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บทคัดย่อ
สมุ น ไพรหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craibr) พบทั วทุ ก ภาคของประเทศไทย
มีประสิทธิภาพทางยาตามภูมปิ ั ญญาท้องถินมากมาย งานวิจยั นีจึงมีวตั ถุประสงค์ทจะนํ
ี าสมุนไพรหนอน
ตายอยากมาสกัดสารออกฤทธิต้านโรคแคงเกอร์ (Canker) ของมะนาวให้กบั ชุมชน โดยเปรีย บเทีย บ
ฤทธิกับสารละลายคอปเปอร์ซ ลั เฟตและนํ าหมักชีวภาพสูตรผสม B. cereus ผลการศึกษาพบว่า สาร
สกัด หยาบไดคลอโรมีเทน (Crude dichloromethane) มีป ริม าณฟี น อลรวม (Polyphenolic content)
สู ง สุ ด รองลงมาคือ สารสกัด หยาบเอทานอล (Crude ethanol) ผลการทดสอบฤทธิ การต้า นเชือ
แบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. Citri (Hasse) Dye สาเหตุข องโรคแคงเกอร์ทความเข้
ี
ม ข้น
ระหว่าง 6,000, 8,000 และ 10,000 ppm ตามลําดับ พบว่า สารสกัดหยาบเอทานอลสามารถต้านเชือ
แบคทีเรียชนิดนีได้ดีทสุี ด ด้วยค่าเฉลียของเคลียร์โซน (Clear zone) 11.00 mm และออกฤทธิได้ดกี ว่า
สารละลายคอปเปอร์ซลั เฟต (Copper sulphate) และนํ าหมักชีว ภาพสูตรผสม B. cereus ส่วนผลการ
ต้านอนุ มูล อิส ระด้วยเทคนิ ค DPPH พบว่า สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนมีป ระสิท ธิภ าพในการต้าน
อนุ มู ล อิส ระ DPPH ได้ ดีท ีสุด ที IC50 เท่ า กับ 46.622 รองลงมาคือ สารสกัด หยาบเฮกเซน (Crude
hexane) มีค่า IC50 เท่ากับ 49.089 นอกจากนียังได้นําสารสกัดหยาบเอทานอลไปทดสอบฤทธิการต้าน
ศัตรูพชื อืนๆ พบว่า สามารถออกฤทธิต้านเพลียแป้ งสีเขียว (Madeira mealybug) ได้ภายใน 2 วัน ต้าน
เพลียแป้ งสีชมพู (Pink mealybug) ในเวลา 3 วัน ต้านไรแดงได้ภายใน 9 วัน และสารสกัดหยาบเอทา
นอลยังสามารถกําจัดปลวกได้อกี ด้วย

Abstract
.
The herb so called Stemona collinsae Craibr is found throughout all regions of Thailand.
This kind of herb possesses medical efficiency preserved with villagers’ local wisdom. The
purpose of this research is to extract bioactive compounds against Xanthomonas campestris pv.
Citri (Hasse) Dye of lime for communities and to compare its effects with copper sulfate and
EM mixed formulation B. cereus. The results revealed that crude dichloromethane contains a
maximum of polyphenolic content and is followed by crude ethanol. Having tested antimicrobial
activity of bacteria, the main cause of Xanthomonas campestris pv. Citri (Hasse) Dye at the
concentration between 6,000, 8,000 and 10,000 ppm, it showed that crude ethanol can resist
this bacteria the best with an average clear zone 11.00 mm and its effect is better than copper
sulfate and EM mixed formulation B. cereus. Having employed the DPPH antioxidant technique,
it was found that crude extract dichloromethane possesses the efficiency against DPPH the
best at IC50 46.622 and is followed by crude hexane with IC50 49.089. Moreover, the crude

ethanol was utilized to test its effect against other pests and it was found that it can be used to
resist mealybugs within two days, blue mealybugs within three days and red riders within nine
days. It is also used to resist to get rid of termites.

คํา สํา คัญ (Keywords): การทดสอบฤทธิทางชีว ภาพ (Biological evaluation) ผลิต ภัณ ฑ์ ธ รรมชาติ
(Natural products) การสกัด (Extraction) และแบคทีเรีย ก่อ โรคแคงเกอร์ข องมะนาว (Xanthomonas
campestris pv. Citri (Hasse) Dye)
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บทที 1
บทนํา
1.1 บทนํา
ในบทที 1 ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอหลักการและเหตุผลของการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั
กรอบแนวคิดของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั และประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้รบั
1.2 หลักการและเหตุผล
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้แก่ สิงทีได้จากพืช สัตว์ จุลนิ ทรีย์ และแร่ธาตุ ทีสามารถนํามาใช้
ประโยชน์เป็ นยารักษาโรครวมถึงเป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ ตลอดจน
เครืองสําอาง สารต้านแบคทีเรีย ราและอืนๆ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืช
ส่วนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทได้
ี จากสัตว์ จุลนิ ทรีย์ และแร่ธาตุ ก็มไี ม่น้อย ปั จจุบนั การใช้ผลิตภัณฑ์
ยา เสริมอาหาร และใช้เพือวัตถุประสงค์ทางการเกษตรของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือสมุนไพร
ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างสูง เนืองจากสามารถก่อให้เกิดผลดีตอ่ ร่างกายในด้านต่างๆ ไม่เป็ นพิษ
ต่อสิงแวดล้อม ทุกวันนีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้รบั ความนิยมอย่างมากเพราะผูบ้ ริโภคมีความ
เชือมันว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทไม่
ี ใช่สารสังเคราะห์ขนใน
ึ
ห้องปฏิบตั กิ ารทัวไป จึงน่ าจะมีความปลอดภัยสูงกว่า ทังนีมีสมุนไพรจํานวนมากทีนํามาใช้ทงที
ั
อยูใ่ นรูปของสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิแล้ว นอกจากนันยังมีการเตรียมตํารับสมุนไพรใน
รูปแบบหรือลักษณะต่างๆ เพือความสะดวกต่อการนําไปประยุกต์ใช้ เช่น ครีม แคปซูล เจลและ
เม็ด เป็ นต้น ตลอดจนยังมีการวิจยั สมุนไพรหลายชนิดในเชิงวิทยาศาสตร์เกียวกับการออกฤทธิ
ในการรักษา และนํามาใช้รกั ษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับยาแผนปั จจุบนั โดยฤทธิ
ส่วนใหญ่ทมีี การนํามาใช้ ได้แก่ ฤทธิต้านมะเร็ง แก้เบาหวาน ชะลอความแก่ชรา สารต้าน
แบคทีเรีย รา และสารไล่แมลงศัตรูพชื เช่น ผลิตภัณฑ์ Taxol และสารสกัดจากสาหร่ายทะเล
เพือใช้ตา้ นมะเร็งและผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายชนิดใช้เป็ นยาบํารุงกําลัง เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทําให้รา่ งกายกระปรีกระเปร่า ตลอดจนเสริมสมรรถภาพทางเพศ ทีใช้รบั ประทาน
ได้แก่ กวาวเครือ แปะก๊วย ลูกยอ และอืนๆ ผลิตภัณฑ์ทใช้
ี เป็ นเครืองสําอางทาผิวหนัง ได้แก่ พลู
และขมินชัน นอกจากนียังมีสมุนไพรทีใช้ไล่หรือกําจัดแมลงศัตรูพชื เช่น ดาวเรือง ขมินชัน
กระเทียม เป็ นต้น โดยสมุนไพรทีใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นสมุนไพรทีมีการใช้กนั มา
อย่างต่อเนืองเป็ นเวลายาวนานชัวลูกชัวหลานหลายช่วงอายุคน ดังทีปรากฏในตํารายาพืนบ้าน
รวมทังเป็ นสมุนไพรทีมีการรายงานในบทความวิจยั ต่างๆ ขณะนียิงมีการศึกษาวิจยั เพือพัฒนา
และค้นหาผลิตภัณฑ์ทสํี าคัญจากสมุนไพรเพิมมากขึน เพือนํามาใช้รกั ษาโรคต่างๆ ให้กบั ทังกับ
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มนุษย์ สัตว์และพืชเศรษฐกิจ เพือลดการนําเข้ายาหรือสารเคมีจากต่างประเทศทีมีราคาแพง
ตกค้างในสิงแวดล้อมเป็ นเวลานาน เป็ นอันตรายทังต่อผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค สัตว์และพืชเศรษฐกิจ
ตลอดจนยังให้ผลในการรักษาทียังไม่เป็ นทีน่าพอใจ เพราะเกิดการดือต่อยา (MultidrugResistant; MDR) ในเวลาต่อมาอีกด้วย
ในแต่ละปี ประเทศไทยส่งออกพืชผักไปยังสหภาพยุโรปหรืออียใู นปริมาณมาก แต่ตน้ ปี
2554 พืชผักไทย 5 กลุ่ม 16 ชนิด คือ กลุ่มที 1) กลุ่มพืช Ocimum spp. (กะเพรา โหระพา
แมงลัก ยีหร่า) 2) กลุ่มพืช Capsicum (พริกหยวก พริกชีฟ้า พริกขีหนู) 3) กลุ่มพืช Solannum
melongena (มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือเหลือง มะเขือขาว มะเขือขืน) 4) กลุ่ม
พืช Mormordica charantia (มะระจีน มะระขีนก) และ 5) กลุ่มพืช Eryngium foetidum (ผักชี
ฝรัง) อียูตรวจพบสารเคมีตกค้าง จุลนิ ทรีย์ และศัตรูพชื และยังแจ้งว่าตลอดเวลาทีผ่านมาได้
ตรวจพบศัตรูพชื ในพืชผักของไทยทีส่งออกไปอียเู ฉลียประมาณ 50-60 ครังต่อปี นอกจากนี
การปลูกพืชอืนๆ ก็ยงั มีปัญหาทังเรืองราคาไม่เป็ นธรรมและประสบปั ญหาภัยแล้งหรือนํ าท่วม
ตลอดจนโรคหรือแมลงศัตรูพชื ชนิดต่างๆ เช่น ข้าวเกิดปั ญหาเพลียกระโดด มันสําปะหลังถูก
ทําลายจากเพลียแป้ ง ยางพาราเกิดการระบาดของเชือราหลายชนิดตังแต่ขนตอนการปลู
ั
กจนถึง
การผลิตเป็ นยางแผ่น เป็ นต้น
มะนาวเป็ นพืชผักสวนครัวทีอยู่คู่คนไทยมานานจนแทบขาดไม่ได้ทกุ ครัวเรือน ดังนัน
มะนาวจึงจัดเป็ นหนึงพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย มะนาวเป็ นพืชตระกูล Rutaceae
มีชอวิ
ื ทยาศาสตร์วา่ Citrus aurantifolia Swingle มะนาวมีบทบาทต่อชีวติ ประจําวันของมนุ ษย์
มาช้านานแล้ว และนับวันจะทวีความสําคัญยิงขึนเรือยๆ เพราะว่าคนไทยเรานิยมใช้มะนาว
สําหรับปรุงอาหารเป็ นประจํา ส่วนชาวต่างชาตินอกจากจะใช้ปรุงอาหารแล้วยังใช้คนนํ
ั าเป็ น
เครืองดืมซึงเป็ นทีนิยมกันมาก (เพือนเกษตร.com. 2555) การบริโภคมะนาวยังทําให้ได้รบั สาร
ต้านอนุ มลู อิสระ ป้ องกันมะเร็ง เบาหวาน ชลอความแก่และป้ องกันโรคอืนๆ นอกจากนีในทาง
อุตสาหกรรมยังใช้สารสกัดนํามันจากผิวมะนาวเพือทําเครืองสําอางและผสมยารักษาโรคบางชนิด
ปัจจุบนั นีมะนาวสามารถปลูกได้ทกุ ภาคทัวประเทศทํารายได้ให้กบั เกษตรกรไม่น้อย แต่การปลูก
มะนาวก็กาํ ลังประสบปั ญหาการระบาดของเชือแบคทีเรีย (Xanthomonas campestris pv. Citri
(Hasse) Dye) ทําให้เกิดโรคแคงเกอร์ ส่งผลให้พนที
ื ปลูกมะนาวทีเคยมีเป็ นแสนๆ ไร่ ลดลงปี ละ
กว่าสองพันไร่ (รายการเกษตรทําเงิน. 2555) อย่างไรก็ตามประเทศของเรายังมีขอ้ ได้เปรียบ
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพซึงเป็ นที
ประจักษ์อยูแ่ ล้ว ดังนันคณะผูว้ จิ ยั ต้องการทีจะหาวิธกี ารแก้ปัญหาโรคแคงเกอร์มะนาว รวมทังพืช
ตระกูลส้มอืนๆ โดยการนําสมุนไพรทีมีมากในท้องถิน มาทําการสกัดเพือหาสารออกฤทธิทาง
ชีวภาพ (Biological activities) และการค้นหาสารต้นแบบ (lead compound) จากสมุนไพรหนอน
ตายอยาก (Stemona collinsae Craibr) เพือนําไปใช้ในแก้ปัญหาให้กบั กลุ่มเกษตรกรทีปลูก
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มะนาวและพืชตระกูลส้มทีระบาดอย่างรุนแรงอยูใ่ นขณะนี รวมทังศึกษาหาแนวทางการผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.3.1 เพือให้ได้สารสกัดจากสมุนไพรทีมีฤทธ์ต้านโรคแคงเกอร์ของมะนาวให้กบั ชุมชน
1.3.2 เพือเปรียบเทียบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดกับสารละลายคอปเปอร์ซลั เฟตและ
นําหมักชีวภาพผสม B. cereus
1.4 แผนการวิจยั
1.4.1 ประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาโรคแคงเกอร์มะนาวร่วมกับชุมชน
1.4.2 ดําเนินการเก็บหัวของพืชสมุนไพรหนอนตายหยากให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
แล้วนํามาดําเนินการสกัดด้วยตัวทําละลายต่างๆ เช่น Hexane, dichloromethane,Ethyl
acetate, methanol และ Ethanol เป็ นต้น
1.4.3 ศึกษาสมบัตทิ างเคมีฟิสกิ ส์ของสารทีสกัดได้ เช่น การละลายในตัวทําละลายต่างๆ
สีของสารสกัด ลักษณะของผงหรือผลึก
1.4.4 ทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัด หยาบทีได้จากตัว ทําละลายตามข้อที 1.4.2
พร้อมทังศึกษาเปรียบเทียบฤทธิทางชีวภาพกับสารละลายคอปเปอร์ซลั เฟตและนํ าหมักชีวภาพ
สูตรผสม B. cereus
1.4.5 ดําเนินการทดสอบฤทธิทางชีวภาพอืนๆ เพิมเติม เช่น การต้านอนุมลู อิสระ,
anti-bacterial activities ตลอดจน cytotoxicity ต่อ Normal Vero cell line
1.4.6 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเขียนรายงานเพือนําเสนอและเผยแพร่ต่อไป
1.4.7 เข ยี นบทความ ตรวจสอบความถูก ต้อ งด้า นเนื อหา และภ าษาที ใช้จ าก
ผูเ้ ชียวชาญ
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1.5 กรอบแนวความคิ ดของโครงการวิ จยั :
นักวิจยั หลัก
นักศึกษาทีเรี ยนวิชา
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

1. ทดสอบสมบัติทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
2. ทดสอบความเป็ นพิษต่อ
Normal Vero cell line

โรคแคงเกอร์มะนาว

ชุมชนบ้ านหนองปลาแดกน้ อย หมู่
13 ต. เมืองแก จ. บุรีรัมย์

สมุนไพร
หนอนตายหยาก

สกัดด้ วยตัวทําละลาย
ต่างๆ คือ เฮกเซน ไดคลอ
โรมีเทน เอทิลแอซิเตต
เมทานอล และ เอทานอล

ทดสอบฤทธิทางชี วภาพในการ
ต้ านแบคที เรี ย ก่ อโรคแคงเกอร์
เที ย บกั บ นํ าหมั ก ชี ว ภาพสู ต ร
ผ ส ม B. cereus แ ล ะ
ส า รล ะ ล า ย ข อ งค อป เป อ ร์
ซัลเฟต

1. ทดสอบฤทธิทีแปลงทดลองร่วมกับ
เกษตรกร
2. ได้ สารกําจัดโรคแคงเกอร์จากสมุนไพร
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ส่กู ลุ่มเป้าหมาย
ประมาณ 20 ครัวเรื อน

1. เกษตรกรทีปลูกมะนาว พืชตระกูลส้ มและพืชอืนๆ เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของสมุนไพร
2. เกษตรกรลดหรื อเลิกใช้ สารเคมีทีมีพษิ รุนแรง
3. ได้ แนวทางการผลิตสารกําจัดแบคทีเรี ยก่อโรคแคงเกอร์ ในระดับอุตสาหกรรม
4. ได้ สิทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร
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1.6 ขอบเขต /แผนงานวิ จยั
1.6.1 ลงพืนทีประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาโรคแคงเกอร์มะนาวร่วมกับชุมชน
1.6.2 เก็บสมุนไพรหนอนตายหยากร่วมกับชุมชน บ้านหนองปลาแดกน้อย
หมู่ 13 ต. เมืองแก จ. บุรรี มั ย์
1.6.3 สํารวจเอกสาร เครืองมือ สังซือสารเคมี
1.6.4 นํ าหัวสมุนไพรหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craibr) มาทําการสกัดด้วย
ตั ว ทํ า ละลาย เริ มจากตั ว ทํ า ละลายไม่ มี ข ั ว (Non-polar) ไปถึ ง มี ข ัวมาก ได้ แ ก่ เฮกเซน
ไคคลอโรมีเทน เอทิลแอซิเตต เมทานอล และเอทานอล ตามลําดับ
1.6.5 เตรียมนําหมักสมุนไพรชีวภาพจากต้นกล้วยอ่อนสูตรผสม แบคทีเรีย B. cereus
1.6.6 เตรียมสารละลายของคอปเปอร์ซลั เฟต โดยใช้สารละลายในข้อ 1.5.5 และ 1.6.6
ใช้เป็ น Positive control
1.6.7 ศึก ษาสมบัติท างเคมีเชิงฟิ ส ิก ส์ (Physicochemical properties) เช่ น การละลาย
UV-Vis spectroscopy, Melting point เป็ นต้น ของสารสกัดทีได้จากตัวทําละลายแต่ละชนิดในข้อ
1.6.4
1.6.8 รายงานความก้าวหน้า
1.6.9 ทดสอบฤทธิทางชีว ภาพในการต้านแบคทีเรียก่อโรคแคงเกอร์ด้วยเทคนิค Agar
disc diffusion method (Sharma, Sreela and Ramasare, 2007, Sommai Patitungkho, 2010)
รวมทังผลทีมีต่อเซลล์ปกติ (Normal Vero cell line) เพือให้ทราบถึงระดับของปริมาณทีใช้แล้วไม่
เป็ นพิษต่อมนุษย์ โดยมีนกั วิจยั จากชุมชนเข้าร่วมทดสอบด้วย
1.6.10 ทดสอบฤทธิของนําหมักชีวภาพสูตรผสม B. cereus และสารละลายของ
คอปเปอร์ซลั เฟตต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคแคงเกอร์ในห้องทดลองร่วมกับชุมชน
บ้านหนองปลาแดกน้อย หมู่ 13 ตําบลเมืองแก จังหวัดบุรรี มั ย์
1.6.11 เปรีย บเที ย บป ระสิ ท ธิ ภ าพ การออกฤท ธิ ของสารสกั ด ในข้ อ 1.6.9 และ
positive control ในข้อ 1.6.10
1.6.12 ทดสอบฤทธิการต้านแบคทีเรียก่อโรคแคงเกอร์ทแปลงทดลอง
ี
ร่วมกับเกษตรกร
1.6.13 ถ่ ายทอดเทคนิคการใช้ส ารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากต้านแบคทีเรียก่อโรค
แคงเกอร์ข องมะนาวและพืชตระกูลส้มสู่เกษตรกรกลุ่มเป้ าหมายชุมชนบ้านหนองปลาแดกน้อย
หมู่ 13 ตําบลเมืองแก จังหวัดบุรรี มั ย์
1.6.14 เตรียมต้นฉบับ (Manuscript preparation) เพือตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ หรือ
เตรียมจดสิทธิบตั หิ รืออนุสทิ ธิบตั ร
1.6.15 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

