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ฤทธิ์ต้านจุลนิทรีย์ของสารสกัดหยาบจากหนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) 
Antimicrobial activity of Crude Extract from Stemona tuberosa Lour. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของสารสกดัหยาบจากหนอนตายหยาก (Stemona sp.) ที่สกัดด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด  คือ  เฮกเซน  

อะซิโตน  และเอทานอล  ต่อการยับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides บนอาหาร PDA  โดยการ
ทดสอบด้วยวิธี Paper disc diffusion ที่ระดับความเข้มข้น 500  250  125  และ 62.5  มิลลิกรัมตอ่มิลลลิิตร  พบว่าส่วนสกัดหยาบ
ที่สกัดจากช้ันเอทานอลและอะซโิตนสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides. ได้ดีที่สดุคือ ที่
ระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติร ที่ระยะเวลา 10 วัน โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 45.79 เปอร์เซ็นต์ และ 39.90 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ค าส าคัญ :  หนอนตายหยาก 

 

Abstract 
In this research work, antifungal activity of the extracts from Stemona sp. were studied.  The roots of this 

plant were macerated with hexane, acetone and ethanol sequentially.  Antifungal activity of plant extracts were 
measured by paper disc diffusion method.  Determination antifungal activity against Colletotrichum 
gloeosporioides of the extracts were measured at concentration of 62.5, 125, 250 and 500 mg/ml., respectively.  
The ethanol exteact and acetone extract of this plant gave the highest antifungal activity against Colletotrichum 
gloeosporioides at the concentration of 500 mg/ml, for 10 days. The percentage inhibition of the ethanol extract 
and acetone extract of this plant were 45.79 % and 39.90 % , respectively. 
Keywords  :  Stemona sp. 
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1. บทน า 

ปัจจุบันพบว่าการใช้สารเคมีทางการเกษตรมีผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์รวมถึงสภาพแวดล้อม  การใช้สารสกัดจากพืชจึงมี
ความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและไม่มีพิษตกค้างในธรรมชาติ  พืชสมุนไพรหลายชนิดมีรายงานว่าสามารถออกฤทธิ์ในการต่อต้าน
เช้ือจุลินทรีย์ได้  โดยถูกน ามาใช้ในการก าจัดศัตรูพืชเพื่อทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต 
ออร์กาโนคลอรีน เป็นต้น [1]  ซึ่งในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยมีการน าเข้าสารเคมีทางการเกษตรเป็นปริมาณมากกว่า 20,000 ตัน  คิดเป็น
มูลค่าหลายหมื่นล้านบาท [2]  ประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาการใช้สารพิษทางการเกษตรเนื่องมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ใน
การใช้  และความรู้เกี่ยวกับผลข้างเคียงของสารพิษของผู้ใช้  และผู้เกี่ยวข้องมีอยู่อย่างจ ากัด  ดังนั้นปัญหา เกี่ยวกับการใช้สารพิษทาง
การเกษตรจึงมีอยู่มากมาย  โดยเฉพาะปัญหาการเลือกใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช [3]  ดังนั้นการน าสมุนไพรซึ่งเป็นพรรณพืชที่มีอยู่อย่าง
อุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยมาใช้ประโยชน์โดยน ามาใช้ในการควบคุมเช้ือจุลินทรีย์บางชนิดเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์
นอกจากจะเป็นการลดการน าเข้าสารเคมีจากต่างประเทศอันส่งผลให้เกิดการลดความขาดดุลทางการค้าแล้ว  [4] ได้กล่าวถึงข้อดีของ
การใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชไว้ว่า  สารสกัดจากพืชสมุนไพรส่วนมากมีฤทธิ์อ่อน  จึงไม่เกิดพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง  
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สลายตัวได้รวดเร็วท าให้ไม่เกิดพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรจึงเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งในการลด
การใช้สารเคมี  ลดพิษตกค้างในพืชผักและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้พืชสมุนไพรบางชนิดยังหาได้ง่ายและมีราคาถูก 

