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บทคัดยอ 
 

การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดในการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus 
จากการสกัดสารจากสมุนไพรทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก เปลือกสมโอ, เปลือกสับปะรด, มะระขี้นก, 
เปลือกทับทิม และใบฝร่ัง โดยการนําสมุนไพรมาสกัดดวยตัวทําละลายเอทานอล 95% และทดสอบ
ดวยวิธี disc diffusion โดยการนําสารสกัดที่ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลายมาใสแผน paper disc 
แลวนําไปวางในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทําการ Swab เชื้อ V. parahaemolyticus เม่ือวัดจากวง clear 
zone พบวา เสนผานศูนยกลางที่ไดมีคาเทากับ 17.1 ± 3.00, 15.1 ± 2.30, 11.1 ± 1.10, 7.10 ± 
1.10 และ 6.50 ± 0.00 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซ่ึงสารสกัดที่ไดจากเปลือกสมโอพบการเกิดวง Clear 
zone ไดดีที่สุด มีขนาด 17.1 ± 3.00 มิลลิเมตร แสดงวาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ V. 
parahaemolyticus ไดดีที่สุด จากการทดลองสารสกัดที่ไดจาก ใบฝร่ังมีการเกิดวง Clear zone ที่
นอยที่สุดที่ขนาด 6.50 ± 0.00 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) การศึกษาคร้ังน้ีชี้ใหเห็นวา
สารสกัดเปลือกสมโอมีฤทธิ์และประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus เหมาะสมทีจ่ะ
นําไปพัฒนาใชในการปองกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียในกุงขาวได 
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Abstract 

 
 The effect of pamelo peel (Citrus grandis Linn.), pineapple peel (Ananas 
comosus), bitter melon (Momordica charantia L.), pomegranate peel (Punica 
granatum Linn.) and guava leaf (Psidium guajava Linn.) crude extracts on inhibition of 
Vibrio parahaemolyticus using 95% ethanol as solvent. The results showed that the 
diametric clear zone were 17.1 ± 3.00, 15.1 ± 2.30, 11.1 ± 1.10, 7.10 ± 1.10 and 6.50 
± 0.00 mm., respectively. Pamelo peel extract was the higher of the diametric clear 
zone inhibition of V. parahaemolyticus from the other crude extracts, it diametric 
clear zone was 17.1 ± 3.00 mm. Moreover, the diametric clear zone of Guava leaf 
extract was 6.50 ± 0.00 mm. There was a significant difference (P<0.05) in two group. 
From the results of this study 95% ethanol extraction of pamelo peel was highest 
efficiency to inhibition of V. parahaemolyticus. 
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ผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับย้ังเช้ือ Vibrio parahaemolyticus 
Effect of Herbal extracts to Inhibit Vibrio parahaemolyticus 

 
บทนํา 

 
การเลี้ยงกุงในประเทศไทยมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ทํารายไดใหกับประเทศเปนอยางมาก 

มีผูนิยมเลี้ยงกุงในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะกุงขาว (Litopenaeus vannamai) ซ่ึง
เกษตรกรเพาะเลี้ยงกุงปลอยในอัตราที่หนาแนนสูงจึงทําใหเกิดปญหากับกุงโดยเฉพาะการเกิดโรคใน
กุงสวนใหญเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมทําใหกุงในบอเลี้ยง
เกิดการออนแอ และอยูในภาวะของความเครียดทําใหแบคทีเรียเขาทําอันตรายไดงาย ซึ่งแบคทีเรียที่
พบบอยไดแกแบคทีเรียที่อยูในกลุม Vibrio spp. โดยเฉพาะ V. parahaemolyticus โดยจะทําให
เกิดโรคที่เปนอันตรายในกุงทั้งลูกกุงในโรงเพาะฟกและกุงที่อยูในบอเลี้ยง (สุจิตรา, 2540) ผลของการ
เกิดโรคน้ีทําใหเกิดความเสียหายแกเกษตรกรเปนอยางมาก เกษตรกรผูเลี้ยงกุงจึงแกปญหาโดยใชยา
ตานจุลชีพและสารเคมีในการควบคุมโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ทําใหเกิดปญหาการตกคางของยาในเน้ือกุง
ซ่ึงสงผลตอเนื่องถึงผูบริโภค นอกจากน้ีเชื้อแบคทีเรียบางชนิดยังเกิดปญหาดื้อยาทําใหการใชยาไม
ไดผล อีกทั้งชนิดของยาที่อนุญาตใหใชในสัตวนํ้ามีจํากัด สมุนไพรไทยจึงเปนที่สนใจในการศึกษาวิจัย
เพ่ือใหสามารถนํามาใชแทนยาตานจุลชีพได เน่ืองจากสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิ์ในการตานเชื้อ
แบคทีเรียไดดีและไมมีผลตกคางที่เปนอันตรายแกผูบริโภค สําหรับเชื้อไวรัสยังไมมียาหรือสารเคมีที่
สามารถรักษาโรคใหหายไดแตแนวทางหนึ่งที่สามารถทําไดคือการทําใหกุงมีระบบการปองกันตัวเอง
จากเชื้อโรคหรือระบบภูมิคุมกันที่แข็งแรงซ่ึงสามารถทําไดหลายแนวทาง เชน การใชสารกระตุน
ภูมิคุมกัน สารโปรไบโอติก สารนิวคลีโอไทด และการใชสารสมุนไพร ที่มีคุณสมบัติในการกระตุน
ภูมิคุมกัน  

สมุนไพรพืชผักพ้ืนบานมีหลากหลายชนิดโดยมีการนํามารับประทานทั้งการรับประทานสด
หรือเปนองคประกอบในอาหารมีการศึกษาการใชสมุนไพรเปนยารักษาโรคหรือการศึกษาการสกัด
สมุนไพรตางๆ ตอการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียเพ่ือใชเปนสารกันเสียในอาหาร และเคร่ืองดื่ม (จา
รวี, 2547) องคประกอบของสารยับยั้งจุลินทรียพบไดในสวนตางๆของพืชเชนใบผลและเปลือกผลไม 
จึงจัดเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซ่ึงสามารถนํามาใชเปนแหลงของยาตานจุลินทรียการนําเปลือก
ผลไมมาใชเปนการประหยัดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมลดมลภาวะ และเปนการเพ่ิมมูลคาของเปลือก
ผลไม ซึ่งสมุนไพรหลายชนิดมีสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อกอโรคได ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคใน
การศึกษาทดสอบความสามารถของสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด คือ เปลือกสมโอ, เปลือกสับปะรด, มะระ
ขี้นก, เปลือกทับทิมและใบฝร่ัง เพ่ือใชในการยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus 
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วัตถุประสงคของการวจิัย 
 

เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด ไดแก เปลือกสัมโอ, เปลือกสับปะรด, มะระขี้นก, 
เปลือกทับทิม และใบฝร่ัง ตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
ทราบถึงผลของสารสกัดสมุนไพรที่มีตอการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus เพ่ือ

นําไปประยุกตใชในระบบการเพาะเลี้ยงกุงขาว (Litopenaeus vannamai) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

 

ตรวจเอกสาร 
 

1. แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus 
 

แบคทีเรียสกุลวิบริโอ (Vibrio spp.) เปนแบคทีเรียแกรมลบ จัดอยูในกลุม facultative 
anaerobic อยูในวงศ Vibrionaceae รูปรางเปนแทงโคง (curved rods) หรือตรง มีขนาดความ
กวาง 0.5-0.8 ไมโครเมตร ยาว 1.4-2.6 ไมโครเมตร ใชแฟลกเจลลาในการเคลื่อนที่ในอาหารเหลว 
(liquid media) ใช monotrichous flagella ในการเคลื่อนที่เมื่อเจริญในอาหารแข็ง (solid media) 
สราง lateral flagella จํานวนมากไมสราง endospore หรือ microcyst อุณหภูมิที่เหมาะสมในการ
เจริญเติบโต คือ 18-37 องศาเซลเซียส เปนแบคทีเรียที่ฉวยโอกาส (opportunistic bacteria หรือ 
facultative pathogen) คือเม่ือรางกายของสัตวออนแอจากความเครียดจะเขาทําอันตรายได ทําให

