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Abstract 

 
 The effects of Pomelo (Cirtus maxima Merr.) crude extract on inhibition of 
Vibrio harveyi and Vibrio parahaemolyticus using 95% ethanol and hexane as 
solvent. At concentrations of 100% and diluted with distilled water in the ratio of 
concentration 1:1 1:2 1:4 and 1:6. Extracts from pomelo peel with 95% ethanol study 
efficiency to inhibit the growth of two bacteria species by disc diffusion method. The 
diametric clear zone were 0.77, 0.67, 0.47 and 0.50 mm respectively, and the group 
was diluted with distilled water in the ratio of concentration 1: 6 was happened clear 
zone. The diametric clear zone of the transparent in all concentrations was no 
statistically significant difference (P ≥ 0.05). The effect of extract from Pomelo Peel 
with 95% ethanol on inhibition of infections Vibrio harveyi by agar well diffusion 
method. The diametric clear zone were 2.03, 1.53, 0.47 and 0.50 mm. respectively, 
The diametric clear zone of the transparent in all concentrations was no statistically 
significant difference (P ≥ 0.05). The effect of extract from Pomelo Peel with 95% 
ethanol on inhibition of infections Vibrio parahaemolyticus by agar well diffusion 
method. The diametric clear zone were 2.10, 1.67, 1.50 and 1.53 mm. respectively. 
The diametric clear zone of the transparent in all concentrations was no statistically 
significant difference (P ≥ 0.05). The extract from Pomelo Peel by hexane solvent not 
found the diametric clear zone in inhibition of Vibrio harveyi and Vibrio 
parahaemolyticus. 
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The effects of Pomelo (Cirtus maxima Merr.) crude extract 
on inhibition of Vibrio harveyi and Vibrio parahaemolyticus 

 
บทน า 

 
 การเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบพัฒนาที่เกษตรกรจะปล่อย
ลูกกุ้งลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นสูง มีการให้อาหารส าเร็จรูปที่มีโปรตีนสูงจึงท าให้มีของเสียสะสม
ในบ่อเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการเลี้ยง ส่งผลท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมลงท าให้กุ้งอ่ อนแอและมี
สุขภาพไม่ดีท าให้ผลผลิตต ่ากว่าเป้าหมาย โรคที่ส าคัญซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมในบ่อไม่
เหมาะสมส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะกลุ่มแบคทีเรียวิบริโอ (Vibrio spp.) (Nash 
et al., 1992; Lightner, 1996) โรคติดเชื้อวิบริโอ เช่น V. parahaemolyticus, V. harveyi, V. 
vulnificus เป็นต้น เมื่อกุ้งมีการติดเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวจะไม่สามารถจะรักษาได้ด้วยการใช้ยา
ปฏิชีวนะ เนื่องจากกุ้งมีอาการป่วยเรื้อรังจนถึงระยะที่กุ้งไม่กินอาหารการรักษาจึงไม่ได้ผล อีกทั้งการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษามีผลต่อกุ้งขาวโดยทางตรงคือ การที่ได้รับสารปฏิชีวนะเป็นเวลานานส่งผล
ให้แบคทีเรียก่อโรคเกิดการดื้อยาและการให้สารปฏิชีวนะเป็นเวลานานโดยไม่มีระยะหยุดอาจ
ก่อให้เกิดสารตกค้างในเนื้อกุ้งขาวได้ เมื่อผู้บริโภคบริโภคกุ้งเหล่านี้เข้าไปจะมีการสะสมสารปฏิชีวนะ
เหล่านี้ในระยะยาวในร่างกาย (Timboontum, 2001) เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องหาผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติที่เป็นพืชสมุนไพรต่างมาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ เพ่ือเป็นอีกทางเลือกในการป้องกันโรคใน
สัตว์น้ า ส้มโอเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ท าให้มีเศษเหลือ
ใช้ทางการเกษตรเป็นจ านวนมากที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ อาทิเช่น ในส่วนเปลือกส้มโอที่ดู
จะไม่มีคุณค่าและเหลือทิ้ง ซึ่งมีต่อมน้ ามันที่เป็นตุ่มเล็กๆ ที่บริเวณผิว และยังมีน้ ามันหอมระเหย 0.3-
0.9 %  ซึ่งประกอบด้วย geraniol, linolool, citralและ methylanthranilate เป็นส่วนหญ่ (วิทย์
เที่ยง บูรณธรรม, 2542) และสารกลุ่ม flavonoids เมื่อสกัดเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ จะ
มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในทางเดินอาหาร (ส านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.)  
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ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย Vibrio harveyi และ Vibrio parahaemolyticus เพ่ือเป็นแนวทางน าสารสกัดจาก
ธรรมชาติมาใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะและป้องกันการเกิดโรคแบคทีเรียในกุ้ง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi 
และ Vibrio parahaemolyticus 

2. เพ่ือศึกษาระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากเปลือกส้มโอ ต่อการยับยั้งเชื้อ Vibrio 
harveyi และ Vibrio parahaemolyticus 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 
1. ทราบประสิทธิภาพของสกัดจากเปลือกส้มโอ ต่อการยับยั้งเชื้อ Vibrio harveyi และ 

Vibrio parahaemolyticus 
2. ทราบระดับความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกส้มโอ ต่อการยับยั้งเชื้อ Vibrio harveyi และ 

Vibrio parahaemolyticus 
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ตรวจเอกสาร 
 