เช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคแอนแทรคโนสกับพืชได้หลายชนิด  ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อผลผลิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพ  เช้ือราสาเหตุของโรคอยู่ในจีนัส Colletotrichum  ท าให้เกิดความสูญเสียกับพืช
เศรษฐกิจ  โดยเช้ือราดังกล่าวมีพืชอาศัยมากถึง 470 สกุล [10] ทั้งพืชตระกูลถั่ว  หญ้า พืชผัก ไม้ผล  และไม้ประดับ [11] ท าให้ผล
ผลิตเน่าเสีย  อายุการเก็บเกี่ยวสั้น  ไม่สามารถขนส่งระยะไกลได้  การระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรง
เนื่องจากอยู่ในพ้ืนท่ีที่มีอุณหภูมิและความช้ืนสูง [5]  ลักษณะเส้นใยของเชื้อรานี้มีผนังกั้นตามขวาง (septate hypha)  สืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศ (asexual reproduction)  โดยสร้าง conidia ใน fruiting body แบบ acervulus อยู่ภายใต้ช้ันผิว (epidermis) ของพืช  
เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม  มีความช้ืนสัมพัทธ์ระหว่าง 95-97 เปอร์เซ็นต์  อุณหภูมิช่วง 20-30 องศาเซลเซียส  conidium จะ
สามารถงอกได้  ซึ่งจะแพร่กระจายโดยอาศัยลม  น้ าฝน  หรือแมลง [6]  

พืชสมุนไพรที่มีผลในการป้องกันก าจัดเช้ือจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชมีหลายชนิด   หนอนตายหยาก เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์ 
Stemonaceae  เป็นไม้เลื้อยหรือไม้เนื้ออ่อนที่มีรากอยู่ใต้ดินจ านวนมาก  มีรูปร่างคล้ายกระสวยหรือทรงกระบอก อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม [7] 
เป็นพืชที่น าส่วนของรากมาใช้ประโยชน์  พบได้ในป่าท่ัว ๆ ไปของประเทศจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ลาว ไทย ฯลฯ  ส าหรับประเทศไทยพบ
หนอนตายหยากได้ทั่วไปทุกภาคและมีช่ือเรียกต่างกันตามท้องถิ่น  เช่น พญาร้อยหัว กระเพียดหนู ต้นสามสิบกลีบ โป่งมดง่าม สลอด
เชียงค า ฯลฯ  นอกจากนั้นหนอนตายหยากในประเทศไทยยังมีความหลากหลายในชนิด (Species)  เช่น  Stemona tuberose 
Lour,  Stemona collinsae Craib,  Stemona keri,  Stemona berkill,  Stemona stercochin เป็นต้น ซึ่งได้มีการน ามาใช้
ประโยชน์ท้ังทางด้านการเป็นยารักษาโรค เนื่องจากมีสรรพคุณทางยา และใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืชทั้งจ าพวกแมลงศัตรูพืชอย่างได้ผล 
เช่น หนอนกัดกินใบ  ลูกน้ ายุง และเพลี้ยอ่อน  แล้วสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมทดแทนสารเคมีฆ่าแมลงได้  ตลอดจนมีรายงานว่า
สามารถน ามาใช้ก าจัดเช้ือจุลินทรียสาเหตุโรคพืชบางชนิดได้ เช่น Rhizoctonia solani  และ  Erwinia carotovora [8]   

มีรายงานเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ตรวจพบในรากหนอนตายหยาก อยู่ในกลุ่ม Alkaloids ได้แก่  สติลบินอยด ์
(stilbenoids)  และโทโคเฟอรอล (tocopherols) [12] Stemofoline และ 16 17 –didehydro-16 (e)- Stemofoline  ซึ่งตรวจพบใน
หนอนตายหยากชนิด Stamona collinsaecraib [13]  จากการศึกษาชนิดของอัลคาลอยด์ในรากของหนอนตายหยาก (S. tuberosa) 
จ าแนกได้ 7 ชนิด  ได้แก่  2-oxostenine, tuberostemonine,  sessilifoliamide H,  tuberostemonone,  
didehydrotuberostemonine,  bisdehydrostemoninine  และ  tuberostemoamide  [14]   

