal, betel, clove, cinnamon, 
ringworm bush and lemon grass were extracted by hexane, ethyl acetate and methanol. The 
crude extracts were tested the efficiency for inhibiting fungal growth by paper disc diffusion 
method. It was found that the most effective crude herb extract to inhibit the growth of P. 
citrinum and A. flavus var. flavus at concentration 100,000 ppm was cinnamon which was 
extracted with ethyl acetate. The average diameters of the inhibition were of 41.50 and 25.93 
mm, respectively. While the crude extract of galangal extraction with ethyl acetate was the 
most effective for inhibiting the growth of A. tamarii with the average diameter of the inhibition 
of 25.83 mm. The minimum inhibitory concentration (MIC) of cinnamon extraction with hexane 
and ethyl acetate, galangal extraction with methanol was effective in inhibiting the growth of P. 
citrinum by the MIC were 25,000, 12,500 and 25,000 ppm, respectively. In addition, cinnamon 
extraction with hexane and ethyl acetate, galangal extraction with methanol was effective in 
inhibiting the growth of A. flavus var. flavus by the MIC was 50,000, 25,000 and 50,000 ppm, 
respectively. Galangal extract with hexane, ethyl acetate and methanol was effective in 
inhibiting the growth of A. tamarii by the MIC was 781.25, 390.63 and 3,125 ppm, respectively. 
 

คําสําคัญ : ยับย้ัง  เชื้อรา  สมุนไพร  อบเชย  ข่า 
Keywords : Inhibit, Fungi, Herbs, Cinnamon, Galangal 
 

บทนํา 
ยางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญอย่าง

หนึ่งของประเทศไทย ซ่ึงประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกยางธรรมชาติมากท่ีสุดของโลกมาต้ังแต่ปี พ.ศ.

2534 โดยในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีปริมาณการ
ผลิตยางธรรมชาติ 4.32 ล้านเมตริกตัน และมีปริมาณ
การส่งออก 3.77 ล้านเมตริกตัน การส่งออกยาง
ธรรมชาติของไทยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของวัตถุดิบ 
ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน น้ํายางข้น และยาง
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ชนิดอ่ืนๆ (สถาบันวิจัยยาง, 2553; สถาบันวิจัยยาง, 
2557) แต่ยางพาราแผ่นท่ีผลิตได้ในบางคร้ังไม่ได้
มาตรฐานเนื่องจากมีการปนเปื้อนของเชื้อรา ซ่ึงอาจจะ
มีสาเหตุมาจากแผ่นยางถูกน้ําฝน ผึ่งยางแน่นเกินไป 
ห้องผึ่งอับอากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือการผึ่งยางในท่ี
อับชื้น การล้างแผ่นยางไม่สะอาด นําแผ่นยางท่ีมี
ความชื้นสูงมาวางเรียงซ้อนกันหรือการปนเปื้อนของ
เชื้อราในระหว่างกระบวนการขนส่ง ตลอดจนการเก็บ
ยางแผ่นของเกษตรกรท่ีมักรวบรวมแผ่นยางไว้ให้มี
ปริมาณมากพอสมควรหรือรอให้ราคายางสูงจึ ง
ออกจํ าหน่ า ย ซ่ึ ง ใช้ ร ะยะ เวลานาน เ กิน ไปหรื อ
กระบวนการจัดเก็บท่ีไม่เหมาะสมทําให้เกิดเชื้อราข้ึน 
การท่ีมีเชื้อราปนเปื้อนบนแผ่นยางเป็นผลทําให้แผ่นยาง
มีคุณภาพลดลง (เสาวนีย์, 2547; สํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราบุรีรัมย์, 2554; Dayaratne and 
Munasinghe, 1971; Abd-Ali, 2014) และส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและคนงานท่ีทํางานใน
โรงงานยางแผ่น เช่น โรคเย่ือจมูกอักเสบ โรคภูมิแพ้ 
โรคหอบหืด และการติดเชื้อบริเวณเล็บและผิวหนัง 
(ประภัสสร, 2555) จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการใช้
สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราบนแผ่นยาง เช่น สารพารา
ไนโตรฟีนอล และสารแคปแทน เป็นต้น (ณพรัตน์ และ
คณะ, 2536; เสาวนีย์, 2547) การใช้สารเคมีป้องกัน
เชื้อราบนแผ่นยางอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
สุขภาพของเกษตรกร มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
อาจเกิดการตกค้างของสารเคมีบนแผ่นยางได้ 