6

1.7 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1.7.1 ได้เทคนิคการสกัด และการทําให้สารทีสกัดได้มคี วามบริสุทธิ
1.7.2 ได้สารสกัดจากสมุนไพรหนอนตายหยาก
1.7.3 ได้ทราบสมบัตทิ างเคมีฟิสกิ ส์ของสารทีสกัดได้จากพืชสมุนไพร
1.7.4 ทราบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดและได้สารต้านเชือแบคทีเรียก่อโรคแคงเกอร์
1.7.5 ได้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือนํ าไปใช้ในการป้ องกันและรักษาโรค
ของพืชเศรษฐกิจต่อไป
1.7.6 เกษตรกรกลุ่มปลูกมะนาว ชุมชนบ้านหนองปลาแดกน้อย หมู่ 13 ตําบลเมืองแก
จังหวัดบุรรี มั ย์ อย่างน้อย 20 ครัวเรือน และเกษตรกรทีปลูกมะนาว รวมทังพืชตระกูลส้มอืนๆ
ทัวประเทศได้รบั ประโยชน์
1.7.7 วารสารทีจะตีพมิ พ์: Bioorganic Medicinal Chemistry (BMC) หรือ Bioorganic
Medicinal Chemistry Letters (BMC Letters) หรือวารสารอืนๆ ทีมีคา่ Impact factor สูง
1.7.8 นักศึกษาทีเรียนวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้มสี ่วนร่วมและเห็นคุณค่าของวิชา
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บทที 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.1 บทนํา
ในบทที 2 ขอเสนอทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้องดังนี
1) การเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพร (Preparation of Raw materials)
2) การสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพร
3) นํายาสกัดหรือตัวทําละลาย
4) การเลือกนํายาสกัด
5) วิธกี ารสกัด
6) สมุนไพรหนอนตายหยาก
7) โรคแคงเกอร์ในมะนาว
8) งานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.2 การเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพร (Preparation of Raw materials)
ปริมาณสารสําคัญในสมุนไพรขึนกับปั จจัยต่าง ๆ เช่น ฤดูกาลเก็บเกียว ระยะเวลาทีเก็บ
พืช สภาพดิน สภาพอากาศ ปริมาณนํา ชนิดและปริมาณสัดส่วนของปุ๋ ยและอาหารเสริม เป็ นต้น
ฤดู ก าลทีเก็ บ พืช สมุ น ไพรมีค วามสํา คัญ ต่ อ ปริม าณและชนิ ด ขององค์ป ระกอบสํา คัญ ในพืช
สมุนไพรควรเก็บในฤดูกาลและระยะเวลา (อายุ) ทีมีปริมาณองค์ประกอบสําคัญสูงสุดในส่วนของ
พืช ทีต้องการอายุข องพืชเป็ น ปั จ จัย สํา คัญทีกําหนดปริม าณและชนิ ดขององค์ประกอบสําคัญ
ทีผลิตขึน โดยทัวไปหลักการเก็บส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรมีดงั นี
1) รากและเหง้า เก็ บ หลั ง จากที พื ช เจริญ เติ บ โตเต็ ม ที แล้ ว และหยุ ด การ
เจริญเติบโตหากเป็ นพืชล้มลุกควรเก็บเมือต้นตาย
2) เปลือกต้น เก็บ ในระยะเวลาทีเหมาะสม เช่น เปลือ กต้ น ชงโค (Cinchona)
เก็บเมือต้นมีอายุ 3-9 ปี
3) ใบและยอด เก็บก่อนทีพืชจะออกดอกหรือก่อนทีดอกจะบาน
4) ดอก เก็บขณะทีดอกกําลังจะบานหรือก่อนถึงเวลาผสมเกสร
5) ผล เก็บเมือผลเจริญเติบโตเต็มที แต่ยงั ไม่สุกหรือเมือสุกเต็มที ทังนีขึนอยู่กบั
ชนิดของพืชสมุนไพร
6) เมล็ด เก็บเมือแก่เต็มทีแล้ว แต่ควรเก็บก่อนทีผลจะแตกออก
ตัวอย่างทีแสดงให้เห็นความสําคัญของระยะเวลาการเก็บเกียวต่อคุณภาพของสมุนไพร
เช่น การเก็บเกียวฝั กมะขามแขก ควรเก็บฝักอ่อน ซึงเป็ นระยะทีมีเมล็ดใส ๆ อายุราว 21-23 วัน
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หากเมล็ด เจริญเต็มทีจนแก่ นํ าหนัก ของเมล็ด จะเพิมขึนและมีป ริม าณสารสําคัญ เซนโนไซด์
(Sennoside) ลดลงหรือดอกไพรีทรัม (Pyrethrum) ถ้าเก็บเมือดอกยังตูม จะให้องค์ประกอบทีมี
ฤทธิฆ่าแมลงสูงสุด หากเก็บเมือดอกเริมบานหรือบานเต็มที องค์ป ระกอบดังกล่าวลดลงเกือบ
เท่าตัว เป็ นต้นพืชสมุนไพรทีเก็บเกียวได้ต้องทําการตรวจสอบว่าไม่มีพชื อืนหรือสารอืนปะปน
เนื องจากอาจรบกวน (Interfere) การตรวจสอบและการสกัดแยกสารสําคัญ ในขันตอนต่ อไป
นอกจากนีควรสะอาด ปราศจากสิงปนปลอม ไม่มเี ชือราหรือโรคพืช ติดมา เนืองจากจุล ินทรีย์
ทีเป็ น สาเหตุของโรคพืชอาจให้สารทีถูกสกัดออกมาพร้อมกับสารทีต้องการหรือจุลนิ ทรียเ์ หล่านี
อาจทํ าให้เกิด การเปลียนแปลงของกระบวนการชีว สังเคราะห์ (Biosynthesis) ในพืช ได้ส าร
ทีแตกต่างออกไปจากธรรมชาติ
โดยทัวไปแล้วการสกัดจะได้ผลดีเมือสามารถสกัดสารจากพืชสด โดยนําเอาพืชสดมาต้ม
กับแอลกอฮอล์เพือฆ่าเอนไซม์ (Enzyme) ก่อน ป้ องกันไม่ให้สารเคมีในพืชเกิดการเปลียนแปลง
แล้วจึงนํ าไปสกัดหรืออาจนํ าพืชสดแช่ในแอลกอฮอล์ระหว่างทียังไม่ได้สกัด แต่วธิ กี ารดัง กล่าว
ไม่สะดวก จึงจําเป็ นต้องนําเอาตัวอย่างพืชสดมาทําให้แห้งก่อน เพือรักษาคุณภาพของสมุนไพร
ให้ดีทีสุด ก่ อนทําการสกัด และเพือป้ อ งกัน การบู ด เสียเนื องจากจากเชือจุล ิน ทรีย์ นอกจากนี
การทําให้แห้งยังช่วยยับยังการทํางานของเอนไซม์ทอยู
ี ่ในพืชสด จึงควรทําให้แห้งด้วยวิธีทเร็
ี ว
และใช้อุณหภูมติ ําเพราะอุณหภูมทิ สูี งจะทําให้สารสําคัญสลายหรือเปลียนแปลงได้ การทําให้แห้ง
อาจใช้แ สงแดดหรือ ความร้อ นจากเครืองมือช่ วย วิธีห ลังมีข ้อ ดีก ว่ าเนื องจากมีก ารควบคุ ม
อุณหภูมแิ ละความร้อนสมําเสมอของการหมุนเวียนของอากาศได้ ควรทําให้พชื สมุนไพรแห้งเร็ว
ทีสุดหลังจากเก็บเกียวมาแล้ว พืชทีมีนํามันหอมระเหยจะสูญเสียองค์ประกอบไปถ้าไม่กลันทันที
แต่มบี างกรณีสามารถใช้ประโยชน์จากเอนไซม์ในพืชได้ เช่น ฝั กวานิลลา (Vanilla pod) จะต้อง
ทําให้แห้งอย่างช้าๆ ทีอุณหภูมปิ านกลางเพือให้เกิดการเปลียนแปลงโดยเอนไซม์ไปเป็ น
วานิลลิน (Vanillin)
2.3 การสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพร
การสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพรทําได้หลายวิธี โดยทัวไปการสกัดเบืองต้นไม่ว่า
จะสกัดด้วยวิธกี ารใดหรือใช้ตวั ทําละลายใด ก็จะได้องค์ประกอบเป็ นของผสมหรือสารสกัดหยาบ
(Crude extract) ซึงเป็ นสิงทีสกัดออกมาจากสมุนไพรโดยใช้นํายาสกัดหรือตัวทําละลาย
(Solvent) สารสกัดหยาบนีเป็ นของผสมขององค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพรซึงจะมี
ทังองค์ประกอบทีมีฤทธิทางเภสัชวิทยา (Pharmacologically active constituents) ซึงมักเรียกว่า
สารสําคัญ (Active constituents) และองค์ประกอบทีไม่มฤี ทธิทางเภสัชวิทยา
(Pharmacologically inactive constituents) ซึงเรียกว่าสารเฉือย (Inert substances) ชนิดและ
สัดส่วนขององค์ประกอบในสารสกัดจะแปรเปลียนไปตามสภาพของสมุนไพรทีใช้และสภาวะทีใช้
ในการสกัด วัตถุประสงค์การสกัดพืชสมุนไพร คือ
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1. เพือสกัดแยกเอาสารสําคัญออกจากพืชสมุนไพร
2. เพือให้ได้สารสกัดทีมีความเข้มข้นของสารสําคัญสูง
3. เพือลดขนาด (Dose) ของการใช้สมุนไพรลงให้อยูใ่ นปริมาณทีเหมาะสม
2.4 นํายาสกัดหรือตัวทําละลาย
ตัวทําละลายทีนิยมใช้ในการเตรียมสารสกัด ได้แก่ นํ า (Water) แอลกอฮอล์ (Alcohol)
หรือสารละลายผสมของสารละลายทัง 2 ชนิดนี นอกจากนีอาจใช้กรด ด่าง เติมลงในนํายาสกัด
เพือปรับความเป็ นกรด-ด่างของนํายาสกัดให้เหมาะสมยิงขึน ส่วนสารละลายชนิดอืนๆ เช่น
อีเทอร์ (Ether) คลอโรฟอร์ม (Chloroform) มีใช้บา้ งเฉพาะกรณีนํา จัดเป็ นตัวทําละลายทีดี
หาง่ายและราคาถูก แต่การใช้นําอย่างเดียวเป็ นตัวทําละลายในการสกัดพืชสมุนไพรมีขอ้ เสีย
หลายประการ คือ สามารถละลายองค์ประกอบทีไม่ตอ้ งการออกมาได้มากเช่นเดียวกับสารสําคัญ
ทีต้องการ สารเฉือยทีออกมาจากนํา เช่น นําตาล แป้ ง ล้วนเป็ นอาหารทีดีของเชือจุลนิ ทรีย์
จึงทําให้เกิดการบูดเสียของสารสกัดเนืองจากจุลนิ ทรียไ์ ด้ ถ้าไม่ใส่สารกันบูด (Preservative)
นอกจากนีนําระเหยได้ทอุี ณหภูมสิ งู ถ้าต้องการให้สารสกัดในนําเข้มข้นจะต้องใช้อุณหภูมสิ งู
ในการระเหยไล่นําออกไป ซึงอาจจะเกิดความเสียหายกับสารสําคัญได้ ดังนันจึงไม่ค่อยนิยม
ใช้นําเดียวๆ เป็ นนํายาสกัด แต่ใช้ร่วมกับตัวทําละลายอืนๆ เช่น แอลกอฮอล์หรือกรด หากเติม
กรดเล็กน้อยลงในนํา (Acidified water) ใช้สกัดองค์ประกอบสําคัญในพืชสมุนไพรทีมี
องค์ประกอบสําคัญเป็ นสารประกอบแอลคาลอยด์ ส่วนนําทีเติมด่างลงไปเล็กน้อย (Alkanised
water) จะใช้สกัดพืชสมุนไพรบางชนิด เช่น เปลือกคาสคารา (Cascara bark) เป็ นต้น
แอลกอฮอล์จดั เป็ นตัวทําละลายทีดีมากเมือเปรียบเทียบกับนํา เพราะแอลกอฮอล์มขี อ้ ดีกว่าดังนี
1) มีความจําเพาะ (Selectivity) ในการละลายมากกว่านํา 2) มีฤทธิยับยังการเจริญเติบโตของ
จุลนิ ทรีย์ 3) หากต้องการทําให้สารสกัดเข้มข้นจะระเหยได้งา่ ย
นํายาผสมแอลกอฮอล์ (Hydro alcoholic mixture) เป็ นนํายาสกัดทีใช้กนั อย่าง
กว้างขวาง เนืองจากสามารถละลายสารสําคัญในพืชสมุนไพรได้ใกล้เคียงกับแอลกอฮอล์
แต่ราคาถูกกว่า และยังสามารถยับยังการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรียอีกด้วย นอกจากนีการใช้
นํายาผสมแอลกอฮอล์ ยังช่วยป้ องกันการแตกตัวของสารต่างๆ ในสารสกัดเมือตังทิงไว้ ซึงมัก
เกิดขึนในกรณีทใช้
ี นําอย่างเดียวในการสกัด
นอกจากนํายาสกัดทีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ตัวทําละลายอินทรียก์ อ็ าจใช้ในการสกัด
พืชสมุนไพรได้ เช่น เฮกเซน (Hexane) และปิ โตเลียมอีเทอร์ (Petroleum ether) ใช้สกัดพืช
สมุนไพรในขันต้นเพือขจัดสารพวกไขมันออกไปก่อนทีจะทําการสกัดสารสําคัญ แต่ตอ้ งระเหย
เอานํายาสกัดเหล่านีออกไปจนหมดก่อนการสกัดขันตอนต่อไป ตัวทําละลายเหล่านีนิยมใช้สกัด
องค์ประกอบทีไม่มขี วั (Non polar component) เช่น ไขมัน (Lipids) สเตียรอยด์ (Steroids)
เทอร์พนี อยด์ (Terpenoids) คลอโรฟอร์ม (Chloroform) และอีเทอร์ (Ether) จัดเป็ นตัวทํา
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ละลายทีมีขวั (Polarity) ปานกลาง ใช้สกัดองค์ประกอบทีไม่มขี วั (Non-polar component)
ไปจนถึงสารทีมีขวปานกลาง
ั
เมทานอล (Methanol) เป็ นตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดสารสําคัญ
ทีมีขวั (Polar active constituent) เช่นเดียวกับแอลกอฮอล์ แต่นิยมใช้แอลกอฮอล์มากกว่า
เพราะราคาถูกกว่าและมีความเป็ นพิษน้อยกว่า
2.5 การเลือกนํายาสกัด
หลังจากการเตรีย มตั ว อย่ า งพืช สมุ น ไพรสํา หรับ การสกัด แล้ ว ควรเลื อ กนํ ายาสกัด
ให้เหมาะสมกับชนิดของสารทีต้องการสกัด โดยนํายาสกัดดังกล่าวมีสมบัตดิ งั นี
1) มี ค วามสามารถในการละลายสารสํ า คัญ มากที สุ ด และไม่ ล ะลายหรือ ละลาย
องค์ประกอบอืนๆ ได้น้อย (Selectivity) เนืองจากสารสําคัญ มากทีสุดและไม่ล ะลายหรือละลาย
องค์ประกอบอินทรีย์ ซึงอาจมีโครงสร้างสลับซับซ้อนมากน้อยต่างกันและมีอยู่ในพืชทังสภาพ
อิสระและรวมตัวกับสารอืนๆ ในสภาพเกลือหรือสารเชิงซ้อน ดังนันควรพิจารณาถึงสภาพหรือ
รูปแบบของสารสํา คัญทีต้องการสกัด นอกเหนือจากความมีขวของสารสํ
ั
าคัญ ดังกล่าว ในการ
เลือกนํายาสกัดมีกฎทัวไปว่า สิงทีเหมือนกันย่อมละลายซึงกันและกัน (Like dissolve like) เช่น
สมบัต ิส ารสํา คัญ มีข วก็
ั ค วรเลือ กตัว ทําละลายหรือนํ ายาสกัด ทีมีข วเช่
ั น เดีย วกัน ในการสกัด
มีความคงตัวและหาง่าย ราคาถูก ไม่เป็ นพิษต่อร่างกายไม่ระเหยง่ายหรือยากเกินไป
2) สภาพของพืชสมุนไพรทีทําการสกัด เช่น เมล็ด เป็ น ส่วนทีมีไขมันอยู่มาก ควรขจัด
ไขมันพวกนีออกก่อนโดยการสกัดด้วยตัวทําละลายอินทรียป์ ระเภทไม่มขี วั เช่น ปิ โตเลียมอีเทอร์
เป็ นต้น แล้วจึงนํากากต้นพืชทีเหลือไปสกัดต่อด้วยตัวทําละลายทีเหมาะสม
2.6 วิ ธีการสกัด
มาเซอเรชัน (Maceration) เป็ นวิธกี ารสกัดสารสําคัญจากพืชโดยวิธกี ารหมักสมุนไพรกับ
นํายาสกัดจนกระทังเนือเยือของสมุนไพรอ่อนนุ่ นและนํายาสกัดสามารถแทรกซึมเข้าไปละลาย
องค์ประกอบภายในผงสมุนไพรออกมาได้
การหมักสมุน ไพรควรทําในภาชนะทีมีฝาปิ ดสนิท ในนํ ายาสกัด ทีเหมาะสม จะทําเป็ น
เวลา 7 วัน หรือตามกําหนดในเภสัชตําหรับหรือจนกระทังองค์ประกอบทีต้องการละลายออกมา
หมด ในระหว่างทีหมักผงสมุนไพรอยูน่ นควรเขย่
ั
าหรือคนเป็ นครังคราวเพือเพิมอัตราเร็วของการ
สกัด เมือครบกําหนดเวลาจึงกรอง แยกกาก (Marc) ออกจากนํ ายาสกัด วิธกี ารสกัดนีเหมาะสม
กับพืชสมุนไพรทีมีโครงสร้างหรือเนือเยือทีไม่แข็งแรงนัก เช่น ใบ ดอก ซึงทํา ให้อ่อนนุ่ นได้งา่ ย
จัดเป็ นวิธที ใช้
ี สารสกัดน้อย จึงประหยัด และเนืองจากเป็ นวิธกี ารทีไม่ใช้ความร้อนจึงเหมาะสม
กับการสกัด สารทีไม่ทนต่อความร้อน แต่วิธีการสกัด นีมักจะไม่ส มบูรณ์ เนืองจากไม่ค่อยมีก าร
เคลือนทีของนํ ายาสกัด เมือสารในสมุน ไพรละลายออกมาถึงระดับ หนึ งจะเกิด ความสมบูรณ์
ขององค์ประกอบภายในของสมุนไพรของนํ ายาสกัด เมือสารในสมุนไพรละลายออกมาถึงระดับ