ในปัจจุบันมีการขยายพันธ์ุและเพาะปลูกหนอนตายหยากเพื่อน ามาขายเป็นการค้าโดยน ารากมาสกัดด้วยน้ าหรือแอลกอฮอล์
เพื่อใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรกร แต่สารสกัดจากหนอนตายหยากที่น ามาใช้อาจมีฤทธิ์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งก าเนิด 
สายพันธ์ุ ตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัด เป็นต้น  งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากราก
หนอนตายหยากที่สกัดด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด  ได้แก่  เฮกเซน (hexane)  อะซิโตน (acetone)  และเอทานอล (ethanol)  ที่มีผล
ต่อการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides เพื่อเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรชนิดนี้ส าหรับเป็น
แนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การเก็บตัวอย่างพืชหนอนตายหยาก 

หนอนตายหยากท่ีใช้ในการวิจัยนีเ้ก็บมาจากพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ในช่วงเดือนสิงหาคม   
2. การเตรียมสารสกัด 

ท าการสกัดสารจากส่วนรากหนอนตายหยากโดยวิธี sequential extraction  โดยน าส่วนรากของหนอนตายหยากที่
บดละเอียดมาห่อด้วยผ้าขาวบางที่น่ึงฆ่าเช้ือแล้ว  มัดให้แน่นแล้วใส่แช่ในขวดโหลที่มีตัวท าละลายชนิดต่าง ๆ  คือ  เฮกเซน  อะซิโตน  
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และเอทานอล  ในอัตราส่วน 40 กรัม ต่อตัวท าละลาย 600 มิลลิลิตร  เป็นระยะเวลา 7 วัน  การแช่พืชสมุนไพรจะแช่เรียงล าดับตาม
ความมีขั้วของตัวท าละลายอินทรีย์จากน้อยไปหามาก  คือ  เฮกเซน  อะซิโตน  และเอทานอล  ตามล าดับ  เมื่อแช่ในตัวท าละลายแต่ละ
ชนิดครบก าหนด 7 วัน  น าสารที่สกัดได้มากรองผ่านผ้าขาวบางและกระดาษกรองเบอร์ 1  จากนั้นท าการระเหยตัวท าละลายด้วยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศ (rotatory vacumm evaporation)  เก็บส่วนของสารสกัดที่ได้จากการระเหยตัวท าละลายออก ค านวณปริมาณ
สารสกัดที่ได้จากตัวท าละลายแต่ละชนิด เก็บสารสกัดที่ได้ไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  เพื่อใช้ส าหรับทดสอบฤทธิ์ต่อไป 
3. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) 

ช่ังอาหารส าเร็จรูป PDA  อัตราส่วน 39.0 กรัมต่อลิตร  เทลงในขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask)  เติมน้ ากลั่น  คนให้ละลาย
เข้ากัน  แล้วน าไปฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งอัดความดันที่อุณหภูม ิ121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เวลา 15 นาที  ทิ้งไว้ให้
เย็นแล้วน ามาเทใส่จานเพาะเลี้ยง 
4. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของสารสกัดหยาบจากรากหนอนตายหยากต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 

Colletotrichum gloeosporioides 
4.1  การเตรียมเช้ือราสาเหตุโรคพืช น าเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่ใช้ทดสอบ จ านวน 1 ชนิด ซึ่งแยกบริสุทธิ์แล้วมาเพาะให้เจริญใน

อาหาร PDA slant แล้วย้ายจากหลอดอาหารลงเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ในจานเลี้ยงเช้ือที่มีอาหาร 15 มิลลิลิตรต่อจานแล้วจึง
น า ไปบ่ม (incubate) ไว ้ที่อุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซียส) นาน 7 วัน 

