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บทคัดยอ
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือ 3 ชวงอายุ คือ ใบสาบเสือแก ใบสาบเสือออน
และใบสาบเสือผสม โดยใชตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ น้ํากลั่น และเอทานอล 95% ในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวในขิง โดยแบงการทดลองออกเปน 3 ขั้นตอน แลวนําขอมูล
ที่ไดจ ากการทดลองมาวิเ คราะหคาสถิติความแปรปรวน (ANOVA) ตามวิธีก ารทดลองแบบ CRD โดย
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมการทดลองโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ในขั้นตอนที่ 1 ทดสอบการ
ยับ ยั้ง การเจริญ ของแบคทีเ รีย (Inhibition Zone) ดวยวิธี Paper disc agar diffusion บนอาหาร
Tetrazolium chloride พบวา สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือทั้ง 3 ชุดชวงอายุที่ใชน้ํากลั่นเปนตัวทําละลายไม
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได แตสารสกัดจากใบสาบเสือแก ออน และใบสาบเสือผสม
ดวยตัวทําละลายเอทานอล 95% ที่ความเขมขนของสารสกัด 100,000 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถยับยั้ง การ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ 4.0, 3.2 และ 3.0 มิลลิเมตร ตามลําดับ ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบหาคาความ
เขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal Inhibitory Concentration: MIC) ดวยวิธี Broth
dilution technique พบวา สารสกัดจากใบสาบเสือออน ใบสาบเสือผสม และใบสาบเสือแก ที่สกัดดวยเอทา
นอล 95 % มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย R. solanacearum. ไดสูงสุดที่ความเขมขน 25 มิลลิกรัม
ตอมิล ลิลิตร และขั้นตอนที่ 3 ทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดที่ส ามารถฆาเชื้อ แบคทีเ รีย ได (Minimal
Bactericidal Concentration: MBC) ดวยวิธี Spread plate พบวา สารสกัดจากใบสาบเสือแก และใบ
สาบเสือผสมที่สกัดดวยเอทานอล 95% มีประสิทธิภาพฆาเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum. ไดที่ความ
เขมขน 50 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
คําสําคัญ: สารสกัด, ใบสาบเสือ, Ralstonia solanacearum
Abstract
Study on the efficiency of the extract from Bitter bush leaves (Siam weed:
Eupatorium odoratum L./ Chromolaena odorata), a widely distributed weed in Thailand, to
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inhibit wilt disease in ginger caused by R. solanacearum. Fresh and mature leaves of Bitter
bush were set up to three different types of sample in the experiment: mature, fresh and
the mixtures of the leaves. Analysis of variance (ANOVA) and comparison of mean difference
between treatments were performed using Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) at a
95% confidence level and was conducted using SPSS. The process has separated to three
parts which each type of leaf was firstly extracted by distilled water and 95% ethanol for its
antimicrobial activity against R. solanacearum. The inhibition zone by Paper disc agar
diffusion on Tetrazolium chloride revealed that leaf extract by 95% ethanol had better
activity than the distilled water which has shown no clear zone. However, the extract of
mature, fresh and the mixed leaves by 95% ethanol solvent at a concentration of 100,000
mg/l presented the inhibition zone of bacteria growth at 4.0, 3.2 and 3.0 mm, respectively.
The second part was to evaluate the Minimal Inhibitory Concentration (MIC) by Broth
dilution technique. It was found that the extraction of fresh, mixture and mature leaves by
95% ethanol were effective in inhibiting R. solanacearum with the maximum concentrations
at 25 mg/ml. The third part was to determine the Minimal Bactericidal Concentration (MBC)
by Spread plate method. It was found that the extract of mature and mixed leaves of Bitter
bush by 95% ethanol were effective against R. solanacearum at the concentrations of 50
mg/ml.