11

หนึงจะเกิดความสมดุลขององค์ประกอบภายในสมุนไพรและนํ ายาสกัดทีใช้ ทําให้อตั ราเร็วของ
การสกัดช้าลง จึงไม่เหมาะทีจะใช้สกัดในกรณีทต้ี องการสกัดสารสําคัญจากสมุนไพรจนสมบูรณ์
เนืองจากวิธกี ารสกัดแบบมาเซอเรชันช้า ใช้เวลานาน จึงมีผดู้ ดั แปลงใช้มกิ เซอร์ (Mixer)
หรือ โฮโมจีไ นเซอร์ (Homogenizer) มาช่วยทํ าให้เซลล์พ ืชแตกออกก่อนทํ าการสกัด เพือย่ น
ระยะเวลาการสกัด ต่ อมาพัฒนาการใช้เสียงทีมีความถีสูงเกิน 20,000 เฮิรตซ์ ร่วมในการสกัด
เรีย กวิธีนี ว่ า การสกัด อัล ตราซาวน์ (ultrasound extraction) แต่ วิธีห ลังนี อาจทํ า ให้ เกิด การ
เปลียนแปลงของนํ าไปเป็ นเพอร์อ อกไซค์ (Peroxide) ซึงอาจมีผลต่ อการสกัด นอกจากนี อาจ
เกิดผลต่อปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน (Oxidation) ต่อสารโดยตรง เพราะขณะทีใช้สารสกัดอัลตราซาว์
ทําให้เกิดช่องว่างและมีอากาศแทรกเข้าไปในตัวทําละลาย
เพอร์โคเลชัน (Percolation) เป็ นวิธกี ารสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพรโดยการปล่อยให้
นํ ายาสกัด ไหลผ่ านผงสมุ น ไพรอย่างช้าๆ พร้อมกับ ละลายเอาองค์ ประกอบจากผงสมุ น ไพร
ออกมา โดยใช้เครืองมือทีเรียกว่า เพอร์โคเลเตอร์ (Percolator)
วิธกี ารทําเพอร์โคเลชัน คือ นําผงสมุนไพรมาหมักกับตัวทําละลายก่อน 1 ชัวโมง เพือให้
พองตัวเต็มทีแล้วๆ บรรจุผงยาทีละชันลงในเพอร์โคเลเตอร์ ซึงมีลกั ษณะเป็ นคอลัมน์ (Colomn)
ปลายเปิ ดทัง 2 ด้าน โดยด้านบนจะกว้างกว่าด้านล่าง เพือความสะดวกในการบรรจุผงสมุนไพร
ส่วนปลายด้านล่างปิ ดเปิ ดได้ เพือให้สามารถควบคุมอัตราการไหลของสารสกัดหรือเพอร์โคเลต
จาก เพอร์โคเลเตอร์ได้ เติมตัวทํา สารละลายหรือนํ ายาสกัด ลงไปให้ระดับ นํ ายาสกัด สูงเหนือ
สมุนไพร (Solvent head) ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ทิงไว้ 24 ชัวโมง จึงปล่อยให้นํายาสกัดไหล
ผ่านผงสมุนไพรในอัตราเร็วทีพอเหมาะ พร้อมกับเติมนํายาสกัดใหม่ลงไปเรือยๆ อย่าให้แห้งกับ
เพอร์โคเลตจนการสกัดสมบูรณ์ โดยการตรวจสอบจากเพอร์โคเลตส่วนสุดท้าย นํ าเพอร์โคเลต
ทีเก็บได้ทงหมดรวมกั
ั
นนําไปกรอง
วิธเี พอร์โคเลชันจัดเป็ นวิธกี ารสกัดทีดีสาํ หรับการสกัดสารจากสมุนไพรแบบสมบูรณ์และ
ไม่ต้องใช้ความร้อน แต่วธิ นี ีมีขอ้ เสีย คือ เปลืองนํายาสกัดและใช้เวลาในการสกัดนาน ดังนันจึงมี
การดัดแปลงเพือเพิมประสิทธิภาพในการสกัดสารจะใช้เพอร์โคเลเตอร์ต่อกันหลายตัว และให้มี
การเคลือนทีของตัวทําละลายเข้าหากัน
การสกัดแบบต่อเนือง (Continuous extraction) เป็ นวิธกี ารสกัดสารสําคัญจากสมุนไพร
ทํานองเดีย วกับ เพอร์โคเลชัน แต่ ต้อ งใช้ค วามร้อ นเข้าช่วยและใช้ซ อกซ์เลตเอกซ์แ ทรกเตอร์
(Soxhlet extractor) ซึงเป็ นระบบปิ ด โดยใช้ต ัวทําละลายซึงมีจุดเดือดตํา เมือได้รบั ความร้อน
จาก ฮีทติงแมลเทิล (Heating mantle) นํ ายาสกัด ในภาชนะระเหยขึนไปแล้วกลันตัวลงมาใน
ทิม เบิ ล (Thimble) ซึงบรรจุ ส มุ น ไพรไว้ นํ ายาสกัด จะผ่ า นสมุ น ไพรซํ าแล้ว ซํ าอีก ไปเรือยๆ
จนกระทังองค์ป ระกอบในสมุ น ไพรถูกสกัด ออกมา เมือนํ ายาสกัดในเอกซ์แ ทรกติงแซมเบอร์
(Extracting chamber) สูงถึงระดับจะเกิดการลักนํา สารสกัดจะไหลกลับลงไปในภาชนะวนเวียน
อย่างนีจนสารสกัดสมบูรณ์ วิธีการสกัด แบบต่อเนืองนีเหมาะสําหรับการสกัดองค์ประกอบทีทน
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ต่ อ ความร้อ นและใช้นํ ายาสกัด น้ อ ย ไม่ ส ินเปลือง แต่ไม่เหมาะทีจะใช้ก ับ องประกอบทีไม่ท น
ต่อ ความร้อนและนํ ายาทีใช้ไม่ควรเป็ นของผสม เพราะจะเกิด การแยกตัวของสารละลายแต่ล ะ
ชนิดเนืองจากมีจุดเดือดต่างกัน จะมีผลให้สดั ส่วนของนํ ายาสกัดแตกต่างไปจากเดิมและผลการ
สกัดไม่ดเี ท่าทีควร
2.7 สมุนไพรหนอนตายหยาก
จากบทสัม ภาษณ์ นัก วิช าการเกษตร (สัม ภาษณ์ ศรีส มัย . ม.ป.ป. 1-3) สามารถ
นําเสนอความรูเ้ กียวกับสมุนไพรหนอนตายหยากได้ดงั นี
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหนอนตายหยาก
หนอนตายหยากแบ่งได้ ชนิด คือ 1) หนอนตายหยากเล็ก
2) หนอนตายหยากใหญ่
ชือสามัญ : หนอนตายหยากเล็ก กะเพียดหนู โป่ งมดง่าม สลอดเชียงคํา
(อีสานโบราณ)
ชือวิ ทยาศาสตร์ : Stemona tuberose Lour.
วงศ์ : Stemmonaceae
ลักษณะ
1) เป็ นไม้เถา เถากลมเล็กเรียวสีเขียว พาดพันต้นไม้อนื
2) ในรูปหัวใจ เส้นใบวิงตามยาวราว เส้น ผิวและขอบเรียบ สีเขียวเข้ม
3) มีหวั เป็ นแท่งกลมยาว ขนาดนิวมือเป็ นกระจุก
4) ดอกตูมเป็ นรูปเหมือนเงินราง สีเขียวอมเหลือง บานออกเป็ นสีแดงเข้ม หรือ
ขาว
5) ฝั กขนาดหัวแม่มอื คล้ายลูกรักบี ยาว - ซม. กว้าง . - ซม. ฝั กอ่อนสีเขียว
ฝั กแก่สนี ําตาลเข้ม จะแตกเมือแห้ง แต่ละฝั กมี - เมล็ด ทีขัวเมล็ดมีขนปุยอ่อนพยุงเมล็ดให้
ลอยตามลม
ส่วนทีนํามาใช้ประโยชน์ คือ ราก (หัว) รสเมาเบือ
1) ใช้ปรุงยารับประทาน
2) แก้โรคผิวหนัง นําเหลืองเสีย ผืนคันตามร่างกาย
3) ฆ่าเชือโรคพยาธิภายใน
4) ตําผสมนําเอานําพอกทาฆ่าหิด เหา แมลง หนอนศัตรูพชื
5) ต้มกับยาฉุน รมหัวริดสีดวงให้ฝ่อแห้งไป
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หนอนตายหยากใหญ่
ชือสามัญ : หนอนตายหยากใหญ่ ปงช้าง กะเพียดช้าง
ชือวิ ทยาศาสตร์ : Stemona collinsae Craibr.
วงศ์ : Stemmonaceae
ลักษณะ
1) เป็ นไม้เถา ขณะต้นเล็กจะตังตรง เมือสูงขึนมากๆ จะพาดพันต้นไม้อนื
2) ใบรูปหัวใจ ปลายเรียวกว่าหนอนตายหยากเล็ก ใบโตและยาวกว่า
3) เส้นใบวิงตามยาว ประมาณ เส้น สีเขียวอ่อนกว่าเล็กน้อย
4) รากเป็ นหัวเก็บอาหารกลมยาวเป็ นพวง ดอกและผลเหมือนหนอนตายหยากเล็ก เกิดตามป่ าดงดิบเขา ป่ าเบญจพรรณทัวไป
5) ขยายพันธุด์ ว้ ยเมล็ด
ส่วนทีนํามาใช้ประโยชน์ คือ ราก (หัว) รสเมาเบือ
1) ใช้ปรุงยารับประทาน
2) แก้โรคผิวหนัง ผืนคัน นําเหลืองเสีย
3) รมหัวริดสีดวง
4) ฆ่าหิด เหา
5) ตําผสมนําฆ่าแมลงศัตรูพชื
การขยายพันธุ์
1) โดยการเพาะเมล็ดและใช้เหง้าปั กชํา
การเพาะเมล็ด
1) ในสภาพธรรมชาติเป็ นไปได้ชา้ เนืองจากจํานวนฝั กและเมล็ดมีน้อย และ
หนูชอบกิน
2) ความงอกของเมล็ดไม่ด ี การเจริญเติบโตจากเมล็ดเป็ นไปได้ชา้ ต้องใช้เวลา
ประมาณ ปี จึงจะเริมให้หวั และนํามาใช้ประโยชน์ได้
การใช้เหง้าปักชํา
1) ใช้เหง้าทีอายุเกิน ปี เลือกให้มหี วั ติดเหง้าด้วย - หัว หลังปลูกได้ ปี จะ
ได้หวั เพิม - หัว/หลุม
การดูแลรักษา
1) ปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
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การเก็บเกียว
1) เก็บหัวโดยวิธขี ดุ แยก เก็บหัวออกจากเหง้า ทิงเหง้าให้ออกหน่อเจริญเติบโตใน
ปี ต่อไป
การเก็บรักษาหัว
1) หัวทีขดุ มาควรจะนํามาใช้ประโยชน์ทนั ที ไม่ควรเก็บไว้นาน เพราะหัวจะเริมคาย
นําเรือยๆ ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิลดลง
การใช้ประโยชน์
ในประเทศจีน
1) ใช้รากหนอนตายหยากแช่เหล้านําเอาสารละลายทีได้ใช้เป็ นยาแก้ไอ
2) ใช้เป็ นยาขับให้ผายลม (Carrminnative)
3) ยาขับพยาธิ (Anthelmintic)
ในอิ นโดจีน
1) มีผใู้ ช้รากรักษาโรคไอวัณโรค (Phthisis) โรคเจ็บหน้าอก
2) มีผใู้ ช้รบั ประทานเป็ นยาฆ่าพยาธิในท้อง (Parasite)
3) ทําให้ยุงทีมากัดตายได้
4) ใช้รากหนอนตายหยากฆ่าหนอนบริเวณแผลของสัตว์ เช่น วัว ควาย
5) ฆ่าแมลง เหา ตัวเลือด หมัด
6) ชาวไร่ในจังหวัดจันทบุรี ใช้เป็ นยาฆ่าแมลงทีรบกวนต้นพริกไทย
7) กองเภสัชกรรมได้ใช้รากสดๆ ของหนอนตายหยากทดลองกับตัวไร
ลูกนํา ทําให้เกิดอ่อนเปลียและตายได้
8) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทดลองยืนยันว่า รากหนอนตายหยาก
มีสรรพคุณทางยา ใช้เป็ นสารกําจัดแมลงอย่างได้ผล
9) สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ทดแทนสารเคมีฆ่าแมลงได้
ในประเทศไทย
1) มีผใู้ ช้รบั ประทานเป็ นยาฆ่าพยาธิในท้อง (Parasite)
2) ทําให้ยุงทีมากัดตายได้
3) ใช้รากหนอนตายหยากฆ่าหนอนบริเวณแผลของสัตว์ เช่น วัว ควาย
4) ฆ่าแมลง เหา ตัวเลือด หมัด
5) ชาวไร่ในจังหวัดจันทบุรี ใช้เป็ นยาฆ่าแมลงทีรบกวนต้นพริกไทย
6) กองเภสัชกรรมได้ใช้รากสดๆ ของหนอนตายหยากทดลองกับตัวไร
ลูกนํา ทําให้เกิดอ่อนเปลียและตายได้
7) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทดลองยืนยันว่า รากหนอนตายหยาก
มีสรรพคุณทางยา ใช้เป็ นสารกําจัดแมลงอย่างได้ผล
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8) สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ทดแทนสารเคมีฆ่าแมลงได้
วิ ธีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
1) ใช้เหง้าหนอนตายหยาก กิโลกรัม กากนําตาล กิโลกรัม ตะไคร้ทงต้
ั น
กิโลกรัม ใบหูเสือ ใบสาบเสือ โดยนําส่วนผสมทังหมดมาบดให้ละเอียดโดยไม่ตอ้ งใส่นํา หมักไว้
ในภาชนะ เวลาใช้ให้ผสมกับนํา ฉีดพ่นในสวนส้ม ประมาณ ครัง โดยกะอัตราส่วนผสมเอาเอง
เวลาทีใช้ยาหรือเวลาทีให้นําห่างกันประมาณ วัน เป็ นอย่างน้อย แล้วจึงฉีดพ่นผสมกับนํา
สังเกตดูว่าใบและแมลงนีเคยเป็ นโรคได้ลดลง และฉีดครังที เมือฉีดครังที แล้ว การใช้ยาจาก
สารเคมีจงึ ค่อยๆลดลง
2) นอกจากนียังมีอตั ราส่วนผสมอืนๆ เช่น รากหนอนตายหยาก กิโลกรัม
กากนําตาลเกรดเอ กิโลกรัม นํา กิโลกรัม ตะไคร้หอม เปลือกมังคุด และเปลือกเงาะ
ประมาณ กิโลกรัม โดยนําส่วนผสมทังหมดมาผสมหมักในภาชนะทิงไว้ – วันก็นํามาใช้
ได้
3) เกษตรกรบางรายใช้ผสมกับสารอินทรียต์ ่างๆ ทีหมักขึนมาใช้เอง เช่น นําหมัก
หอยเชอรี โดยการใช้นํ าหอยเชอรี
กิโลกรัม บดให้ละเอีย ดหรือทุบพอแหลก กากนํ าตาล
เกรดเอ กิโลกรัม หมักในภาชนะมีฝาปิ ดมิดชิดทิงไว้ ประมาณ วัน นํามากรองเอาแต่นํา
เวลาใช้ให้ผสมกับ หนอนตายหยาก ส่วนต่ อ นํ าหนอนตายหยาก ส่วน เมือใช้ในสวนส้ม
ปรากฏว่าไม่พบหนอนชอนใบ แคงเกอร์ อีกทังยังทําให้ใบเขียวดอกดก ดินร่วนซุย
2.8 โรคแคงเกอร์ในมะนาว
โรคแคงเกอร์ (มนตรี บุญจรัส. 2557 : 1) นับว่าเป็ นโรคทีอันตรายร้ายแรงอย่างยิงแก่
พืชตระกูลส้มเพราะโรคนีค่อนข้างทีจะเข้าทําลายพืชตระกูลนีได้อย่างง่ายดาย ถ้าสภาพของต้น
อ่อนแอ โรคนีสาเหตุเกิดจากเชือแบคทีเรียทีมีชอรา
ื
XanthomonascampestrispvcitriHasse
ซึงจัดเป็ นโรคทีมักจะคอยสร้างปั ญหาให้แก่เกษตรกรชาวสวนมะนาวและผูท้ ีปลูกพืชตระกูลส้ม
ทังหลายกันเป็ นจํานวนมากเพราะจะนํามาซึงความเสียหายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นต้น
กิง ก้าน ใบและผลอีกด้วย คือ สรุป ง่ายๆ ว่า ลองได้โ รคนีเข้ามาละก็ เตรีย มตัวเจ๊ งกัน ได้เลย
โดยเฉพาะอย่างยิงพวกมือใหม่ทยัี งไม่มปี ระสบการณ์ ทงหลายเพราะโรคนี
ั
จะทําให้ผลผลิตตกตํา
และอาจจะต้องเสียเงินเสียทองซือต้นพันธุ์ใหม่มาปลูกใหม่วธิ กี ารจัดการดูแลและรักษานันก็ใช่ว่า
จะง่ายยิงถ้าเป็ นสารเคมีดว้ ยแล้วก็ค่อนข้างทีจะอันตรายและมักจะไม่ค่อยได้ผลในระยะยาว ใน
กลุ่มผูท้ นํี าสารเคมีเช่น คอปเปอร์เข้ามาใช้กอ็ าจจะได้ผลในระยะแรกแต่ใช้ไปนานเข้าๆ ก็จะทํา
ให้ต้นมีปัญหาได้และเชือโรคแคงเกอร์กย็ งั คงอยู่เช่นเดิมใช่ว่าจะหมดไปโดยสินเชิงและยังเป็ นอีก
สาเหตุหนึงทีทําให้เกิดสารพิษตกค้างและสะสมในดินเพิมมากขึนเรือยๆ สารพิษทีตกค้างเหล่านี
อาจจะยังไม่ออกฤทธิออกเดชทันทีในช่วงทีดินและสภาพภูมอิ ากาศมีความชืนอยู่เพียงพอเพราะ
ความชืนจากนําและสภาพภูมอิ ากาศจะเป็ นตัวช่วยในการบรรเทาและเจือจางสารเคมีเหล่านันให้
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เป็ นอันตรายน้ อยลงแต่ถา้ เข้าสู่ฤดูแล้งต้นฤดูหนาวความชืนสัมพัทธ์ในอากาศมีน้อยทําให้นําใน
ดินระเหยออกไปในปริมาณมากทําให้สารพิษเหล่านีมีความเข้มข้นมากขึนจนเป็ นพิษต่อมะนาว
ทําให้ต้นมะนาวทังหลายอ่อนแอลงและเชือโรคฉวยโอกาสรวมทังโรคแคงเกอร์ก็เข้ามารบกวน
และจู่โจมมะนาวของเราได้ในทันที โรคแคงเกอร์สามารถทีจะเข้าทําลายมะนาวได้เกือบทุกส่วน
ของต้นไม่ว่าจะเป็ น กิง ก้าน ใบ ลําต้นรวมทังผล ถ้าเป็ นทีใบอ่อนจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็ นจุด
กลม ๆ ฉํ านํา ออกสีเหลืองซีด ๆ หรือเขียวอ่อน เมือขนาดของวงขยายใหญ่ ขนจะมี
ึ
ล ักษณะฟู
คล้ายๆ ฟองนําซึงในเวลาต่อมาจะกลายเป็ นสีนําตาลเข้ม แตกสะเก็ด ขรุขระเป็ นปุ่มนูนและแข็ง
แต่ตรงกลางจะเป็ นรอยบุ๋มยุบลงไป และมีวงสีเหลืองล้อมรอบแผลสามารถทีจะมองเห็นได้ทงสอง
ั
ด้านของใบ ถ้าปล่อยให้เป็ นมากๆใบจะร่วงหล่น โรคแคงเกอร์เข้าทําลาย กิง และก้านในระยะ
เริมแรกจะเกิดจุดสีเหลืองนูน ฟูอยู่บนเปลือกของกิงและก้านมะนาวต่อมาแผลนันจะค่อยๆ แตก
และแห้งเป็ นสะเก็ดสีนําตาล แล้วลุกลามขยายออกไปตามความยาวหรือรอบกิงจนกลายเป็ นปุ่ม
หรือ ปมขนาดใหญ่ รูปร่างไม่แน่ นอนและไม่มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผลถ้าเป็ นโรครุนแรง
หรือลุกลามขยายออกไปมากเข้าก็จะทําให้ต้นแคระแกร็น กิงก้านแห้งตายและทรุดโทรมอาจถึง
ตายได้ต่อมาลักษณะอาการของโรคแคงเกอร์เข้าทําลายทีผลจะเกิดจุดแผลฝั งลึกลงไปในผิวของ
ผลอ่อน ลักษณะของแผลจะนูน คล้ายฟองนํา มีสเี หลืองเข้มต่อมาเปลียนเป็ นสีนําตาลและแตก
สะเก็ดมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผลทําให้เกิดการปริแตกตามรอยแผลของโรคแคงเกอร์
ในปั จจุบนั เราสามารถทีจะทําการรักษาโรคแคงเกอร์นีได้แล้วโดยทีไม่ต้องไปใช้สารเคมีทเป็
ี น
อันตรายทังหลายรวมทังสารเคมีทชาวบ้
ี
านเรีย กกันว่าสารเขีย วหรือสารประกอบทองแดงก็ไม่
จําเป็ นต้องใช้เพราะยิงใช้น านเข้าก็จะยิงเป็ นการซําเติมความเลวร้ายให้แก่ตน้ เพิมขึนเพราะต้น
เขาจะยิงอ่อนแอหรือตาย แต่โรคนันก็ยงั คงอยู่ ไม่หายไปไหนควรเปลียนมาใช้จุลินทรีย์ปราบ
โรค แคงเกอร์ทชืี อว่า บีเอส พลายแก้ว ในปริมาณ 5 กรัม หมักกับนํามะพร้าวอ่อน 1 ผลโดยทํา
การเฉาะผลมะพร้าวอ่อนทําเป็ นฝาแง้มเปิ ดหยอดเชือลงไปแล้วหมักทิงไว้ให้ได้ 24 ชัวโมงและไม่
เกิน 48 ชัวโมง แล้วนํามาผสมกับนํา 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วันในช่วงระยะเวลาแดดอ่อน หรือ
จะใช้ นมยูเฮชที รสหวาน 1 กล่อง หรือ นมถัวเหลือง (แลคตาซอย, ไวตามิลท์) 1 กล่อง นํามา
เทใส่ถุงนําแข็งใสนําหนังยางมาผูกทําเป็ นหูไว้ขา้ งหนึง หยอดเชือลงไป 5 กรัมแล้วนําไปแขวนไว้
ในทีร่มทิงไว้โดยใช้ระยะเวลาเท่ากันกับวิธหี มักกับวิธที ใช้
ี ผลของมะพร้าวอ่อนหลังจากหมักได้ท ี
แล้วก็นํามาผสมกับ นํา 20 ลิตร ฉีดพ่นได้เหมือนกัน
2.9 งานวิจยั ที เกียวข้อง
อัลไฮซา และคนอืนๆ (Al-Haiza, M.A. et al. 2003 : 275) ใช้ coumarins เป็ นกลุ่มของ
สารอิน ทรีย ์ ท ีสํ า คัญ ในการใช้ป ระโยชน์ เช่ น ฆ่ า เชื อแบคทีเ รีย (bactericides), ฆ่ า เชือรา
(fungicides), ต้ า น ก ารอั ก เส บ (anti-inflammatory), anticoagulant แ ล ะ anticancer agents
สมบัตทิ างเภสัชวิทยาเหล่านีทําให้นักวิจยั สนใจทีจะสังเคราะห์อนุ พนั ธ์ใหม่ๆ ให้มมี ากยิงขึนไป
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อี ก โดยมี ล ัก ษณะทีแตกต่ า งกัน ที วง heterocyclic ที เชือมต่ อ อยู่ ก ั บ coumarin (coumarin
moiety)
ลี ว ี ส และคนอื นๆ (Lewis, A. et al. 2004 : 4550) ได้ ศึ ก ษ าอนุ พั น ธ์ ข องคู ม าริ น
(coumarin) dicumarol (3,3’-Methylene bis[4-hydroxycoumarin] เป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ได้ จ าก
sweet clover (Melilotus alba) ใช้เป็ น ยา anticoagulant นอกจากนี สารคูม าริน และอนุ พ นั ธ์
ของมันยังใช้เป็ นยาต้านมะเร็ง โดยเฉพาะต้านการเจริญเติบโตของเซลล์ในระยะ malignant cell
lines (in vitro) นอกจากนียังได้ทดสอบทางคลินิ ก (clinical trials) พบว่า สามารถออกฤทธิต้าน
prostate cancer, malignant melanoma และ metastatic renal cell carcinoma ได้ดว้ ย
ลีโอ นาร์ด และคนอืนๆ (Leonard et al. 2011 : 391-396) ได้สงั เคราะห์อนุภาคทองคํา
นาโนด้วยตัวรีดิวส์จากสารสกัด ของ โสมเกาหลี (Ginseng) เทียบกับ NaBH4 พบว่า อนุ ภ าค
ทองคํานาโนทีได้มขี นาดแตกต่างกัน โดยถ้าใช้ตวั รีดวิ ส์ทแรง
ี เช่น NaBH4 จะได้อนุ ภาคทีมีขนาด
เล็กกว่าการใช้สาร Ginseng นอกจากนียังพบว่า อนุภาคทองคําทีได้จากการรีดวิ ส์ดว้ ย Ginseng
มีความเสถียรสูง ค่า Plasmon resonance band ยังปรากฏที 535 nm และไม่ตกตะกอน
ดาส และคนอืนๆ (Das, Manash R. et al. 2011 : 16-22) ได้ส ัง เคราะห์เงิน นาโนใน
สารละลายทีมีแผ่นแกรฟี นออกไซด์ และศึกษาการต้านแบคทีเรีย ผลพบว่า ขนาดและรูปร่างของ
อนุ ภ าคเงินนาโนขึนอยู่กบั ความเข้มข้นของสารละลาย AgNO3 ส่วนการต้านแบคทีเรีย พบว่า
อนุภาคเงินนาโนต้านแบคทีเรีย E.coli และ P.aeruginosa ทังในอาหาร Broth และ Agar plate
ฮี (He, Lili et al. 2011) ได้แสดงให้เห็นว่า ZnO nanoparticles ทีมีขนาดอนุ ภาค 70 
15 nm สามารถต้านเชือราทีเกิดกับผลผลิตหลังการเก็บเกียว 2 ชนิด คือ Botrytis cinereaและ
Penicilliumexpasumได้ดี และนอกจากนียังพบว่า ZnO nanoparticles มีสมบัติในการออกฤทธิ
เป็ นแบบ concentration dependence (คือความเข้มข้นเพิมขึนฤทธิการต้านเชือราเพิมขึน) อีก
ด้ ว ย โดยกลไกการออกฤทธิของ ZnO คือ สามารถช่ว ยให้เกิด การสร้า งสารไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2) ทีบริเวณผิวหน้ าของ ZnO ทีได้รบั แสง จะเกิด electron hole pairs (e- - h+)
แล้วรูนีก็จะปลอดปล่อยนําออกมา จากนันโมเลกุลของนําจะแตกตัวเป็ น OH- และ H+ แล้วเข้าทํา
ปฏิกริ ยิ ากับไฮโดรเจนไอออนต่อไปได้ H2O2 จากนัน H2O2 นีจะเข้าสู่ cell membrane และทําให้
เชือราตายในทีสุด
สมิด และคนอืนๆ (Smid, Eddy J., et al. 1995) ได้นําสารสกัด จากสมุนไพรชนิดต่างๆ
รวม 15 ชนิด มาทดสอบการต้านเชือรา Penicilliumhirsutum ของดอกทิวลิป(Tulip) พบว่า เมือ
จุ่มดอกทิวลิปลงไปในสารละลายของซินนามาลดีไฮด์ เข้มข้น 3.9 mM สามารถลดเชือราลงได้
40 เท่า นอกจากนันสารละลายดังกล่าวยังรักษาคุณภาพของดอกไม้ได้ดอี กี ด้วย นอกจากนันยัง
พบว่า กลไกการออกฤทธิ โดยสมุน ไพรเข้า ไปรบกวนกระบวนการสังเคราะห์ cell wall และ
ทําลาย cell wall ด้วยการทําให้เกิดอนุ มูลอิสระ (Interference of fungal cell wall and cell wall
destruction plus radical scavenging effect)
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สมเดช กนกเมธากุล และคณะ ทําการแยกองค์ประกอบทางเคมีจ ากส่ วนสกัดหยาบ
(Bauhinia penicilliloba Pierre ex Gagnep.) โด ยใช้ ว ิ ธี ท างโครมาโท กราฟี สามารถแ ยก
องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบ พบสารในกลุ่มสเตอร์รอยด์ 3 สาร คือ stigmasterol,
-sitosterol และ -sitosterol D-glucoside สารกลุ่มไตรเทอร์ปีน 4 สาร คือ lupenone, lupeol,