ในปัจจุบันจึ ง มีการนํ าสารส กัดจากพืช
สมุนไพรหลายชนิดมาใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น ปิยะวดี (2550) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบพลู ในตัวทํา
ละลายที่แตกต่างกัน ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา 
Aspergillus flavus A748 ด้วยวิธี paper disc 

diffusion พบว่า สารสกัดหยาบจากใบพลูท่ีได้จากตัว
ทําละลายอะซิโตน ไดคลอโรมีเทน และเอทิลอะซิเตท 
ท่ีความเข้มข้น 500,000 ppm สามารถยับย้ังการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา A. flavus A748 ได้ใกล้เคียง
กับการใช้สารเคมีเบนโนมิล วิไลรัตน์ และคณะ (2552) 
ได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 
10 ชนิ ด  คื อ  ก ร ะ เ ที ยม  ข่ า  ขิ ง  ดี ป ลี  ตะ ไ ค ร้ 
หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ สาบเสือ กะเพราป่า และรัก ใน
การยับ ย้ังการ เจ ริญของเชื้ อรา  Colletotrichum 
gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วง
ด้วยตัวทําละลายท่ีแตกต่างกัน พบว่าสารสกัดจากข่าท่ี
สกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิล- 
อะซิเตท อะซิโตน และเอทานอล มีฤทธ์ิในการยับย้ัง
เชื้อได้ 100% แต่เนื่องจากยังไม่มีรายงานการนําพืช
สมุนไพรเหล่านี้มาใช้ในการยับย้ังเชื้อรา Penicillium 
citrinum, Aspergillus flavus var. flavus และ 
Aspergillus tamarii ซ่ึงเป็นเชื้อราท่ีแยกมาจากแผ่น
ยาง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรในการ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อราท่ีแยกได้จากแผ่น
ยางพารา โดยนํามาใช้เปรียบเทียบกับสารเคมีท่ีใช้เป็น
สารป้องกันกําจัดเชื้อรา เพ่ือเป็นแนวทางในการนําพืช
สมุนไพรมาใช้ป้องกันเชื้อราบนแผ่นยาง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การเตรียมสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 

นําพืชสมุนไพร 7 ชนิด ได้แก่ หัวกระเทียม 
(Garlic: Allium sativum Linn.) เหง้าข่า (Galangal: 
Alpinia galangal (Linn.) Swartz) ใบพลู (Betel 
Pepper: Piper betle Linn.) ดอกกานพลู (Clove: 
Syzygium aromaticum (Linn.) Merr. & Perry.) 
เ ปลื อ ก ต้นอบ เ ชย  ( Cinnamon:  Cinnamomum 
verum J. Presl) ใบชุมเห็ดเทศ (Ringworm Bush: 
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Cassia alata Linn.) และ ลําต้นตะไคร้ (Lemon-
grass: Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) มาห่ัน
ให้เป็นชิ้นเล็กๆและนําไปอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 45oC 
นํามาบดให้ละเอียด แช่สมุนไพรในตัวทําละลายใน
อัตราส่วน (1:4) ด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ 3 ชนิด คือ 
เฮกเซน (Hexane) เอทิลอะซิเตท (Ethyl acetate) 
และ เมทานอล  (Methanol)  ตามลํ า ดับ  โดยวิ ธี 
sequential solvent extraction นําสารสกัดหยาบ
จากสมุนไพรท่ีได้ไปแช่แข็งในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ -4 oC 
และทําให้แห้งด้วยเครื่อง freeze dryer จากนั้นนําไป
ชั่งหานํ้าหนักและคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ผลผลิตท่ีได้จาก
การสกัด (%yield) นําสารสกัดหยาบท่ีได้ไปเก็บไว้ท่ี
อุณหภูมิ 4oC เพ่ือใช้ในการทดลองต่อไป 
2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก
พืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 

นําสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีเตรียมได้ 
มาทําการทดสอบประสิทธิภาพในการยับย้ังการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา P. citrinum A. flavus var. 
flavus และ A. tamarii ท่ีแยกได้จากแผ่นยางพารา 
โดยการนําเชื้อราท้ัง 3 ชนิด มาเลี้ยงบนอาหาร Potato 
Dextrose Agar (PDA) ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 วัน 
จากนั้นเตรียมสารแขวนลอยของสปอร์เชื้อรา (spore 
suspension) ท้ัง 3 ชนิด ให้มีความเข้มข้นของสปอร์ท่ี 
106 spores/mL ปิเปตสารแขวนลอยของสปอร์เชื้อรา
ทดสอบท้ัง 3 ชนิด ปริมาตร 1 mL ลงในหลอดอาหาร 
Sabouraud’s Dextrose Agar (SDA) ปริมาตร 9 mL
เขย่าให้ผสมกันด้วยเครื่อง vortex mixer จากนั้นเท
ทับลงบนอาหาร SDA ท่ีแข็งตัวแล้วในจานอาหารเลี้ยง
เชื้อ ท้ิงไว้ให้อาหารแข็งและผิวหน้าอาหารแห้ง นํา 
paper disc ท่ีหยดสารสกัดหยาบแล้วท่ีความเข้มข้น 
100,000 ppm ปริมาตร 10 μL มาวางบนผิวหน้า
อาหาร โดยมี paper disc ท่ีหยดตัวทําละลายได้แก่  

เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และไดเมทิลซัลฟอกไซด์ เป็น 
negative control และ paper disc ท่ีหยดกรด 
อะซิติก ความเข้มข้น  100,000 ppm เป็น positive 
control ทําการทดลองจํานวน 3 ซํ้า บ่มเชื้อท่ี
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 hr ทําการบันทึกผลโดยวัด
เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับย้ังการเจริญเติบโต 
(inhibition zone) ของเชื้อรา (ปิยะวดี, 2550;  
สุพรรษา, 2551) 
3. การทดสอบหาระดับความเข้มข้นตํ่าสุดของสาร
สกัดหยาบจากพืชสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อรา 

ทดสอบหาระดับความเข้มข้นตํ่าสุดของสาร
สกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีสามารถยับย้ังการเจริญ
ของเชื้อรา(Minimum inhibitory concentration: 
MIC) ด้วยวิธี two - fold dilution โดยการนําสารสกัด
หยาบจากพืชสมุนไพรท่ีพบว่าสามารถยับย้ังการเจริญ
ของเชื้อราทดสอบท้ัง 3 ชนิด ได้ดีในแต่ละตัวทําละลาย
มาทําการเจือจางด้วยตัวทําละลายเฮกเซน เอทิล- 
อะซิเตท และเมทานอล ท่ีระดับความเข้มข้น 50,000 
25,000 12,500 6,250 3,125 1,562.50 781.25 
390.63 และ 195.31 ppm ตามลําดับ จากนั้นนําไป
ทดสอบหาค่า MIC ของเชื้อราท้ัง 3 ชนิด ด้วยวิธี 
paper disc diffusion โดยมี paper disc ท่ีหยดตัวทํา
ละลายได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอล 
เป็น negative control และ paper disc ท่ีหยดสาร
ป้องกันกําจัดเชื้อราแคปแทน เป็น positive control 
โดยใช้ความเข้มข้นของแคปแทน 3,125  ppm ทําการ
ทดลองจํานวน 3 ซํ้า บ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิ 25 oC เป็น
เวลา 48 hr ทําการบันทึกผลโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของบริเวณยับย้ังการเจริญเติบโต (inhibition zone) 
ของเชื้อรา (แสงระวี, 2543; ปิยะวดี, 2550; 
Pompimon et al., 2009) 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิ เคราะห์ ข้อ มูลและเปรียบเ ทียบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (P  0.05) โดยวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test 
 