1. Vibrio spp. 
 
 Vibrio spp. จัดอยู่ในครอบครัว (family) Vibrionaceae (Buamann et al., 1971) ซึ่งมี
หลายสายพันธุ์ (strain) และหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคทั้งในคนและสัตว์ทะเลโดยเฉพาะโรค 
bacterial septicemia ในกุ้งกุลาด าของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Anderson et al., 
1988) Vibrio spp. เป็นแบคทีเรียแกรมลบมีโครงสร้างของ DNA ประกอบด้วย Guanine และ 
Cytosine 38-51 เปอร์เซ็นต์ มีรูปร่างเป็นท่อนโค้ง (curved rods) หรือตรงขนาด 0.3-0.5 × 1.4-
2.6 ไมโครเมตร (Ingis et al., 1993) เคลื่อนตัวด้วยแส้เพียงหนึ่งเส้น (polar flagellum) แส้มีถุงหุ้ม
อีกชั้น (sheathed flagella) ไม่สร้างสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและไม่สร้างสปอร์ (ขจรและคณะ, 2536) 
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญคือ 18-37 องศาเซลเซียส สามารถเจริญได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปที่
มีการเติมเกลือ 1.5-3.5 เปอร์เซ็นต์ (ชลอ, 2528) แต่ลักษณะโคโลนีที่เห็นไม่แตกต่างจากแบคทีเรีย
กลุ่มอ่ืนท าให้ยากในการจ าแนกชนิดจึงมีอาหารเลี้ยงเชื้อจ าเพาะ (selective media) ของแบคทีเรีย
ในน้ า (aquatic bacteria) คืออาหารแข็ง Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose (TCBS) ซึ่งจะ
แยกลักษณะโคโลนีได้หลังจากเพาะเลี้ยงบน TCBS เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมงที่ 35 องศาเซลเซียส กลุ่ม
Vibrio spp. ที่สามารถใช้น้ าตาลซูโครสได้จะมีโคโลนีขนาดปานกลางขอบเรียบทึบแสงขอบโคโลนีเห็น
เป็นสีเหลืองบน TCBS agar ส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถใช้น้ าตาลซูโครสจะให้โคโลนีสีเขียวมะกอก (olive-
green) (นันทนะ, 2537) Vibrio spp. เป็นแบคทีเรียที่สามารถเจริญได้ทั้งในสภาพที่มีออกซิเจนและ
ไม่มีออกซิเจน (facultative anaerobe) และสามารถใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งอาหารและให้พลังงาน 
(chemoorganotrophs) ไวต่อสารประกอบ vibriostat 2, 4-diamino-6, 7-diisopropylpteridine 
phosphate (0/129) และ novobiocin ให้ผลบวกต่อปฏิกิริยาออกซิเดสในการใช้น้ าตาลกลูโคสให้
กรดและส่วนใหญ่ไม่ให้ก๊าซนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนไนเตรตได้อีกด้วย (Ingis et al., 1993) 
 Vibrio spp. เป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในน้ ากร่อยหรือบริเวณแหล่งน้ าที่มีค่าความเค็ม
ช่วงกว้างดังนั้นจึงสามารถพบ Vibrio spp. ในบ่อเลี้ยงกุ้งเพ็ญศรีและโสภณ (2540) ศึกษาปริมาณ
แบคทีเรียรวมและ Vibrio spp. รวมในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบพัฒนาและในคลองธรรมชาติบริเวณที่มี
การเลี้ยงกุ้งกุลาด าอย่างหนาแน่นในจังหวัดสตูลพบว่ามีปริมาณ Vibrio spp. ในบ่อเลี้ยงกุ้งและใน
คลองธรรมชาติอยู่ระหว่าง 1.09 × 102 – 5.5 × 103 cfu/ml (ลิลา และคณะ, 2539) นอกจากนี้ยัง
พบว่าการเลี้ยงกุ้งที่มี Vibrio spp. ตั้งแต่ 103 cfu/ml ขึ้นไปมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้กุ้งเกิดโรค
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคุณภาพน้ าในบ่อเนื่องจาก Vibrio spp. เป็นแบคทีเรียแบบฉวยโอกาส (Opportunistic 
bacteria) (ชลอ, 2530) ถ้าคุณภาพน้ าไม่เหมาะสมและการเลี้ยงที่หนาแน่นเกินไปท าให้กุ้งเกิด
ความเครียดส่งผลให้กุ้งไม่แข็งแรง Vibrio spp. ก็จะฉวยโอกาสเข้าท าอันตรายกุ้งเป็นผลให้กุ้งป่วย
และตายได้ลักษณะเช่นนี้เป็นการเกิดโรคแบบทุติยภูมิ (secondary infection) โดยมีปัจจัยเสริมใน
การเกิดโรคคือเชื้อจะต้องมีความรุนแรงต่อกุ้งและขึ้นกับชนิดของเชื้อด้วย Vibrio spp. บางสายพันธุ์
จะท าให้เกิดโรคต่อเมื่อกุ้งเครียดหรืออ่อนแอมากจากลักษณะการติดโรคแบบทุติยภูมินี้เป็นสาเหตุให้
กุ้งมีอัตราการตายอย่างรุนแรง (Liao et al., 1992) 
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2. ชนิดของ Vibrio spp. ที่ก่อให้เกิดโรคในกุ้งท่ีส าคัญ 
 
 2.1 Vibrio parahaemolyticus มีลักษณะเป็นโคโลนีสีเขียวแท่งสั้น (short rod) ติดสี    
แกรมลบเคลื่อนที่ได้ออกซิเดสเป็นบวกสามารถเจริญได้ทั้งในสภาพที่มีและไม่มีอากาศเจริญได้ใ น
ระดับความเข้มข้นของเกลือตั้งแต่ 3-10 เปอร์เซ็นต์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
Tryptic Soy Broth (TSB) ที่มีค่า pH ระหว่าง 5-11 แต่ที่ pH 7.2 เหมาะที่สุดส าหรับการ
เจริญเติบโต (สถาพร และอุษณีย์, 2535) และการศึกษาของเกรียงศักดิ์และคณะ (2524 ก) พบว่าการ
แพร่กระจายของเชื้อนี้ในบริเวณอ่าวไทยตอนบนของทะเลอันดามันเชื้อมีการแพร่กระจายทั่วไปตาม
แนวชายฝั่งของบริเวณท่ีศึกษาโดยเฉพาะในตะกอนดินและยังพบทั่วไปตามธรรมชาติจากน้ าทะเลและ
สัตว์ทะเลเช่นกุ้งหอยปูนอกจากนี้ Escartan and Sinolinding (1996) ศึกษาโรควิบริโอซีส 
(vibriosis) ในกุ้งกุลาด าในบ่อเลี้ยงพบว่า V. Parahaemolyticus เป็นชนิดที่พบมากที่สุดถึง 82.9 
เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับ Ruangpan and Kitao (1991) ที่พบว่ากุ้งที่เป็นโรค 204 ตัวอย่างนั้น
สามารถแยกเชื้อได้เป็น Vibrio spp. 83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งประกอบด้วย V. parahaemolyticus      
47 เปอร์เซ็นต์ และ V. vulnificus 36 เปอร์เซ็นต์ และจากการแยกเชื้อวิบริโอจากตับและตับอ่อน
ของกุ้งกุลาด าที่ป่วยเป็นโรคจากฟาร์มกุ้งทั่วประเทศพบว่าเป็น V. Parahaemolyticus มากที่สุดคือ 
27.03 เปอร์เซ็นต์ (อมรชัย, 2536) นอกจากนี้ V. Parahaemolyticus ยังก่อให้เกิดการตายอย่างสูง
ใน brown shrimp ที่จับได้ในอ่าว Galveston อีกด้วย (Sinderman, 1977) และยังเป็นสาเหตุ
ส าคัญในการเกิดโรคท้องร่วงในคนซึ่งโรคติดเชื้อชนิดนี้จะพบได้ตลอดปีสามารถตรวจพบเชื้อชนิดนี้ใน
หอยมากกว่าสัตว์ทะเลชนิดอื่น (ชลอ, 2528) 
 
 2.2 Vibrio harveyi เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปร่างเป็นแท่งสั้นเคลื่อนไหวด้วย
polarflagellum ผลิตเอนไซม์ catalase, cytochrome oxidase, amylase, gelatinase, lipase
และสามารถย่อย lysis และ ornithine แต่ไม่สามารถย่อย arginine ให้กรดจากการใช้เซลโลไบโอ
สกลูโคส, ซูโครส, ทรีฮาโลส, ฟรุคโตส, มอลโตส, ราฟฟิโนส และกาแลคโตส แต่ไม่ให้กรดจากการ
ใช้อะราบิโนส, อินโนซิทอล และแลคโตส สามารถเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส แต่ไม่
สามารถเติบโตที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และสามารถเติบโตในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ 1.6 
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีความไวต่อ Vibriostatic agent (0/129) (Austin and Austin, 1993)    
V. harveyi จะมีปะปนในน้ าทะเลแต่ถ้ามีอยู่ในปริมาณสูงจะสามารถก่อให้เกิดโรคกุ้งเรืองแสงหรือโรค
เพชรพลอยเมื่อเกิดโรคนี้ลูกกุ้งจะอ่อนแอไม่ว่ายน้ าไม่กินอาหารตัวขุ่นขาวจะสังเกตลูกกุ้งในเวลา
กลางคืนที่มืดสนิทไม่มีแสงจะเห็นแสงสีเขียวลอยขึ้นลงตามการเคลื่อนไหวของน้ าซึ่งเป็นลูกกุ้งที่ตาย
และใกล้ตายเมื่อน ากุ้งเรืองแสงมาเขี่ยลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MSWC หรือ LM บ่มไว้ประมาณ 12-18 
ชั่วโมง จะมีกลุ่มแบคทีเรียเรืองแสงขึ้นบนอาหารนั้น (ลิลา, 2529) โรคเรืองแสงท าอันตรายต่อกุ้ง
เศรษฐกิจจ าพวกกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) กุ้งกุลาด า (Penaeus monodon) และกุ้ง
ก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในช่วงลูกกุ้งวัยอ่อนระยะ nauplius จะมีความไวมาก
ที่สุดรองลงมาคือระยะ mysis และ post larva จะมีความทนทานดีกว่า (ปภาศิริ, 2538) ซ่ึง
สอดคล้องกับรายงานของดารุณีและคณะ (2530) ส าหรับแหล่งที่พบ V. harveyi ในตัวกุ้งมากที่สุด
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ได้แก่ บริเวณ midgut ที่อยู่ในตัวแม่กุ้งซึ่งมันจะหลุดออกมาพร้อมกับไข่ในระหว่างที่มีการผสมพันธุ์
วางไข่ (Lavilla – Pitogo et al., 1992) Abraham and Manley (1995) ยังได้รายงานถึงการติด
เชื้อ V. harveyi ของกุ้งขาวลายเสือ (P. indicus) ในประเทศอินเดียส่วนในกุ้งม้าลาย (P. japonicus) 
ก็พบการติดเชื้อเช่นกันในประเทศไต้หวัน (Liu et al., 1996) ส าหรับประเทศไทยมีรายงานการตรวจ
พบการติด V.harveyi ครั้งแรกในระยะ nauplius ของกุ้งแชบ๊วย (P. merguiensis) (ดารุณี และ
คณะ, 2530) 