betulin และ betulinic acid caffeate และสารในกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ ก ลั ย โคไซด์ 3 สาร คื อ
kaempfein, quercitrin แ ล ะ myricitrin ก ารพิ สู จ น์ โครงส ร้ า งข องส ารอาศั ย เท คนิ ค ท าง
สเปกโทรสโกปี และจากการทดสอบฤทธิทางชีวภาพพบว่า สาร betulin มีฤทธิยับยังเชือวัณโรค
และสาร betulinic acid caffeate มีฤทธิยับยังเชือมาลาเรีย เชือวัณ โรค และมีความเป็ นพิษต่อ
เซลล์มะเร็ง KB และ BC
สถาบันการแพทย์แผนไทย ได้ชให้
ี เห็นถึงประโยชน์ของพืชสมุนไพรในการออกฤทธิต้าน
เชือไวรัสไข้หวัดใหญ่ เช่น พลูคาว ทองพันชัง สาร บีทรูท ใบเตย เห็ดหลินจือ ยีโถ ฟ้ าทะลายโจร
และผัก เป็ ด นํ า เป็ นต้น นอกจากนี ยังถือ ได้ว่าไทยประสบความสํ าเร็จ ในการวิจ ัย แมงลัก คา
วัช พืช ทีขึนทัวไป นํ า มาสกัด สารสําคัญ เรีย กว่า สมุน ไพรไฟโต-1 มีฤ ทธิฆ่ าเชือไข้ห วัด ใหญ่
ในหลอดทดลอง 93% ทดลองพิษระยะแรกพบว่า ปลอดภัยทังในสัตว์และในคน เตรียมทดลอง
ในคนจํานวนมาก เพือทดสอบประสิทธิภาพ คาดว่า 1-2 ปี นีจะจําหน่ ายได้ในรูปแคปซูล ลดการ
นําเข้ายาแผนปั จจุบนั รักษาไข้หวัดใหญ่ในคนได้
ณัฐกานต์ ธิคํา (2551) ได้ศกึ ษาการแยกสารสกัดบางส่วนจากหนอนตายหยากและผล
ของสารสกัดต่อหนอนกระทู้หอมโดยมุ่งเน้นเพือหาสารออกฤทธิจากหนอนตายหยากสายพันธุ์
Stemonaburkillii ในการควบคุมหนอนกระทู้ห อม ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดด้ว ยไดคลอโร
มีเทนมีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมหนอนวัย 2 โดยวิธี leaf dipping method ค่า LC 50 ที
24 ชัวโมง ของสารสกัด ไดคลอโรมีเทน เมทานอล และเฮกเซน เท่ า กับ 7,897.50 พี พีเอ็ ม
12,958.00 15,913.15 ตามลําดับ การแยกส่วนของสารสกัดไดคลอโรมีเทนด้วยคอลัมน์ โครมา
โตกราฟี ได้ส่วนสารสกัด จํานวน 8 Fraction โดย F8 ให้ป ริม าณสารสกัดสูงสุ ด 21.88 %w/w
และให้เปอร์เซ็นต์ การตายสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์ ดังนันจึงนําสาร Fraction ดังกล่าวไปหาความ
บริสทุ ธิเพือระบุสารออกฤทธิต่อไป
อโนทัย วิงสระน้อย (2549) ได้ศึกษาการควบคุมแมลงวันด้วยสารสกัดจากหนอนตาย
หยาก (Stemona sp.) พบว่า สารสกัด หนอนตายหยากทุ ก ความเข้ม ข้น มีผ ลทํ า ให้ทุ กระยะ
การเจริญ เติบ โตของแมลงวัน บ้า นตายแตกต่ า งกัน โดยความเข้ม ข้น ทีมีผ ลทํา ให้ก ารตาย
ของระยะไข่ ตัว หนอน ดัก แด้ และตัวเต็ ม วัย สูงสุ ด คือ 0.5 10 10 และ 0.5 กรัม ต่ อ มิล ลิล ิต ร
ตามลําดับ ซึงสารสกัดจะมีผลทําให้ไข่ตายหลังการทดสอบเป็ นเวลา 1 วัน ตัวหนอนมีการตายสูง
หลังทดสอบ 3 วัน ส่วนดักแด้ และตัวเต็มวัยจะตายหลังได้รบั สาร 2 วันขึนไป
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ และ พนมกร ขุนอ่อน ( 2551) ได้ศกึ ษาการใช้นําสกัดชีวภาพจาก
สมุนไพรหนอนตายหยากและสับปะรดควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน จัดรูปการทดลองแบบ 2x4
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Factorial Arrangement+Control Group ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design) จํานวน 3 ซํา ปั จจัยที 1 ได้แก่ ชนิดของนําสกัดชีวภาพ 2 ชนิด คือ นํา
สกัดชีวภาพจากสมุนไพรหนอนตายหยากและสับปะรด ปั จจัยที 2 ได้แก่ อัตราส่วนของนําสกัด
ชีวภาพ ระดับในอาหารไก่เปี ยก คือทีร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ทําการวัดจํานวน ขนาด และ
นําหนักของหนอน ดักแด่ และแมลงวันตัวเต็มวัยทีระยะ 8, 16 และ 24 วัน ผลการทดลอง พบว่า
ไม่พบการเกิดของหนอน ดักแด้ และแมลงวันตัวเต็มวัยทีระยะ 8 วัน แต่ทระยะ
ี
16 และ 24 วัน
พบการเกิดของหนอน ดักแดและแมลงวันตัวเต็มวัย แต่มจี ํานวน ขนาด และนํ าหนักลดลงตาม
อัตราส่วนทีเพิมขึนของนําสกัดชีวภาพ โดยนําสกัดชีวภาพจากสมุนไพรหนอนตายหยากมีผลต่อ
การลดจํานวน ขนาดและนําหนักของหนอน ดักแด่ และแมลงวันตัวเต็มวัยได้ดกี ว่านําสกัด
ชีวภาพจากสับปะรดเมือเปรียบเทียบทีอัตราส่วนเดียวกัน
จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า พืชสมุนไพรมีประโยชน์และถือเป็ นมรดกอันลําค่าทีคนไทย
ต้องตระหนักนํ ามาศึกษาและพัฒนาใช้อย่างจริงจัง เพือความอยู่ด กี นิ ดี และพึงตนเองได้ ดังนัน
คณะผูว้ จิ ยั จึงมุ่งศึกษาสมุนไพรทีน่าสนใจคือ หนอนตายอยาก เพือทราบสมบัตทิ างเคมีเชิงฟิ สกิ ส์
และการออกฤทธิทางชีวภาพในการต้านแบคทีเรียสาเหตุของโรคแคงเกอร์ของมะนาว
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บทที 3
สารเคมี อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
3.1 บทนํา
ในบทที 3 คณะผู้วิจ ัย ได้ร วบรวมรายละเอีย ดด้า นสารเคมี อุป กรณ์ เครืองมือ และ
วิธดี าํ เนินการทดลอง ดังต่อไปนี
1) สารเคมี อุปกรณ์และเครืองมือ
2) การศึกษาบริบทชุมชนพืนทีการปลูกมะนาว
3) การเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรหัวหนอนตายหยาก
4) การเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพรหัวหนอนตายหยาก
5) การสกัดสารสําคัญสมุนไพรหัวหนอนตายหยาก
6) ศึกษาสมบัตทิ างเคมีเชิงฟิ สกิ ส์ของสารสกัดหนอนตายหยาก
7) ทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดสมุน ไพรหัวหนอนตายหยากต่อโรคแคงเกอร์
ในห้องปฏิบตั กิ าร
8) ทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรหัวหนอนตายหยากต่อโรคแคงเกอร์
ในแปลงทดลอง
9) ทดสอบฤทธิทางชีวภาพการต้านเพลียแป้ งสีเขียว
10) ทดสอบฤทธิทางชีวภาพการต้านเพลียแป้ งสีชมพู
11) ทดสอบฤทธิทางชีวภาพการต้านไรแดง
12) ทดสอบฤทธิทางชีวภาพการต้านปลวก
13) ทดสอบฤทธิทางชีวภาพการต้านอนุมลู อิสระ
14) การทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์ปกติ
15) การแยกองค์ประกอบสารสกัดให้บริสุทธิ
3.2 สารเคมี อุปกรณ์ และเครืองมือ
3.2.1 สารเคมี
3.2.1.1 Hexane,Chemikit,Bangkok.
3.2.1.2 Dichloromethane,Chemikit, Bangkok.
3.2.1.3 Ethyl acetate,Chemikit, Bangkok.
3.2.1.4 Methanol, Chemikit, Bangkok.
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3.2.1.5. Ethanol, BDH Laboratory Supplies Pools, England
3.2.1.6 N,N-Dimethylformamide, Ajax Finechem, New Zealand.
3.2.1.7 Dimethyl sulphoxide, Sigma-Aldrich Laborchemikakien GmbH,
Germany.
.
3.2.1.8 N,N-Dimethylform amide, Ajax Finechem, New Zealand.
3.2.1.9 Ferrous chloride tetrahydrate, Fluka, Germany.
3.2.1.10 Ferric chloride anhydrous, FlukaChemica, Germany.
3.2.1.11 24,6-Tri (2-pyridyl)-s-triazine, Sigma-Aldrich,Switzerland.
3.2.1.12 Acetic acid, giacial, J.T. Baker.USA.
3.2.1.13 Plate count agar, Himedia. India.
3.2.1.14 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, Flukachemie. Germany.
3.2.1.15 นํากลัน
3.2.2 อุปกรณ์ และเครืองมือ
3.2.2.1 เครืองหาจุดหลอมเหลวของสารตัวอย่าง
3.2.2.2 เครือง UV-Visible spectrophotometer เพือวิ เคราะห์ค่ า การดู ด กลื น
แสงสูงสุดของสารบริสทุ ธิทีแยกได้
3.2.2.3 กล้อง microscope เพือรวบรวม single crystal
3.2.2.4 เครืองชัง 4 ตําแหน่ง
3.2.2.5 Micropipette ขนาด 200 ไมโครลิตร
3.2.2.6. Autoclave
3.2.2.7 Rotary evaporator, Model Buchi
3.3 การศึกษาบริ บทชุมชนพืนทีการปลูกมะนาว
คณะผู้วจิ ยั ร่วมกับ ตัวแทนชาวบ้านออกพืนทีศึกษาบริบ ทของชุมชนชาวบ้านหนองปลา
แดกหมู่ที 13 ด้านข้อมูล ทัวไปของชุ มชน การดํา รงชีวิตของชาวบ้าน การประกอบอาชีพ และ
สํารวจพืนทีการปลูกมะนาวของชาวบ้านหนองปลาแดก ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย์
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3.4 การสํารวจโรคที เกิ ดกับแปลงทดลองปลูกมะนาว
ทําการสํารวจโรคต่างๆทีเกิดในแปลงทดลองการปลูกมะนาว ณ บ้านเลขที 109 หมู่ 12
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31000 ซึงมีการปลูกมะนาวทังหมด 70 วงบ่อ มีมะนาว
อยู่ทงหมด
ั
3 ชนิ ด คือ มะนาวแป้ น พิจิตร มะนาวแป้ น รําไพ และมะนาวไข่ และบัน ทึกข้อมูล
พืนฐานเกียวกับการเกิดโรคในแปลงปลูกมะนาว
3.5 การเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรหัวหนอนตายหยาก
สมุนไพรหนอนตายหยากทีใช้ในการศึกษาเก็บมาจากพืนทีป่ าชุมชนบ้านโคกไม้แ ดง
ตํ า บลบ้า นสิง ห์ อําเภอนางรอง ป่ าหนองชุ่ ม นก ตํ าบลเมือ งแฝก อําเภอลํา ปลายมาศ และ
ป่ าชุมชนปะคํา ตําบลปะคํา อําเภอปะคํา จังหวัดบุรรี มั ย์ เก็บพืชสมุนไพรหนอนตายหยากในช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคม 2557 โดยเก็บส่วนหัวทีอยูใ่ ต้ดนิ ทีไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป
3.6 การเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพรหัวหนอนตายหยาก
3.6.1 นํ าสมุน ไพรหัว หนอนตายหยากทีผ่ า นการคัด เลือ กล้างด้ว ยนํ าสะอาดจํ านวน
3 ครัง ให้สะอาด
3.6.2 นํ าสมุนไพรหัวหนอนตายหยากทีล้างสะอาดแล้วมาหันบางๆ แล้วนํ าไปตากลม
ให้แห้งระวังไม่ให้หวั หนอนตายหยากเกิดเชือรา
3.6.3 นํ าสมุนไพรหัวหนอนตายหยากทีแห้งแล้วและปราศจากเชือรามาบทให้ล ะเอีย ด
เก็บในโถแก้วเพือป้ องกันความชืน
3.7 การสกัดสารสําคัญสมุนไพรหัวหนอนตายหยาก
3.7.1 ชังสมุน ไพรหัวหนอนตายหยากจํ านวน 500 กรัม ใสลงในถุ ง ผ้าแล้วมัดปากถุ ง
ให้แน่น
3.7.2 นําถุงผ้าทีมีสมุนไพรหัวหนอนตายหยากใส่ลงในโถแก้ว
3.7.3 สกัด ด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ทมีี ข วต่
ั างกัน ปริมาตร 3,000 mL ได้แก่ เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน เอสทิลแอซิเตด เมทานอล และเอทานอล ตามลําดับ
3.7.4 ปิ ดฝาให้สนิทแล้วปิ ดทับด้วยกระดาษกาวเพือไม่ให้ตวั ทําละลายละเหยออกได้
3.7.5 สกัดสมุนไพรหัวหนอนตายหยากระยะเวลา 3, 2, 2 วัน ตามลําดับ
3.7.6 นําสารสกัดสมุนไพรหัวหนอนตายหยากไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 5
3.7.7 นํ าสารสกัดสมุนไพรหัวหนอนตายหยากทีกรองได้ทําการระเหยตัวทําละลายด้วย
เครืองระเหยสุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator)
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3.7.8 นําสารสกัดสมุนไพรหัวหนอนตายหยากทีได้ไปเก็บทีอุณหภูมิ 4 oC
3.7.9 ได้สารสกัดหยาบ 5 ชนิด
3.8 ศึกษาสมบัติทางเคมีเชิ งฟิ สิ กส์ของสารสกัดสมุนไพรหัวหนอนตายหยาก
นํ าส ารส กั ด ส มุ น ไพ รหั ว ห น อ น ต าย ห ย าก ศึ ก ษ าส ม บั ติ ท างเค มี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์
(Physicochemical properties) โดยใช้เทคนิคดังต่อไปนี
3.8.1 การวัด สมบัติ ก ารละลายในตัว ทํ าละลายต่ า งๆ เช่ น คลอโรฟรอม เมทานอล
เอทานอล ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ และไดเมทิลฟอร์มาไมด์
1) ชังสารสกัดหัวหนอนตายหยากมา 0.0001 g ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 mL
2) ต ว งตั ว ทํ าล ะล าย ต่ างๆ เช่ น ค ล อ โรฟ รอ ม เม ท าน อ ล เอ ท าน อ ล
ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ และไดเมทิลฟอร์มาไมด์ มาอย่างละ mL ลงในบีกเกอร์ทเตรี
ี ยมไว้ด งั ข้อ
ที
3) ใช้แท่งแก้วคนสารจนสารละลายหมด
4) สังเกตและบันทึกผล
3.8.2 วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครือง UV-Vis spectroscopy
3.8.3 วิ เ คราะห์ ห าจุ ด หล อมเหล ว (Melting point) นํ า สารที สั ง เคราะห์ ไ ด้ ม าห า
จุด หลอมเหลวด้วยเครือง Melting point B-545 ทีศูน ย์วิทยาศาสตร์แ ละวิท ยาศาสตร์ประยุก ต์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี มั ย์
3.8.4 การสังเกตลักษณะผลึก สี และคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ของผลผลิต (% yield)
3.9 ทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรหัวหนอนตายหยากต่อโรคแคงเกอร์
ในห้องปฏิ บตั ิ การ
3.9.1 วิธีการเตรียมอาหารเลี ยงเชือแบคทีเรีย
3.9.1.1 ชังPlate count agar
3.9.1.2 ละลายและทํ า ให้ สุ ก ด้ ว ยความร้ อ นบน Hot plate ซึ งใช้ ค วามร้อ น
ระดับ 2
3.9.1.3 ปรับค่า pH ของอาหารให้เหมาะสมกับเชือแบคทีเรีย
3.9.1.4 นํ าไปฆ่ า เชื อด้ ว ยเครื อง autoclave ที อุ ณ หภู มิ 121 0C เป็ นเวลา
15 นาที
3.9.1.5 นํ า อาหารที เขปฆ่ า เชื อแล้ ว เทลง Plate (จานเลี ยงเชือ) ในเครือง
Laminar flow
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3.9.2 ขันตอนการเขียเชือ
3.9.2.1 เผา loop จนร้อนแดงรอให้ loop เย็นจากนันใช้ loop เขียเชือมาเตะทีผิว
วุน้ ลาก loop เบาๆ โดยใช้ด้านแบนของปลาย loop แตะเบาๆ บนผิววุ้นไปมา 4-5 ครัง ระวัง
อย่าให้ loop ฝั งลงในวุน้ ปิ ดฝาจานเพาะเชือ
3.9.2.2 ขีดเชือแบบ Streak plate ทําการขีดครังที 2 โดยใช้ loop เขียเชือ
ผ่านเชือทีแตะไว้ครังแรก ลากไปมา 5-6 ครัง ขีด ครังที 3 โดยการหมุ นจานเล็กน้ อยให้เหมาะ
และการขีดครังที 4 ให้ลาก loop ไปมา 2-3 ครัง
3.9.3 วิธีการศึกษาการต้ านการเจริญเติ บโตของเชือแบคที เรีย
3.9.3.1 นําเชือแบคทีเรียเกลียบน plate ทีมีอาหารเลียงเชือโดยใช้ loop เขียเชือ
จากสต๊อกมาเกลียลงบน plate แล้วใช้ Cotton bud ทีฆ่าเชือด้วยเครือง autoclave นาน 15 นาที
เกลียเชือแบคทีเรียให้ทวั plate
3.9.3.2 เตรีย มสารสกัด ตัว อย่า งเป็ นความเข้มข้น ต่ า งๆ ได้แ ก่ 6,000, 8,000
และ 10,000 ppm ปรับปริมาตรด้วย DMSO (Dimethyl sulfoxide)
3.9.3.3 ปิ เปตสารตัว อย่ า งจากความเข้ม ข้น 10,000 ppm ใส่ ล งในขวดวัด
ปริมาตรขนาด 10 mL ทีความเข้มข้นดังต่อไปนี
ความเข้มข้น 6,000 ppm ปิ เปต 6.00 mL ปรับปริมาตรเป็ น 10 mL
ความเข้มข้น 8,000 ppm ปิ เปต 8.00 mL ปรับปริมาตรเป็ น 10 mL
3.9.3.4 นํ า Paper disk วางบนแผ่ น กระจกสีเหลียมแต่ ล ะความเข้ม ข้น แล้ ว
ปิ เปตสารสกัดตัวอย่าง 20 µl ลงบน Paper disk ในแต่ละความเข้มข้น แล้วนํ า Paper disk เก็บ
ไว้ในทีมีแสงสว่าง เป็ นเวลา 1 ชัวโมงจากนันนํามาวางบนเชือทีเตรียมไว้ขา้ งต้นตามความเข้มข้น
ทีกําหนดไว้ในข้อที 3.9.3.3
3.9.3.5 นําเชือไปบ่มทีอุณหภูม ิ 30 OC เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
3.9.3.6 วัด Clear zone และบันทึกผล
3.10 ทดสอบฤทธิ ทางชี วภาพของสารสกัดสมุนไพรหัวหนอนตายหยากต่ อโรคแคงเกอร์
ในแปลงทดลอง
จากผลการทดลองตามหั ว ข้ อ ที 3.9.3 คั ด เลื อ ก fraction ของสารสกั ด สมุ น ไพร
หัวหนอนตายหยากแต่ละชนิดทีออกฤทธิอย่างจําเพาะต่อเชือโรคทีดีทสุี ดในแต่ละชนิดมาทําการ
ทดสอบฤทธิการต้านเชือแบคทีเรียทีเป็ นสาเหตุโรคแคงเกอร์ในแปลงทดลองดังต่อไปนี
3.10.1 เตรียมสารสกัดหยาบทีคัดเลือกแล้วจากการทดลองตามหัวข้อที 3.9.3 ให้ม ี
ความเข้มข้น 10,000 ppm
3.10.2 นํ าสารทีเตรีย มไว้ค วามเข้ม ข้น 10,000 ppm ไปฉีด พ่น ในแปลงทดลองทีปลู ก
มะนาวทุกๆ 3 วันเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
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3.10.3 แยกฉีดสารสกัดลงในแต่ละวงบ่อ ในวงบ่อควบคุมให้ใช้การฉีดด้วยนํากลันแทน
3.11 ทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพการต้านเพลียแป้ งสีเขียว
จากผลการทดลองตามหั ว ข้ อ ที 3.10 คั ด เลื อ ก fraction ของสารสกั ด สมุ น ไพ ร
หัวหนอนตายหยากทีออกฤทธิอย่างจําเพาะต่อเชือโรคทีดีทสุี ดมาทําการทดสอบฤทธิการต้าน
เพลียแป้ งสีเขียวในแปลงทดลองดังต่อไปนี
3.11.1 เตรียมสารสกัดหยาบทีคัดเลือกแล้วจากการทดลองตามหัวข้อที 3.10 ให้มคี วาม
เข้มข้น 10,000 ppm
3.11.2 นํ าสารทีเตรีย มไว้ค วามเข้ม ข้น 10,000 ppm ไปฉี ดพ่น ในแปลงทดลองทีปลู ก
มะนาวทุกๆ 1 วัน เป็ นเวลา 3 วัน
3.11.3 แยกฉีดสารสกัดลงในแต่ละวงบ่อ ในวงบ่อควบคุมให้ใช้การฉีดด้วยนํากลันแทน
3.12 ทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพการต้านเพลียแป้ งสีชมพู
จากผลการทดลองตามหัวข้อที 3.10 คัดเลือก fraction ของสารสกัดสมุนไพรทีออกฤทธิ
อย่างจําเพาะต่อเชือโรคทีดีทสุี ดมาทําการทดสอบฤทธิการต้านเพลียแป้ งสีชมพูในแปลงทดลอง
ดังต่อไปนี
3.12.1 เตรียมสารสกัดหยาบทีคัดเลือกแล้วจากการทดลองตามหัวข้อที 3.10 ให้ม ี
ความเข้มข้น 10,000 ppm
3.12.2 นําสารทีเตรียมไว้ความเข้มข้น 10,000 ไปฉีดพ่น ในแปลงทดลองทีปลูกมะนาว
ทุกๆ 3 วัน เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
3.12.3 แยกฉีดสารสกัดแต่ละชนิดลงในแต่ละวงบ่อ ในวงบ่อควบคุมให้ใช้การฉีดด้วย
นํากลัน
3.13 ทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพการต้านไรแดง
จากผลการทดลองตามหั ว ข้ อ ที 3.10 คั ด เลื อ ก fraction ของสารสกั ด สมุ น ไพ ร
หัวหนอนตายหยากทีออกฤทธิอย่างจําเพาะต่อเชือโรคทีดีทสุี ด มาทําการทดสอบฤทธิการ
ต้านไรแดงในแปลงทดลองดังต่อไปนี
3.13.1 เตรียมสารสกัดหยาบทีคัดเลือกแล้วจากการทดลองตามหัวข้อที 3.10 ให้ม ี
ความเข้มข้น 10,000 ppm
3.13.2 นํ าสารทีเตรีย มไว้ค วามเข้ม ข้น 10,000 ppm ไปฉี ดพ่น ในแปลงทดลองทีปลู ก
มะนาวทุกๆ 3 วัน เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
3.13.3 แยกฉีดสารสกัดลงในแต่ละวงบ่อ ในวงบ่อควบคุมให้ใช้การฉีดด้วยนํากลัน
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3.14 ทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพการต้านปลวก
จากผลการทดลองตามหัวข้อที 3.10 คัดเลือก fraction ของสารสกัดสมุนไพร
หัวหนอนตายหยากทีออกฤทธิอย่างจําเพาะต่อเชือโรคทีดีทสุี ด มาทําการทดสอบฤทธิการต้าน
ปลวกดังต่อไปนี
3.14.1 เตรียมสารสกัดหยาบทีคัดเลือกแล้วจากการทดลองตามหัวข้อที 3.10 ให้มคี วาม
เข้มข้น 10,000 ppm
3.14.2 นําสารทีเตรียมไว้ความเข้มข้น 10,000 ppm ไปฉีดพ่นปลวกทุกๆ 3 วัน
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
3.14.3 สังเกตและบันทึกผลการทดลอง
3.15 ทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพการต้านอนุมลู อิ สระ
3.15.1 การหาปริ มาณฟี นอลรวม (Folin’s method)
สารจําพวกฟี น อล (phenolic compounds) เป็ นสารกลุ่มใหญ่ท พบมากในพื
ี
ช ตัวอย่าง
ของสารกลุ่มนีได้แก่ สารจําพวก flavonoids ทีมี catechol เป็ นองค์ประกอบ stilbenes, tannins
ซึงโครงสร้างหลักประกอบด้วย aromatic ring แทนทีด้วย hydroxy group โดยมากเป็ นสารทีมี
ขัวละลายในตัวทําละลายจําพวก alcohol ได้ดี กลไกของสารจําพวกฟี น อลทีแสดงฤทธิต้า น
อนุ มู ล อิส ระ ดัง แสดงในรูป ที 1 คือ เมือมีอ นุ มู ล อิส ระมาดึง อิเล็ ก ตรอนไปแต่ ในโครงสร้า ง
มีอเิ ล็กตรอนหนาแน่นจึงสามารถเกิดการเคลือนย้ายอิเล็กตรอนไปทัวโครงสร้าง (delocalization)
ทําให้โครงสร้างเสถียรไม่เกิดเป็ นอนุมลู อิสระต่อไป (Pietta. 2000) ซึงมีขนตอนดั
ั
งนี