เกิดโรคแบบ secondary infection สามารถเจริญไดดีบนอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปที่มีการเติมเกลือ 
1.5–3.5 เปอรเซ็นต แตลักษณะโคโลนีที่เกิดขึ้นไมแตกตางจากแบคทีเรียกลุมอื่น ซ่ึงยากตอการใช
จําแนกชนิด ดังน้ันจึงมีอาหารเลี้ยงเชื้อที่ จําเพาะตอแบคทีเรียสกุลน้ี (selective media) คือ 
Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose (TCBS) agar หรือ Bromthymol Blue Salt Teepol 
(BTBST) เมื่อเจริญจะใหโคโลนีสีเขียวหรือเหลือง ขนาดปานกลาง-ใหญ ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
ใชนํ้าตาลซูโครสของแตละสายพันธุ 
 Vibrio spp. เปนแบคทีเรียที่พบไดทั่วไปในนํ้ากรอย หรือบริเวณแหลงนํ้าที่มีคาความเค็ม
ชวงกวาง ดังน้ันจึงสามารถพบ Vibrio spp. ในบอเลี้ยงกุง มีการศึกษาปริมาณแบคทีเรียรวม และ 
Vibrio spp. รวมในบอเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาและในคลองธรรมชาติบริเวณที่มีการเลี้ยงกุงกุลาดํา
อยางหนาแนนในจังหวัดสตูล พบวามีปริมาณ Vibrio spp. ในบอเลี้ยงกุงและในคลองธรรมชาติอยู
ระหวาง 1.09×102 – 5.5×103 cfu/มิลลิลิตร นอกจากน้ียังพบวาการเลี้ยงกุงที่มี Vibrio spp. ตั้งแต 
103 cfu/มิลลิลิตร ขึ้นไป มักจะเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหกุงเกิดโรค ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพน้ําในบอ 
เนื่องจาก Vibrio spp. เปนแบคทีเรียที่กอโรคแบบฉวยโอกาส (opportunistic bacteria) ถาคณุภาพ
นํ้าไมเหมาะสมและการเลี้ยงที่หนาแนนเกินไป ทําใหกุงเกิดความเครียดสงผลใหกุงไมแข็งแรง Vibrio 
spp. ก็จะเขาทําอันตรายกุง เปนผลใหกุงปวยและตายได ลักษณะเชนน้ีเปนการเกิดโรคแบบทุติยภูมิ 
(secondary infection) โดยมีปจจัยเสริมในการเกิดโรค คือเชื้อจะตองมีความรุนแรงในการกอโรคใน
กุงและขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อดวย Vibrio spp. บางสายพันธุจะทําใหเกิดโรคตอเมื่อกุงเครียดหรือ
ออนแอมาก จากลักษณะการติดโรคแบบทุติยภูมิน้ีเปนสาเหตุใหกุงมีอัตราการตายอยางรุนแรงผลการ
สํารวจชนิดของแบคทีเรียที่กอใหเกิดในบอเลี้ยงกุงกุลาดําบริเวณอาวไทย ในชวงป ค.ศ. 1988 -1990 
พบวากุงที่เปนโรคมีสาเหตุมาจาก V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. damsele, V. 
alginolyticus และแบคทีเรียชนิดอื่น (ณัฏสรัณย, 2550) 
 V. parahaemolyticus เปนแบคทีเรียแกรมลบรูปรางเปนแทงสั้นหรือโคงมีขนาดความ
กวาง 0.4-0.5 ไมโครเมตร และความยาว 1-3 ไมโครเมตรสามารถเจริญไดดีในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสม
เกลือโซเดียมคลอไรด 2-4 เปอรเซ็นต โคโลนีทึบแสงจุดกลางโคโลนีสีเขมเชื้อเจริญไดดีที่อุณหภูมิ 5-
45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเหมาะสมคือ 37.5 องศาเซลเซียส พีเอช 5-11 และชวงที่เหมาะสมคือ 
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7.5-8.8 เจริญไดดีทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไมมีออกซิเจน พบอาศัยอยูในแหลงตางๆทั้งในสวน
ของสภาพแวดลอมบริเวณชายฝงทะเลเขตนํ้ากรอยตะกอนดิน รวมทั้งปลาทะเลหอยและสัตวใน
กลุมครัสตาเซียนในหลายๆพ้ืนที่ทั่วโลก เมื่อเลี้ยงในอาหารเหลว V. parahaemolyticus สามารถ
สรางแส (flagellum) ที่มีเยื่อหุมขนาดใหญ 1 เสนติดอยูกับสวนของ outer membrane ของเซลล
เพ่ือใชในการเคลื่อนที่แตเม่ือเลี้ยงในอาหารแข็งแบคทีเรียมีการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานหลังจากถูก
ถายจากอาหารเหลวสูอาหารแข็งแบคทีเรียจะหยุดการแบงเซลลและเร่ิมยืดขยายตวัออกจากประมาณ 
30 ไมโครเมตรเปน 40 ไมโครเมตร พรอมกับสราง flagella จํานวนมากซ่ึงมีโครงสรางตางกับ polar 
flagellum โดยพบวาไมมีสวนหอหุมเรียกวา “lateral flagella” เรียงรายอยูรอบเซลลซ่ึงทําหนาที่
เคลื่อนที่บนผิวในอาหารแข็ง ในทางตรงกันขามเมื่อยายเซลลไปเลี้ยงในอาหารเหลวแบคทีเรียจะเร่ิม
แบงเซลลพรอมกับสราง lateral flagella จะหยุดลงและสวนที่เหลือจะถูกสลัดใหหลุดออกไปใน
สภาพแวดลอมดังกลาวซ่ึงกอใหเกิดโรคตายดวน (ณัฏสรัณย, 2550) 

V. parahaemolyticus เปนแบคทีเรียที่เปนสาเหตุที่ทําใหกุงตายดวนที่เรียกวาโรคตายดวน 
(Early Mortality Syndrome : EMS) หรือเรียกอีกชื่อวากลุมอาการตับและตับออนเสื่อมสภาพอยาง
ฉับพลัน (Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome : AHPNS) (กรมประมง, 2556) เปน
โรคที่เกิดขึ้นกับกุงโดยเฉพาะลูกกุงที่ปลอยในบอเลี้ยงชวง 20-30 วันแรกโดยมีอัตราการตายสูงถึง 
100% ในระยะเวลาเพียง 2 - 3 วันหลังจากพบอาการของโรคจะพบการตายเปนจํานวนมากของกุง
ซ่ึงไดสรางความเสียหายอยางมากตอการเพาะเลี้ยงกุงอาการของโรคในระยะแรกน้ันไมพบการติดเชื้อ
โรคและไมพบการอักเสบ แตเม่ือเกิดการตายของกุงพบการอักเสบอยางเฉียบพลันของเนื้อเยื่อตับ 
และตับออนซึ่งสงผลใหกุงตายได ตับกุงผิดปกติ ซีดขาว ฝอลีบ อาจมีจุดหรือเสนสีดําที่ตับ ตับเหนียว
บี้ดวยน้ิวยากกวาปกติ ลําไสไมมีอาหารหรือขาดชวง กุงโตชา หรือวายนํ้าควงสวาน หรือกระโดดแลว
จมลงกนบอ กุงที่ตายมักมีอาการตัวนิ่มเน้ือขุนขาวเปนสวนใหญ มักตายปริมาณมากหลังจากฝนตก
หรือผานการลอกคราบ ในบางกรณีอาจพบการติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่มเติมไดในภาวะกอนตายสงผลให
การตายสูงมากขึ้นและการตายอยางฉับพลันน้ียังไมสามารถระบุวาเก่ียวของกับมลพิษตางๆ (จุฑามาศ
, ม.ป.ป.; สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง, 2557) 

 
2. สมุนไพร 
 
 สมุนไพร คือ ผลผลิตจากธรรมชาติที่ไดจากพืช สัตว หรือแรตางๆ ที่มีคุณสมบัติเปนยา ชวย
บําบัดโรคที่เกิดทั้งในคนหรือสัตว ปจจุบันมีการใชสมุนไพรหลากหลายชนิดในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
โดยวิธีการใชสารสมุนไพรน้ันมีทั้งวิธีฉีดเขาไปในตัวสัตวน้ําโดยตรง การนําน้ําหมักสาดลงในบอเลี้ยง 
หรือการผสมสมุนไพรลงในอาหารเพ่ือใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น ทําใหสัตวนํ้ามีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และ
ปลอดโรค ซ่ึงในสมุนไพรบางชนิดมีสารที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได เชน rutin, quercetin และ
tannin เปนตน (Hsieh et al., 2008) 
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2.1 สมโอ 

 
2.1.1 ลักษณะทั่วไปของสมโอ 
สมโอเปนพืชตระกูลสม (Rustaccae) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus grandis Linn.