 
3. สารในเปลือกส้มโอ 
 
 เปลือกส้มโอที่มีสีขาว คือส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (mesocarp) มีชื่อเรียกว่า albedo 
และส่วนสีเขียวที่อยู่ภายนอกสุดคือเปลือกผลชั้นนอก (exocarp) มีชื่อเรียกว่า flavedo สารส าคัญที่
พบในเปลือกส้มโอ (ทั้งส่วนที่เขียวและสีขาว) ส่วนใหญ่จะเป็นสารกลุ่มของน้ ามันหอมระเหย และสาร
กลุ่ม flavonoids เช่น naringenin, naringin, hesperetin, hesperidin, apigenin, poncirin และ 
eriocitin มีรายงานการวิจัยว่าสารสกัดเฮกเซนและสารสกัดเอทานอลของเปลือกส้มโอส่วนที่มีสีขาวมี
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในทางเดินอาหาร เช่น Bacillus cereus, B. subtilis, Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Salmonella 
typhimurium (Fisher and Phillips, 2006) 
 
4. ถิ่นก าเนิดส้มโอ 
 
 ในต าราหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับส้มโอ มักมีการระบุแหล่งก าเนิดของส้มโอว่ามีถิ่นก าเนิดที่
เกาะมลายูและอินเดียตะวันออก หมู่เกาะโปลีเวีย เทือกเขาหิมาลัยและจีน สาเหตุเนื่องมาจากผู้ที่
สนใจศึกษาเรื่องของส้มโอ มักเป็นฝรั่งชาติตะวันตกซ่ึงมีเมืองขึ้นอยู่ในเอเชียเมื่อได้ไปเห็นส้มโอมีขึ้นอยู่
ที่ใด ก็เหมาเอาว่าที่นั่นเป็นถิ่นก าเนิดของส้มโอ แต่จากการส ารวจพบว่าประเทศไทยมีเชื้อพันธุ์ส้มโอ
มากที่สุดในโลก (ค าว่า “เชื้อพันธุ์” หมายถึงปริมาณความผันแปรที่มีอยู่ในพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง) และ
บัดนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันในวงการวิทยาศาสตร์แล้วว่าประเทศไทยเป็นถิ่นก าเนิดของส้มโอ (กรม
วิชาการเกษตร, 2544) 

 
5. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของส้มโอ 
 
 ส้มโอมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus grandis Linn. หรือ Citrus maxima Merr. ส่วนชื่อ
สามัญเรียก Pummelo , Pomelo, Pumelo, shaddock และ Forbidden fruitชื่อไทยเรียกผลไม้
ชนิดนี้ว่า ส้มโอ แต่ในบางท้องถิ่นของประเทศไทยเช่น ภาคเหนือ เรี ยก มะขุน มะโอ ที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เรียก ลังอู ส่วนภาคใต้เฉพาะในจังหวัดที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ เรียก ลีมาบาหลี ซึ่งเป็น
ภาษามาเลย์ มาจากค าว่า Limau Bali ซึ่งแปลว่าส้มโอ 
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           ส้มโอเป็นผลไม้ตระกูลส้มที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถปลูกและ
เจริญเติบโตได้ดีในทุกภูมิภาค ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีจึงเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ท าให้ส้มโอเป็นผลไม้ส่งออกที่ส าคัญชนิดหนึ่ง (สมคิด , 2548)   
ส้มโอเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลส้ม (Rustaccae) ส้มโอจัดเป็นผลไม้กึ่งเมืองร้อนที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศ
ไทย เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลาง ความสูงของพุ่มประมาณ 5-15 เมตร ซึ่งมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ดังนี้ (เกษตรคิวเซ, 2546) 
 5.1 ล าต้น: ล าต้นมักเป็นเหลี่ยมไม่ได้รูปทรงแน่นอนสูงประมาณ 5-15 เมตร กิ่งก้านสาขาที่
แตกมากมายจะโน้มกิ่งลงเป็นทรงพุ่มสวยงาม  
 5.2 ใบ: ใบมีขนาดใหญ่ แผ่นใบมีความกว้าง 2–12 เซนติเมตร และยาว 5–20 เซนติเมตร มี
รูปร่างคล้ายรูปไข่ หรือรูปไข่ยาว ๆ หรือรูปโล่ ส่วนของฐานใบแหลมป้านหรือกลมบริเวณปลายสุด
ของใบมักมีรอยเว้าเล็กน้อย  
 5.3 ดอก: มีดอกขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 3–7 เซนติเมตร อาจเกิดเป็นดอก
เดี่ยวหรือดอกเป็นช่อที่บริเวณซอกใบ แต่ละช่อมีดอกจ านวน 2–10 ดอก  
           5.4 ผล: ผลมีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางผลประมาณ 10 – 30 
เซนติเมตร รูปทรงผลมีตั้งแต่ทรงแป้น (oblate) กลม (pear – shaped หรือ pyriform) เปลือกผล
หนาและเกาะติดเนื้อ ภายในมีน้ าที่มีกลิ่นหอมและรสอมเปรี้ยว สีเนื้อมีตั้งแต่ขาว เหลืองครีม ขาวอม
เขียว ชมพูจนถึงแดง 
 5.5 เมล็ด: มีสีขาวอมเหลือง มีขนาดใหญ่และมีลักษณะที่เรียกว่า highly zygotic seed (มัก
เรียกว่า monoembryony) คือไม่มี nucellar embryo จ านวนเมล็ดในแต่ละผลจะแตกต่างกันตาม
พันธุ์ หนึ่งเมล็ดจะเพาะได้เป็นต้นกล้า เพียงต้นเดียวและจะกลายพันธุ์ไป 
 
6. พันธุ์และลักษณะประจ าพันธุ์ของส้มโอ 
  
 มีแหล่งปลูกเช่นเดียวกับพันธุ์ขาวทองดี ปลูกมากที่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับ
การตั้งชื่อใหม่ว่า “ขาวอุดมสุข” ซึ่งก็เป็นพันธุ์เดียวกับพันธุ์ขาวน้ าผึ้งนั่นเอง 
 ลักษณะโดยทั่วไป ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณกลางผล ประมาณ 15 – 
18 เซนติเมตร ลักษณะภายนอกของผลจะคล้ายกับพันธุ์ขาวใหญ่มาก แต่มีขนาดผลที่เล็กกว่า ผลมี
ความสูงประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ลักษณะผลมีจุกแต่ไม่เด่นชัด ภายในผล มีประมาณ 11 - 12 
กลีบ ผนังกลีบสีขาวตัวกุ้งใหญ่กว่าพันธุ์ขาวทองดี เนื้อกุ้งเป็นสีน้ าผึ้ง รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ให้ผล
ดก ในบางแหล่งหรือบางฤดูกาล ส้มโอพันธุ์นี้จะไม่มีเมล็ด ราคาของส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้งจะใกล้เคียง
กับพันธุ์ขาวทองดี 
 