4.2  การเตรียมการทดสอบการออกฤทธิ์  โดยน าสารสกัดหยาบที่ได้จากการสกัดในตัวท าละลายทั้ง 3 ชนิด แต่ละชนิด มา
เตรียมส่วนสกัดหยาบให้มีระดับความเข้มข้นเป็น 1,000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เพื่อเก็บไว้เป็น stock ส าหรับเจือจางที่ระดับความ
เข้มข้นต่างๆ โดยใช้อัตราส่วน สารสกัดหยาบ 1 กรัม ต่อตัวท าละลาย 1 มิลลิลิตร  จากนั้นจะน าส่วนสกัดหยาบที่ระดับความเข้มข้น 
1,000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนี้ มาปรับความเข้มข้นให้เป็น 500, 250, 125 และ 62.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ โดยท าการเจือ
จางด้วยตัวท าละลายแต่ละชนิด  แล้วผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสม (Vortex mixture) 

4.3 ย้ายเช้ือราที่ต้องการทดสอบ โดยใช้ cork borrer ตัดเส้นใยที่บริเวณขอบโคโลนีพร้อมทั้งวุ้นอาหารออกเป็นช้ินกลม แล้วใช้
เข็มเขี่ยวุ้นที่มีเชื้อราเจริญนี้ย้ายไปวางบนจุดกึ่งกลางของจานอาหาร PDA โดยคว ่าเอาด้านที่มีเส้นใยเจรญิอยู่ให้สมัผสักับอาหาร แล้วน า 
ไปบ่มไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซียส) นาน 7 วัน (เชื้อราบนจานเลี้ยงเช้ือในชุดควบคุม เจริญขยายเต็มจานเลี้ยงเช้ือ)  

4.4 ท าการทดสอบด้วยวิธี Paper disc diffusion โดยน าส่วนสกัดแต่ละความเข้มข้น  ได้แก่  500, 250, 125 และ 62.5 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ความเข้มข้นละ 3 ซ้ า มาหยดโดยใช้ micropipette ปริมาตร 20 ไมโครลิตร  ลงบนกระดาษกรองขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ท่ีนึ่งฆ่าเช้ือแล้ว  ส าหรับส่วนที่ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ (control) จะใช้ตัวท าละลายแทน  โดยวางกระดาษกรอง
ที่หยดด้วยส่วนของสารสกัดลงบนผิวอาหารห่างจากจุดกึ่งกลางของจานที่ปลูกเช้ือราไว้เป็นระยะ 2.0 เซนติเมตร โดยวางไว้ 4 จุดในแนวรัศมี 

4.5 ท าการบันทึกผลการทดลองทีร่ะยะเวลา 5, 7 และ 10 วัน วัดการเจรญิของเส้นใยเชื้อรา โดยวัดเส้นผา่นศูนย์กลางโคโลนี
ของเชื้อรา 

4.6 น าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเช้ือราในแต่ละซ ้า แต่ละความเข้มข้นของสารสกัด มา ค านวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง
การเจริญเติบโต โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 
                      การยับยั้ง (เปอร์เซ็นต์)    =                           x 100 
 

      เมื่อ  DC คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเช้ือราบนจานเลี้ยงเช้ือในชุดควบคุม 
                    DT คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเช้ือราบนจานเลี้ยงเช้ือท่ีใส่สารสกัดในแต่ละความเข้มข้นของแต่ละซ้ า 
 
 

DC – DT 
    DC   
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะหเ์ปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อรา  และวเิคราะห์ความแปรปรวนและค านวณค่าความแตกต่างเฉลี่ยทางสถติิ 

ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และ Duncan’s New multiple Test (DMRT) 
 