หรือ Citrus maxima Merr. มีชื่อสามัญวา Pomelo หรือ Shaddock (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2541) 
สมโอจัดเปนผลไมกึ่งเมืองรอนที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย เปนไมพุมขนาดเล็กถึงกลาง ความสูงของ
พุมประมาณ 5-15 เมตร ลําตนมักเปนสี่เหลี่ยม ทรงพุม ภายในทรงพุมจะมีก่ิงกานสาขามากใบมี
ขนาดใหญ แผนใบมีความกวาง 2-12 เซนติเมตร และความยาว 5-20 เซนติเมตร มีรูปรางคลายรูปไข 
สวนของฐานใบแหลมปานหรือกลม ปลายใบมักมีรอยเวาเล็กนอย กานใบมีปกขนาดใหญ มีความ
กวางประมาณ 0.3-7 เซนติเมตร มีดอกขนาดใหญ เสนผานศูนยกลางประมาณ 3-7 เซนติเมตร อาจ
เกิดเปนดอกเดี่ยวหรือดอกชอที่บริเวณซอกใบ ชอดอกมีจํานวน 2-10 ดอก ดอกประกอบดวยชั้นของ
กลีบเลี้ยง ชั้นของกลีบดอก มีเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียเชื่อมตอกันเปนกลุม ผลมีรูปรางคอนขางกลม
แบบสาลี่ ผลมีขนาดใหญสีเขียวเมื่อออนและจะเปลี่ยนเปนสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองทองเม่ือแก 
เปลือกหนาประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ออนนุม สีขาวหรือสีชมพู เนื้อของแตละกลีบจะแยกออกจาก
กันไดงายภายในมีน้ําบรรจุอยูละมีรสหวาน เมล็ดมีจํานวนเมล็ดในผลนอยหลายขนาด ผิวเมล็ดมี
ลักษณะรองลึก ในเมล็ดเดียวจะเพาะเปนตนกลาไดเพียงตนเดียว (รัช, 2546) 
 
  2.1.2 องคประกอบทางเคมีที่พบในสมโอ 

ผลสมโอมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 10-30 เซนติเมตรและเปนสวนเปลือก
หนาประมาณ  1.5-2 เซนติเมตร (นฤมล, 2552) ซ่ึงเปลือกของผลไมตระกูลสมมีสารจากธรรมชาติที่มี
ประโยชนตอรางกาย เชน flavonoids, carotenoids และเพคติน (pectin) อยูมาก มีรายงานวา
เปลือกผลไมเปนแหลงที่อุดมไปดวยสารออกฤทธิ์สามารถใชเปนสารตานอนุมูลอิสระ เชน เปลือก
ลองกอง เปลือกมะมวง เปลือกสมโอ เปลือกผลไมดังกลาวมีสารประกอบฟนอลอยูมาก 
สารประกอบฟนอลจากผักและผลไม มีประโยชนตอรางกายและเปนสารตานอนุมูลอิสระ 
(antioxidant) phenolic acid และ flavonoids เปนกลุมสําคัญของสารประกอบฟนอลที่พบใน
อาหารของมนุษย ผิวเปลือกนอกสุดของผลสมโอประกอบดวย limonene, myrcene และมีนํ้ามัน
หอมระเหย 0.3-0.9% (นฤมล, 2551) เปลือกผลสีขาวมี pectin สูง มีการทดลองศึกษาการสกัดสาร
จากเปลือกสมโอพันธุขาวน้ําผึ้ง เพ่ือหาสารที่จะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 
Vibrio harveyi1526 ที่เปนตนเหตุของการเกิดโรคเรืองแสงในกุง ซ่ึงการสกัดเปลือกสมโอใชเอทา
นอล 95% ไดคลอโรมีเทน เฮกเซน และเอทิลอะซิเทตโดยสารที่ไดจากการสกัดดวยไดคลอโรมีเทน
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Vibrio harveyi1526 ไดดีที่สุด รองลงมาเปนเฮกเซนและ
เอทิลอะซิเทต ตามลําดับ (ณัฏสรัณย, 2550) อีกทั้งยังพบสาร acridone, acronycine, 
anthranilate, apigenin, bergamottin, camphor, citral, hesperidine, limonin, linalool, 
myricetin, naringenin, nerol, nomilin, pinene, quercetin, rutin, scopoletin, 
umbelliferone สารขมในเปลือกชื่อ naringin (สุดารัตน, 2554) รูทิน (Rutin) เปนสารจากพวก 
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bioflavonoid ที่สกัดไดจาก Toona sinensis สารดังกลาวน้ีไดรับการยืนยันจากงานวิจัยวามี
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระในกุงขาว (Litopenaeus vannamei) (Hsieh et al., 2008) 

 
2.2 สับปะรด 

 
2.2.1 ลักษณะทั่วไปของสับปะรด 
สับปะรด มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ananas  comosus เปนพืชลมลุกชนิดหน่ึงที่มีตน

กําเนิดมาจากบริเวณทวีปอเมริกาใต ลําตนมีขนาดสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร การปลูกสามารถ
ปลูกไดงายโดยการฝงกลบหนอ หรือสวนยอดของผลที่เรียกวา จุก เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมี
ลักษณะคลายตาลอมรอบผลสับปะรดเปนไมลมลุก มีลําตนอยูใตดิน ใบเดี่ยวเรียงสลับ ซอนกันรอบ
ตน กวาง 6.5 เซนติเมตร ยาวไดถึง 1 เมตร ไมมีกานใบ ดอกชอออกจากกลางตน มีดอกยอยจํานวน
มาก ผลเปนผลรวม รูปทรงกระบอก มีใบเปนกระจุกที่ปลาย สับปะรดเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่สามารถ
ทนตอสภาพแวดลอมตางๆไดดี ถือเปนหน่ึงในพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เม่ือเจริญเปนผลแลวจะเจริญ
ตอไปโดยตาที่ลําตนจะเติบโตเปนตนใหมไดอีกและสามารถดัดแปลงเปนไมประดับไดผลสับปะรด 
ประกอบดวยสวนที่เปนเน้ือและนํ้า มีประโยชนทั้งการบริโภคผลสดและเปนสินคาสงออกตางประเทศ 
จุกหนอสับปะรดคือสวนที่แตกขยายออกจากลําตนเดิมและจุกสับปะรดคือสวนที่อยูบนยอดผล
สับปะรดทั้งหนอและจุกสับปะรดสามารถใชประโยชนในการขยายพันธุได ลําตนหรือเหงาสับปะรด 
สามารถนํามาสกัดสารโบรมิเลนเพื่อใชประโยชนทางการแพทย รวมทั้งนํามาทําเปนยาสมนุไพรเพือ่ทาํ
ยารักษาโรคไดเปลือกสับปะรดที่เหลือจากโรงงานแปรรูปสามารถนําเปลือกสับปะรดมาเปนอาหาร
ของโค และสามารถอบแหงเปนสวนผสมของอาหารสัตวได นอกจากน้ียังนํามาหมักเปนปุยนํ้าชีวภาพ
ไดอยางดีแกนสับปะรด คือสวนที่อยูกลางผลตอจากกาน ไมนิยมนํามารับประทานสดเพราะเน้ือสัมผสั
แข็งกระดาง จึงไดนํามาแปรรูปเปนแกนสับปะรดอบแหงและแกนสับปะรดหยีเพ่ือเพ่ิมมูลคา (นิรนาม, 
2556) 

 
2.2.2 องคประกอบทางเคมีที่พบในสับปะรด 
สารที่พบในสับปะรดมีหลายชนิดไดแก โบรมีเลน (bromelain), อัลฟา-, เบตา-แมน