ผลการวิจัย 
1. ปริมาณสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 

จากการนําพืชสมุนไพรจํานวน 7 ชนิด คือ 
กระเทียม ข่า พลู กานพลู อบเชย ชุมเห็ดเทศ และ
ตะไคร้ มาทําการสกัดด้วยตัวทําละลาย 3 ชนิด คือ  
เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอล พบว่า สารสกัด
หยาบจากกานพลูด้วยตัวทําละลายเมทานอล  มี
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตสูงท่ีสุด เท่ากับ 11.34% รองลงมา 
คือ สารสกัดหยาบจากตะไคร้ด้วยตัวทําละลายเมทา
นอล เท่ากับ 9.89% ในขณะท่ีสารสกัดหยาบจาก
กระเทียมด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตทมีเปอร์เซ็นต์

ผลผลิตท่ีตํ่าสุด เท่ากับ 0.18% ดังตารางที่ 1 ซ่ึงจากผล
การทดลองจะเห็นได้ว่าพืชสมุนไพรชนิดเดียวกันเม่ือ
สกัดด้วยตัวทําละลายต่างกันจะให้เปอร์เซ็นต์ผลผลิต
ของสารสกัดหยาบท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับชนิดและ
ปริมาณขององค์ประกอบทางเคมีท่ีมีอยู่ในพืชสมุนไพร
แต่ละชนิดท่ีมีความแตกต่างกัน ทําให้มีความสามารถ
ในการละลายในตัวทําละลายแต่ละชนิดแตกต่างกัน 
โดยส่วนใหญ่ พบว่า สารสกัดหยาบท่ีสกัดด้วยตัวทํา
ละลายเมทานอลมีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสารสกัด
หยาบสูงท่ีสุด เนื่องจากเป็นตัวทําละลายท่ีมีข้ัวสูงกว่า
เอทิลอะซิเตท และเฮกเซน ทําให้มีประสิทธิภาพในการ
ละลายสารกว้างกว่าจึงทําให้ละลายสารออกจากพืช
สมุนไพรได้ดีกว่าตัวทําละลายเฮกเซนและ เอทิลอะซิ
เตท (อุไรวรรณ และคณะ, 2543; เปรมวดี, 2549; 
อุดมเดชา, 2556) 

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายท้ัง 3 ชนิด 

ลําดับ สมุนไพร 
เปอร์เซ็นตผ์ลผลิต (%yield) 

เฮกเซน เอทิลอะซิเตท เมทานอล 
1. กระเทียม 0.27 0.18 2.29 
2. ข่า 1.29 0.71 1.90 
3. พลู 1.53 5.30 5.81 
4. กานพลู 7.79 4.09 11.34 
5. อบเชย 0.75 1.35 7.49 
6. ชุมเห็ดเทศ 0.94 1.55 6.49 
7. ตะไคร้ 0.66 0.66 9.89 

 

2. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 
ในการยับยั้ งการเจริญของเชื้อราท่ีแยกได้จาก
ยางพาราแผ่น 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ
จากพืชสมุนไพรท้ัง 7 ชนิด ในตัวทําละลายเฮกเซน 
เอทิลอะซิเตท และเมทานอล ต่อการยับย้ังการเจริญ