3. ผลการวิจัย 
1. สายพันธุ์หนอนตายหยาก 

หนอนตายหยากท่ีน ามาใช้ในการวิจัยนี้ระบไุด้เพยีงว่าเป็นจีนัส Stemona sp.  ยังไม่ช้ีชัดว่าเป็นสปชีีส์ใด  เนื่องจากยังไม่พบ
เห็นดอก  ซึ่งในการระบุชนิดพันธ์ุต้องอาศัยลักษณะของดอกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ลักษณะของใบและรากหนอนตายหยาก 
2. ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหนอนตายหยากต่อเชือ้รา Colletotrichum gloeosporioides 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากรากหนอนตายหยากด้วยตัวท าละลายเฮกเซน อะซโิตน และเอทานอล โดยวิธ ี
Paper disc diffusion  พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจรญิของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ดังนี ้

2.1 ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราของสารสกัดหยาบหนอนตายหยากที่สกัดได้จากตัวท าละลายเฮกเซน 
จากการทดสอบพบว่าสารสกัดหยาบหนอนตายหยากท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซนที่ระดับความเขม้ข้น 500, 250, 125 และ 

62.5 มิลลิกรัมต่อมลิลลิิตร พบวา่ที่ระยะเวลาในการทดลอง 10 วัน ที่ระดับความเข้มข้น 250 และ 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติร  
สามารถยับยั้งการเจรญิของเชื้อ Colletotrichum sp. ได้ในระดบัเดียวกันและสามารถยับยั้งไดด้ีทีสุ่ด (รูปที่ 1)  โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์
การยับยั้งการเจรญิเท่ากับ 10.53  รองลงมาคือ ที่ระดับความเข้มขน้ 500 และ 62.5 มิลลิกรมัต่อมลิลลิิตร  มีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง
การเจรญิเท่ากับ 8.95 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความแตกต่างกันทางสถิตอิย่างไม่มีนัยส าคญั  ส่วนสารสกดัหยาบหนอนตายหยากทีส่กัดด้วย
ตัวท าละลายเฮกเซนทีร่ะดบัความเข้มข้น 250, 125 และ 62.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติร ที่ระยะเวลาในการทดลอง 7 วัน สามารถยับยั้ง
การเจรญิเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum sp. ได้ต่ าสดุ (รูปที่ 1) โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจรญิได้เท่ากัน คือ 3.63 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดทีร่ะดบัความเขม้ข้น 500 มิลลิกรัมต่อมลิลลิิตร ที่ระยะเวลาในการทดลองเดียวกัน ซึ่งมีค่า
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเชื้อเท่ากับ 6.36 เปอร์เซ็นต ์พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1) 

2.2 ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราของสารสกัดหยาบหนอนตายหยากที่สกัดได้จากตัวท าละลายอะซิโตน 
จากการทดสอบพบว่าสารสกัดหยาบหนอนตายหยากท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายอะซโิตนท่ีระดับความเขม้ข้น 500, 250, 125 

และ 62.5 มิลลิกรมัต่อมลิลลิิตร  พบว่าสารสกดัหยาบหนอนตายหยากระดับความเขม้ข้น 500 มิลลกิรัมต่อมลิลลิิตร ที่ระยะเวลาใน
การทดลอง 10 วัน สามารถยับยัง้การเจรญิของเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ได้ดีที่สดุ รองลงมาคือที่ระดับความเข้มข้น 
250 มิลลิกรมัต่อมลิลลิิตร ที่ระยะเวลาในการทดลองเท่ากัน (รูปที่ 2) ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อราเท่ากับ 
39.90 และ 34.72 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างไมม่ีนัยส าคัญ (ตารางที่ 1)  ส าหรับท่ีระยะเวลาในการ
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ทดลอง 5 วัน พบว่าสารสกัดทีร่ะดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรมัต่อมิลลลิิตร สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Colletotrichum 
gloeosporioides ได้ดีที่สดุ รองลงมาคือที่ระดับความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อมลิลลิิตร ที่ระยะเวลาในการทดลองเท่ากัน (รูปที่ 2) ซึ่ง
มีค่าเปอรเ์ซ็นต์การยับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อราเท่ากับ 30.26 และ 26.32 เปอร์เซ็นต ์ ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถติิ
อย่างไม่มีนัยส าคญั (ตารางที่ 1)  ส่วนท่ีระยะเวลาในการทดลอง 7 วัน  พบว่าพบว่าสารสกัดที่ระดับความเขม้ข้น 500 มิลลิกรัมตอ่
มิลลลิิตร สามารถยับยั้งการเจรญิของเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ได้ดีทีสุ่ด รองลงมาคือที่ระดับความเข้มข้น 250 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติร ที่ระยะเวลาในการทดลองเท่ากัน (รูปที่ 2) ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อราเท่ากับ 28.45 
และ 25.86 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถติิอยา่งไม่มีนัยส าคญั (ตารางที่ 1) 