ภาพที 3.1 กลไกการต้านอนุมลู อิสระของสารจําพวกฟี นอล
3.15.1.1 เตรีย มสารละลาย Folinciocaltue reagent เข้มข้น 0.2 M โดยปิ เปต
Folinciocaltue reagent เข้มข้น 2 M 10 mL ละลายด้วยนํากลันปรับปริมาตรให้ครบ 100 mL
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3.15.1.2 เตรียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 75 g/L โดยชัง โซเดีย ม
คาร์บอเนต 7.5 g ละลายด้วยนํากลัน และปรับปริมาตรให้ครบ 100 mL
3.15.1.3 เตรีย มสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก เข้มข้น 100 g/ mLโดยชัง
0.0100 g ละลายในนํ ากลันปรับ ปริมาตรให้ครบ 100 mL นํ ามาเจือจางให้ม คี วามเข้มข้นในช่วง
10 -100 g/mL
3.15.1.4 เตรียมสารสกัดหัวหนอนตายหยากเข้มข้น 50 g/mL โดยชังสารสกัด
หัวหนอนตายหยาก 0.0025 g ละลายด้วยนํากลัน และปรับปริมาตรให้ครบ 25 mL
3.15.1.5 ปิ เปตสารละลายมาตรฐานหรือสารสกัด 0.5 mL เติม Folin reagent
2.5 mL เขย่ า ให้เข้า กัน เติม สารละลายโซเดีย มคาร์บ อเนต 2.0 mL เขย่ าให้เข้า กัน ตังทิงไว้
1 ชัวโมง นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 765 nm
3.15.2 การทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิ สระโดยวิ ธี DPPH assay
การทดสอบด้วยวิธ ี DPPH radical scavenging assay หรือ 1,1-diphenyl-2picrylhydrazyl เป็ นสารอนุมูลอิสระ (free radical) สามารถรับ electron หรือ hydrogen radical
ได้ ซึงเมือ DPPH อยูใ่ นรูปสารละลายใน absolute methanol จะมีสมี ว่ ง และเมือทําปฏิกริ ยิ ากับ
สารทีมีฤทธิ antioxidant จะทําให้มสี จี างลง โดยใช้ BHT (Butylatedhydroxytoluene) เป็ นสาร
มาตรฐานทีให้ผลบวกในการทดสอบฤทธิต้านอนุ มลู อิสระด้วยวิธนี ี ค่าทีได้จากการทดสอบ
จะแสดงเป็ นค่า IC50 โดยต้องมีคา่ ตํากว่า 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร จึงจะถือว่ามีฤทธิต้านอนุ มลู
อิสระ
3.15.2.1 การเตรียมสารละลายเพือทดสอบความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระ
โดยวิธ ี DPPH assay
1) เตรีย มสารละลาย DPPH ความเข้ม ข้น 100 µg/mL ในสารละลาย
เมทานอล
2) เตรียมสารตัวอย่างและสารมาตรฐาน ทีความเข้มข้น เท่ากับ 6.25,
12.5, 25, 50 และ 100 ตามลําดับ
โดยความเข้ ม ข้น 6.25 ppm ปิ เปตสารมา 0.625 mL ปรับ
ปริมาตรให้ครบ10 mL
ความเข้มข้น 12.5 ppm ปิ เปตสารมา 1.25 mL ปรับปริมาตรให้
ครบ 10 mL
ความเข้มข้น 25 ppm ปิ เปตสารมา 2.5 mL ปรับ ปริม าตรให้
ครบ 10 mL
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3) เตรียมขวดสีชา 45 ขวด เพราะในแต่ละความเข้มข้นจะต้องใช้ขวดสีชาจํานวน 3 ขวด และอีก
1 ขวด เป็ นขวด control รวมเป็ น 46 ขวด
4) นําขวดสีช า ทัง 46 ขวด ไปอบไว้ทอุี ณ หภูมิ 100O C รอให้ขวดเย็น
จึงนํามาใช้ได้
3.16.2.2 วิธีก ารวิเคราะห์ค วามสามารถการต้ า นอนุ มูล อิส ระโดย วิธี DPPH
assay
1) ปิ เปต 1 mLของสารละลายตัวอย่างและสารมาตรฐาน ในแต่ละความ
เข้มข้น ใส่ในขวดสีชา 3 ใบเพือทําการทดสอบสารตัวอย่างละ 3 ครัง (triplicate)
2) ปิ เปต Methanolic DPPH radical 2 mL ใส่ ข วดสีช าในแต่ ละความ
เข้มข้น
3) เขย่าให้ส ารเข้ากัน นํ าขวดทัง 46 ใบ เก็บไว้ในทีมืดอุณ หภูม ิ 370C
เป็ นเวลา 30 นาที
4) วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายด้วยเครือง SPECTRONIC 20
GENESYS ทีความยาวคลืน 517 nm โดยวัดจากความเข้มข้นตําไปยังความเข้มข้นสูง
5) คํานวณหาค่า % inhibition ดังสมการ