7. สารสกัดหยาบ (crude extract) 
          สารสกัดเบื้องตนจากสมุนไพรที่ยังไมถึงขั้นสารบริสุทธิ์ กรรมวิธีการสกัดไมยุงยากซับซอน 
สามารถน าไปใชประโยชนไดโดยตรงหรือตองผานกรรมวิธีผลิตกอนที่จะน าไปท าผลิตภัณฑ ตามวิธี
ของ นิธิ (2555) 
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7.1 กระบวนการสกัดส่วนสกัดหยาบ 
 7.1.1 การสกัดด้วยตัวท าละลาย (solvent extraction) 
  7.1.1.1 การสกัดสารและแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโมกราฟฟิกเป็นการท าให้สารมี
ความบริสุทธิ์ขึ้น โดยอาศัยการละลายที่แตกต่างกันและเป็นเทคนิคที่นิยมแยกสารต่างๆออกจากสาร
ผสม การทดลองนี้จะสกัดสารรงควัตถุ (pigment) ออกจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและจากผลติภัณฑ์
ส าเร็จรูปและน าสารสกัดที่ได้ไปตรวจสอบความบริสุทธิ์และวามเหมือนกัน ( identity) ด้วยวิธีโครมา
โทกราฟฟ่ี 
  7.1.1.2 การแยกสารบางชนิดออกจากสารผสมโดยใชตัวท าละลายสกัดออกมานั้น
เป็นเทคนิคที่ใชกันมากในเคมีอินทรียสารผสมที่น ามาสกัดเปนสารจากผลิตภัณฑธรรมชาติสารจาก
การสังเคราะหในห้องปฏิบัติการหรือสารจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การสกัดสารดวยวิธีนี้อาศัย
สมบัติของการท าละลายของสารที่ตางกันในตัวท าละลายชนิดตางๆ สารผสมที่น ามาสกัดอาจเปนได
ทั้งของแข็งและของเหลว แตตัวท าละลายที่ใชสกัดมักเปนของเหลว 
 
 7.2 หลักการเลือกตัวท าละลายใหเหมาะสมกับสารที่ตองการแยก 

7.2.1 ตัวท าละลายสามารถละลายสารที่ตองการสกัดได  
7.2.2 ตัวท าละลายจะตองไมละลายสารอื่นๆท่ีเราไมตองการสกัด 
7.2.3 ตัวท าละลายจะตองไมท าปฏิกริยากับสารที่เราตองการสกัด ตัวท าละลาย 

สามารถแยกออกจากสารที่เราตองการสกัดไดงาย มีจุดเดือดต่ า ระเหยงาย 
 7.2.4 ตัวท าละลายไมเปนพิษ และมีราคาถูก 
 
 7.3 หลักการสกัดสารดวยตัวท าละลาย 
 เติมตัวท าละลายที่เหมาะสมลงในการที่เราตองการสกัด จากนั้นก็เขยาแรงๆหรือน าไปตมเพ่ือ
ใหสารที่เราตองการจะสกัดละลายในตัวท าละลายที่เราเลือกไว สารที่เราสกัดไดนั้นยังเปนสารละลาย
อยู ถาเราตองการท าใหบริสุทธิ์เรา ควรจะน าสารที่ไดไปแยกตัวท าละลายออกมากอนอาจจะนาไป
ระเหยหรือน าไปกลั่นตอไปตัวอยางเชน การสกัดน้ าขิงจากขิง การสกัดคลอโรฟลลของใบไม 
 

7.4 ประโยชนของการสกัดดวยตัวท าละลาย 
 7.4.1 ใชสกัดน้ ามันพืชจากเมล็ดพืช เชนน้ ามันงา ร า ถั่ว ปาล์ม นุ่น บัว นิยมใช้เฮกเซน 
เปนตัวท าละลาย  

7.4.2 สกัดสารมีสีออกจากพืช  
7.4.3 ใชสกัดน้ ามันหอมระเหยออกจากพืช  
7.4.4. ใชสกัดยาออกจากสมุนไพร 
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8. เอทานอล (Ethanol) 
 
 เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) หรือเกรนแอลกฮอล (Grain 
alcohol) หรือแอลกอฮอล เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีหมู ไฮดรอกซิล (-OH) ตออยูกับสาย
โซของไฮโดรคารบอน มีสูตรทางเคมีคือ C2H5OH โดยทั่วไปสามารถผลิตได 2 วิธี คือ 
 1. การสังเคราะหท์างเคมี (Chemical Synthesis) โดยใช้เอทิลีน (Ethylene) ที่เป็นผลิตผล

พลอยได้จาก ปิโตรเลียมเป็นวตัถดุบิ เอทานอลท่ีผลิตโดยวิธีนีไ้มส่ามารถนํามาบริโภคได้ 
 2. การหมักโดยใชเชื้อจุลินทรีย์ (Yeast Fermentation) โดยเชื้อยีสตจะใชน้ าตาลกลูโคสเป็น
อาหารและเปลี่ยนเปนเอทานอลโดยผานกระบวนการที่เรียกวาไกลโคไลซิส (Glycolysis) ในสภาวะที่
ไมมีออกซิเจนวัตถุดิบที่มีน้ าตาลกลูโคสเป็นองค์ประกอบสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่วัตถุดิบ
ประเภทน้ าตาล เช่น อ้อยและกากน้ าตาล วัตถุดิบประเภทแป้ง เช่น มันส าปะหลังข้าว ข้าวโพด และ
อ่ืนๆ และประเภทสุดท้ายคือวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulosic material) ที่
ประกอบด้วย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เช่น ฟางข้าว กากอ้อย และซังข้าวโพด เป็นต้น 
 
8.1 คุณสมบัติของเอทานอล 
 
 8.1.1 เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ระเหยได้ จุดไฟติด มีพีเอชเป็นกลาง 
 8.2.2 มีจุดเดือดที่ 78 องศาเซลเซียส แต่สามารถระเหยได้แม้ที่อุณหภูมิต่ า 
 8.3.3 สามารถผสมเข้ากันได้ดีกับน้ าและตัวท าละลายอินทรีย์อ่ืนๆ เช่น อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม 
 8.4.4 ให้พลังความร้อนประมาณ 12,800 บีทียูต่อปอนด ์

 
8.2 ประโยชนจากเอทานอล 
 
 8.2.1 ใชเปนตัวท าละลาย (Solvent) ในอุตสาหกรรมยา เครื่องส าอางค์ ผลิตน้ าหอม และ
อ่ืนๆ 

8.2.2 ใชเปนสารฆาเชื้อโรค เชน น้ ายาฆาเชื้อ 
8.2.3 ใชผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดตางๆ 
8.2.4 ใชเปนเชื้อเพลิง 

 
9. เฮกเซน (Hexane) 
  
          ในทางการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หากต้องการแยกสารหลายๆชนิดที่ผสมกันอยู่ออกจากัน
นั้นท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสาร หากต้องการแยกต้องการแยกสารอินทรีย์ออกจากสาร
ผสมมักจะใช้วิธีการสกัด (Extraction) ซึ่งจะใช้ตัวท าละลายที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องละลายสารอินทรีย์
ที่ต้องการสกัดได้ดี ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับสารละลายของของผสมและไม่ควรละลายสิ่งเจือปนหรือ
สารที่ไม่ต้องการ ตัวท าละลายชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ คือ เฮกเซน (Hexane) เฮกเซนถือว่าเป็นตัวท า
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ละลายที่อยูใ่นผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวหลายๆชนิด เช่น ใช้ผสมสีหรือกาวในงานเฟอร์นิเจอร์ งานพ่นหรืองาน
ทาสี งานทากาวรองเท้า ส าหรับโรงงานที่ใช้เฮกเซนได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมน้ ามันพืช และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (จุไรรัตน์, 2010) 
  