2.3 ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราของสารสกัดหยาบหนอนตายหยากที่สกัดได้จากตัวท าละลายเอทานอล 
จากการทดสอบพบว่าสารสกัดหยาบหนอนตายหยากท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอลทีร่ะดับความเข้มข้น 500, 250, 125 

และ 62.5 มิลลิกรมัต่อมลิลลิิตร  พบว่าสารสกดัหยาบหนอนตายหยากระดับความเขม้ข้น 500 มิลลกิรัมต่อมลิลลิิตร ที่ระยะเวลาใน
การทดลอง 10 วัน สามารถยับยัง้การเจรญิของเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ได้ดีทีสุ่ด โดยมคี่าเปอรเ์ซ็นต์การยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราได้ในระดับที่สูง รองลงมาคือที่ระดับความเข้มข้น 250 มิลลิกรมัต่อมลิลลิิตร ที่ระยะเวลาในการทดลองเท่ากนั 
(รูปที่ 3) ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อราเท่ากบั 45.79 และ 38.95 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกนั
ทางสถิติอย่างไมม่ีนัยส าคัญ   ส่วนสารสกัดที่ระดับความเข้มข้น 62.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติร ที่ระยะเวลาในการทดลองเดียวกัน มีค่า
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้น้อยท่ีสุด คือ 35.26 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับท่ีระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรมั
ต่อมิลลิลติรแล้ว พบว่าผลของการยับยั้งการเจรญิของเชื้อมีความแตกต่างอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถติิ (ตารางที่ 1)  ส าหรับสารสกดั
หยาบหนอนตายหยากระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติร ที่ระยะเวลาในการทดลอง 7 วัน สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ 
Colletotrichum gloeosporioides ได้ดีที่สดุ รองลงมาคือท่ีระดบัความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อมลิลลิิตร ทีร่ะยะเวลาในการทดลอง
เท่ากัน (รูปที่ 3) ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเท่ากับ 18.718 และ 15.45 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั  ส่วนสาร
สกัดหยาบท่ีระยะเวลาในการทดลอง 5 วัน ในทุกระดับความเข้มข้น จะมีค่าเปอรเ์ซ็นต์การยับยั้งการเจรญิของเชื้อราอยู่ในระดับต่ า 
(ตาราง 1)  

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides จากส่วนสกัดหยาบหนอนตายหยากใน

ช้ันเฮกเซน  ที่ระดับความเข้มข้น 500 250 125 และ 62.5 เปอร์เซน็ต์  ที่ระยะเวลาการทดลอง 5 วัน  7 วัน  และ 10 วัน 
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รูปที่ 2 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides จากส่วนสกัดหยาบหนอนตายหยากใน

ช้ันอะซิโตน ท่ีระดับความเขม้ข้น 500 250 125 และ 62.5 เปอร์เซน็ต์  ที่ระยะเวลาการทดลอง 5 วัน  7 วัน  และ 10 วัน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 3 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides จากส่วนสกัดหยาบหนอนตายหยากใน