โนซิเดส (α-,β-mannosidase), เบตา-ไซโลซิเดส (β-xylosidase) กลุมไขมัน (lipids) ไดแกกรดคา
โปรอิก (caproic acid), กรดดีคาโนอิก (decanoic acid), กรดมัยริสติก (myristic acid) และเมทิล
คาโปรเลท (methyl caprolate) กลุมคาโรทีนอยด (carotenoids) ไดแกเบตา-คาโรทีน(β-
carotene) คริปโตแซนทิน (cryptoxanthin) ลูทีอิน (lutein) และลูทีโอแซนทิน (luteoxanthin) 
กลุมฟนิลโพรพานอยด (phenylpropanoids) ไดแก p-coumaric acid, กรดเฟรูลิก (ferulic acid) 
และกรดคาเฟอิก (caffeic acid) กลุมแอลคาลอยด (alkaloids) ไดแก 5-hydroxytryptamine (21), 
ทริปทามีน (tryptamine) และเมลาโทนิน (melatonin) กลุมคารโบไฮเดรท (carbohydrates) 
ไดแก ซูโครส (sucrose), ไซลิทอล (xylitol) และเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) นอกจากนี้ยังพบ
สารอ่ืนๆเชนกรดซิตริก (citric acid) ผลึกแคลเซียมออกซาเลทและวิตามินซี (ascorbic acid) ลําตน
ประกอบดวยกลุมสารที่สําคัญคือโบรมีเลนสารกลุมฟนิลโพรพานอยด เชน p-coumaric acid, กรดเฟ
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รูลิก และกรดซินนามิก (cinnamicacid) ใบประกอบดวยกลุมสารที่สําคัญคือโบรมีเลนสารกลุมฟลาโว
นอยด (flavonoids) เชน cyanidin 3,3',5-O-β-D-triglucoside, ไซยานิน(cyanin) สารกลุมส
เตียรอยด (steroids) เชน เบตา-ซิโตสเตียรอล (β-sitosterol) สติ๊กมาสตานอล(stigmastanol) แคม
เพสเตียรอล (campesterol) (วันชัย และคณะ, ม.ป.ป.) ผลมี Acetaldehyde, Ethyl acetate และ 
Acetone และยังพบกลุมน้ํามันหอมระเหย คือ Isobutanol (กรมประมง, 2556) 

เอนไซมโบรมีเลน (Bromelain) สามารถสกัดไดจากทุกสวนทั้งสวนของผลและลาํตน 
จัดเปนสารในกลุม cysteine proteinase เปนเอนไซมในกลุมเดียวกับ เอนไซมปาเปน (papan) ใน
มะละกอ และแอกตินิดิน (actinidin) ในผลกีวี เอนไซมโบรมีเลนประกอบไปดวย proteolytic 
enzymes หลายชนิดและสวนประกอบอื่นๆ เชน peroxidase, acid phosphatase, cellulases, 
glycoproteins และ protease inhibitors เปนตน โบรมิเลน (Bromelain) หรือมีอีกชื่อหน่ึงวา 
Bromelainum, Bromelin, Plant protease concentrate ซ่ึงตามกลไกการทํางานจัดเปนโปรติ
เอสซัลไฟดริล (The sulfhydryl protease) หรือ โปรติเอสไอทอล (Thiol proteases) หรือโปรติ
เอสซิสเตอีน (Cysteine proteases) เปนกลุมเอนไซมที่ยอยสลายพันธะเปปไทดของโปรตีน และจะ
ถูกยับยั้งโดยสาร sulfhydryl reagent หรือ sulfhydryl group เอนไซมโบรมิเลนสามารถพบไดใน
พืช เชน สับปะรด ซึ่งจะพบเอนไซมโบรมิเลนกระจายตามสวนตางๆ ของสับปะรด เอนไซมโบรมิเลนที่
พบในสวนผล เรียกวา Fruit Bromelain ในสวนของลําตนเรียกวา Stem Bromelain (Yamada, 
1978) โดยในลําตนจะมีปฏิกิริยาสูงกวาสวนผล 2 เทา เมื่อใชสับสเตรท (Substrate) เปนโปรตีน
นํ้านม สวนอรวินทร (2547) พบวา เอนไซมโบรมิเลนกระจายอยูตามสวนตางๆ ของลําตน ไดแก 
เปลือก แกน จุก เน้ือ และลําตน โดยเอนไซมโบรมิเลนในลําตนที่มีอายุ 3 ป จะมีปริมาณเอนไซม
มากกวาในลําตนที่มีอายุ 1.5 ป นอกจากอายุของลําตนแลวยังขึ้นอยูกับตําแหนงของลําตนอีกดวย ซ่ึง
เอนไซมจะมีมากในสวนที่เปนแกนกลางมากกวาสวนนอกของเปลือกของลําตนอีกดวย นํ้าหนัก
โมเลกุลของเอนไซมโบรมิเลนที่สวนของผลจะมีนํ้าหนักโมเลกุลเทากับ 31 กิโลดาลตัน (KDa) สวนใน
ลําตนเอนไซมโบรมิเลนมีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 28 กิโลดาลตัน (Yamada, 1978) โมเลกุลของ
เอนไซมโบรมิเลนประกอบดวย กรดอะมิโน 285 หนวย และเฮกเซนซามีน 4 โมเลกุล ดาน C-
terminal จะเปนไกลซีน และ N-terminal เปนวาลีน โมเลกุลจะมีพันธะไดซัลไฟด (Disulfide 
bridge) 5 ตําแนง แตจะมีกลุมซัลไฟดดริลที่จําเปนสําหรับเรงปฏิกิริยาเพียง 1 กลุมตอโมเลกุล โบรมิ
เลนจัดเปนเอนไซมพวกไกลโคโปรตีน โดยมีสารคารโบไฮเดรตเปน Prothetic group โบรมิเลน
บริสุทธิ์จะมีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบอยูรอยละ 2 และพบวา เอนไซมโบรมิเลนสามารถเรง
ปฏิกิริยาการยอยสลายสารประเภทโปรตีนได เอนไซมโบรมิเลนจะเขายอยไดพันธะเชื่อมระหวางอา
จีนีน-อะลานีน และอะลานีน-กลูตามิกของกลูคากอน (Glucagon) แตไมยอยพันธะเชื่อมระหวางอา
จีนีน-อาจีนีน และไลซีน-ไทโรซีน เอนไซมโบรมิเลนมีความสามารถยอยสารตั้งตนไดหลายชนิด 
โดยเฉพาะเคซีน (Casein) และเฮโมโกลบินมีภาวะที่เหมาะสมกับการทํางานของเอนไซมคือที่ pH 7.2 
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เม่ือใชสารตั้งตนเปนอัลบูมิน (Albumin) ภาวะที่เหมาะสมในการทํา
ปฏิกิริยาคือ pH 5.5 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเมื่อใชสารตั้งตนเปนเจลาตินภาวะที่เหมาะสม
คือ pH 5.0 ซึ่งความสามารถในการทํางานของเอนไซม จะมีการเสียสภาพดวยอุณหภูมิที่มีความรอน
สูงกวา 70 องศาเซลเซียส และเม่ือ pH ต่ํากวา 2.5 เอนไซมจะมีความคงตัว (อรวินทร, 2547) 
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2.3 มะระขี้นก 
 
  2.3.1 ลักษณะทั่วไปของมะระขี้นก 

มะระขี้นกมีชื่อวิทยาศาสตรวา Momordica charantia L. เปนสมุนไพรที่ใชกันมา
นาน สวนที่นํามาทําสมุนไพรไดแก ผล ใบ ราก เถาและเมล็ด ในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา  
ใชผลมะระรักษาเบาหวาน โรคตับ บรรเทาอาการโรคเกาต และขออักเสบ ในตํารายาไทยใชใบมะระ
ลดไขรากแกโลหิตเปนพิษ และโรคตับ (วีณา, 2555) ลําตน เปนเถาเลื้อยมีสีเขียวขนาดเล็กมี 5 
เหลี่ยม มีขนอยูทั่วไป มีมือเกาะซ่ึงเปลี่ยนมาจากใบเจริญออกมาจากสวนของขอ ใชสําหรับยึดจับ
ลักษณะใบ เปนใบเดี่ยว เรียงสลับกัน กานใบยาว ขอบใบเวาหยักลึกเขาไปในตัวใบ 5-7 หยัก ปลายใบ
แหลม ใบกวาง 4.5-11.5 เซนติเมตร ยาว 3.5-10 เซนติเมตร เสนใบแยกออกจากจุดเดียวกันแลวแตก
เปนรางแห มีขนออนนุมปกคลุมเล็กนอย เม่ือแกจัดจะมีสีเขียวเขมเปนดอกเดี่ยวแยกเพศอยูในตน
เดียวกัน เจริญมาจากขอ เสนผาศูนยกลาง 2.5-3.5 เซนติเมตร มีกลีบนอก 5 กลีบ สีเขียวปนเหลือง 
กลีบในมี 5 กลีบ สีเหลืองสด ดอกตัวผูเจริญออกมากอนดอกตัวเมีย ผลรูปรางคลายกระสวยสั้นๆ ผิว
เปลือกขรุขระและมีปุมยื่นออกมา ผลยาว 5-7 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางผล 2-4 เซนติเมตร ผล
ออนมีสีเขียว เมื่อแกจะมีสีเหลืองอมแดง ปลายผลจะแตกเปน 3 แฉกเมล็ดมีรูปรางกลม รี แบน ปลาย
แหลมสีฟางขาว เม่ือแกเต็มที่มีเมือกสีแดงสดหอหุมเมล็ดอยู 