Keywords: Extraction, Bitter bush leaves, Ralstonia solanacearum
บทนํา
ประเทศไทยเปนแหลงทรัพยากรทางดานสมุนไพรที่มีความหลากหลาย และยังมีองคความรูในดาน
สมุน ไพรและภูมิป ญ ญาทองถิ่น ที่ เ ป นรากฐานสํา คัญ เชน การใชส มุน ไพรรัก ษาบาดแผล การยั บ ยั้ง การ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดได จากการรายงานของ ศศิธร และสุพจน, 2548 ไดศึกษาถึงความสามารถ
ของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 89 ชนิด ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ R. solanacearum พบวามี 19
ชนิด ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ ไดแก สมอพิเภก กระทิง มะขามปอม ยูคาลิปตัส โกศพุงปลา
ฝรั่ง มะม วง มัง คุ ด ผลมะปริง เมล็ดมะปริ ง สมอไทย เบญจกานี หญาแหวหมู ทั บ ทิม เงาะ สารภี ชา
ทองพันชั่ง และขมิ้นชัน อยางไรก็ตามการนําสมุนไพรทองถิ่นมาใชในภาคการเกษตรยังมีความยุง ยากและ
เสี ย เวลามาก ทํ า ให เ กษตรกรหั นไปใชส ารเคมีใ นการควบคุ ม โรคทางดา นพื ช ซึ่ ง อาจก อ ใหเ กิ ดพิ ษ ต อ
สภาพแวดลอมและตอผูบริโภค แลรวมทั้งเปนขอจํากัดในการสงออกผลผลิตไปจําหนายในตางประเทศ
ขิง (Zingiber officinale Roscoe.) เปนพืชประเภทเครื่องเทศที่มีความสําคัญของประเทศไทย
ซึ่งอุปสรรคสําคัญในการผลิตคือโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียในดิน แลวระบาดลุกลามเขาทําลายพืชอยาง
รวดเร็ว สรางความเสียหายตอปริมาณและคุณภาพของขิงเปนอยางมาก (บูรณี และคณะ, 2525) โดยมีอาการ
ลุกลามจากสวนลางของลําตนไปสูสวนปลายยอด จนแหงตายทั้งตน ซึ่งบริเวณโคนตนและหนอที่แตกออกมา
ใหมจะมีลักษณะฉ่ําน้ํา แลวเนาเปอยหักหลุดออกมาจากหัวขิงโดยงาย (ศศิธร, 2525) สาเหตุของโรคเกิดจาก
Ralstonia solanacearum (Pseudomonas solanacearum E.F.Smith) เปนแบคทีเรียแกรมลบ รูปราง
เปนทอน เซลลหัวทายมนขนาดเฉลี่ย 0.5-1.0x1.5-4.0 ไมโครเมตร สามารถเคลื่อนที่โ ดยหางแบบ polar
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flagella 1-4 เสนที่ติดอยูที่ขั้วของเซลล ลักษณะ virulent colony (wide type) ของเชื้อที่เจริญบนอาหาร
Triphenyl tetrazolium chloride (TZC) อายุ 48 ชั่วโมง ไมคอยกลม (irregularly round) สีขาวขุน ตรง
กลางโคโลนีสีชมพูออน กระจายตัวไดดีในน้ํา (Kelman, 1954) จากรายงานของ พรทิพย และคณะ, 2540
พบวา สารสกัดดิบจากคูณ ชุมเห็ดเทศ และขมิ้นขัน มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Erwinia carotovora,
Pseudomonas solanacearum และ Xanthomonas campestris pv. vesicatoria โดยสารสกัดดิบจาก
ขมิ้นชันยับยั้งการเจริญของเชื้อทั้ง 3 ชนิด ได 80-100% และมีคา ED50 ต่ํากวา 30,000 ppm ซึ่งเทียบเทา
หรือดีกวา copper oxychloride สวนสารสกัดดิบจากชุมเห็ดเทศมีคา ED50 ตอเชื้อ E. carotovora, และ
X. campestris pv. vesicatoria 100,000 ppm และตอเชื้อ P. solanacearum 300,000 ppm
ผูวิจัยไดตระหนักถึงการพัฒนาการใชใบสาบเสือ ซึ่งเปนพืชสมุนไพรทองถิ่นในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Ralstonia solanacearum อัน เปน สาเหตุ ข องโรคเหี่ยวในขิ ง และหากงานวิ จัยนี้ ไดข อมูล ที่เ ป น
ประโยชน ทั้งผูวิจัยและผูเกี่ยวของจะสามารถนําไปประยุกตใชในการปองกันรักษาโรคพืช เพื่อลดความรุนแรง