ช้ันเอทานอล ท่ีระดับความเข้มข้น 500 250 125 และ 62.5 เปอร์เซ็นต์  ที่ระยะเวลาการทดลอง 5 วัน  7 วัน  และ 10 วัน 
 

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides ของส่วนสกัดหยาบหนอนตายหยาก
ในตัวท าละลายเฮกเซน อะซิโตน และเอทานอล ท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ 

 
ระดับความเข้มข้น 

(มลิลิกรัมต่อมิลลิลติร) 

% ยับยั้งการเจรญิเติบโต 
ระยะเวลาในการทดลอง 

เฮกเซน อะซิโตน เอทานอล 

5 วัน 7 วัน 10 วัน 5 วัน 7 วัน 10 วัน 5 วัน 7 วัน 10 วัน 
500 7.90 a 6.36 a 8.95 a 30.26 a 28.45 a 39.90 a 10.00 a 18.18 a 45.79 a 

250 3.95 a 3.63 a 10.53 a 26.32 ab 25.86 a 34.72 a 10.00 a 15.45 a 38.95 a 
125 3.95 a 3.63 a 10.53 a 3.95 c 11.21 ab 8.80 bc 0.00 a 9.09 a 36.84 a 

62.5 3.95 a 3.63 a 8.95 a 7.89 bc 13.79 ab 10.36 b 5.71 a 12.73 a 35.26 a 
ค่าเฉลี่ยจากจ านวน 3 ซ้ า  ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีอักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากการวิเคราะหค์่าเฉลี่ยโดย 
DMRT (p<0.05) 

จากผลการทดลองข้างต้นพบว่าสารสกัดหนอนตายหยากที่ระดับความเข้มข้น 500 และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร ท่ีสกัดได้จาก
ตัวท าละลายแต่ละชนิด  ในแต่ละทุกช่วงระยะเวลาในการทดสอบนั้น จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum 
gloeosporioides ได้ดีกว่าสารสกัดหนอนตายหยากที่ระดับความเข้มข้นต่ ากว่าที่ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบที่เท่ากัน  จึงได้
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหนอนตายหยากที่สกัดได้จากตัวท าละลายแต่ละชนิด ได้แก่ เฮกเซน อะซิโตน และเอทานอล ที่
แต่ละระดับความเข้มข้น คือ 500 และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร ท่ีระยะเวลาในการทดลอง 5 7 และ 10 วัน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา Colletotrichum sp. ของส่วนสกัดหยาบหนอนตายหยากที่ระดับความ
เข้มข้น 500 และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร ในตัวท าละลายชนิดต่างๆ   
                 ระดับความเข้มข้น 
 
ชนิดตัวท าละลาย 

% ยับยั้งการเจรญิเติบโต 

5 วัน 7 วัน 10 วัน 
500 250 500 250 500 250 

เฮกเซน 7.90 b 3.95 b 6.36 c 3.63 c 8.95 c 10.53 a 
อะซิโตน 30.26 a 26.32 a 28.45 a 25.86 a 39.90 b 34.72 a 

เอทานอล 10.00 b 10.00 ab 18.18 ab 15.45 ab 45.79 a 38.95 a 
ค่าเฉลี่ยจากจ านวน 3 ซ้ า  ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีอักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากการวิเคราะหค์่าเฉลี่ยโดย 
DMRT (p<0.05) 

จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดหนอนตายหยากที่ระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร ที่ระยะเวลาในการทดลอง 10 
วัน ซึ่งสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล มีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ได้ดีที่สุด ซึ่งมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดหนอนตายหยากที่สกัดด้วยตัวท าละลายอะซิโตน  
ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือรารองลงมา โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา 45.79 และ 39.90 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ  