ของเชื้อรา P. citrinum ท่ีระดับความเข้มข้น 100,000 
ppm พบว่า มีสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีสกัด
ด้วยตัวทําละลาย เฮกเซน 6 ชนิด ได้แก่ กระเทียม ข่า 
พลู กานพลู อบเชย และตะไคร้ สารสกัดหยาบจากพืช
สมุนไพรท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตท 5 ชนิด 
ได้แก่ กระเทียม ข่า พลู กานพลู และอบเชย สารสกัด
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หยาบจากพืชสมุนไพรท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล 
3 ชนิด ได้แก่ ข่า พลู และกานพลู ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การยับย้ังการเจริญของเชื้อได้ เกิดบริเวณยับย้ังได้อย่าง
ชัดเจน ดังตารางท่ี 2 โดยสารสกัดหยาบจากอบเชยท่ี
สกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตทให้ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของบริเวณยับย้ังการเจริญกว้างท่ีสุด เท่ากับ 
41.50 mm รองลงมาได้แก่สารสกัดหยาบจากอบเชยที่
สกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซน ให้ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของบริเวณยับย้ังการเจริญ เท่ากับ 40.87 
mm สําหรับเชื้อรา A. flavus var. flavus พบว่า  
มีสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีสกัดด้วยตัวทํา
ละลายเฮกเซน 3 ชนิด ได้แก่ ข่า กานพลู และอบเชย 
สารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีสกัดด้วยตัวทําละลาย
เอทิลอะซิเตท 3 ชนิด ได้แก่ ข่า พลู และอบเชย สาร
สกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเมทา
นอล  3 ชนิ ด  ไ ด้ แ ก่  ข่ า  พลู  และก านพ ลู  ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเชื้อได้ ดัง
ตารางท่ี 3 โดยสารสกัดหยาบจากอบเชยท่ีสกัดด้วยตัว
ทําละลายเอทิลอะซิเตทให้ค่าเฉล่ียเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของบริเวณยับย้ังการเจริญกว้างท่ีสุด เท่ากับ 25.93 
mm รองลงมาได้แก่สารสกัดหยาบจากอบเชยท่ีสกัด
ด้วยตัวทําละลายเฮกเซน ให้ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของบริเวณยับย้ังการเจริญ เท่ากับ 22.77 mm ส่วน
เชื้อรา A. tamarii พบว่า มีสารสกัดหยาบจากพืช
สมุนไพรท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซน 3 ชนิด ได้แก่ 
ข่า กานพลู และอบเชย สารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร
ท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตท 4 ชนิด ได้แก่ 
กระเทียม ข่า พลู และอบเชย สารสกัดหยาบจากพืช
สมุนไพรท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล 2 ชนิด 
ได้แก่ ข่า และกานพลู ท่ีมีประสิทธิภาพในการยับย้ัง
การเจริญของเชื้อได้ โดยสารสกัดหยาบจากข่าท่ีสกัด
ด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตทให้ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของบริเวณยับย้ังการเจริญกว้างท่ีสุด เท่ากับ 
25.83 mm รองลงมาได้แก่สารสกัดหยาบจากข่าท่ีสกัด
ด้วยตัวทําละลายเฮกเซน ให้ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของบริเวณยับย้ังการเจริญ เท่ากับ 24.37 mm ดัง
ตารางท่ี 4  
3. ผลการทดสอบหาระดับความเข้มข้นตํ่าสุดของ
สารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีสามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรา  

ทดสอบหาระดับความเข้มข้นตํ่าสุดของสาร
สกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีสามารถยับย้ังการเจริญ
ของเชื้อรา (MIC) ด้วยวิธี two - fold dilution โดย
การเลือกสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีพบว่ามี
ประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเชื้อราทดสอบ
ท้ัง 3 ชนิด ได้ดีในแต่ละตัวทําละลายมาทําการทดสอบ 
โดยในเชื้อรา P. citrinum และ A. flavus var. flavus 
พบว่า อบเชย (เฮกเซน) อบเชย (เอทิลอะซิเตท) และ
ข่า (เมทานอล) มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญ
ของเชื้อราท้ังสองชนิดได้ดีท่ีสุด ส่วนเชื้อรา A. tamarii 
พบว่า ข่า (เฮกเซน) ข่า (เอทิลอะซิเตท) และข่า (เม
ทานอล) มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเชื้อ
ราได้ดีท่ีสุด ดังนั้นเม่ือนําสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร
ในแต่ละตัวทําละลายท่ีมีฤทธ์ิในการยับย้ังการเจริญของ
เชื้อราแต่ละชนิดได้ดีมาทดสอบหาความเข้มข้นของสาร
สกัดหยาบจากสมุนไพรในระดับตํ่าท่ีสุดท่ีสามารถยับย้ัง
การเจริญของเชื้อรา พบว่า ในเชื้อรา P. citrinum สาร
สกัดหยาบจากอบเชยที่สกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิ
เตท ก่อให้เกิดบริเวณยับย้ังได้ท่ีระดับความเข้มข้น
ต้ังแต่ 12,500 ppm ข้ึนไปและมีประสิทธิภาพในการ
ยับย้ังการเจริญของเชื้อราไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อ ม่ัน  95% กับสารเคมี 
แคปแทนท่ีระดับความเข้มข้น 3,125 ppm ท่ีใช้เป็น
สารควบคุม ในขณะท่ีสารสกัดหยาบจากอบเชยที่สกัด
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ด้วยตัวทําละลายเฮกเซนและสารสกัดหยาบจากข่าท่ี
สกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล ก่อให้เกิดบริเวณยับย้ัง
ได้ท่ีระดับความเข้มข้นต้ังแต่ 25,000 ppm ข้ึนไป และ
มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
95% กับสารเคมีแคปแทน สําหรับเชื้อรา A. flavus 
var. flavus พบว่า สารสกัดหยาบจากอบเชยท่ีสกัด
ด้วยตัวทําละลายเฮกเซน สารสกัดหยาบจากอบเชยที่
สกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตท และสารสกัดหยาบ
จากข่าท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล ก่อให้เกิด
บริเวณยับย้ังได้ท่ีระดับความเข้มข้นต้ังแต่ 50,000, 
25,000 และ 50,000 ppm ตามลําดับ ข้ึนไป โดยสาร
สกัดหยาบจากอบเชยท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซนท่ี
ความเข้มข้น 50,000 ppm มีประสิทธิภาพในการ
ยับย้ังการเจริญของเชื้อราไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% กับสารสกัดหยาบ
จากอบเชยท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตทท่ี
ความเข้มข้น 25,000 ppm นอกจากนี้ยังพบว่าสาร
สกัดหยาบจากอบเชยท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซน 
สารสกัดหยาบจากอบเชยท่ีสกัดด้วยตัวทําละลาย
เอทิลอะซิเตท มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญ
ของเชื้อราแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% กับสารสกัดหยาบจากข่าท่ีสกัดด้วย
ตัวทําละลายเมทานอลและสารเคมีแคปแทน ในส่วน
ของเชื้อรา A. tamarii พบว่า สารสกัดหยาบจากข่าท่ี
สกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และ 
เมทานอล ก่อให้เกิดบริเวณยับย้ังได้ท่ีระดับความ
เข้มข้นต้ังแต่ 781.25, 390.63 และ 3,125 ppm 
ตามลําดับ ข้ึนไป โดยสารสกัดหยาบจากข่าท่ีสกัดด้วย
ตัวทําละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอลมี
ประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา ไม่
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