ของโรคบางชนิดลง และพัฒนาการใชสมุนไพรทดแทนการใชสารเคมีสังเคราะห ซึ่งจะเปนประโยชนตอวงการ
เกษตรกรรมของประเทศตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาประสิทธิภาพของตัวทําละลายที่เหมาะสมตอการสกัดของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือใน
การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum
2. ศึกษาระดับความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดจากใบสาบเสือที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรีย R. solanacearum
3. ศึกษาระดับ ความเขม ขนต่ําสุดของสารสกัดจากใบสาบเสือที่สามารถสามารถฆาทําลายเชื้อ
แบคทีเรีย R. solanacearum
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดของใบสาบเสือ (Eupatorium odoratum L.) ในการ
ยับยั้งเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวในขิง ดังนี้
1. การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ R. solanacearum ดวยวิธี Paper disc agar
diffusion
2. การหาค า ความเข ม ข น ต่ํ า สุ ด ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ (Minimal Inhibitory
Concentration, MIC) ดวยวิธี Broth dilution technique
3. การหาความเข ม ข น ต่ํ า สุ ด ที่ ส ามารถฆ า ทํ า ลายแบคที เ รี ย (Minimum Bactericidal
Concentration, MBC) ดวยวิธี Spread plate
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการแบงกลุมการทดลอง วิธีการวิจัย และการเก็บขอมูล
ดังนี้
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1.1 การเตรียมพืชทดสอบ
เก็บรวบรวมใบสาบเสือ จากตนลักษณะสมบูรณที่มีความสูงตั้งแต 100 เซนติเมตรขึ้นไป แลว
แยกใบสาบเสือ ออกเปน 2 สว น คื อ ใบสาบเสืออ อน (ใบที่ 1-10 นับ จากยอดลงมา) ใบสาบเสื อแก
(ใบที่ 11 จนถึงปลายกิ่ง) การเตรียมสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ 3 ชุดชวงอายุ คือ แบงกลุมการทดลอง
จํานวน 6 กลุม ดังนี้
กลุมการทดลองที่ 1 ใบสาบเสือออน ที่สกัดดวยตัวทําละลายน้ํา
กลุมการทดลองที่ 2 ใบสาบเสือผสม ที่สกัดดวยตัวทําละลายน้ํา
กลุมการทดลองที่ 3 ใบสาบเสือแก ที่สกัดดวยตัวทําละลายน้ํา
กลุมการทดลองที่ 4 ใบสาบเสือออน ที่สกัดดวยตัวทําละลายเอทานอล 95%
กลุมการทดลองที่ 5 ใบสาบเสือผสม ที่สกัดดวยตัวทําละลายเอานอล 95%
กลุมการทดลองที่ 6 ใบสาบเสือแก ที่สกัดดวยตัวทําละลายเอทานอล 95%
1.2 การแยกเชื้อบริสุทธิ์จากขิงที่เปนโรค
1. เก็บตัวอยางของขิงที่เกิดโรคเหี่ยว เพื่อนําแบคทีเรียจากแงงขิงมา Cross streak บนอาหาร
TZC จากนั้นบมเชื้อที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48-72 ชั่วโมง
2. เลือกโคโลนีกอโรค (virulent colony) ที่มีลักษณะโคโลนีสีขาวขุนเยิ้ม ตรงกลางมีสี ชมพู
ใชหวงที่ผานการฆาเชื้อเขี่ยโคโลนีเดี่ยวมาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
3. นําไปเขยาดวยเครื่องเขยาที่ 250 รอบตอนาที อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา
4 ชั่วโมง วัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร
4. วัดคา Optical Density (O.D.) 0.2 (108 หนวยโคโลนีตอมิลลิลิตร) เพื่อเตรียมความ
เขมขนของเชื้อแบคทีเรีย และนําไปทดสอบตอไป
2. ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยนี้เ พื่อศึก ษาประสิท ธิภาพสารสกัดของใบสาบเสือ (Eupatorium odoratum L.)