9.1 คุณสมบัติของเฮกเซน 
 
 9.1.1 เป็นของเหลวใสไม่มีสี ระเหยง่าย มีกลิ่นเฉพาะตัว และเป็นสารไวไฟ  
 9.1.2 ติดไฟให้เปลวไฟสว่าง ไม่มีควัน 
  
9.2 ประโยชนจากเฮกเซน 
 
 9.2.1 ใช้เป็นสารท าละลายในอตสุาหกรรม 
 9.2.2 ใช้เป็นสารท าความสะอาดในอุตสาหกรรมพิมพ์ภาพ สิ่งทอ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และผลิต
รองเท้า 

9.2.3 อยู่ในส่วนประกอบของกาวที่ใช้ในการติดตั้งหลังคา การท ารองเท้า และ
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

9.2.4 เป็นส่วนประกอบในน้ ามันเชื้อเพลิง กาวประเภทแห้งเร็ว และกาวยางน้ า 
(rubber cement) 
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 
 

1.อุปกรณ์และสัตว์ทดลอง 
 

1. เครื่องมือ 
1.1 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) รุ่น Memmert D 06064 Modell 800 
1.2 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง (Analytical Balance; 2 digits) รุ่น Metter 

Toledo PB1502 - L 
1.3 หม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave) ร่น Sanyo Autoclave MLS -3780 
1.4 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator complete set) รุ่น CCA-

111-CE 220 50Hz  
1.5 ไมโครปิเปต (Micropipette) 
1.6 ตู้เขี่ยเชื้อ (Microbiological cabinet) รุ่น Clean Serial No.0678 (Lamina 

Flow) 
1.7 เตาให้ความร้อน (Hot plate) รุ่น Wellab Model W sahs 2 
1.8 ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) รุ่น Memmert Beschikung – Loading 

Modell 100-800 
1.9 เครื่องหมุนเหวี่ยง (Hermle) รุ่น Z300k 
1.10 เครื่องเขย่า (Wise shake feedback control digital program function) รุ่น 

SHO-2D 
 
2. อุปกรณ ์

2.1 จานเพาะเชื้อ (Plate) 
2.2 ขวดรูปชมพูขนาด 1,000 มิลลิลิตร (Erlenmeyer flask) 
2.3 หลอดทดลอง (Tube) 
2.4 แผ่น Paper disc 
2.5 ไมพั้นส าลี (Cotton swab) 
2.6 กรวยกรอง (Cone filter) 
2.7 กระบอกตวง (Graduated cylinder) 
2.8 ตะเกียงแอลกอฮอล์ (Alcohol lamp) 
2.9 ห่วงเขี่ยเชื้อ (Loop) 

3. สารเคมี 
3.1 เอทานอล 95 % (Ethanol 95 %) 
3.2 เฮกเซน (Hexane) 
3.3 น้ ากลั่น 
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 4. เชื้อแบคทีเรีย 
  4.1 Vibrio harveyi 
  4.2 Vibrio parahaemolyticus 
  
 5. ส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง 
 
2. วิธีการทดลอง 

 
2.1 แผนการทดลองสารสกัดจากเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 % 
วางแผนการทดลอง 6 ทรีตเมนต์ แต่ละทรีตเมนต์ทดลอง 3 ซ้ า ดังนี้ 

 Treatment ชุดควบคุม: Control (น้ ากลั่น) 
 Treatment 1: สารสกัดที่สกัดได้จากตัวท าละลายเอทานอล 95% ที่ระดับความเข้มข้นใน
อัตราส่วน 100 % 
 Treatment 2: สารสกัดที่สกัดได้จากตัวท าละลายเอทานอล 95% เจือจางด้วยน้ ากลั่นที่
ระดับความเข้มข้นในอัตราส่วน สารสกัดต่อน้ ากลั่น 1:1 
 Treatment 3: สารสกัดที่สกัดได้จากตัวท าละลายเอทานอล 95% เจือจางด้วยน้ ากลั่นที่
ระดับความเข้มข้นในอัตราส่วน สารสกัดต่อน้ ากลั่น 1:2 
 Treatment 4: สารสกัดที่สกัดได้จากตัวท าละลายเอทานอล 95% เจือจางด้วยน้ ากลั่นที่
ระดับความเข้มข้นในอัตราส่วน สารสกัดต่อน้ ากลั่น 1:4 
 Treatment 5: สารสกัดที่สกัดได้จากตัวท าละลายเอทานอล 95% เจือจางด้วยน้ ากลั่นที่
ระดับความเข้มข้นในอัตราส่วน สารสกัดต่อน้ ากลั่น 1:6 
 
 2.2 แผนการทดลองสารสกัดจากเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเฮกเซน 

วางแผนการทดลอง 6 ทรีตเมนต์ แต่ละทรีตเมนต์ทดลอง 3 ซ้ า ดังนี้ 
 Treatment ชุดควบคุม: Control (น้ ากลั่น) 

Treatment 1: สารสกัดที่สกัดได้จากตัวท าละลายเฮกเซนที่ระดับความเข้มข้นใน
อัตราส่วน 100 % 
 Treatment 2: สารสกัดที่สกัดได้จากตัวท าละลายเฮกเซนเจือจางด้วยน้ ากลั่นที่ระดับความ
เข้มข้นในอัตราส่วน สารสกัดต่อน้ ากลั่น 1:1 
 Treatment 3: สารสกัดที่สกัดได้จากตัวท าละลายเฮกเซนเจือจางด้วยน้ ากลั่นที่ระดับความ
เข้มข้นในอัตราส่วน สารสกัดต่อน้ ากลั่น 1:2 
 Treatment 4: สารสกัดที่สกัดได้จากตัวท าละลายเฮกเซนเจือจางด้วยน้ ากลั่นที่ระดับความ
เข้มข้นในอัตราส่วน สารสกัดต่อน้ ากลั่น 1:4 
 Treatment 5: สารสกัดที่สกัดได้จากตัวท าละลายเฮกเซนเจือจางด้วยน้ ากลั่นที่ระดับความ
เข้มข้นในอัตราส่วน สารสกัดต่อน้ ากลั่น 1:6 
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2.3 การสกัดสารจากเปลือกส้มโอ ดัดแปลงวิธีการสกัดสารจากเปลือกส้มโอจากสุมนรัตน์ 
(2549) 

2.3.1 ปอกส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้งน าส่วนเปลือกสีเขียวและสีขาวน ามาล้างท าความสะอาด แล้ว
เช็ดให้แห้ง 

2.3.2 น ามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ  
2.3.3 น าเข้าเครื่องปั่น ปั่นให้ละเอียด 
2.3.4 ชั่งเปลือกส้มโอที่ปั่นละเอียดแล้ว 250 กรัม น ามาแช่ในตัวท าละลายซึ่งจะใช้ตัวท า

ละลาย คือ เอทานอล 95% และเฮกเซนโดยจะใช้เปลือกส้มโอ 250 กรัม/ต่อตัวท าละลาย750 
มิลลิลิตร 

2.3.5 แช่ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง 
2.3.6 กรองเอาสารละลายออกจากกากของเปลือกส้มโอ 
2.3.7 น าสารละลายที่ได้มาระเหยเอาตัวท าละลายออกด้วย Rotary Evaporator โดยใช้

อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จนตัวท าละลายออกหมด จะได้สารสกัดหยาบ 
2.3.8 น าขวดสารสกัดหยาบเก็บไว้ในตู้เย็น ที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือใช้ใน