95% นอกจากนี้สารสกัดหยาบจากข่าท่ีสกัดด้วยตัวทํา
ละลายเฮกเซน เมทานอล มีประสิทธิภาพในการยับย้ัง
การเจริญของเชื้อรา ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% กับสารเคมีแคปแทน 
(ตารางท่ี 5) 
 

สรุปและเสนอแนะ 
จากการนําพืชสมุนไพรจํานวน 7 ชนิด คือ 

กระเทียม ข่า พลู กานพลู อบเชย ชุมเห็ดเทศ และ
ตะไคร้ มาทําการสกัดด้วย ตัวทําละลาย 3 ชนิด คือ  
เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอล พบว่า สารสกัด
หยาบจากกานพลูด้วยตัวทําละลายเมทานอลมี
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตสูงท่ีสุด เท่ากับ 11.34% รองลงมา 
คือ สารสกัดหยาบจากตะไคร้ด้วยตัวทําละลายเมทา
นอล เท่ากับ 9.89% ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท้ัง 7 ชนิด ในตัวทํา
ละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอล ต่อการ
ยับย้ังการเจริญของเชื้อราทดสอบท้ัง 3 ชนิด ท่ีแยกได้
จากยางพาราแผ่น โดยวิธี paper disc diffusion เม่ือ
เปรียบเทียบกับกรดอะซิติกท่ีใช้เป็นสารเคมีควบคุมท่ี
ความเข้มข้น 100,000 ppm พบว่า สารสกัดหยาบจาก
พืชสมุนไพรส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการ
เจริญของเชื้อราได้ดีกว่ากรดอะซิติก ยกเว้น สารสกัด
หยาบจากชุมเห็ดเทศท่ีไม่มีฤทธ์ิยับย้ังเชื้อราท้ัง 3 ชนิด 
สําหรับตัวทําละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และ 
ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ พบว่า ไม่มีฤทธ์ิในการยับย้ังการ
เจริญเติบโตของเชื้อราท้ัง 3 ชนิด จากการทดสอบหา
ความเข้มข้นตํ่าสุดของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ี
สามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อรา พบว่า ในเชื้อรา  
P. citrinum สารสกัดหยาบจากอบเชย (เอทิลอะซิเตท) 
ท่ีระดับความเข้มข้น 12,500 ppm มีประสิทธิภาพใน
การยับย้ังการเจริญของเชื้อราได้ดีท่ีสุดและไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับสารเคมีแคปแทน สําหรับ
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เชื้อรา A. flavus var. flavus พบว่า สารสกัดหยาบ
จากอบเชย (เอทิลอะซิเตท) มีประสิทธิภาพในการ
ยับย้ังการเจริญของเชื้อราได้ดีท่ีสุดและมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับสารเคมีแคปแทน ในส่วน
ของเชื้อรา A. tamarii พบว่า สารสกัดหยาบจากข่า 
(เอทิลอะซิเตท) มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญ
ของเชื้ อราไ ด้ ดี ท่ีสุดและมีความแตกต่ างอย่ าง มี
นัยสําคัญทางสถิติกับสารเคมีแคปแทน สอดคล้องกับ
งานวิจัยท่ีรายงานว่าอบเชย มีประสิทธิภาพในการ
ยับย้ังการเจริญของเชื้อรา A. flavus และ P. citrinum 