ในการยับยั้งเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวในขิง ดังนี้
การทดลองที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ R. solanacearum ดวยวิธี
Paper disc agar diffusion
1. นําไมพันสําลีที่ผานการนึ่ง ฆาเชื้อชุบ แบคทีเรียที่ป รับความขุนโดยมีป ริมาณเชื้อ 108 หนวย
โคโลนีตอมิลลิลิตร ปายเชื้อแบคทีเรียใหทั่วบนผิวอาหาร TZC ในจานเพาะเลี้ยง ทําซ้ํา 3 ครั้ง เพื่อใหแบคทีเรีย
กระจายสม่ําเสมอทั่วผิวหนาของอาหาร ทิ้งไวประมาณ 3-5 นาที เพื่อใหสวนผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อแหง
2. ใชปเปตตดูดสารสกัดหยาบ 10 ไมโครลิตร จากสารสกัดของใบสาบเสือที่ละลายในตัวทําละลาย
ทั้ง 2 ชนิด (น้ํากลั่นและเอทานอล 95%) ซึ่งมีความเขมขน 10, 100, 1,000, 10,000 และ 100,000 มิลลิกรัม
ตอลิตร หยดลงบนกระดาษกรองเบอร 1 ที่นึ่งฆาเชื้อแลว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร
3. คี บ กระดาษกรองลงบนจานอาหารเลี้ ย งเชื้ อ โดยมี ก ระดาษกรองที่ ห ยดด ว ยน้ํ า กลั่ น
และเอทานอล 95% เปนตัวเปรียบเทียบ (Positive control) ทํา 5 ซ้ํา บมที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 48-72 ชั่วโมง ตรวจการเกิดบริเวณยับยั้งโดยการวัดเสนผานศูนยกลางของบริเวณยับยั้งหาคาเฉลี่ย
และบันทึกภาพ คัดเลือกสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือทั้ง 3 ชุดชวงอายุ ที่ใหผลดีไปทดสอบตอไป
การทดลองที่ 2 การหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียตอสาร
สกัดหยาบ (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) ดวยวิธี Broth dilution technique ดังนี้
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1. นําหลอดทดลองขนาด 13x100 มิลลิเมตร ซึ่งผานการฆาเชื้อ และทําใหแหง จํานวน 12 หลอด
เขียนกํากับหมายเลขไวที่หลอด ใชปเปตตดูดอาหารเลี้ยงเชื้อ LB broth ใสลงในหลอดที่ 2-12 หลอดละ 1
มิลลิลิตร เจือจางสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดจากน้ํากลั่น ใหมีความเขมขน 100 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
2. ใชปเปตตดูดสารสกัดลงในหลอดที่ 1 และ 2 หลอดละ 1 มิลลิลิตร ผสมสารในหลอดที่ 2 ใหเขา
กัน ใชปเปตตดูดสารในหลอดที่ 2 จํานวน 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดที่ 3 ทําซ้ําไปจนถึงหลอด 11
3. เมื่อผสมสารละลายในหลอดที่ 11 ใหเขากันแลวใชปเปตตดูดสารละลาย ทิ้งไป 1 มิลลิลิตร
หลอดที่ 12 จะมีแตอาหารเลี้ยงเชื้อเพียงอยางเดียว ไมมีสารสกัด จึงใชเปน Negative control และหลอดที่ 1
มีสารสกัดเพียงอยางเดียวเปน Positive control
4. ใชปเปตตดูดเชื้อแบคทีเรียที่เตรียมไวปริมาณเชื้อ 108 หนวยโคโลนีตอมิลลิลิตร ลงในทุกหลอด
หลอดละ 1 มิลลิลิตร ทําเชนนี้อีกครั้ง โดยเปลี่ยนเปนสารสกัดจากใบสาบเสือดวยเอทานอล 95%
5. นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง อานผล จากความขุนของหลอดทดลอง
ทั้ง 12 หลอด อานปริมาณของสารทดสอบนี้ เปนคา MIC บันทึกหนวยเปนมิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