การทดลองขั้นตอน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงลักษณะของสารสกัดจากเปลือกส้มโอที่ได้จากตัวท าละลาย 2ชนิด 
 
ชนิดของตัวท าละลาย ลักษณะของสารสกัดที่ได้ 
เอทานอล95% ได้ของเหลว สีเหลืองเข้ม ขุ่น 
เฮกเซน ได้ของเหลว สีเหลืองใส 

 
2.4 การทดสอบประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi และ Vibrio 

parahaemolyticus ของสารสกัดจากเปลือกส้มโอโดยวิธี Disc diffusion ตามวิธีของ วันเพ็ญ 
(2551) 

2.4.1 น าเอาสารสกัดที่สกัดได้จากตัวท าละลาย เอทานอล 95% และเฮกเซนมาท าการเจือ
จางด้วยน้ ากลั่นที่ระดับความเข้มข้นในอัตราส่วน สารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อน้ ากลั่น 1:1 1:2 1:4 
และ 1:6 ตามล าดับ 

2.4.2 น าสารสกัดท่ีเจือจางแล้ว กรองผ่านผ้าขาวบางเพ่ือแยกกากออก 
2.4.3 น าเชื้อ Vibrio harveyi และ Vibrio parahaemolyticus ที่ได้จากศูนย์วิจัยธุรกิจ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลี้ยงในอาหาร TSB + 
1.5% NaCl (Tryptic Soy Broth + 1.5% NaCl) มาเจือจางเชื้อให้มีความเข้มข้น 107 CFU/
มิลลิลิตร แล้ว swab เชื้อลงบนอาหาร TSA + 1.5% NaCl (Tryptic Soy Agar + 1.5% NaCl) โดย
ใช้ไม้พันส าลีปราศจากเชื้อ 
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2.4.4 น าแผ่น paper disc จุ่มสารสกัดแต่ระดับความเข้มข้น 1:1 1:2 1:4 และ 1:6 
ตามล าดับ ให้ชุ่มแล้วน าไปวางในจานเพาะเชื้อที่ swab เชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi และ 
parahaemolyticus ด้วยไม้พันส าลีปราศจากเชื้อ 
 2.4.5 น าไปบ่มใน ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส นานประมาณ 18-24 
ชั่วโมง 
 2.4.6 สังเกตการเกิดวงใส (clear zone) รอบๆแผ่น paper disc และวัดขนาดของวงใสที่
เกิดข้ึนโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส โดยใช้ไม้บรรทัดบันทึกหนว่ยเป็นมิลลิเมตร 
 2.4.7 ส าหรับชุดควบคุม น าแผ่น paper disc จุ่มในน้ ากลั่นให้ชุ่มแล้วน าไปวางในจานเพาะ
เชื้อที่ swab เชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi และ Vibrio parahaemolyticus ด้วยไม้พันส าลี
ปราศจากเชื้อ 
 
 2.4. การทดสอบประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi และ 
Vibrio parahaemolyticus ของสารสกัดจากเปลือกส้มโอ โดยวิธี Agar well diffusion ตาม
วิธี Lertcanwanichakul and Sawangnop (2008) 
 
 2.4.1 เลี้ยงเชื้อ Vibrio harveyi และ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารเหลว NB 
(Nutrient Broth) ที่เติม 2.5% NaCl เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง ทีอุ่ณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อครบ 
18-24 ชั่วโมง เก็บเชื้อจากอาหารเหลวโดยน าเชื้อที่ได้ไปปั่นแยกเซลล์กับเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 
2,500 รอบต่อนาที (rpm) นาน 10 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แล้วน าเชื้อที่อยู่ในรูป 
suspension bacteria วัดค่าดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 640 นาโนเมตร วัดค่า OD = 0.1 (106 

CFU/มิลลิลิตร) แล้วเจือจางเพ่ือให้ได้ความเข้มข้น 103 CFU/มิลลิลิตร เพ่ือน าไปทดสอบต่อไป 
 2.4.2 น าส าลีพันก้านที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จุ่มลงใน suspension bacteria ของเชื้อ Vibrio 
harveyi และ Vibrio parahaemolyticus มา swab ให้ทั่วหน้าอาหาร NA ที่เติม 2.5% NaCl 
 2.4.3 น า plate อาหาร NA (Nutrient agar) ที่ swab เชื้อ Vibrio harveyi และ Vibrio 
parahaemolyticus แล้วมาเจาะรูด้วยปลายปิเปตแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อ จากนั้นเติมสารสกัดเปลือก
ส้มโอแต่ละระดับความเข้มข้น ลงไปในหลุม หลุมละ 40 ไมโครลิตร และบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37     
องศาเซลเซียส นาน 18-24 ชั่วโมง แล้วอ่านผลโดยการดูบริเวณใส (Clear zone) ที่เกิดขึ้นจากการ
ต้านทานเชื้อแบคทีเรียของสารที่ทดสอบ วัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณวงใส โดยใช้ไม้
บรรทัด รายงานเป็นหน่วยมิลลิเมตร 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาผลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi และ 
Vibrio parahaemolyticus ณ ห้องปฎิบัติการจุลนิพนธ์ ตึกปฎิบัติการคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 
 

4. การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
           บันทึกข้อมูลของเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณวงใสในแต่ละการทดลอง วิเคราะห์ความ
แปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดและเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองโดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ด้วยโปรมแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 
5. ระยะเวลาการท าการทดลอง 

ระยะเวลาการท าวิจัยรวม 5 เดือน (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม 2557) 
 
6. แผนการด าเนินงานตลอดการวิจัย 

เริ่มท าจุลนิพนธ์ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย  5 
เดือน 
ล าดับ 

 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เดือน 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค 
1 รวบรวมและตรวจเอกสาร      
2 เก็บและเตรียมตัวอย่าง      
3 วิเคราะห์ตัวอย่าง      
4 วิเคราะห์ข้อมูล      
5 เขียนรายงาน      
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

1. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 
harveyi และ Vibrio parahaemolyticus โดยวิธี Disc diffusion 
 

1.1 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi 
ผลจากการศึกษาสารสกัดเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 % ในการยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรีย Vibrio harveyi ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัด 100 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่เจือจางด้วย
น้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:1 1:2 1:4 1:6 พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≥0.05) ในทุกระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากเปลือกส้มโอ
ด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 % โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสได้ 0.77 ± 0.03, 0.67 ± 0.03, 
0.47 ± 0.24, 0.50 ± 0.25 มิลลิเมตร ตามล าดับ ส่วนที่อัตราส่วน 1:6 และกลุ่มควบคุมไม่สามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Vibrio harveyi ได้ โดยไม่เกิดบริเวณวงใส (ตารางที ่2) 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยทางสถิติการเกิดวงใสในการยับยั้งเชื้อ Vibrio harveyi ด้วยตัวท าละลาย  
เอทานอล 95 % โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารสกัดเปลือกส้มโอทีต่่างกัน 

หมายเหตุ ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (P≥0.05) 
    N ไม่เกิดวงใส (No clear zone) 
 

1.2 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 
parahaemolyticus 
 ผลจากการศึกษาสารสกัดเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 % ในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ได้ โดยกลุ่มที่เจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น
1:1 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสได้ 0.50 ± 0.25 มิลลิเมตร และกลุ่มที่เจือจางด้วยน้ ากลั่นใน
อัตราส่วนความเข้มข้น 1:2 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสได้ 0.40 ± 0.21 มิลลิเมตร และที่ระดับ
ความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกส้มโอ 100 เปอร์เซ็นต์ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสได้ 0.87 ± 
0.03 มิลลิเมตร พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
(P≥0.05) ส่วนกลุ่มที่เจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:4 1:6 และกลุ่มควบคุมไม่