ไ ด้  เ นื่ อ ง จ า ก ใ น เ ป ลื อ ก ต้ น อ บ เ ช ย  มี ส า ร  
(E)–cinnamaldehyde เป็นองค์ประกอบหลัก ซ่ึงเป็น
สารท่ีออกฤทธิ์ในการยับย้ังเชื้อรา (Singh et al., 
2007) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ข่า มีประสิทธิภาพใน
การยับย้ังการเจริญของเชื้อรา Aspergillus spp. และ 
Penicillium spp. ได้ เนื่องจากในเหง้าข่ามีสาร  
1’- Acetoxychavicol acetate ซ่ึงมีประสิทธิภาพใน
การยับย้ังเชื้อรา (Jariyanusorn, 2002; Sae-tan, 
2006; Ghosh and Rangan, 2013; Tan-a-ram et 
al., 2014) 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับย้ังการเจริญของเชื้อรา P. citrinum ของสารสกัดหยาบ
จากพืชสมุนไพร ในตัวทําละลายท้ัง 3 ชนิด ท่ีความเข้มข้น 100,000 ppm 

ลําดับ สมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยเสน้ผ่านศนูย์กลางของบรเิวณยับย้ัง ± SD (mm) 1/,2/ 

ตัวทําละลาย 
เฮกเซน เอทิลอะซิเตท เมทานอล 

1. กระเทียม 22.17±1.26 c 19.67±2.36 c 0 
2. ข่า 28.50±1.80 b 28.67±0.76 b 21.77±0.68 a 

3. พลู 8.00±0.00 f 19.67±1.04 c 17.50±0.00 b 
4. กานพลู 15.84±1.05 d 11.50±0.71 d 8.87±0.60 d 

5. อบเชย 40.87±1.37 a 41.50±1.80 a 9.75*±0.35 d 

6. ชุมเห็ดเทศ 0 0 0 
7. ตะไคร้ 9.50±0.71 ef 0 0 
8. กรดอะซิติก 10.83±0.58 e 10.83±0.58 d 10.83±0.58 c 

9. เฮกเซน 0 - - 
10. เอทิลอะซิเตท - 0 - 
11. ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ - - 0 

1/  ค่าเฉลี่ยจาก 3 ซํ้า ในสมุนไพรแต่ละชนิด โดยค่าเฉลี่ยที่มีอักษร a, b, c d, e และ f ที่ตามหลังตัวเลขที่เหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  2/ * คือ บริเวณยับยั้งมีเส้นใยสีขาว 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับย้ังการเจริญของเชื้อรา A. flavus var. flavus ของ 
สารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร ในตัวทําละลายท้ัง 3 ชนิด ท่ีความเข้มข้น 100,000 ppm 

ลําดับ สมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยเสน้ผ่านศนูย์กลางของบรเิวณยับย้ัง ± SD (mm) 1/,2/ 

ตัวทําละลาย 
เฮกเซน เอทิลอะซิเตท เมทานอล 

1. กระเทียม 8.67*±0.29 de 8.67*±0.29 e 0 
2. ข่า 18.50±1.32 b 16.67±1.26 b 14.67±0.58 a 