การ
ทดลองที่ 3 การหาความเข ม ข น ต่ํ า สุ ด ที่ ส ามารถฆ า ทํ า ลายแบคที เ รี ย (Minimum Bactericidal
Concentration, MBC) ดวยวิธี Spread plate
การทดสอบการเจริญเติบโตของแบคทีเรียตอสารสกัดดวยการหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถ
ฆาทําลายเชื้อแบคทีเรีย ดวยวิธี Broth dilution technique โดยการนําหลอดที่ทดสอบการหาคา MIC ที่ไมมี
ความขุนทุกหลอดไป Spread plate บนอาหาร TZC ถาความเขมขนของสารสกัดสามารถฆาเชื้อที่ศึกษาไดจะ
ไมพบการเจริญของเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. นําหลอดที่มีความเขมขนต่ําสุด รวมทั้งหลอดที่ไมมีการเจริญของแบคทีเรียทุกหลอดจากการ
ทดลองคา MIC และหลอดที่เปนชุดควบคุมในการทดลองที่ 2
2. ใชปเปตตดูดสารละลายปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ในแตละหลอดหยดบนผิวอาหารเลี้ยงเชื้อ TZC
และ Spread plate นําไปบมที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48-72 ชั่วโมง
3. อานผล โดยสังเกตจานเพาะเลี้ยงเชื้อจะไมพบการเจริญของเชื้อ บันทึกคาความเขมขนต่ําสุด
บันทึกหนวยเปน มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
3. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหคาสถิติความแปรปรวน (ANOVA) หาคา F-test ตาม
วิธีการทดลองแบบ CRD โดยเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมการทดลอง (Treatment)
โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป Statistical Package for the Social Science for Window (SPSS)
ผลการวิจัย
จากการวิจัยและวิเคราะหขอมูลสรุปการวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ผลการศึกษาการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดจากใบสาบเสือ
การศึกษาการยับ ยั้งการเจริญ ของเชื้อ R. solanacearum จากสารสกัดจากใบสาบเสือออน
ใบสาบเสือผสม และใบสาบเสือแก ที่สกัดดวยน้ํากลั่นและเอทานอล 95% ดวยวิธี paper disc agar
diffusion ที่ความเขมขนของสารสกัด 100,0000, 10,000, 1,000, 100 และ 10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
ในการศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของ R. solanacearum ของสารสกัดจากใบสาบเสือออน ใบสาบเสือ
ผสม และใบสาบเสือแก โดยใชตัวทําละลายดวยเอทานอล 95% ความเขมขนของสารสกัด 100,000 มิลลิกรัม
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ตอลิตร สารสกัดจากใบสาบเสือแก ใบสาบเสือออน และใบสาบเสือผสม สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรียที่ 4.0, 3.2 และ 3.0 มิลลิเมตร ตามลําดับ แตสารสกัดจากใบสาบเสือทั้ง 3 ชุดชวงอายุ ที่ใชน้ํา
กลั่น เปนตัวทําละลายไมสามารถยับยั้งเชื้ อแบคทีเรียไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความชื่อมั่น 95%
ดังภาพที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
2. ผลการทดสอบการหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC)
ในการทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได (MIC) ของสารสกัดจากใบสาบเสือ