OD control คือ ค่า absorbance ของ control (มีเฉพาะ DPPH)
OD sampleคือ ค่า absorbance ของ สารละลายตัวอย่าง
หรือสารละลายมาตรฐาน
3.16 การทดสอบความเป็ นพิ ษต่อเซลล์ปกติ
ทดสอบความเป็ นพิษ ต่อ เซลล์ปกติ (Vero cells)โดยเติม Vero cells 45 µl (3.3 x 104
cells/mL) ลงในแต่ละหลุมของ384-well plates ทีมีส ารตัวอย่างอยู่ 5 µl เจือจางด้วย DMSO0.5
% แล้วบ่มทีอุณหภูมิ 37oCมี CO2 5% เป็ นเวลา 4 วันแล้ววัดค่าฟลูออเรสเซนต์ (excitation
ที 485 nm และ emission ที 535 nm)สร้างกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารตัวอย่างกับค่า
การตอบสนองของเซลล์เพือหา IC50
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บทที 4
ผลการทดลองและอภิปรายผล
4.1 บทนํา
ในบทนีคณะผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทีสําคัญในด้านต่างๆ จากการทดลองดังนี
1) ผลการศึกษาบริบทชุมชนพืนทีการปลูกมะนาว
2) ผลการสํารวจโรคทีเกิดกับแปลงทดลองปลูกมะนาว
3) ผลการเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรหนอนตายหยาก
4) ผลการเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพรหนอนตายหยาก
5) ผลการสกัดสารสําคัญสมุนไพรหนอนตายหยาก
6) ผลการศึกษาสมบัตทิ างเคมีเชิงฟิ สกิ ส์ของสารสกัดหนอนตายหยาก
7) ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดหนอนตายหยากต่อโรคแคงเกอร์ใน
ห้องปฏิบตั กิ าร
8) ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดหนอนตายหยากต่อโรคแคงเกอร์ในแปลง
ทดลอง
9) ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพการต้านเพลียแป้ ง
10) ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพการต้านเพลียแป้ งสีชมพู
11) ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพการต้านไรแดง
12) ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพการต้านปลวก
13) ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพการต้านอนุมลู อิสระ
4.2 ผลการศึกษาบริ บทชุมชนพืนที การปลูกมะนาว
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาบริบทชุมชนพืนทีการปลูกมะนาว ซึงได้เลือกพืนทีบ้านหนองปลา
แดก หมู่ที 13 เป็ นพืนทีทีใช้ในการวิจยั ซึงมีขอ้ มูลทัวไปของบ้านหนองปลาแดก ดังต่อไปนี
ข้อมูลทัวไป
. ประวัติหมู่บ้าน
ประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาบ้านหนองปลาแดกเดิมนัน เมือปี พ.ศ.
นายบุญ คันทับ
ไทย และผูค้ นอพยพมาจากต่างถิน ส่วนมากมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาตังถินฐานหาทําเลอยู่ใกล้
แหล่งนํา ต่อมาก็มชี าวบ้านค่อยทยอยกันตังบ้านเรือนอยูเ่ รือยๆ จนเป็ นหมูบ่ า้ น หมูบ่ า้ น
เรืองชือของหมูบ่ า้ นนัน ชือบ้านหนองปลาแดกนันก็ได้มผี เู้ ล่าขานต่อกันมาว่าเมือสมัยก่อนใน
หนองนํานันมีปลามากมายพอนําแห้งขอดมีปลาตายเป็ นจํานวนมากส่งกลินเหม็นชาวบ้านเลย
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เรียกหนองปลาแดก บางตํานานว่าเดิมนันมีตน้ ไม้ในหนองนํานันมากมายหนึงในนันภาษาอีสาน
เรียกว่า ต้นบาก ภาษาเขมรเรียกว่าปะแดก ต่อมาคนพูดภาษาลาวเพียนจากปะแดกเป็ นปลา
แดก ก็เลยเรียกหนองนํานันว่า “หนองปลาแดก” และได้ชอนั
ื นมาจนถึงปั จจุบนั มีผดู้ ํารงตําแหน่ง
กํานันตําบลเมืองแกและผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ท ี 13 จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ดังนี
1. นายปฐม ผาเจริญ
เป็ นกํานันร่วม (เดิมเป็ นตําบลหนองใหญ่)
2. นายประพันธ์ ศรีบุปผา
เป็ นกํานันคนที 1 (ของตําบลเมืองแก)
3. นายทองศูนย์ จ่าภา
เป็ นกํานันคนที 2
4. นายอํานาจ แสนเมืองชิน เป็ นกํานันคนที 3
5. นายสวัสดิ กุลชลิต
เป็ นกํานันคนที 4
6. นายเทียง นันเสนา
เป็ นกํานันคนที 5
มีผนู้ ํ าดํารงตําแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ นจากอดีตจนถึงปัจจุบนั บ้านหนองปลาแดก หมู่ท ี 13
(เดิมเป็ นหมู่ 9) มีดงั นี
1. นายอ่อนจันทร์ คันทับไทย
เป็ นผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่ (ของกํานันปฐมบ้าน
หนองใหญ่)
2. นายเลิน จันทโคตร
เป็ นผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่ (ของกํานันปฐมบ้าน
หนองใหญ่)
3. นายวาน สุขประเสริฐ
เป็ นผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่ (ของกํานันปฐมบ้าน
หนองใหญ่)
4. นายเปลียน นนตะพันธ์
เป็ นผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่ (ของกํานันปฐมบ้าน
หนองใหญ่)
5. นายคูณ หลงสมบัติ
ผูใ้ หญ่บา้ น
6. นายบุตดี ชีดหนองสรวง
ผูใ้ หญ่บา้ นคนที ของบ้านหนองปลาแดกน้อย
7. นายอ่อนจันทร์ ศรีวงษ์
ผูใ้ หญ่บา้ นคนที
8. นายแหล่ ศาลางาม
ผูใ้ หญ่บา้ นคนที
2. สภาพทัวไป
บ้านหนองปลาแดกน้อยหมู่ที 13 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์
มีเนือทีประมาณ 1,863 ไร่ แบ่งออกเป็ น
- พืนทีเพือทีอยู่อาศัย
80 ไร่
- พืนทีทําการเกษตร (ทํานา ทําสวน ทําไร่) 1,657 ไร่
- พืนทีสาธารณะ
126 ไร่
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3. ทีตัง
อยู่หา่ งจากอําเภอสตึกระยะทาง 11 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดบุรรี มั ย์ 51
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี
ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตบ้านยางโดน หมู่ที 16 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัด
บุรรี มั ย์
ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตบ้านนกเกรียน หมู่ท ี 4 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัด
บุรรี มั ย์
ทิศเหนือติดต่อกับเขตบ้านหนองเชือก หมู่ที 5 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัด
บุรรี มั ย์
ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตบ้านหนองปลาแดกใหญ่หมู่ท ี 6 ตําบลเมืองแกอําเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย
4. การเมืองการปกครอง
4.1 บ้านหนองปลาแดกน้อย หมู่ที 13 อยูใ่ นเขตพืนทีการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองแก โดยมีนายสกล โยยรัมย์
มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน คือ
1.นายพรศักดิ หมืนเจริญ
2. นายครอง ทะลายรัมย์
เลขานุ การ นายสุพรม แงวกุดเรือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหมูท่ ี 6 คือ
1. นายบุญส่ง หาญสําโรง
2. นายสมชาย มีภคั ดี
ผูใ้ หญ่บา้ นคือ นายแหล่ ศาลางาม
ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น คือ
1. นายเฉลิมชัย ค้นทับไทย
และ 2. นายสมชาย มีภคั ดี
4.2 แบ่งการปกครองเป็ นคุม้ บ้านทังหมด 2 คุม้ ดังนี
คุม้ ที
ชือคุม้
จํานวนครัวเรือน
ชือหัวหน้าคุม้
1
คุม้ ตะวันออก
36
นายนิยม ขีดหนองสรวง
2
คุม้ ตะวันตก
42
นายน้อย ศรีวงษ์
รวม
78
ครัวเรือน
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5. ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ
5.1 ลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะพืนทีบ้านหนองปลาแดกเป็ นพืนทีราบค่อนข้าง
ตําพืนทีทําการเกษตรเป็ นพืนทีลุ่มและทีราบบางส่วน
5.2 ลักษณะภูมอิ ากาศ ลักษณะภูมอิ ากาศอยูใ่ นเขตอากาศร้อนชืน สลับแห้ง
และมีอุณหภูมริ ะหว่างฤดูรอ้ นฤดูหนาวทีต่างกันมากฤดูหนาวอุณหภูมติ าเนื
ํ องจากได้รบั อิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูฝนจะสัน ฤดูแล้งยาวนาน สามารถจําแนกภูมอิ ากาศได้
3 ฤดู
- ฤดูรอ้ น เริมตังแต่ เดือน กุมภาพันธ์ - มิถนุ ายน
- ฤดูฝน เริมตังแต่ เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม
- ฤดูฝน เริมตังแต่ เดือน พฤศจิกายน - มกราคม
6. การคมนาคม
การคมนาคม ระยะเวลาในการเดินทางจากอําเภอสตึกไปหมูบ่ า้ นหนองปลาแดก
ประมาณ 15-20 นาที ระยะทาง 11 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจําทางผ่าน หรือจ้างเหมา
รถจักรยานยนต์ เส้นทางระหว่างหมู่บา้ นเป็ นเส้นทางลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็ก
1. จํานวนครัวเรือน
จํานวนครัวเรือนมีทงหมด
ั
ครัวเรือน
2. จํานวนประชากรทังหมด 360 คน
จํานวนประชากรแยกเพศดังนี ชาย 178 คน หญิง 202 คน
วิสยั ทัศหมู่บา้ น
หมู่บา้ นสะอาด ปราศจากสิงเสพติด ดําเนินชีวติ ตามแนวคิดเศษฐกิจพอเพียง
คํานํ า
การจัดทําแผนหมู่บา้ นหรือแผนแม่บทหมู่บา้ นเป็ นกระบวนการเรียนรูแ้ ละการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้มจี ติ เป็ นสาธารณะและร่วมคิด ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู/้ วิเคราะห์
เพือให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจถึงความต้องการของหมูบ่ า้ น โดยใช้กระบวนการของชุมชนคือการ
สํารวจข้อมูลปั ญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไขแล้วกําหนด
อนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเองและหมูบ่ า้ นในลักษณะจากชุมชนและเพือชุมชนซึงเป็ นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพึงพาตนเองอย่างยังยืนของชุมชน
1. ภาษา
ประชากรส่วนใหญ่พดู ภาษาลาว (อิสาน)
2. ศาสนา
ประชากรนับถือศาสนา พุทธ
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3. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิ จ/ อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (ทํานา) รองลงมาคือการเลียงสัตว์
และรับจ้างทัวไป
3.1 อาชีพทําการเกษตร จํานวน 52 ครัวเรือน
3.2 ทําสวน/ทําไร่ จํานวน 4 ครัวเรือน
3.3 อาชีพเลียงสัตว์ จํานวน 3 ครัวเรือน
3.4 อาชีพรับจ้าง จํานวน 10 ครัวเรือน
3.5 อาชืพรับราชการ จํานวน ครัวเรือน
3.6 อาชีพอืน ๆ จํานวน – ครัวเรือน
4. รายได้ของประชากร
4.1 ครัวเรือนทีมีรายได้สงู กว่า 23,000 บาท/ คน/ปี จํานวน 78 ครัวเรือน
4.2 ครัวเรือนทีมีรายได้น้อยกว่า 23,000 บาท/ คน/ปี จํานวน - ครัวเรือน
4.3 รายได้เฉลียของประชากรของหมูบ่ า้ น จํานวน 44,490 บาท/ คน/ปี
5. ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิ จชุมชน
5.1 กลุ่มกรองทุนหมู่บา้ นสมาชิก 95 คน ก่อตังปี พ.ศ. 2544
5.2 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สมาชิก 20 ครอบครัว ก่อตังปี พ.ศ. 2542
5.3 กลุ่มร้านค้าชุมชน สมาชิก 60 คน ตังปี พ.ศ.2544
5.4 กลุ่มธนาคารข้าว สมาชิก 35 คน ตังปี พ.ศ.2535
6. ข้อมูลสภาพทางสังคมวัฒนธรรม ประเพณี และบริ การขันพืนฐานของ
ชุมชน
6.1 โรงเรียน 1 แห่ง (ซึงใช้เรียนร่วมกันกับ บ้านหนองปลาแดก หมู่ที 6)
6.2 มีวดั 1 แห่ง (ใช้ประกอบ สาสนพิธรี ว่ มกัน บ้านหนองปลาแดก หมูท่ ี 6)
6.3 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 1 แห่ง ตังอยู่ทวัี ดวังมัจฉา (เดิมวัดใหม่ศรีบุญเรือง)
ร่วมกันหมู่ที 6 และหมูท่ ี 12
6.4 ประเพณีทสํี าคัญของชุมชนได้แก่ วันต้อนรับปี ใหม่ บุญข้าวจี เลียงปู่ ตา
เวียนเทียน วันมาฆบูชาบุญมหาชาติ รดนํา ขอพรผูส้ งู อายุ สงกรานต์ บุญเบิกบ้านเดือนหก
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออกพรรษา บุญตัก
บาตรเทโว บุญกฐิน งานลอยกระทง
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7. ข้อมูลด้านโครงสร้างพืนฐาน สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของ
ชุมชน
7.1 การมีไฟฟ้ าใช้ของครัวเรือน
มีไฟฟ้ าใช้
จํานวน 78 ครัวเรือน
ไม่มไี ฟฟ้ าใช้ จํานวน – ครัวเรือน
7.2 โทรศัพท์สาธารณะ
จํานวน 2 แห่ง
7.3 แหล่งนําสาธารณะ
จํานวน 2 แห่ง
7.4 แหล่งนําตามธรรมชาติจาํ นวน 2 แห่ง
7.5 แหล่งนําทีสร้างขึน
จํานวน 17 แห่ง ประกอบด้วย
บ่อบาดาล
จํานวน – แห่ง
บ่อนําดิน
จํานวน – แห่ง
ถังเก็บนําฝนถังพลาสติก จํานวน 3 ถัง
7.6 หอกระจายข่าว จํานวน 1 แห่ง
7.7 ศูนย์สาธิตการตลาด (ร้านชุมชน) จํานวน 1 แห่ง
8. ข้อมูลด้านการปกครอง กลุ่มและองค์กรในชุมชน
8.1 รายชือคณะกรรมการหมูบ่ า้ น (กม.) ประกอบด้วย
1. นายแหล่ ศาลางาม
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย คันทับไทย
ตําแหน่ ง รองประธานกรรมการ
3. นางบัวผัน กองแก้ว
ตําแหน่ ง กรรมการ
4. นายน้อย ศรีวงษ์
ตําแหน่ ง กรรมการ
5. นายบัว ทองทับไทย
ตําแหน่ ง กรรมการ
6. นายอุทยั ศรีหาบุญทอง
ตําแหน่ ง กรรมการ
7. นายเสาร์ เภาโพนงาม
ตําแหน่ ง กรรมการ
8. นายอ่อนจันทร์ ศรีวงษ์
ตําแหน่ ง กรรมการ
9. นายวิไล ยอดนําคํา
ตําแหน่ ง กรรมการ
10. นายชีพชัย ชินเกตุ
ตําแหน่ ง กรรมการ
11. นายสมชาย มีภกั ดี
ตําแหน่ง กรรมการ
12. นายสมพงษ์ แตะอินรัมย์ ตําแหน่ ง กรรมการ
13. นายบุญส่ง หาญสําโรง
ตําแหน่ ง กรรมการ
14. นางกชกร ชืนศรี
ตําแหน่ ง กรรมการ
15. นางสําลี ศรีวงษ์
ตําแหน่ ง กรรมการ
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9. ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ น/ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่
1. นายอุทยั ศรีหาบุญทอง
ด้านเกษตรอินทรีย์
2. นายเสาร์ เภาโพนงาม
ด้าน การจักสาน
3. นางสุข บัวคํา
ด้านทอผ้าไหม มัดหมี
4. นางบุญเรือง ศรีหาบุญทอง ด้าน ตัดเย็บเสือผ้า
5. นายหรี ดีมาก
ด้าน การจักสาน
10. กลุ่ม องค์กรในชุมชน (กทบ. กขคจ. กลุ่มอาชีพ กลุ่มออทรัพย์เพือการ
ผลิ ต ฯลฯ)
1. กองทุนหมู่บา้ น ประธาน นายบัว ทองทับไทย สมาชิก 95 คน
เงินกองทุน 1,300,000 บาท
2. กลุ่ม กขคจ. ประธาน นายแหล่ ศาลางาม สมาชิก48 คน เงินกองทุน
260,000 บาท
3. กลุ่มร้านค้าชุมชนประธาน นายเสาร์ เภาโพนงาม สมาชิก 60 คน
เงินกองทุน 60,000 บาท
4. กลุ่มธนาคารข้าว ประธาน นายเสาร์ เภาโพนงาม สมาชิก 35 คน
เงินกองทุน 113,000 บาท
ส่วนที ศักยภาพของหมูบ่ ้านและทิ ศทางการพัฒนาหมู่บา้ น
การวิ เคราะห์ศกั ยภาพชุมชน
จากการประชุมคณะกรรมการเพือจัดทําแผนชุมชน ได้วเิ คราะห์ศกั ยภาพชุมชน โดยการ
ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน ปั ญหาและอุปสรรคของหมู่บา้ น ได้ดงั นี
ปัจจัยภายในชุมชนที เป็ น“จุดแข็ง”
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึงกันและกัน มีความสามัคคี และเสียสละ
- มีกองทุน/สถาบันเงินทุนในหมูบ่ า้ น
- มีภมู ปิ ั ญญาชาวบ้าน/ปราชญ์ชาวบ้าน มีความสามารถด้านก่อสร้างจํานวนมาก
- ประชาชนให้การยอมรับเคารพซึงกันและกันในการตัดสินใจ “ของผูน้ ํา”
- มีนําประปาใช้และการบริหารจัดการทีดี
- การคมนาคมทีสะดวก
- มีกองทุนหมูบ่ า้ นและธนาคารข้าวเพือช่วยเหลือคนยากจนในชุมชน
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ปัจจัยภายในชุมชนที เป็ น “จุดอ่อน”
- ขาดแหล่งนําเพือใช้ในการเกษตร ในช่วงฝนทิงช่วง
- มีปัญหาดินเสือมโทรม
- ขาดตลาดรองรับผลผลิตและราคาผลผลิตตกตําแต่ตน้ ทุนการผลิตสูง
- รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายจึงก่อให้เกิดหนีสินตามมา
- ขาดศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน
ปัจจัยภายในชุมชนที เป็ น “โอกาส”
- มีงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบล
- นโยบายรัฐบาลทีช่วยสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละชุมชนช่วยกันบริหารจัดการเอง
- มีเจ้าหน้าทีภาครัฐจากหน่วยงานคอยสนับสนุนการดําเนินงานภาคประชาชน
ปัจจัยภายในชุมชนที เป็ น “อุปสรรค”
- องค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณน้อย
- ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง
- การดําเนินงานทางการเมืองในการเลือกตังก่อให้เกิดความขัดแย้ง แบ่งแยก
- ขาดงบประมาณทีจะทําโครงการขนาดใหญ่ทาํ ให้การพัฒนาล่าช้า
- งบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า และไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน
เป้ าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน
1. สร้างสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละเป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรม
2. เน้นสร้างการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพและคุณธรรม
3. สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและความอยูด่ กี นิ ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้างสาธารณูปโภคพืนฐานให้ครอบคลุมทังหมู่บา้ น
5. สร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกายร่วมกันทังชุมชน
6. สร้างให้มศี นู ย์เรียนรูข้ ่าวสารทันสมัยต่อเหตุการณ์
7. มุง่ ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพเพิมมากขึน คือ กลุ่มประดิษฐ์ต๊กุ ตาจากผักตบชวา
8. ปรับภูมทิ ศั น์ให้สวยงามน่าอยูแ่ ละมีเครืองออกกําลังกาย
9. มุง่ เน้นให้เกิดความสามัคคีเพือให้เกิดพลังอันเข้มแข็งในชุมชนต่อไป
ข้อมูลทีใช้วิเคราะห์ในการจัดทําแผน
1. กลุ่มของชุมชน ทุนของชุมชน
2. ภูมปิ ั ญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน
3. สถาบันเงินทุนของหมู่บา้ น
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จากการศึกษาบริบทชุมชนสรุปได้ดงั นี คือบ้านหนองปลาแดกน้อย หมู่ 13 ตําบล
เมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากตัวแทนชาวบ้าน พบว่าชาวบ้าน
หนองปลาแดกน้อยมี 78 ครัวเรือนมีจาํ นวนประชากรทังหมด 380 คน แบ่งเป็ นประชากรชาย
178 คน ประชากรหญิง 202 คน มีพนที
ื ทําการเกษตร 1,657 ไร่ ในแต่ละครัวเรือนจะมีการปลูก
มะนาวไว้ประกอบอาหารเกือบทุกครัวเรือน และส่วนใหญ่พบปั ญหาของโรคแคงเกอร์ในมะนาว
และปั ญหามะนาวไม่ออกผล