 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการทดลองโดยน าส่วนสารสกัดหยาบจากรากหนอนตายหยากท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซน อะซิโตน และเอทานอล  มา
ทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา Colletotrichum sp. โดยวิธี Paper disc diffusion ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ 
500, 250, 125 และ 62.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ที่ระยะเวลาการทดลอง 5, 7 และ 10 วัน  พบว่าสารสกัดหยาบจากส่วนรากหนอน
ตายหยากที่สกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล ที่ระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum sp.  โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตเท่ากับ 45.79 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาทดลอง 
10 วัน  ส่วนสารสกัดหยาบจากรากหนอนตายหยากท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมา คือ สารที่สกัดด้วยตัวท าละลายอะซิโตน ที่ระดับความ
เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตเท่ากับ 39.90 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาทดลอง 10 วัน  ส่วน
สารสกัดจากรากหนอนตายหยากที่สกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซน  มีประสิทธิภาพต่ าในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา 
Colletotrichum gloeosporioides ในทุกระดับความเข้มข้น และทุกช่วงระยะเวลาในการทดสอบ  จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า
สารออกฤทธ์ิต่างๆ ท่ีอยู่ในพืชมีความสามารถในการละลายในตัวท าละลายต่างชนิดกันได้ไม่เท่ากัน  จึงท าให้มีผลในการยับยั้งการเจริญ
ของเช้ือราได้แตกต่างกัน  การทดลองในครั้งนี้ท าให้พบว่าสารสกัดหนอนตายหยากที่สกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล ที่ระยะเวลา
ทดลอง 10 วัน ที่ทุกระดับความเข้มข้น มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราได้อย่างมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างไม่มีนัยส าคัญ  ส่วน
สารสกัดหนอนตายหยากที่สกัดด้วยตัวท าละลายอะซิโตน ท่ีระดับความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัด
จากตัวท าละลายชนิดเดียวกันท่ีระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะพบว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเติบโตของเช้ือ
ราได้อย่างมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างไม่มีนัยส าคัญ นอกจากนี้สารสกัดหนอนตายหยากที่สกัดด้วยตัวท าละลายอะซิโตนที่ระดับ
ความเข้มข้น 500 และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลลิิตร ยังมีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่วงระยะเวลา
ที่ท าการทดลอง  จึงนับว่าเป็นตัวท าละลายที่ เหมาะสมที่จะน ามาใช้ ในการยับยั้ งการเจริญของเ ช้ือรา Colletotrichum 



 

สาขาเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ I 186 
 

gloeosporioides ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  [9] รายงานว่า พืชแต่ละชนิดจะมีสาระส าคัญที่แตกต่างกันทางด้านชนิดและปริมาณ  โดย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดพันธ์ุ อายุและช่วงการเก็บเกี่ยว สภาพแวดล้อมในการปลูก เป็นต้น 

       นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดที่สกัดด้วยตัวท าละลายแต่ละชนิดที่มีความเข้มข้นต่างๆ กัน 4 ระดับ คือ 500, 250, 125 
และ 62.5 มิลลิกรัมต่อมิลลลิิตร ที่มีช่วงระยะเวลาในการทดลองเดียวกัน  มีแนวโน้มจะมีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อราสูงเมื่อระดับความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้ทดสอบสูงขึ้น  กล่าวคือ ที่ระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะมีค่า
เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราสูงสุด  ส่วนที่ระดับความเข้มข้น 62.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะมีค่าเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราต่ าสดุ  ซึ่งระดับความเข้มข้นของสารสกัดพืชสมนุไพรที่ใช้ทดสอบเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพการยับยัง้
การเจริญเติบโตของเช้ือรา  โดยที่ระดับความเข้มข้นที่สูงขึ้นจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเพิ่มขึ้นด้วย    อย่างไรก็ตามการทดลองนี้
เป็นเพียงการศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากส่วนรากหนอนตายหยากเท่านั้น  ยังสามารถน าข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้ศึกษาเชิงลึก  เช่น  
ศึกษากลุ่มของสารออกฤทธิ์  รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์  เพื่อที่จะน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 
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