ระดับความเข้มข้น ค่าเฉลี่ยของ clear zone (มิลลิเมตร) 
(mean  ±  standard  error) 

100 เปอร์เซน็ต์ 
อัตราส่วน  1 : 1 
อัตราส่วน  1 : 2 
อัตราส่วน  1 : 4 
อัตราส่วน  1 : 6 

0.77±  0.03a 
0.67±  0.03a 
0.47 ±  0.24a 
0.50 ±  0.25a 

N 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ได้ โดยไม่เกิดบริเวณวงใส 
(ตารางที ่3) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยทางสถิติการเกิดวงใสในการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ด้วยตัว
ท าละลายเอทานอล 95% โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารสกัดเปลือกส้มโอทีต่่างกัน 

หมายเหตุ ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≥0.05) 
    N ไม่เกิดวงใส (No clear zone) 
 

1.3 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi
และ Vibrio parahaemolyticus 
 ผลจากการศึกษาสารสกัดเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเฮกเซนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
Vibrio harveyi และ Vibrio parahaemolyticus ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัด 100 เปอร์เซ็นต์ 
และกลุ่มที่เจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:1 1:2 1:4 1:6 พบว่าสารสกัดจากเปลือก
ส้มโอที่สกัดโดยใช้เฮกเซนเป็นตัวท าละลายไม่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Vibrio harveyi และ 
Vibrio parahaemolyticus ได้ โดยไม่เกิดบริเวณวงใสในทุกระดับความเข้มข้นของสารสกัด (ตาราง
ที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยทางสถิติการเกิดวงใสในการยับยั้งเชื้อ Vibrio harveyi และ Vibrio 
parahaemolyticus ด้วยตัวท าละลายเฮกเซน โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารสกัดเปลือกส้มโอที่
ต่างกัน 

หมายเหตุ N ไม่เกิดวงใส (No clear zone) 

ระดับความเข้มข้น ค่าเฉลี่ยของ clear zone (มิลลิเมตร) 
(mean ± standard error) 

100 เปอร์เซน็ต์ 
อัตราส่วน  1 : 1 
อัตราส่วน  1 : 2 
อัตราส่วน  1 : 4 
อัตราส่วน  1 : 6 

0.87 ± 0.03a 
0.50 ± 0.25a 
 0.40 ± 0.21a 

N 
N 

ระดับความเข้มข้น ค่าเฉลี่ยของ clear zone (มิลลิเมตร) 
(mean ± standard error) 

100 เปอร์เซ็นต์ 
อัตราส่วน  1 : 1 
อัตราส่วน  1 : 2 
อัตราส่วน  1 : 4 
อัตราส่วน  1 : 6 

N 
N 
N 
N 
N  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 
harveyi และ Vibrio parahaemolyticus โดยวิธี Agar well diffusion 
 2.1 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi 
 ผลจากการศึกษาสารสกัดเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 % ในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย Vibrio harveyi ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัด 100 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่เจือจางด้วย
น้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:1 1:2 1:4 1:6 พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสที่ระดับความ
เข้มข้นของสารสกัด 100 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่เจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น1:1 1:2
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≥0.05) เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสกลุ่มที่เจือจาง
ด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:1 1:2 และ 1:4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P≥0.05) โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสได้ 2.03 ± 0.33, 1.53 ± 0.26, 0.47 ± 0.62, 
0.50 ± 0.20, 2.03 ± 0.33 มิลลิเมตร ตามล าดับ ส่วนกลุ่มที่เจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความ
เข้มข้น 1:6 และกลุ่มควบคุมไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Vibrio harveyi ได้โดยไม่เกิด
บริเวณวงใส (ตารางที ่5) 

 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยทางสถิติการเกิดวงใสในการยับยั้งเชื้อ Vibrio harveyi ด้วยตัวท าละลาย  
เอทานอล 95% โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารสกัดเปลือกส้มโอทีต่่างกัน 

หมายเหตุ ตัวอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
    N ไม่เกิดวงใส (No clear zone) 
 
 2.2 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 
parahaemolyticus 
 ผลจากการศึกษาสารสกัดเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 % ในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัด 100 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่
เจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:1 1:2 1:4 1:6 พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสที่
ระดับความเข้มข้นของสารสกัด 100 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
(P≤0.05) ในทุกระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเอาทนอล  95 %
โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสได้ 2.10 ± 0.00, 1.67 ± 0.09, 1.50 ± 0.10,  1.53 ± 0.00 และ
1.50 ± 0.10 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางที ่6) 

ระดับความเข้มข้น ค่าเฉลี่ยของ clear zone (มิลลิเมตร) 
(mean ± standard error) 

100 เปอร์เซน็ต์ 
อัตราส่วน  1 : 1 
อัตราส่วน  1 : 2 
อัตราส่วน  1 : 4 
อัตราส่วน  1 : 6 

2.03±0.33a 
1.53± 0.26ab 
0.47 ± 0.62ab 
0.50 ± 0.20b 

N 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ยทางสถิติการเกิดวงใสในการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ด้วยตัว
ท าละลายเอทานอล 95 % โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารสกัดเปลือกส้มโอทีต่่างกัน 

หมายเหตุ ตัวอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P≤0.05) 
 
 2.3 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi
และ Vibrio parahaemolyticus 
 ผลจากการศึกษาสารสกัดเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเฮกเซนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
Vibrio harveyi และ Vibrio parahaemolyticus ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัด 100 เปอร์เซ็นต์ 
และกลุ่มที่เจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:1 1:2 1:4 1:6 พบว่าสารสกัดจากเปลือก
ส้มโอที่สกัดโดยใช้เฮกเซนเป็นตัวท าละลายไม่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Vibrio harveyi และ 
Vibrio parahaemolyticus ได้ โดยไม่เกิดวงใสในทุกระดับความเข้มข้นของสารสกัด (ตารางที่ 7) 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยทางสถิติการเกิดวงใสในการยับยั้งเชื้อ Vibrio harveyi และ Vibrio 
parahaemolyticus ด้วยตัวท าละลายเฮกเซน โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารสกัดปลือกส้มโอที่
ต่างกัน 

หมายเหตุ N ไม่เกิดวงใส (No clear zone) 
 
 จากงานวิจัยผลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi 
และ Vibrio parahaemolyticus ด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 % และเฮกเซน พบว่าสารสกัดจาก
เปลือกส้มโอที่สกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
Vibrio harveyi และเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ได้ดีเมื่อเทียบกับการสกัดสารจากเปลือก    

ระดับความเข้มข้น ค่าเฉลี่ยของ clear zone (มิลลิเมตร) 
(mean ± standard error) 

100 เปอร์เซน็ต์ 
อัตราส่วน  1 : 1 
อัตราส่วน  1 : 2 
อัตราส่วน  1 : 4 
อัตราส่วน  1 : 6 

2.10 ± 0.00a 
1.67± 0.09b 
1.50 ± 0.10b 
1.53 ± 0.00b 
1.50 ± 0.10b 

ระดับความเข้มข้น ค่าเฉลี่ยของ clear zone (มิลลิเมตร) 
(mean ± standard error) 

100 เปอร์เซ็นต์ 
อัตราส่วน  1 : 1 
อัตราส่วน  1 : 2 
อัตราส่วน  1 : 4 
อัตราส่วน  1 : 6 