ภาพที 4.1 การศึกษาบริบทชุมชนบ้านหนองปลาแดกน้อย
4.3 ผลการสํารวจโรคทีเกิ ดกับแปลงทดลองปลูกมะนาว
จากการสํารวจแปลงทดลองการปลูกมะนาว ณ. บ้านเลขที 109 หมู่ 12 ตําบลอิสาณ
อําเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31000 มีการปลูกมะนาวทังหมด 70 วงบ่อ ซึงมีมะนาวอยู่ทงหมด
ั
3 ชนิด คือ มะนาวแป้ นพิจติ ร 1 มะนาวแป้ นรําไพ และมะนาวไข่ จากการสํารวจ พบว่ามีโรคที
เกิดกับมะนาวจํานวนมากคือ โรคแคงเกอร์ซงเกิ
ึ ดกับมะนาวแป้ นพิจติ ร 1 และมะนาวแป้ นรําไพ
โรคไรแดงเกิดกับมะนาวแป้ นรําไพ โรคเพลียแป้ งสีชมพูเกิดกับมะนาวแป้ นรําไพ โรคเพลียแป้ ง
เกิดกับมะนาวไข่ โรคใบหงิกเกิดกับมะนาวแป้ นพิจติ ร 1 และเกิดหนอนกับมะนาวแป้ นพิจติ ร 1
แสดงดังภาพที 4.2-4.7
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ภาพที 4.2 ลักษณะของโรคแคงเกอร์ในต้นมะนาวแป้ นพิตร

ภาพที 4.3 ลักษณะการเกิดไรแดงในต้นมะนาวแป้ นรําไพ
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ภาพที 4.4 ลักษณะการเกิดเพลียแป้ งสีชมพูในต้นมะนาวแป้ นรําไพ

ภาพที 4.5 ลักษณะการเกิดเพลียแป้ งในต้นมะนาวไข่
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ภาพที 4.6 ลักษณะการเกิดโรคใบหงิกของต้นมะนาวแป้ นพิจติ ร 1

ภาพที 4.7 การเกิดหนอนในต้นมะนาวแป้ นพิจติ ร1
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4.4 ผลการเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรหนอนตายหยาก
จากการพิจารณาลักษณะของหนอนตายหยากทางพฤกษศาสตร์ ลักษณะลําต้น ลักษณะ
ดอก การเรียงตัวของใบ ลักษณะหัว รวมทังพืนทีทีพบ ระบุได้วา่ เป็ นสายพันธุ์ Stemona
collinsae Craibr. เนืองจากเกิดตามป่ าดงดิบ เขา มีลกั ษณะลําต้นเป็ นเถา ใบรูปหัวใจปลายเรียว
ใบโตและยาว เส้นใบวิงตามยาว ประมาณ 15 เส้น มีสเี ขียวอ่อน รากเป็ นหัวเก็บอาหารมีลกั ษณะ
กลมยาวเป็ นพวง ดอกมีเฉพาะกลีบดอกสีเขียวอ่อนมีเกสรสีชมพู ขนาดของดอกใหญ่และใหญ่
กว่าหนอนตายหยากขนาดเล็ก แสดงดังภาพที 4.8

ภาพที 4.8 ลักษณะทัวไปของหนอนตายหยาก
4.5 ผลการสกัดสารสําคัญสมุนไพรหนอนตายหยาก
การสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากโดยการสกัดด้วยตัวทําละลายทีมีลําดับขัวต่างกันจาก
ตัวทําละลายทีไม่มขี วไปหาตั
ั
วทําละลายทีมีขวสู
ั งได้แก่ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลแอซิเตรต
เมทานอล และเอทานอล ตามลําดับ ให้ปริมาณสารสกัดหยาบและลักษณะทางกายภาพแสดงดัง
ภาพที 4.9 และตารางที 4.1 โดยสารสกัดจากเฮกเซนให้ปริมาณสารสกัดหยาบน้อยทีสุด และสาร
สกัดจากเมทานอล ให้ปริมาณสารสกัดหยาบมากทีสุด แสดงให้เห็นว่าสารทีมีในหนอนตายหยาก
ส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นกลุม่ สารทีมีขวั ลักษณะทางกายภาพ แสดงดังภาพที 4.9
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สารสกัดหยาบเฮกเซน

สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน สารสกัดหยาบเอทิลแอซิเตรต

สารสกัดหยาบเมทานอล

สารสกัดหยาบเอทานอล

ภาพที 4.9 ลักษณะของสารสกัดหนอนตายหยาก
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ตารางที 4.1 ปริมาณและลักษณะทางกายภาพของสารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยาก
ชนิ ดของสารตัวอย่าง

ผลผลิ ตร้อยละ

ลักษณะทางกายภาพของสารสกัด

Crude hexane

0.0201

มีสเี หลืองอ่อน และมีลกั ษณะเป็ นนํามัน

Crude dichloromethane

0.2570

มีสเี หลืองส้มลักษณะเป็ นผง

Crude ethyl acetate

0.0834

มีสสี ม้ แกมเหลืองลักษณะเป็ นผง

Crude methanol

16.3792

มีสสี ม้

Crude ethanol

0.4466

มีสเี หลือง

4.6 ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีเชิ งฟิ สิ กส์ของสารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยาก
ตารางที 4.2 สมบัตกิ ารละลายในตัวทําละลายต่างๆ ของสารสกัดหัวหนอนตายหยาก
ตัวทําละลาย
ชนิ ดของสารตัวอย่าง
λmax
DMF DMSO MeOH EtOH Chloroform
Crude hexane
+++
++
+++
+++
+++
192.110
Crude dichloromethane +++
+++
+++
++
+++
303.000
Crude ethyl acetate
+++
+++
++
++
+++
203.000
Crude methanol
+++
+++
+++
+++
++
193.000
Crude ethanol
+++
+++
+++
+++
+++
193.486
หมายเหตุ : ++ หมายถึง สารสามารถละลายในตัวทําละลายได้ตงแต่
ั 50 - 70 %
+++ หมายถึง สารสามารถละลายในตัวทําละลายได้ตังแต่ 80 - 100 %
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4.7 ผลการทดสอบฤทธิ ทางชี วภาพของสารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากต่อโรค
แคงเกอร์ในห้องปฏิ บตั ิ การ
ผลการทดสอบฤทธิการต้านเชือแบคทีเรียทีเป็ นสารเหตุของโรคแคงเกอร์ในมะนาวโดย
นําสารสกัดทีได้จากการสกัดด้วยตัวทําละลาย 5 ชนิด ได้แก่ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน
เอทิลแอซิเตรต เมทานอล และเอทานอล โดยนําสารสกัดเตรียมความเข้มข้นที 6,000 8,000 และ
10,000 ppm ตามลําดับ ซึงแสดงผลดังภาพที 4.10

ภาพที 4.10 การต้านเชือแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. Citri (Hasse) Dye
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ตารางที 3 ผลการทดสอบฤทธิการต้านเชือแบคทีเรียทีเป็ นสาเหตุโรคแคงเกอร์
ความ
ชนิ ดของสาร

Clear zone (mm)

เข้มข้น

x SD

(ppm)

ครังที
1

ครังที 2

ครังที
3

นําหมักชีวภาพสูตรผสม

8,000

7

9

9

8.3331.155

B. cereus

10,000

10

9

10

9.6670.577

6,000

7

8

8

7.6670.557

8,000

7

9

8

8.0001,000

10,000

7

13

9

9.6673.055

Crude hexane

10,000

7

9

9

8.3331.155

Crude dichloromethane

10,000

7

10

9

8.6671.528

Crude ethyl acetate

10,000

9

9

10

9.3330.577

8,000

7

9

9

8.3331.155

10,000

10

9

10

9.6670.577

6,000

7

9

8

8.0001.000

8,000

7

9

9

8.3331.155

10,000

13

10

10

11.0001.732

สารละลายคอปเปอร์
ซัลเฟต

Crude methanol

Crude ethanol

จากภาพที 10 และตารางที 3 พบว่า ผลการทดสอบฤทธิการต้านเชือแบคทีเรียทีเป็ น
สาเหตุของโรคแคงเกอร์ในมะนาว โดยนําสารสกัดทีได้จากการสกัดด้วยตัวทําละลาย 5 ชนิด
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ได้แก่ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอสทิลแอซิเตรต เมทานอล และเอทานอล เตรียมความเข้มข้น
ระหว่าง 6,000 8,000 และ 10,000 ppm ตามลําดับ เปรียบเทียบกับสารละลายคอปเปอร์ซลั เฟต
และนําหมักชีวภาพสูตรผสม B. cereus พบว่า สารสกัดหยาบเอทานอลสามารถต้านเชือ
แบคทีเรียได้ดที สุี ดมีค่าเฉลียของวงโชนใสที 11.00 mm ซึงมีคา่ เฉลียของวงโซนใสมากกว่า
สารละลายคอปเปอร์ซลั เฟตและนําหมักชีวภาพสูตรผสม B. cereus
4.8 ผลการทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากต่อ
โรคแคงเกอร์ในแปลงทดลอง
การทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัด สมุน ไพรหนอนตายหยากต่ อโรคแคงเกอร์
เปรีย บเทีย บสารละลายคอบเปอร์ซ ลั เฟตและนํ าหมักชีวภาพสูต รผสม B. cereus โดยเตรีย ม
ความเข้ม ข้น เป็ น 10,000 ppm แล้ ว นํ า ไปฉี ด พ่ น ต้ น มะนาวทีเกิด โรคแคงเกอร์ทุ ก ๆ 1 วัน
แสดงผลดังภาพที 4.11 และตารางที 4.4

ภาพที 4.11 ผลการการฉีดพ่นสารสกัดหนอนตายหยาก
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ภาพที 4.12 ผลทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารละลายคอปเปอร์ซลั เฟต

ภาพที 4.13 ผลการฉีดพ่นนําหมักชีวภาพสูตรผสม B. cereus
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ตารางที 4.4 ผลการต้านเชือแบคทีเรียทีเป็ นสาเหตุโรคแคงเกอร์มะนาวในแปลงทดลอง เมือฉีด
พ่นทุก 1 วัน จนครบ 2 สัปดาห์
ชนิ ดของสาร

หนอนตายหยากเอทานอล
สารละลายคอป
เปอร์ซลั เฟต
นําหมักชีวภาพ
สูตรผสม B.
cereus

หมายเหตุ

ความ
เข้มข้น
(ppm)

5

จํานวนวันทีฉี ดพ่นสาร
6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

12

13

14

10,000

_

_

_

_

+

+

+

++

++

++

++

10,000

_

_

+

# # # # # # #

#

#

#

#

10,000

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

+

_

+

_

_

- หมายถึง สารยังไม่ตา้ นเชือแบคทีเรียทีเป็ นสาเหตุโรคแคงเกอร์
+ หมายถึง สารเริมต้านเชือแบคทีเรียทีเป็ นสาเหตุโรคแคงเกอร์
++ หมายถึง สารต้านเชือแบคทีเรียทีเป็ นสาเหตุโรคแคงเกอร์ได้ 50 %
+++ หมายถึง สารต้านเชือแบคทีเรียทีเป็ นสาเหตุโรคแคงเกอร์ได้ 100 %
# หมายถึง ใบและกิงแห้งตาย
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4.9 ผลการทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพการต้านเพลียแป้ ง
ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรหัวหนอนตายหยากต่อเพลียแป้ ง
สีเขียวโดยเตรียมความเข้มข้นเป็ น 10,000 ppm แล้วนําไปฉีดพ่นต้นมะนาวทีเกิดโรคเพลียแป้ ง
สีเขียว โดยทําการทดสอบฤทธิ 3 ซํา พบว่า เมือฉีดพ่นสารสกัดครังที 1 เวลาผ่านไป 1 วัน
สังเกตผลการทดลอง พบว่า ยังมีเพลียแป้ งติดอยูต่ ามกิงของต้นมะนาว แต่เมือฉีดพ่นสารสกัด
ครังที 2 พบว่า แป้ งทีติดอยูก่ บั เพียแป้ งหลุดออก ลักษณะของเพลียแป้ งเปลียนจากสีขาวเป็ นสี
เขียว และตายไปในทีสุด

ภาพที 4.14 ลักษณะการเกิดเพลียแป้ งบนต้นมะนาว
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ภาพที 4.15 การฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยาก

ภาพที 4.16 ผลการฉีดพ่นสารสกัดต่อต้นมะนาวไข่
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4.10 ผลการทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพการต้านเพลี ยแป้ งสีชมพู
ผลจากการทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากต่อเพลียแป้ งสี
ชมพู โดยเตรียมความเข้มข้นของสารสกัดเป็ น 10,000 ppm แล้วนําไปฉีดพ่นเพลียแป้ ง
สีช มพูทีเกิด กับ ต้น มะนาวจํ านาน 3 ซํา จากการทดลอง พบว่ า เมือฉีด พ่น สารสกัด ครังที 1
สังเกตผลเมือเวลาผ่านไป 3 วัน ปริมาณของเพลียลดลง 60 เปอร์เซ็นต์ ตัวเพลียจะฝ่ อตายและ
หลุดจากต้นมะนาว เมือฉีดพ้นสารสกัดครังที 2 เมือเวลาผ่านไป 3 วัน ปริมาณของเพลียลดลง
80 เปอร์เซ็นต์ พบเพลียทีติดตามกิงมะนาวน้อยมาก และเมือฉีด พ่นสารสกัดครังที 3 สังเกตผล
เมือเวลาผ่านไป 3 วัน พบว่า ไม่มเี พลียเหลืออยู่

ภาพที 4.17 ลักษณะของการเกิดเพลียแป้ งสีชมพูในมะนาว
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ภาพที 4.18 การฉีดพ่นสารสกัดต่อต้นมะนาว

ภาพที 4.19 ผลการฉีดพ่นสารสกัดต่อต้นมะนาวแป้ นรําไพ
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4.11 ผลการทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพการต้านไรแดง
ผลจากการทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากต่ อไรแดง
โดยเตรียมความเข้มข้นเป็ น 10,000 ppm แล้วนํ าไปฉีดพ่นไรแดงทีเจริญเติบโตบนต้นมะนาวจํา
นาน 3 ซํา พบว่า เมือฉีดพ่นสารสกัดครังที 1 สังเกตผลเมือเวลาผ่านไป 3 วัน ปริมาณของไรแดง
ลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ เมือฉีดพ่นสารสกัดครังที 2 ปริมาณของไรแดงลดลง 70 เปอร์เซ็นต์ เมือฉีด
พ่นสารสกัดครังที 3 ไม่มไี รแดงเหลืออยู่ แสดงว่า สารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากมีฤทธิในการ
กําจัดไรแดงได้

ภาพที 4.20 ลักษณะของการเกิดไรแดงในมะนาว
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ภาพที 4.21 การฉีดพ่นสารสกัดต่อต้นมะนาว

ภาพที 4.22 ผลการฉีดพ่นสารสกัด
ผลการฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพรหนอนตายอยาก เมือเวลาผ่านไป 9 วัน บนต้นมะนาวจะ
ไม่มไี รแดงเหลืออยู่
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4.12 ผลการทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบเอทานอลในการกําจัดปลวก
ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากต่อปลวก โดย
เตรียมความเข้มข้นของสารสกัดที 10,000 ppm แล้วนําไปฉีดพ่นปลวก (ทําการทดลอง 3 ซํา)
พบว่า การฉีดพ่นสารสกัดครังที 1 เมือเวลาผ่านไป 1 วัน ยังไม่มกี ารเปลียนแปลง แต่เมือฉีดพ่น
สารสกัดครังที 2 พบว่า เหลือปลวกเพียง 10 เปอร์เซนต์

ก่อนฉีดสารสกัด

หลังฉีดสารสกัด
ภาพที 4.23 ลักษณะการทําลายและการกําจัดปลวกของสารสกัดหยาบเอทานอล
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4.13 ผลการทดสอบฤทธิ ทางชีวภาพการต้านอนุมูลอิสระ
4.13.1 การหาปริ มาณฟี นอลรวม
สารละลายมาตรฐาน Gallic acid และปริมาณฟี นอลรวมเป็ นดังตารางที 4.5, 4.6 และ
ภาพที 4.24 ดังต่อไปนี
ตารางที 4.5 ผลการศึกษาสารละลายมาตรฐาน Gallic acid ในการหาปริมาณฟี นอลรวม
ชนิ ดของสาร