 
  2.3.2 องคประกอบทางเคมีที่พบในมะระขี้นก 
  มะระขี้นกประกอบดวย อัลคาลอยด (alkaloids), ซาโปนิน (saponin) และสาร
ผสมสเตียรอล (sterols) ชื่อคาแรนทิน (charantin) เมล็ดประกอบดวยโปรตีนหลายชนิด ไดแก MAP 
30 (30 kDa), mormodin (24 kDa), Momordicacharantia agglutinin (32 kDa), 
Momordicacharantialectin (115 kDa), amino acid เชน aminobutyric acid, triterpenes
ไดแก momordicoside A-E, vicineผลประกอบดวย อัลคาลอยด (alkaloids), ซาโปนิน (saponin), 
amino acid (citurlline), 5-hydroxytryptamine, sterols (charantin β-sitosterol 
stigmasterol acylglucosyl sterols), ρ-insulin และสารในกลุม triterpenes ไดแก  
cucurbitacin glycoside, momordicoside F1, F2, G, I, K ,L ใบประกอบดวย triterpenes ไดแก
momordicine, momordicine I-III, cucurbitan-triterpenes (III, IV, V) รากประกอบดวย อัลคา
ลอยด (alkaloid) และซาโปนิน (saponin) (สุมาลี, 2542) 

ซาโปนิน (saponins) คือซึ่งมีโครงสรางพ้ืนฐานประกอบดวย สารซาโปจีนิน 
(sapogenin) สารอะไกลคอน (aglycon) และกรดอินทรียสูตรโมเลกุลของสารซาโปนิน คือ 
C57H90O26 มีคุณสมบัติเปนสารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีอิออน (non-ionic surfactant) ทําให เกิด
ฟองไดดีสารซาโปนินมีรสขม เผ็ด ทาใหเกิดการระคายเคืองตอตาและจมูกได ซาโปนินจากชา มี
ลักษณะเปนผลึกสีขาวดูดความชื้นไดงายจุดหลอมเหลว 224 องศาเซลเซียส ละลายไดดีในสารละลาย
เมธิลแอลกอฮอล, สารละลายเอธิลแอลกอฮอลและกรดอะซิติกเขมขน เปนตน สามารถนาไปใชได 
หลากหลายวิธีอาทิเชน สารลดแรงตึงผิว สารกําจัดศัตรูพืช ในทางการเกษตรและการประมงมีการใช
เปนสารกาจัดแมลง สารฆาเชื้อโรคใชแทนยาปฏิชีวนะในอาหารสัตวสารกาจัดสัตวนํ้า ที่ไมพึงประสงค 
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ในบอเพาะเลี้ยง สัตวน้ํา โดยสารซาโปนินจะทําลายเซลลเม็ดเลือดแดงของสัตวเลือดเย็นและมีฤทธิใ์น
การยับยั้งแบคทีเรียหลายชนิด เปนตน (บุณฑริกา, 2556) 

อัลคาลอยด (Alkaloids) เปนสารประกอบกลุมใหญมากที่สุดกลุมหน่ึงที่ไดมี
การศึกษากันอยางกวางขวาง พบมากในพืชชั้นสูง เปนสารประกอบไนโตรเจนอินทรีย (organic 
nitrogen compounds) สมบัติทั่วไปของอัลคาลอยด คือ มักมีรสขม มีฤทธ์ิเปนดาง ไมละลายน้ําแต
ละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรีย (organic solvents) มีคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ แ ละฤทธ์ิ
ทางเภสัชวิทยาตอมนุษยและสัตวแตกตางกันมาก (รัตนา, 2547) สมบัติของอัลคาลอยด ไดแก มีฤทธ์ิ
ยับยั้งการเติบโตของเชื้อมาลาเรีย เชน ควินิน (quinine) จากเปลือกชิงโคนา (Cinchona 
succirubra Pav.) ใชรักษาไขมาลาเรียจากเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิฟารัม (Plasmodium 
falciparum) ซ่ึงดื้อตอยาสังเคราะหคลอโรควิน (chloroquine) มีฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร เชน 
อะโทรพีน (atropine) จากตนเบลลาดอนนา (Atropa belladonna) มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของ
กลามเนื้อเรียบ จึงใชเปนยารักษาแผลในกระเพาะอาหารและลําไสโดยใชรวมกับยาลดกรด (antacid) 
(ศรายุทธ, 2556) 

 
2.4 ทับทิม 

 
2.4.1 ลักษณะทั่วไปของทับทิม 
ทับทิม มีชื่อวิทยาศาสตรวา Punica granatum Linn. เปนพืชวงศ Punicaceae มี

ชื่อสามัญวา Pomegranate พบในประเทศแถบเมดิเตอเรเนียนตะวันออกกลางเอเชียใตและหลาย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งประเทศไทยลักษณะของทับทิมเปนไมพุมสูงไมเกิน 3 เมตร
ปลายก่ิงออนหอยลูลงปลายก่ิงเล็กมักกลายเปนหนามแหลมใบของทับทิมเปนใบเดี่ยวออกเปนคูตรง
ขามกันรูปหอกกลับเน้ือใบเนียนดอกทับทิมมีสีแดงออกเปนดอกเดี่ยวๆหรือรวมเปนกระจุกประมาณ 5 
ดอกผลทับทิมนั้นมีลักษณะกลมโตผิวนอกแข็งเปนมันผลแกจะแตกอาออกใหเห็นเมล็ดทีม่เีน้ือเยือ่ใสๆ 
สีขาวอมชมพูอยูภายใน (ศจีรา, 2554) 
   

2.4.2 องคประกอบทางเคมีที่พบในทับทิม 
สารที่พบในทับทิมมีหลายชนิดที่พบในเปลือกของผลและน้ํามันจากเมล็ด ไดแก สาร

ในกลุม polyphenol เชน quercetin และ kaempferol สารกลุม flavonoid glycoside สาร 
ellagic acid, ellagic tannin และ organic acid ที่สําคัญพบสารกลุมสเตียรอยด คือ estrone, 
estradiol และ testosterone นอกจากน้ียังพบสารประกอบอื่นๆ เชน lauric acid, manitol, 
pelargonin, piperideine, punicacortein (A, B, C, D), punicalin, steric acid, strictinin, 
tannin, tellimagrandin I, tricosanoic acid และ unicalinxanthoxylin เปนตน (ศจีรา, 2554)
เมื่อสกัดดวย 95% ethanol จะไดสาร tannins และ alkaloids ซ่ึงมีผลในการชวยสมานแผล และ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียไดเชน Steptococcus pyogenes, Stapphylococcus 
aureus, E coli และ Vibrio parahaemolyticus (กฤษดา และคณะ, 2550) ซึ่งสารสกัดจากเปลือก
ทับทิมที่ผสมอาหารใหปลาสามารถเสริมภูมิคุมกันใหปลาไดอีกดวย (Ramasamy et al., 2012 ) 
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แทนนิน (Tannin) เปนสารพวกพอลีฟนอล (polyphenol) มีโมเลกุลใหญ และ
โครงสรางซับซอนพบไดในพืชหลายชนิด มีรสฝาด มีฤทธิ์เปนกรดออน และสามารถตกตะกอนโปรตีน
ได มีฤทธ์ิสมานและฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย ใชในการอุตสาหกรรมฟอกหนัง แทนนินแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ ไฮโดรไลซเซเบิลแทนนิน (hydrolysable tannins) และ คอนเดนซแทนนิน 
(condensed tannins) ไฮโดรไลซเซเบิลแทนนิน (hydrolysable tannins) เปนเอสเทอร (esters) 
ระหวางนํ้าตาลหน่ึงโมเลกุลกับกรดพอลีฟนอลลิคคารบอกซิลิค (polyphenolic carboxylic acids) 
อีกหน่ึงหรือมากกวาหนึ่งโมเลกุลน้ําตาลสวนใหญที่พบมักเปนกลูโคส การเชื่อมกันแบบเอสเตอรน้ีทํา
ใหแทนนินสามารถไฮโดรไลซแยกออกไดดวยกรด ดาง หรือเอนไซมบางชนิด แทนนินประเภทน้ี
สามารถแบงออกไดอีก 2 ชนิด คือ แกลโลแทนนิน (gallo tannins) และเอลลาจิแทนนิน (ellagi 
tannins) โดยแทนนินชนิดแรกเม่ือถูกไฮโดรไลซแลวจะใหกรดแกลลิก (gallic acid) สวนแทนนินชนดิ
หลังเมื่อถูกไฮโดรไลซจะใหกรดเอลลาจิก (ellagic acid) โดยปกติไฮโดรไลซเชเบิลแทนนิน 
(hydrolysable tannins) จัดเปนสารอสัณฐานที่ดูดนํ้า (amorphous hygroscopic substance) มี
สีน้ําตาลแกมเหลืองสามารถละลายไดในน้ํา เกิดเปนสารแขวนลอยไดมากกวาเปนสารละลายใสทั้งยัง
สามารถละลายในตัวทําละลายอินทรียแบบมีขั้ว (polar) ไดบาง แตไมสามารถละลายในตัวทําละลาย
แบบไมมีขั้ว (non-polar) เชน คลอโรฟอรม และเบนซิน สวนคอนเดนซแทนนินเปนสารที่มีโมเลกุล
สลับซับซอนมาก จัดอยูในประเภทโพลีเมอริกพอลีฟนอล (polymeric polyphenols) มีน้ําหนัก
โมเลกุลตั้งแต 1,000 ขึ้นไป ประกอบดวย พอลีไฮดริคฟนอล (polyhydric phenols) ซ่ึงเชื่อมกันเปน
โมเลกุลใหญดวย C-C linkage ไมสามารถไฮโดรไลซดวยกรดหรือดางได แตละลายไดดีในน้ํารอน นํ้า 
แอลกอฮอล และอะซิโตน (ศรายุทธ, 2556) 