ออน ใบสาบเสือผสม และใบสาบเสือแก โดยการศึกษาหาคา MIC ของสารสกัดที่ส กัดดวยน้ํากลั่นและ
เอทานอล 95% โดยศึกษาที่ความเขมขน 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.12, 1.56, 0.78, 0.39, 0.19, 0.08
และ 0.00 มิลลิกรัม ตอมิลลิลิตร ในการทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
R. solanacearum ดวยวิธี Broth dilution technique พบวา สารสกัดจากใบสาบเสือออน ใบสาบเสือผสม
และใบสาบเสือแก ที่สกัดดวยเอทานอล 95% ความเขมเขน 100, 50 และ 25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มีการ
ตกตะกอนของสารสกัด และสารละลายดานบนมีลักษณะใส แสดงวาเชื้อ R. solanacearum ไมสามารถ
เจริญได เมื่อเปรียบเทียบกับความเขมขนที่นอยกวา 25 มิล ลิกรัม ตอมิล ลิลิตร ซึ่งสารละลายขุนทั้งหลอด
แสดงวาเชื้อ R. solanacearum สามารถเจริญได คาความเขมขนต่ําสุด(MIC) ของสารสกัดจากใบสาบเสือ
ออน ใบสาบเสือผสม และใบสาบเสือแก ที่สกัดดวยเอทานอล 95% สามารถยับยั้งเชื้อ R. solanacearum
เทากับ 50 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร แตสารสกัดจากใบสาบเสือทั้ง 3 ชุดชวงอายุ ที่ใชน้ํากลั่นเปนตัวทําละลาย
พบวา สารละลายขุนทุกหลอด แสดงวาสารสกัดจากใบสาบเสือที่ใชน้ํากลั่นเปนตัวทําละลายทั้ง 3 ชุดชวงอายุ
ไมสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ R. solanacearum ได
3. ผลการทดสอบการหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อแบคทีเรียได (MBC)
เมื่อนําผลการทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได (MIC) ที่ไดในการ
ทดลองที่ 2 ของสารสกัดจากใบสาบเสือออน ใบสาบเสือผสม และใบสาบเสือแกที่ส กัดดวยน้ํากลั่นและ
เอทานอล 95% ในการยับยั้งเชื้อ R. solanacearum มาทําการศึกษาหาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อ
ได (MBC) พบวา คาMBC ของสารสกัดจากใบสาบเสือ ทั้ง 3 ชุดชวงอายุ ที่สกัดดวยน้ํากลั่น และไมสามารถฆา
เชื้อ R. solanacearum และคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อแบคทีเรียที่สกัดดวยเอทานอล 95% ของ
สารสกัดจากใบสาบเสือออน ไมสามารถฆาเชื้อแบคทีเ รียได สารสกัดจากใบสาบเสือผสม สามารถฆาเชื้อ
แบคทีเรียได มีคาเทากับ 100 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และสารสกัดจากใบสาบเสือแก สามารถฆาเชื้อแบคทีเรีย
ได 50 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ดังภาพที่ 3 ตามลําดับ
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ภาพที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือออน ใบสาบเสือผสม และใบสาบเสือ
แก ที่สกัดดวยเอทานอล 95% ในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ R. solanacearum
( = 10 ppm = 100 ppm = 1000 ppm
= 10000 ppm = 100000 ppm)

ภาพที่ 2 วงใสทีเ่ กิดจากการยับยั้งการเจริญของ R. solanacearum ของสารสกัดใบสาบเสือออน ใบสาบเสือ
ผสม และใบสาบเสือแก ทีส่ กัดดวยน้ํากลั่นและเอทานอล 95% (C = น้ํากลั่น หรือ เอทานอล 95%
1 = 10 mg/ml 2 = 100 mg/ml 3 = 1,000 mg/ml 4 = 10,000 mg/ml