3. พลู 10.50*±2.00 d 12.83±0.76 c 9.25±0.35 b 

4. กานพลู 14.17±1.04 c 10.67*±0.29 d 7.75±0.35 c 

5. อบเชย 22.77±2.36 a 25.93±0.40 a 9.00*±0.50 b 

6. ชุมเห็ดเทศ 0 0 0 
7. ตะไคร้ 7.17*±0.29 e 0 0 
8. กรดอะซิติก 6.67*±0.29 e 6.67*±0.29 f 6.67*±0.29 d 

9. เฮกเซน 0 - - 
10. เอทิลอะซิเตท - 0 - 
11. ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ - - 0 

1/  ค่าเฉลี่ยจาก 3 ซํ้า ในสมุนไพรแต่ละชนิด โดยค่าเฉลี่ยที่มีอักษร a, b, c d, e และ f ที่ตามหลังตัวเลขที่เหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความ
แตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95%  2/  * คือ บริเวณยับยั้งมีเส้นใยสีขาว 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับย้ังการเจริญของเชื้อรา A. tamarii ของสารสกัดหยาบจาก

พืชสมุนไพร ในตัวทําละลายท้ัง 3 ชนิด ท่ีความเข้มข้น 100,000 ppm   

ลําดับ สมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยเสน้ผ่านศนูย์กลางของบรเิวณยับย้ัง ± SD (mm) 1/,2/ 

ตัวทําละลาย 
เฮกเซน เอทิลอะซิเตท เมทานอล 

1. กระเทียม 8.50*±0.00 e 9.50±0.71 d 0 
2. ข่า 24.37±0.60 a 25.83±0.58 a 20.17±2.57 a 

3. พลู 17.50*±1.00 c 16.67±0.29 c 15.00*±1.41 b 
4. กานพลู 10.75±1.06 d 9.65*±0.49 d 8.00±0.71 c 
5. อบเชย 19.50±1.32 b 20.00±1.32 b 0 
6. ชุมเห็ดเทศ 0 0 0 
7. ตะไคร้ 0 0 0 
8. กรดอะซิติก 7.50±0.50 e 7.50±0.50 e 7.50±0.50 c 

9. เฮกเซน 0 - - 
10. เอทิลอะซิเตท - 0 - 
11. ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ - - 0 

1/  ค่าเฉลี่ยจาก 3 ซํ้า ในสมุนไพรแต่ละชนิด โดยค่าเฉลี่ยที่มีอักษร a, b, c d และ e ที่ตามหลังตัวเลขที่เหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความ
แตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95%  2/   * คือ บริเวณยับยั้งมีเส้นใยสีขาว 
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ตารางท่ี 5 ความเข้มข้นตํ่าสุดของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรต่อการยับย้ังเชื้อรา P. citrinum, A. flavus var. 
flavus และ A. tamarii ท่ี 48 ชม. 

สมุนไพร 
MIC (ppm)/ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับย้ัง ±SD (cm) 1/,2/ 

P.citrinum A. flavus var. flavus A. tamarii 
อบเชย (เฮกเซน) 25,000/0.88±0.05 b 50,000/1.16±0.02 a - 

อบเชย (เอทิลอะซิเตท) 12,500/1.07±0.08 a 25,000/1.16±0.15 a - 
ข่า (เฮกเซน) - - 781.25/0.66±0.03 ab 

ข่า (เอทิลอะซิเตท) - - 390.63/0.63±0.02 b 
ข่า (เมทานอล) 

แคปแทน (3,125 ppm) 
25,000/0.66±0.03 c 

1.09±0.01 a 
50,000/0.87±0.07 b 

0.73±0.00 b 
3,125/0.67±0.03 ab 

0.69±0.01 a 
เฮกเซน 0 0 0 

เอทิลอะซิเตท 0 0 0 
เมทานอล 0 0 0 

1/ MIC = ความเข้มข้นต่ําสุดของสารสกดัหยาบจากสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อรา 
2/  ค่าเฉลี่ยจาก 3 ซํ้า ในสมุนไพรแต่ละชนิด โดยค่าเฉลี่ยที่มีอักษร a, b และ c ที่ตามหลังตัวเลขที่เหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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