 
2.5 ฝร่ัง 

 
2.5.1 ลักษณะทั่วไปของฝร่ัง 
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Psidium guajava Linn. ฝร่ังนับเปนพืชเศรษฐกิจที่พบทั่วไป

ในประเทศมีชื่อทั่วไปวา Guava เปนไมยืนตนในตระกูล Myrtaceae ตามตํารายาโบราณใชใบฝร่ังใน
การรักษาโรคตางๆในคนเชนทองรวง,ถอนพิษไข,อีสุกอีใสเปนตน (นันทวัน, 2535) การเรียกชื่อจะ
แตกตางกันไปในแตละทองถิ่น เชน มะม่ัน มะถวยกา (เหนือ) มะปุน (สุโขทัย, ตาก) มะแกว (แพร) 
บักสีดา (อีสาน) ยาหมู ยามู ชมพู (ใต) ฝร่ังเปนไมยืนตนขนาดเล็ก กิ่งออนเปนสี่เหลี่ยมยอดมีขนออน
ปกคลุม ใบเดี่ยวติดกับลําตนแบบเรียงตรงกันขาม รูปรี ขนาด กวาง 3-8 เซนติเมตร ยาว 6-14 
เซนติเมตร ดอกออกเปนดอกเดี่ยว หรือออกเปนชอ ชอละ 2-3 ดอก กลีบดอกสีขาวมีเกสรตัวผู
จํานวนมาก ผลฝร่ังมีหลายรูปรางตั้งแตกลมถึงรูปกลมรียาวเน้ือขางในสีนวลถึงสีแดง มีเมล็ดจํานวน
มาก (พิณซอ และคณะ, 2551) และสารสกัดหยาบจากใบฝร่ังสามารถยับยั้งเชื้อวิบริโอที่แยกจากกุง
กุลาดําที่เปนโรคดวยเชนกัน (สถาพร และอุษณีย, 2535)  
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2.5.2 องคประกอบทางเคมีที่พบในฝร่ัง 
ใบฝร่ังมีสรรพคุณในการบําบัดรักษาโรคไดหลายชนิดทั้งในคนและสัตวนํ้าเชน โรคที่

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio cholera และ V. parahaemolyticus ใบฝร่ังที่แกสมบูรณเต็มที่ และ
ผลดิบออนรสฝาด มีฤทธ์ิฝาดสมานแกทองเสีย ใบฝร่ังมีสารแทนนิน 8-15 เปอรเซ็นต เปนประเภท 
catechol, pyrogallol และนํ้ามันหอมระเหย ประกอบดวยสารหลายชนิด เชนaromadendrane, 
β-bisabolene, caryophyllene oxide, longicyclene, tertiary sesguiterpenealconol สวนผล
ฝ ร่ัง ดิ บป ระกอบด วยส ารแ ทนนินแ ละส ารอี กหล ายช นิด  เ ช น  arabinose ether, 
exabydroxydiphenic acid, β-caryophyllene, ellagic, gallic acid, quercetinสารแทนนินมี
ฤทธ์ิในการลดการระคายเคืองของลําไส และลดการสูญเสียน้ํา สวนใบ ดอก และผลฝร่ัง มีฤทธิ์ฆาเชื้อ 
Staphyllococcus aureus และ E. coli (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2533) นอกจากน้ีในใบฝร่ังยัง
มีสารประกอบสําคัญอีกอยางหน่ึงคือ เคอรซิทิน (quercetin) ประมาณ 0.36 เปอรเซ็นต ซ่ึงมี
คุณสมบัติยับยั้งการหลั่ง acetylcholine ขัดขวางการเขาเซลลของแคลเซียม มีผลยับยั้งการหดตัว
ของลําไส และยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งการหลั่งสารคัดหลั่งเขาสูทางเดินอาหาร และชวยในการดูดซึมนํ้า
เขาสูผนังลําไสจึงทําใหสามารถยับยั้งอาการทองเสียเฉียบพลันได (Lutterodt, 1989) สําหรับในคน
นิยมใชใบฝร่ังเปนสมุนไพรพ้ืนบานรักษาอาการทองเสียโดยตํารายาไทยกลาวถึงสรรพคุณวาใชใบหรือ
ผลดิบโขลกพอแหลกตมนํ้าดื่มแทนชาแกอาการทองเสีย ใบฝร่ัง (Guava leaves) เม่ือสกัดดวย 95% 
ethanol จะไดสาร tannins และ terpenoids ซึ่งมีผลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในคนไดเชน 
Staphylococcus aureus, Psudomonas aeruginosa, E coli, Vibrio parahaemolyticus 
(กฤษดา และคณะ, 2550) สถาพร และคณะ (2541) ยังพบวาสารสกัดจากใบฝร่ังสามารถยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียเรืองแสงในกุงกุลาดําได  

เทอพินอยด (terpenoids) เปนสารประกอบที่ประกอบดวยหนวยที่เรียกวา หนวย
ไอโซพรีน (isoprene units) ซึ่งเปนโซแขนง (branch chain) ของคารบอน 5 ตัว มีพันธะไมอ่ิมตัว 
(unsaturated bonds) 2 พันธะ ดังน้ันในบางคร้ังอาจเรียกไอโซพรีนอยด (isoprenoids) โครงสราง
ของสารประกอบกลุมเทอรพีนอยดสรางขึ้นมาจากหนวยไอโซพรีนที่เชื่อมตอเขาดวยกันแบบหวัไปหาง
ทําใหมีรูปแบบของวงแหวนตางๆ กัน จํานวนของหนวยไอโซพรีนที่เชื่อมเขาดวยกันใชในการแบง
ประเภทของสารเทอรพีนอยด สารประกอบเทอรพีนอยดจะพบอยูทั่วไปในสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในพืช
ชั้นสูง เปนกลุมสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย ปจจุบันจึงไดรับความสนใจมาก นอกจากนี้ยังพบ
เปนองคประกอบในสารประกอบที่เกิดจากภาวะเครียด (stress compounds) หรือสารที่สรางขึ้น
เปนพิเศษเม่ือพืชไดรับอันตราย เชน ไฟโตอเลกซิน (phytoalexins) ซึ่งปจจุบันสารพวกน้ีมี
ความสําคัญเน่ืองจากมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา (ศรายุทธ, 2556) 
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