5 = 100,000 mg/ml)
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ภาพที่ 3 แสดงคา MBC ในการยับยัง้ การเจริญของเชื้อ R. solanacearum
(ก) สารสกัดใบสาบเสือออน ทีส่ กัดดวยเอทานอล 95%
(ข) สารสกัดใบสาบเสือผสม ทีส่ กัดดวยเอทานอล 95%
(ค) สารสกัดใบสาบเสือแก ที่สกัดดวยเอทานอล 95%
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือในการยับยั้งเชื้อ Ralstonia solanacearum
สาเหตุโรคเหี่ยวในขิง จากใบสาบเสือ 3 ชุดชวงอายุ คือ ใบสาบเสือออน ใบสาบเสือแก และใบสาบเสือผสม
ที่สกัดดวยตัวทําละลาย น้ํากลั่นและเอทานอล 95% โดยสารสกัดจากตัวทําละลายน้ํากลั่น มีลักษณะสีเขียว
เขม และเปนตัวทําละลายที่หาไดงายและราคาถูก เหมาะสํา หรับการสกัดสารที่มีขั้วที่สามารถละลายน้ําได
แต มี ข อ จํ า กั ด สํ า หรั บ สมุ น ไพรบางชนิ ด ที่ มี อ งค ป ระกอบเป น คอมเพล็ ก ซ โ พลี แ ซคคาไรด (Complex
polysaccharide) ทําใหส ารสกัดที่ไดมีลักษณะขนเหนียวยากตอการแยกตัวทําละลายออกจากสารสกัด
ตัวทําละลายเอทานอล 95% เปนตัวทําละลายออกจากสารสกัดไดงาย และลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย
ในสารสกัด สามารถเก็บสารสกัดไดนานขึ้น แตมีราคาแพง และมีความเปนพิษสูงกวาการใชน้ํากลั่นเปนตัวทํา
ละลาย
สารสกัดจากใบสาบเสือออน ใบสาบเสือผสม และใบสาบเสือแก ที่ไดจากสารสกัดดวยตัวทําละลายทั้ง
2 ชนิด จะมีลัก ษณะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ สวนที่นํามาทําสารสกัด โดยสารสกัดจากใบจะมีสีเ ขียวของ
คลอโรฟลล โดยเฉพาะสารสกัดที่ใชเอทานอล 95% เปนตัวทําละลาย ซึ่งสามารถละลายสารสี (pigment)
ออกมาไดมากกวาตัวทําละลายน้ํากลั่น ดังนั้น ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดจากตัวทํา
ละลายเอทานอล 95% จึงมีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดดีกวาสารสกัดจากสาบเสือที่สกัดจากน้ํา
กลั่น สอดคลองกับรายงานของ จันทนา และคณะ, 2548 พบวา สารสกัดเหงาหนอกะลาที่สกัดดวยเอทานอล
และน้ํา ที่มีความเขมขน 1 มิลลิกรัม (1 mg/disc) ทําใหเกิดวงใสขนาด 11-16 มิลลิเมตรตอเชื้อ S. aureus
และ S. Typhimutium และคาความเขม ขนต่ําสุดตอการยับ ยั้งการเจริญ ของเชื้อทั้ง 2 ชนิด คือ 2.64
มิลลิกรัมตอลิตร นอกจากนี้ การสกัดสารจากใบกระเบากลักดวยเอทานอลยังออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อโรคพืช Xanthomonas campestris และ Fusarium axyporum (นภัสวรรณ และจันทรเพ็ญ ,
2550) แสดงใหเห็นวาตัวทําละลายเอทานอลเปนตัวทําละลายที่สามารถสกัดสารที่มีฤทธิ์ในการเจริญของเชื้อ
ไดดี
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เชื้อ R. solanacearum เปนแบคทีเ รียแกรมลบ ซึ่ง มีโครงสรางของผนัง เซลลซับซอนกวาเชื้อ
แบคทีเรียแกรมบวก (นงลักษณ และปรีชา, 2541) โดยแบคทีเรียแกรมลบมีเยื่อหุมเซลลสองชั้นและเยื่อหุม
เซลลชั้นนอกมีโครงสรางที่ไมสมมาตร เยื่อหุมเซลลชั้นในเปนสารฟอสโฟไลปด (phospholipids) ในขณะทีเ่ ยือ่
หุมเซลลชั้นนอกประกอบดวยสารไลโปโพลีแซคคาไรด (lipopolysaccharide) โครงสรางดังกลาวทําใหเยื่อหุม