ความเข้มข้น (ppm)
6.25
12.50

Gallic acid

25.00
50.00
100.00

ค่าการดูดกลืนแสงที ความยางคลืน
nm
0.057
0.102
0.576
1.125
1.686

ค่ าการดูดกลูนแสงทีความยาวคลืน 765 nm

2
y = 0.0178x + 0.0194
R² = 0.9501

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

20

40

60

80

100

120

ความเข้ มข้ น (ppm)

ภาพที 4.24 กราฟมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์ปริมาณของ Phenolic content
เมือนําค่าการดูดกลืนของสารตัวอย่างไปเทียบกับกราฟมาตรฐานจะทําให้ทราบ
ปริมาณฟี นอลรวมดังตารางที 4.6
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ตารางที 4.6 ผลการศึกษาความสามารถในการหาปริมาณฟี นอลรวมของสารสกัด
หนอนตายหยาก
ชนิ ดของสาร
Crude hexane

Crude
dichloromethane

Crude ethyl
acetate

Crude methanol

Crude ethanol

ความเข้มข้น
(ppm)
6.25
12.50
25.00
50.00
100.00
6.25
12.50
25.00
50.00
100.00
6.25
12.50
25.00
50.00
100.00
6.25
12.50
25.00
50.00
100.00
6.25
12.50
25.00
50.00
100.00

ค่า Absorbance (765 nm)
ครังที ครังที ครังที
0.021 0.023 0.022
0.021 0.023 0.025
0.023 0.025 0.024
0.024 0.024 0.031
0.034 0.029 0.034
0.046 0.041 0.040
0.041 0.049 0.043
0.053 0.063 0.053
0.079 0.079 0.077
0.139 0.138 0.113
0.020 0.020 0.020
0.022 0.023 0.022
0.026 0.023 0.021
0.028 0.028 0.020
0.027 0.033 0.028
0.020 0.021 0.021
0.020 0.022 0.021
0.021 0.022 0.021
0.021 0.022 0.022
0.022 0.023 0.022
0.052 0.049 0.042
0.060 0.061 0.060
0.062 0.061 0.063
0.078 0.070 0.069
0.073 0.076 0.073

Phenolic content (ppm)
ครังที ครังที ครังที
0.089 0.185 0.146
0.089 0.183 0.314
0.183 0.314 0.258
0.258 0.258 0.651
0.820 0.539 0.820
1.494 1.213 1.157
1.213 1.662 1.325
1.887 2.449 1.887
3.348 3.348 3.235
6.719 6.662 5.258
0.033 0.033 0.033
0.146 0.202 0.246
0.370 0.202 0.089
0.483 0.483 0.033
0.426 0.764 0.483
0.033 0.089 0.089
0.033 0.089 0.089
0.089 0.146 0.089
0.089 0.146 0.146
0.146 0.202 0.202
1.831 1.662 1.269
2.280 2.337 2.280
2.393 2.337 2.449
3.292 2.842 2.786
3.011 3.179 3.011

x SD

0.1400.048
0.1950.113
0.2520.066
0.3890.222
0.7260.162
1.2880.181
1.4000.234
2.0740.324
3.1000.065
6.2130.828
0.0330.000
0.1980.050
0.2200.141
0.3330.260
0.5580.181
0.0700.032
0.0700.032
0.1080.033
0.1270.033
0.1830.032
1.5870.288
2.2990.033
2.3930.056
2.9730.277
3.0670.097
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4.13.2 ผลการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมลู อิ สระโดยวิ ธี DPPH
ตารางที 4.9 ผลการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระของสารแต่ละชนิดด้วยเทคนิค
DPPH
ชนิ ดของสาร

Trolox

Crude hexane

Crude dichloromethane

Crude ethyl acetate

Crude methanol

Crude ethanol

ความเข้มข้น
(ppm)
6.25
12.50
25.00
50.00
100.00
6.25
12.50
25.00
50.00
100.00
6.25
12.50
25.00
50.00
100.00
6.25
12.50
25.00
50.00
100.00
6.25
12.50
25.00
50.00
100.00
6.25
12.50
25.00
50.00
100.00

ค่าการดูดกลืนแสงที ความยาว
คลืนที 520 nm
ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3
0.478
0.475
0.290
0.306
0.476
0.277
0.043
0.044
0.040
0.038
0.039
0.039
0.033
0.029
0.030
0.382
0.389
0.414
0.370
0.404
0.393
0.345
0.373
0.355
0.328
0.338
0.396
0.300
0.307
0.334
0.472
0.397
0.475
0.416
0.451
0.472
0.394
0.387
0.423
0.297
0.340
0.335
0.183
0.168
0.165
0.608
0.619
0.631
0.580
0.618
0.611
0.585
0.494
0.041
0.393
0.357
0.350
0.257
0.144
0.591
0.541
0.525
0.473
0.511

0.594
0.456
0.051
0.410
0.362
0.328
0.251
0.143
0.553
0.548
0.570
0.506
0.502

0.589
0.421
0.054
0.458
0.371
0.370
0.255
0.131
0.590
0.585
0.523
0.503
0.400

x SD

Radical Scavenging
activity (%)

0.4140.108
0.3530.108
0.0420.002
0.0390.001
0.0310.002
0.3950.017
0.389.0.017
0.3580.014
0.3540.037
0.3140.018
0.4480..044
0.4460.028
0.4010.019
0.3240.024
0.1720.010
0.6190.012
0.6030.020
0.5890.005
0.4570.037
0.0490.007
0.4200.034
0.3630.007
0.3490.021
0.2540.003
0.1390.007
0.5780.022
0.5580.024
0.5390.027
0.4940.018
0.4710.062

14.746
27.366
91.286
92.044
93.690
32.709
33.731
39.069
39.693
46.564
7.819
8.162
17.421
33.333
64.609
8.922
11.324
13.333
32.794
92.843
13.512
25.240
28.121
47.668
71.331
1.533
4.942
8.120
15.843
19.761
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ตารางที 4.10 แสดงค่า IC50 ของสารตัวอย่างในการต้านอนุมลู อิสระ
สารตัวอย่าง
Trolox
Crude hexane
Crude dichloromethane
Crude ethyl acetate
Crude methanol
Crude ethanol

IC50 (Inhibitory Concentration
50%)
2.893
49.089
46.622
165.905
115.382
108.028

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสารตัวอย่างกับค่า Inhibitory
Concentration 50% (IC50)
Inhibitory Concentration 50% (IC50)

200
150
100
50
0

IC50

Trolox

Crude
hexane

2.893

49.089

Crude
dichlorom
ethane
46.622

Crude
ethyl
acetate
165.905

Crude
methanol

Crude
ethanol

115.382

108.028

ภาพที 4.25 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสารตัวอย่างกับค่า Inhibitory concentration 50% (IC50)
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บทที 5
สรุปผลการทอดลองและข้อเสนอแนะ
5.1 บทนํา
ในบทนี คณะผู้วิจัย ได้ ส รุป ประเด็น ต่ า งๆ ทีได้จ ากการทํ า วิจ ัย ได้ แ ก่ การสกัด สาร
สมุนไพรหัวหนอนตายหยาก สมบัตทิ างเคมีเชิงฟิ สกิ ส์ การทดสอบฤทธิการต้านโรคแคงเกอร์
ในมะนาวเปรียบเทียบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดกับสารละลายคอปเปอร์ซลั เฟตและนํ าหมัก
ชีวภาพผสม B. cereus ฤทธิการต้านเพลียชนิดต่างๆ ในมะนาว ฤทธิการต้านไรแดงในมะนาว
ฤทธิการต้านปลวก การหาปริมาณฟี นอลรวมทีมีในสารสกัดหยาบจากตัวทําละลายทัง 5 ชนิด
คือ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิล แอซิ เตดเมทานอล และเอทานอล สมบัติ ท างชี ว ภาพ
(Biological activities) ในการต้านอนุ มูลอิส ระเทคนิค DPPH และถ่ ายทอดความรูส้ ู่ชุมชนจาก
สมุนไพรทีมีฤทธ์ต้านโรคแคงเกอร์ของมะนาวให้กบั ชุมชน
5.2 สรุปและวิ จารณ์ ผลการทดลอง
จากการพิจ ารณาลัก ษณะของหนอนตายหยากทางพฤกษศาสตร์ ลัก ษณะลํ า ต้ น
ลักษณะดอก การเรียงตัวของใบ ลักษณะหัว รวมทังพืนทีทีพบ ระบุได้ว่าเป็ นสายพันธุ์ Stemona
collinsae Craibr. เนืองจากเกิดตามป่ าดงดิบ เขา มีลกั ษณะลําต้นเป็ นเถา ใบรูปหัวใจปลายเรียว
ใบโตและยาว เส้น ใบวิงตามยาว ประมาณ 15 เส้น มีส ีเขีย วอ่ อ น รากเป็ นหัว เก็บ อาหารมี
ลักษณะกลมยาวเป็ นพวง ดอกมีเฉพาะกลีบดอกสีเขียวอ่อนมีเกสรสีชมพู ขนาดของดอกใหญ่
กว่าหนอนตายหยากขนาดเล็ก
การสกัดสมุนไพรหัวหนอนตายหยากโดยการสกัดด้วยตัวทําละลายทีมีลําดับขัวต่างกัน
จากตัวทําละลายทีไม่มขี วไปหาตั
ั
วทําละลายทีมีขวสู
ั งได้แก่ เฮกเซนไดคลอโรมีเทน
เอทิล แอซิเตดเมทานอล และ เอทานอล ให้ปริม าณสารสกัดหยาบที 0.0201 0.2570 0.0834
16.3792 และ 0.4466 ตามลําดับ โดยสารสกัดจากเฮกเซนให้ปริมาณสารสกัดหยาบน้ อยทีสุด
และสารสกัดจากเมทานอล ให้ปริมาณสารสกัดหยาบมากทีสุด แสดงให้เห็น ว่าสารทีมีในหนอน
ตายหยากส่วนใหญ่จดั อยู่ในกลุ่มสารทีมีขวั (ณัฐกานต์ ธิคํา) ซึงลักษณะทางกายภาพของสาร
สกัดจากเฮกเซนจะมีสเี หลืองอ่อน มีลกั ษณะเป็ นนํามัน สารสกัดจากไดคลอโรมีเทนมีสเี หลืองส้ม
ลักษณะเป็ นผง สารสกัดจากเอทิลแอซิเตดมีสสี ม้ แกมเหลืองลักษณะเป็ นผง สารสกัดจากเมทา
นอลมีลกั ษณะเหนียวหนืด และสารสกัดจากเอทานอลมีสีเหลืองลักษณะเหนียวหนืด เมือนําสาร
สกัด หยาบทัง 5 ชนิด มาทดสอบการละลายในตัวทําละลายต่ าง ๆ คือ Dimethyl formamide,
Dimethyl sulfoxide, Methanol, Ethanol และ Chloroform พบว่ า สารสกัด หยาบทัง 5 ชนิ ด
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สามารถละลายได้ดใี นตัวทําละลายทัง 5 ชนิด และเมือนําสารสกัดหยาบทัง 5 ชนิดมาวัคค่าการ
ดูดกลืนแสงสูงสุด (λmax) พบว่า สารสกัดหยาบจาก ไดคลอโรมีเทน มีค่าการดูดกลืนคลืนแสง
สูงทีสุดที 303.0 รองลงมา คือ สารสกัดจากเอทิลแอซิเตด มีคา่ การดูดกลืนคลืนแสงที 203.0
ผลการทดสอบฤทธิการต้านเชือแบคทีเรียทีเป็ นสาเหตุของโรคแคงเกอร์ในมะนาวโดย
นําสารสกัดทีได้จากการสกัดด้วยตัวทําละลาย 5 ชนิด ได้แก่ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน
เอสทิลแอซิเตด เมทานอล และเอทานอล นําสารสกัดหยาบเตรียมความเข้มข้นที 6,000 8,000
และ 10.00 ppm ตามลํ า ดับ เปรีย บเที ย บกั บ คอปเปอร์ซ ัล เฟตนํ าหมัก ชี ว ภาพสู ต รผสม
B. cereus พบว่าสารสกัดหยาบจากเอทานอลสามารถต้านเชือแบคทีเรียได้ดที สุี ดมีคา่ เฉลียของ
วงโชนใสที 11.00 ซึ งมี ค่ า เฉลี ยมากกว่ า คอปเปอร์ ซ ั ล เฟตและนํ าหมัก ชี ว ภาพสู ต รผสม
B. cereus

ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัด หยาบจากเอทานอลต่ อโรคแคงเกอร์ใน
มะนาว โดยใช้สารคอบเปอร์ซลั เฟตและนํ าหมักชีวภาพสูตรผสม B. cereus เตรียมความเข้มข้น
เป็ น 10,000 ppm แล้วนํ าไปฉีดพ่นต้นมะนาวทีเกิด โรคแคงเกอร์ทุก ๆ 1 วัน พบว่าเมือนําสาร
สกัดหยาบเอทานอลฉีดพ่นต้นมะนาวทีเกิดโรคแคงเกอร์เชือจะเริมลดลงเมือเวลาผ่านไป 5 วัน
เมือครบ 14 วัน เชือลดลงสังเกตจากบริเวณทีเกิดเชือสีจะจางลงและมองเห็นเชือได้ไม่ชดั เจน
และเมือเปรียบเทียบกับคอปเปอร์ซลั เฟตและนํ าหมักชีวภาพสูตรผสม B. cereus ซึงคอปเปอร์
ซัล เฟตจะเริมต้านเชือแบคทีเรียเมือเวลาผ่ านไป 3 วัน แต่ พบว่าบริเวณทีเกิดเชือเริมเหียวใน
วันที 4 และตายลงเมือเวลาผ่านไป 14 วัน และนําหมักชีวภาพสูตรผสม B. cereus ไม่สามารถ
ต้านเชือแบคทีเรียได้เมือใช้เวลาเพียง 14 วัน สรุปได้ว่าสารสกัดจากหนอนตายหยากมีฤทธิต้าน
การเจริญ เติบโตของเชือแบคทีเรียสาเหตุ โรคแคงเกอร์ไ ด้ดีก ว่าคอปเปอร์ซ ลั เฟตและนํ าหมัก
ชีวภาพผสม B. cereus
ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดหยาบเอทานอลต่ อเพลียแป้ งสีเขียวโดย
เตรีย มความเข้ม ข้น เป็ น 10,000 ppm พบว่า เมือฉี ดพ่น สารสกัด ครังที 1 เวลาผ่ านไป 1 วัน
พบว่ายังคงมีเพลียแป้ งติด ตามกิงของต้นมะนาวอยู่เช่นเดิมแต่เมือสังเกตลักษณะของตัวเพลีย
แป้ งไม่พบตัวเพลียแป้ งมีเพียงแป้ งทีติดอยู่กบั กิงมะนาว เมือฉีดพ่นสารสกัดครังที 2 พบว่า แป้ ง
ทีติด อยู่กบั กิงของมะนาวเริมหลุดออกลักษณะของแป้ งเปลียนจากสีขาวเป็ นสีเขียว ไม่พบตัว
เพลียแป้ งหลงเหลืออยู่เลยสรุปได้ว่าสารสกัดหยาบเอทานอลสามารถฆ่าเพลียแป้ งได้ภายใน 2
วัน
ผลจากการทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากเอทานอลต่อเพลียแป้ งสีชมพู
โดยเตรียมความเข้มข้นของสารสกัด เป็ น 10,000 ppm แล้วนํ าไปฉีด พ่นเพลียแป้ งสีชมพูทเกิ
ี ด
กับ ต้ น มะนาวจํา นาน 3 ซํ า พบว่ า เมือฉี ด พ่ น สารสกัด ครังที 1 เวลาผ่า นไป 3 วัน พบว่ า
ปริมาณของเพลียลดลง 60 เปอร์เซ็นต์โดยตัวเพลียจะฝ่ อตายและหลุดจากต้นมะนาว เมือฉีดพ่น
สารสกัดครังที 2 เมือเวลาผ่านไป 3 วัน พบว่าปริมาณของเพลียลดลง 80 เปอร์เซ็นต์ พบเพลีย
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ทีติดตามกิงมะนาวน้อยมาก และเมือฉีด พ่นสารสกัดครังที 3 สังเกตผลเมือเวลาผ่านไป 3 วัน
พบว่า ไม่มเี พลียหลงเหลืออยู่ สรุปได้วา่ สารสกัดหยาบเอทานอลมีฤทธิฆ่าเพลียแป้ งในเวลา
3 วัน
ผลจากการทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดหยาบเอทานอลต่อไรแดง พบว่า
เมือฉีดพ่นสารสกัดต่ อไรแดงจํานวน 3 ครัง ซึงครังที 1 เมือเวลาผ่านไป 3 วัน พบว่า ปริมาณ
ของไรแดงลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ ครังที 2 พบปริมาณของไรแดงลดลง 70 เปอร์เซ็นต์เมือฉีดพ่น
สารสกัดครังที 3 พบว่า ไม่มไี รแดงหลงเหลืออยู่เลย แต่เมือเวลาผ่านไป 7 วัน พบว่าไรแดงจะ
เปลียนทีอยู่จากต้นทีฉีดพ่นสารสกัดไปยังต้นทีอยูใ่ กล้เคียงโดยมีมดเป็ นตัวนํ าพา สรุปได้ว่าสาร
สกัดหยาบเอทานอลมีฤทธิในการต้านไรแดงได้
ผลการทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากต่อปลวก โดย
เตรียมความเข้มข้นของสารสกัดที 10,000 ppm ฉีดพ่นปลวก 3 ซํา พบว่า ครังที 1 เวลาผ่านไป
1 วัน ยังไม่มกี ารเปลียนแปลง ครังที 2 พบปลวกเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านันแสดงให้เห็นว่าสา
สกัดหยาบเอทานอลสามารถต้านปลวกได้
ผลการศึกษาความสามารถในการหาปริม าณฟี นอลรวมทีมีในสารสกัดหยาบจากตัวทํา
ละลายทัง 5 ชนิด คือ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลแอซิเตด เมทานอล และเอทานอล พบว่า
ปริมาณฟี นอลรวมในสารสกัดแต่ละชนิดจะแปรผันตามความเข้มข้นของสาร โดยเมือสารมีความ
เข้มข้นมากขึนปริมาณฟี นอลรวมจะเพิมขึนตามไปด้วยซึงในสารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน จะมี
ปริมาณฟี นอลรวมสูงทีสุดมีค่า 1.288, 1.400, 2.074, 3.100 และ 6.213 รองลงมาคือ เอทานอล
เฮกเซนเอทิลแอซิเตด และเมทานอล ตามลําดับ
ผ ล การต้ าน อ นุ มู ล อิ ส ระเท ค นิ ค DPPH method พ บ ว่ า ส ารส กั ด ห ย าบ จ าก
ไดคลอโรมีเทน มีป ระสิท ธิภ าพในการต้านอนุ มูล อิส ระ DPPH ได้ดีท ีสุด มีค่า IC50 เท่ า กับ
46.622รองลงมา คือ สารสกัดหยาบจากเฮกเซน ค่า IC50 เท่ากับ 49.089

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ควรมีการนําสารสกัดหยาบหนอนตายหยากทดลองใช้กบั พืชเศรษฐกิจชนิดอืนๆ
5.3.2 ควรมีการพัฒนาสารสกัดหยาบเอทานอลให้เป็ นผลิตภัณฑ์ทเป็
ี นทีรูจ้ กั และผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมต่อไป
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