สถาพร และอุษณีย (2535) ศึกษาฤทธิ์การตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากใบฝร่ัง
กับเชื้อวิบริโอ (Vibrio) ที่แยกไดจากกุงกุลาดําที่เปนโรคจํานวน 23 สายพันธุพบวาเชื้อแบคทีเรีย 21 
สายพันธุจะถูกยับยั้งการเจริญเติบโตดวยสารสกัดหยาบจากใบฝร่ังที่ระดับความเขมขน 2.5 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลิตร ในขณะที่เชื้อ V. splendidus 1 สายพันธุ และ V. minicus1 สายพันธุสามารถ
เจริญเติบโตได อยางไรก็ตามที่ระดับความเขมขนของสารสกัดหยาบ 5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไดทุกสายพันธุ 

บุญธิดา (2538) ศึกษาผลของสารสกัดใบฝร่ังตอเชื้อ Aeromonas hydrophila และความ
เปนพิษตอปลาดุกลูกผสม พบวาสารสกัดใบฝร่ังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Aeromonas 
hydrophila ไดที่ความเขมขน 2,000 ppm และคาความเปนพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบฝร่ังที่มํา
ใหปลาดุกลูกผสมตาย 50 เปอรเซ็นต ในเวลา 96 ชั่วโมง มีคาเทากับ 295 ppm 

 สถาพร และคณะ (2539) ศึกษาฤทธ์ิในการของสารสกัดสมุนไพร 16 ชนิดในการยบัยั้งเชือ้
แบคทเีรียสกลุ Vibrio spp. 10 สายพันธุทีก่อโรคในกุงการทดสอบทําโดยการเจือจางสารสกดัลงบน
อาหารเลีย้งเชื้อตามวิธีของ Tragen (1983) พบวาใบฝร่ัง และมะระขี้นก สามารถยับยัง้เชื้อไดแมจะ
ใชสารสกัดในระดับความเขมขนต่ําเพียง 0.625 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และ 1.25 มิลลิกรัมตอมิลลิลติร 
ตามลําดับ ขอแตกตางของประสิทธิภาพสมุนไพรทั้งสองคอื ใบฝร่ัง สามารถยบัยั้งเชือ้ไดดวยความ
เขมขนต่ํากวามะระขี้นก (0.625 มิลลิกรัมตอมิลลิลติร) ในขณะที่มะระขี้นกยับยั้งเชื้อไดเปอรเซนตสูง
กวาใบฝร่ังที่ระดับความเขมขนเดยีวกัน 

สถาพร และคณะ (2541) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของใบฝร่ังและอ็อกซิเตตรา
ซัยคลินในการกําจัดแบคทีเรียเรืองแสงในกุงกุลาดําโดยแบงการทดลองเปน 4 ชุดการทดลองๆ ละ 5 
ซํ้าดังนี้ชุดควบคุมใชนํ้าเกลือ 2.6 % สารสกัดจากใบฝร่ังเขมขน 10 และ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรและอ็
อกซิเตตราซัยคลินเขมขน 10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดยฉีดเขากลามเน้ือปลองที่ 6 ของกุงตัวละ 0.2 
มิลลิลิตร แลวฉีดแบคทีเรียเรืองแสง (Vibrio harveyi) ที่มีความเขมขน 1.4 x 10

10
 CFU/มิลลิลิตร 

เขากลามเน้ือกุงตัวละ 0.2 มิลลิลิตร หลังจากน้ัน 30 นาทีทําการเจาะเลือดกุงที่บริเวณโคนขาคูที่ 3 
แลวนํามาตรวจหา ปริมาณแบคทีเรียในเลือดกุงโดยวิธีการกระจายเชื้อพบวาปริมาณของแบคทีเรีย
เรืองแสงในน้ําเลือดกุงจะลดลงอยางรวดเร็วและประสิทธิภาพในการกําจัดแบคทีเรียเรืองแสงของกุง
กุลาดําที่ไดรับสารสกัดจากใบฝร่ังจะดีกวาในกลุมที่ไดรับอ็อกซิเตตราซัยคลินเปอรเซนตการลดลงของ
แบคทีเรียเม่ือเทียบกับชุดควบคุมของกลุมที่ไดรับสารสกัดจากใบฝร่ังเขมขน 10 และ 1 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 68.05 % และ 62.99 % ตามลําดับสวนในกลุมที่ไดรับยาอ็อกซีเตตรา
ซัยคลินมีคาเพียง 51.4 % 

อนรรฆ (2542) ไดทดลองศักยภาพของสารสกัดสมุนไพรไทย 3 ชนิด คือ ฝร่ัง (Phidium 
guajava), ฟาทะลายโจร (Andrographis paniculate) และขม้ินชัน (Curcuma domestica) ใน
การยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรคในกุงจํานวน 10 สายพันธุ โดยสกัดสมุนไพรดวยเอทิลแอลกอฮอลเขมขน 
80% ทดสอบการตานเชื้อดวยวิธี Paper disc diffusion พบวาสารสกัดจากใบฝร่ังสามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อแบคทีเรียไดมากชนิดที่สุดและกอใหเกิดบริเวณยับยั้งที่เห็นไดชัดเจนโดยเฉพาะ Vibrio 
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harveyi และ Staphylococcus haemolyticus รองลงมาคือสารสกัดจากใบของฟาทะลายโจร 
เปนเพียงชนิดเดียวที่สามารถยับยั้งการเจริญของ Erwinia carotovora และ Enterobacter 
cloacae 

เพ็ญศรี และคณะ (2548) ไดศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดใบฝร่ังดวยวิธีตมในการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อวิบริโอในกุงกุลาดํา โดยการสกัดใบฝร่ังสด ใบฝร่ังตากแหง และใบฝร่ังตาก
แหงเก็บไวนาน 1 เดือน ดวยวิธีตม ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อวิบริโอ 7 ชนิด โดยทดสอบ
หาคาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโต (MIC) ของเชื้อแบคทีเรีย ดวยวิธี Agar dilution 
พบวาใบฝร่ังสดและใบฝร่ังตากแหงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อวิบริโอทั้ง 7 ชนิดไดดีกวาใบฝร่ัง
ตากแหงที่เก็บไว 1 เดือน การทดลองคร้ังนี้สรุปไดวา ความรอนจากการตมไมมีผลตอสารสกัดจากใบ
ฝร่ัง และสารสกัด สามารถออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อวิบริโอไดดี ขณะที่อายุการเก็บรักษาฝร่ังจะมีผล
ทําใหประสิทธิภาพในการยับยังเชื้อวิบริโอลดลงสาร flavonoids ที่สกัดจากใบฝร่ัง (Guava leaves)
สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่กอโรคในปลาไดหลายชนิดเชน Aeromonas salmonicida และ 
Vibrio parahaemolyticus (ศรายุทธ, 2556)  

ณัฏสรัณย (2550) ศึกษาการสกัดสารจากเปลือกสมโอ (Citrus  maxima  Merr) ของสมโอ
พันธุขาวนํ้าผึ้งสกัดเปลือกสมโอใชเอทานอล 95% ไดคลอโรมีเทน เฮกเซน และเอทิลอะซิเทตเปนตัว
ทําละลาย และทําการทดสอบโดยการนําสารสกัดที่ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลายทั้ง 4 ชนิดมาทํา
การเจือจางที่ระดับความเขมขนในอัตราสวนของสารสกัดตอน้ํากลั่นเปน 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 และ 
1:32 โดยใชนํ้ากลั่นเปนตัวควบคุม ดูดสารสกัดใสแผน paper disc แลวนําไปวางในจานเพาะเชือ้ทีท่าํ
การ swab เชื้อ Vibrio harveyi1526 ไวโดยสารที่ไดจากการสกัดดวยไดคลอโรมีเทนสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อ Vibrio harveyi1526 ไดดีที่สุด รองลงมาเปนเฮกเซนและเอทิลอะซิเทต 
ตามลําดับ 

อัญชลี และจิราพร (2550) ทําการศึกษา สมุนไพรไทย 34 ชนิดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียกอโรคสําคัญในกุงกามกราม 3 ชนิด โดยใชสมุนไพรสกัดดวยเอธานอล 50% และเอธานอล
50% ตม ที่ 70 องศาเซลเซียส ทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดสมุนไพรดวยวิธี disc diffusion พบวาสาร
กัดใบหูกวางดวยเอธานอล 50% ตม มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila และ Vibrio 
parahaemolyticus สูงที่สุด (15.78, 19.35 มิลลิเมตร) สารสกัดกระเทียมสด ดวยเอธานอล50% มี
ฤทธ์ิยับยั้งเชื้อ V. harveyi สูงที่สุด (19.8 มิลลิเมตร) และประสิทธิภาพของสารสกัดตอเชื้อโรคโดยหา
คา MIC/MBC วิธี broth dilution พบวาสารสกัดกระเทียมสดดวยเอธานอล 50% มีประสิทธิภาพ
สูงสุดตอเชื้อ A. hydrophila (MIC = 5 ppt; MBC = 10 ppt) สารสกัดใบหูกวางดวยเอธานอล 
50% ตม มีประสิทธิภาพสูงสุดตอเชื้อ V. parahaemolyticus (MIC = 2 ppt; MBC = 3 ppt) และ 
V. harveyi (MIC = 1 ppt; MBC = 9 ppt) 