เซลลชั้นนอกมีประโยชนในการชวยปกปองเซลล จึงตองใชสารสกัดที่มีความเขมขนสูงในการยับยั้งแบคทีเรีย
ขอเสนอแนะ
1. งานวิจัยนี้สามารถนําไปพัฒนาเพื่อศึกษาการปลูกพืช และควบคุมการปองกันและกําจัดโรคเหี่ยว
ที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum จากสารสกัดจากใบสาบเสือ เปนการใชส ารสกัดจากสมุนไพร
แทนการใชสารเคมี เพื่อลดการตกคางของสารเคมีตอสิ่งแวดลอม
2. การวิจั ยพบว า สารสกัด หยาบจากใบสาบเสือ มีฤ ทธิ์ ในการยับ ยั้ง แบคที เ รี ยบางชนิ ด ดัง นั้ น
จึงสามารถนํามาศึกษาตอในเรื่ององคประกอบทางเคมีของสารสกัดจากสมุนไพรชนิดอื่นๆ ที่มีฤทธิ์ในการยับยัง้
แบคทีเรียชนิดอื่นๆ ได
เอกสารอางอิง
จันทนา กาญจนกมล, รินรดา พรมศิริ และรัชนก เชื้อเดชะ. (2548). การตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจาก
หน อ กะลา. สื บ ค น เมื่ อ สิ ง หาคม 12, 2561, จาก http://www.scisoc.or.th/stt/31/sec_b/
paper/stt31.pdf.
นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. (2541). การแยกเชื้อบริสุทธิ์และลักษณะการเจริญเติบโตของ
เชื้อบริสุทธิ์. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นภัสวรรณ หัตถกิจพาณิชกุล และจันทรเพ็ญ ตั้ง จิตรเจริญกุล . (2550). การสกัดสารจากใบกระเบาเพื่อ
ยับ ยั้ง การเจริญ ขอเชื้อ โรคพืช Xanthomonas campestris และ Fusarium oxysporum.
สืบคน เมื่อ สิงหาคม 12, 2561, จาก http://www.scisoc.or.th/stt/32/sec_o/paper/stt3.pdf
บูรณี พั่ววงษแพทย, ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, รุงนภา ทองเคร็ง, ลัดดาวัลย อินทรสังข
และจิ ต อาภา ชมเชย. (2556). การจั ด การโรคเหี่ ย วของขิ ง ที่ เ กิ ด จากแบคที เ รี ย Ralstonia
solanacearum แบบผสมผสาน. ในรายงานผลงานวิจัยประจําป 2556, สํานักงานวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ.
พรทิพย วงศแกว, ศุภลักษณ ฮอกะวัต และวรรณทนา สินสิริ. (2540). การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืช
สมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชบางชนิด. แกนเกษตร.
25(1), 25-29.
ศศิธร จันทรโอทาน. (2525). การศึกษาโรคเหี่ยวหรือแงงเนาของขิงที่เกิดจากบักเตรี. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ศศิธร วุฒิวณิชย. (2546). การจัดการดินโดยใชนํ้าสกัดหยาบและกากของพืชเพื่อลดปริมาณเชื้อ Erwinia
carotovora subsp. carotovora สาเหตุโรคเนาเละของผักกาดเขียวปลี. วิทยาสารกําแพงแสน.
(1), 10-18.

~ 928 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

สุพจน ศุภนันธร. (2548). การสกัดและการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุโ รคเหี่ ยวของมะเขือเทศ. วิ ท ยานิพนธป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิต. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
Kelman, A. (1954). The Bacteria Wilt caused by Pseudomonas solanacearum. N. Carolina
Agricultural Experiment Station. Technical Bul. 99: 5-1954.

~ 929 ~