N 
N 
N 
N 
N  

   ส
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ส้มโอที่สกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซนในทุกระดับความเข้มข้นที่ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อ Vibrio harveyi และเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ได้ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ ลินจง 
(2553) รายงานว่าสารสกัดจากเปลือกสีขาวของส้มโอพันธุ์ทองดีที่สกัดด้วยเฮกเซนสามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อ Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Listeria monocytogenes และ
Staphylococcus aureus ได้ดีสารสกัดจากเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่สกัดด้วยเอธิลอะซีเตทมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ดีกว่าส้มโอพันธุ์ทองดีและสารสกัดจากเปลือกสีขาว
ของส้มโอพันธุ์ทองดีที่สกัดด้วยเอธิลอะซีเตทไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียทุกชนิดที่น ามาทดสอบ
เช่นเดียวกับสารสกัดจากเปลือกสีเขียวของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่สกัดด้วยเอทานอลส่วน Yi et al. 
(2008) ได้รายงานว่าในพืชตระกูลส้มมีสารที่ส าคัญที่ชื่อว่า hesperidin ที่พบในเปลือกของพืชตระกูล
ส้ม และได้น าสารดังกล่าวไปศึกษาการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 6 ชนิด พบว่าสาร 
hesperidin สามารถยับยั้ง Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, Enterococcus 
faecalis, Staphylococcus epidermidis และ Staphylococcus aureus ได้ Tripoli et al. 
(2007) ได้รายงานว่าสารออกฤทธิ์ในเปลือกส้มโอที่สามารถยบยั้งการเจริญของจุลินทรีย์มีหลายชนิด
ได้แก่ สารในกล่มุ flavonoids เช่น naringenin, naringin, hesperetin, hesperidin, apigenin, 
poncirin และ eriocitin ปริมาณของสารออกฤทธิ์ในพืชมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ 
อายุ ฤดูกาล และส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ เมล็ด ผล เป็นต้น (พิมพร, 2547) นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับ
ความเป็นขั้วของสารออกฤทธิ์เหล่านี้ ซึ่งมนตรีและคณะ (2549) ได้ศึกษาคุณสมบัติเคมีฟิสิกส์ของสาร
ในกลุ่มฟลาโวนอยด์และเทอร์ปีนพบว่า ฟลาโวนอยด์ละลายได้ดีในสารละลายที่ไม่มีขั้วหรือมีข้ัวต่ า 
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สรุป 
 

 1. ผลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 % ต่อการยับยั้งเชื้อ 
Vibrio harveyi และ Vibrio parahaemolyticus โดยวิธี Disc diffusion พบว่าผลของสารสกัดจาก
เปลือกส้มโอที่ระดับความเข้มข้น 100 % กลุ่มท่ีเจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:1 1:2 
1:4 1:6 มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส 0.77, 0.67, 0.47 และ 0.50 มิลลิเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≥0.05)  
 2. ผลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 % ต่อการยับยั้งเชื้อ 
Vibrio harveyi โดยวิธี Agar well diffusion พบว่าผลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอที่ระดับความ
เข้มข้น 100 % กลุ่มที่เจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:1 และ 1:2 มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางวงใส 2.03, 1.53 และ 0.47 มิลลิเมตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
(P≥0.05) และกลุ่มที่เจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:1 1:2 และ 1:4 มีค่าเฉลี่ยเส้น
ผ่านศูนย์กลางวงใส 1.53, 0.47 และ 0.50 มิลลิเมตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
(P≥0.05) ส่วนกลุ่มที่เจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:6 ไม่เกิดวงใส  
 3. ผลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 % ต่อการยับยั้งเชื้อ 
Vibrio parahaemolyticus โดยวิธี Agar well diffusion พบว่าผลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอที่
ระดับความเข้มข้น 100 % เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:1 1:2 
1:4 1:6 มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส 2.10, 1.67, 1.50 และ 1.53 มิลลิเมตร ซึ่งมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 4. ผลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอด้วยตัวท าละลายเฮกเซนต่อการยับยั้งเชื้อ Vibrio 
harveyi และ Vibrio parahaemolyticus ด้วยวิธี Disc diffusion และ วิธี Agar well diffusion 
พบว่าผลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอที่ระดับความเข้มข้น 100 % และกลุ่มที่เจือจางด้วยน้ ากลั่นใน
อัตราส่วนความเข้มข้น 1:1 1:2 1:4 1:6 ไม่เกิดบริเวณวงใส ในทุกระดับความเข้นข้นของสารสกัดจาก
เปลือกส้มโอ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ควรน าส่วนประกอบอ่ืนๆของส้มโอมาทดสอบ ซึ่งอาจจะมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ
Vibrio harveyi และ Vibrio parahaemolyticus ได้เช่นกัน 
 2. ควรศึกษาตัวท าละลายชนิดอ่ืนๆ เพ่ิมประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งเชื้อ Vibrio 
harveyi และ Vibrio parahaemolyticus 
 3. แยกส่วนเปลือกสีเขียวและเปลือกสีขาวของส้มโอในการสกัดและทดสอบประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเชื้อ Vibrio harveyi และ Vibrio parahaemolyticus 
 4. ควรน าสารสกัดที่ทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้จริงใน
ห้องปฏิบัติการ ไปทดสอบในการเลี้ยงกุ้งในห้องปฏิบัติการหรือฟาร์มเลี้ยง 
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ขั้นตอนการเตรียมเปลือกส้มโอ 
     
 

                
      ก.                    ข.                 ค. 

                       
     ง.               จ.        ฉ. 
   
    
หมายเหตุ ก. ปอกเปลือกส้มโอเอาส่วนที่เป็นที่เขียวและสีขาว 
  ข. หั่นเปลือกส้มโอเป็นชิ้นเล็กๆ 
  ค. น าเปลือกส้มโอที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปั่นด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียด 
  ง. เปลือกส้มโอที่ปั่นอย่างละเอียด 
  จ. ชั่งเปลือกส้มโอให้ได้ปริมาณ 250 กรัม 
  ฉ. แช่เปลือกส้มโอในตัวท าละลาย ปริมาตร 750 มิลลิลิตร 
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ขั้นตอนการสกัดเปลือกส้มโอ 
 
 

    
  ก.      ข. 
 
หมายเหตุ ก. สกัดสารสกัดจากเปลือกส้มโอด้วยเครื่อง Rotary Evaporator 
  ข. สารสกัดจากเปลือกส้มโอที่ได้จากตัวท าละลายเอทานอล 95 % และเฮกเซน 
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ข้อมูลทางสถิติและค่าความแปรปรวน 
 
ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเกิดวงใส (มิลลิเมตร) เชื้อ Vibrio 
harveyi โดยวิธี Disc diffusion 
 
Source  DF SS MS F Value Pr>F 

Model 5 1.62000000 0.32400000 5.25 0.0087* 

Error 12 0.74000000 0.06166667     
Correct 
Total 

17 2.36000000       

C.V. (%) = 62.08194 Root MSE = 0.248328 
* = มีคความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเกิดวงใส (มิลลิเมตร) เชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus โดยวิธี Disc diffusion 
 

Source  DF SS MS F Value Pr>F 

Model 5 1.94666667 0.38933333 6.94 0.0029* 

Error 12 0.67333333 0.05611111     
Correct 
Total 

17 2.62000000       

C.V. (%) = 78.95928Root MSE = 0.236878 
* = มีคความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเกิดวงใส (มิลลิเมตร) เชื้อ Vibrio 
harveyi โดยวิธี Agar well diffusion 
 

Source  DF SS MS F Value Pr>F 

Model 5 10.16000000 2.03200000 8.13 0.0015* 

Error 12 3.00000000 0.25000000     
Correct 
Total 

17 13.16000000       

C.V. (%) = 78.95928 Root MSE = 0.236878 
* = มีคความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเกิดวงใส (มิลลิเมตร) เชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus โดยวิธี Agar well diffusion 
 

Source  DF SS MS F Value Pr>F 

Model 5 7.76666667 1.55333333 107.54 <.0001* 

Error 12 0.17333333 0.01444444     
Correct 
Total 

17 7.94000000       

C.V. (%) = 8.584646Root MSE = 0.120185 
* = มีคความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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