ศรายุทธ (2556) ศึกษาเร่ืองผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิม และใบฝร่ัง ในการยับยั้งเชื้อ 
Aeromonas hydrophila ที่แยกไดจากปลาทองโดยวิธี agar plate dilution พบวาความเขมขน
ต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อของสารสกัดจากเปลือกทับทิมและใบฝร่ัง คือ 0.312
และ 0.625 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ  
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อุดมลักษณ และคณะ (2549) ศึกษาเปลือกมังคุดสดและแหงมาทําการสกัดดวยตัวทาํละลาย
เอทานอล และการสกัดเปลือกมังคุดสดและแหงแบบตอเนื่องดวยตัวทําละลาย 3 ชนิดคือเฮกเซนอะซิ
โตน และเมทานอล พบวา การสกัดสารจากเปลือกมังคุดแหงดวยตัวทําละลายเอทานอลไดสารสกัด
หยาบมากที่สุดคือ 26.59 % จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อจุลินทรีย 5 ชนิด คือ เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, S. epidermidis, 
Propionibacterium acnes เชื้อยีสต Candida albicans และเชื้อราTrichophyton 
mentagrophytes ดวยวิธ ีdisc diffusion method พบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดสดโดยวิธีการ
สกัดเย็นดวยเอทานนอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus, S. epidermidis, 
P. acnes และ T. Mentagrphytes ไดดีที่สุดสารสกัดจากเปลือกมังคุดไมมีประสิทธิภาพในการยับยัง้
การเจริญของเชื้อ C. Albicans เมื่อนําสารสกัดจากเปลือกมังคุดสดโดยวิธีการสกัดเย็นดวยเอทานอล
มาทดสอบหาความเขมขนต่ําสุดโดยวิธี agar dilution method พบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดสด
โดยวิธีการสกัดเย็นดวยเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ S.aureus ไดดีที่สุดโดยมีคาความ
เขมขนต่ําสุด 128 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรรองลงมา ไดแก P.acnes คาความเขมขนต่ําสุด 256 
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร, S. epidermidis คาความเขมขนต่ําสุด 4,096 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และ T. 
Mentagrophytes คาความเขมขนต่ําสุด 8,192 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ 
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วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 

1. วัสดุและอุปกรณ 
 

อุปกรณที่ใชในการสกดัสาร 
 

1.) เปลือกสมโอ 
2.) เปลือกสับปะรด  
3.) มะระขี้นก  
4.) เปลือกทบัทมิ 
5.) ใบฝร่ัง 
6.) ตูอบความชื้น Hot air oven  
7.) ถังหมัก 
8.) เคร่ือง Rotary evaporator 
 

สารเคมีที่ใชในการสกดัสาร 
 
1.) Ethanol 95% 

 
 อุปกรณที่ใชในทดสอบสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus 
 

1.) สารสกดัสมุนไพร 5 ชนดิ ไดแก เปลือกสมโอ เปลือกสับปะรด มะระขี้นก เปลือก     
ทับทิม และ ใบฝร่ัง 
2.) เคร่ืองชัง่นํ้าหนัก 
3.) หมอน่ึงความดันไอ (autoclave)   
4.) ตูอบ Hot air oven 
5.) ตูควบคุมอุณหภมูิ incubator 
6.) เคร่ือง Spectrophotometer 
7.) เชื้อ Vibrio parahaemolyticus 
8.) paper disc 
9.) จานเพาะเชื้อ 
10.) ขวดรูปชมพูขนาด 1,000 มิลลิลติร 
11.) เคร่ืองปน 
12.) บกีเกอรขนาด 1,000 มิลลลิติร 
13.) หลอดทดลอง 
14.) ไม swab ปราศจากเชื้อ 
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15.) ปากคบี 
16.) กระบอกตวง 
17.) ตะเกียงแอลกอฮอล 
18.) หวงเขีย่เชื้อ (loop) 
19.) อาหาร Nutrient broth (NB) 
20.) Thiosulfate Citrate Bile Sucrose (TCBS) 
21.) น้ําเกลือ NaCl 1.5 % 
22.) น้ํากลั่น 

 
2. วิธกีารทดลอง 
 
 2.1 การสกัดสารในสมุนไพร (ตามวิธีของ สถาพร และคณะ, 2541) 

2.1.1 การสกัดเปลือกสมโอ, มะระขี้นก, เปลือกสับปะรด, เปลือกทับทิม และใบฝร่ัง 
1.) นําเปลือกสมโอ, มะระขี้นก, เปลือกสับปะรด, เปลือกทับทิม และใบฝร่ัง มาลางนํ้าให

สะอาด จากน้ันหั่นเปนชิ้นสวนเล็กๆ แลวนําไปผึ่งลมใหแหง 
2.) นําเปลือกสมโอ, มะระขี้นก, เปลือกสับปะรด, เปลือกทับทิม และใบฝร่ัง ที่ผึ่งลมจน

แหงแลวไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง 
3.) เปลือกสมโอ, มะระขี้นก, เปลือกสับปะรด, เปลือกทับทิม และใบฝร่ัง ที่ไดจากการ

อบนํามาบดใหไดปริมาณ 1 กิโลกรัม จากน้ันสกัดดวยการหมักกับ 95% เอทานอล ปริมาณ 800 
มิลลิลิตรเปนเวลา 7 วัน 

4.) กรองแยกกากเปลือกออกแลวนําสารละลายที่ไดจากการกรองมาทําการระเหยตัวทํา
ละลายออกดวย Rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 45-47 องศาเซลเซียส 

 
2.2 แผนการทดลอง 
การทดลองคร้ังนี้เปนการทดลองการใชสารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ไดแก เปลือกสมโอ, 

มะระขี้นก, เปลือกสับปะรด, เปลือกทับทมิ และใบฝร่ัง ในการยับยั้งเชือ้ V. parahaemolyticus 
โดยใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design : CRD) โดยแบงการ
ทดลอง ออกเปน 5 ชดุการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา (replication) ดังน้ี  
  ชุดการทดลองที ่1 สารสกัดจากเปลอืกสมโอ 
  ชุดการทดลองที ่2 สารสกัดจากเปลอืกสับปะรด 
  ชุดการทดลองที ่3 สารสกัดจากมะระขี้นก 
  ชุดการทดลองที ่4 สารสกัดจากเปลอืกทบัทิม 
  ชุดการทดลองที ่5 สารสกัดจากใบฝร่ัง 
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2.3 วิธีการเตรียมเชื้อ Vibrio parahaemolyticus (National Committee of Clinical 

Laboratory Standard : NCCLS, 2000) 
1. เลือกโคโลนีเดี่ยวของเชื้อ V. parahaemolyticus ที่เลี้ยงไว ทําการเตรียมเชื้อที่ใชใน

การทดสอบโดยเลี้ยงเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Thiosulfate Citrate Bile Sucrose (TCBS) ดวยวิธกีาร 
Cross Streak Method จากน้ันนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

2. ใชลูปเขี่ยโคโลนีเดี่ยวของเชื้อมาเลี้ยงในอาหาร Nutrient Broth ที่เติมเกลือ 1.5 % 
เลี้ยงไวใหเชื้อเจริญที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

3. เก็บเชื้อจากอาหารเหลว โดยนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 10,000 รอบตอนาที นาน 10 
นาที ควบคุมอุณหภูมิที่ 4 องศาเซลเซียสเชื้อจะอยูในรูปของ suspention bacteria วัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร วัดคา OD ใหเทากับ 0.1 (108 CFU/มิลลิลิตร) 

 
2.4 วิธีการเตรียมอาหาร Thiosulfate Citrate Bile Sucrose (TCBS) 

ชั่งอาหาร TCBS 89.09 กรัม ตอนํ้า 1000 มิลลลิติร จากน้ันเทใสภาชนะแลวนําไปตมให
เดอืดระหวางตมอาหารใหคนตลอดเพ่ือไมใหวุนตดิกนภาชนะพออาหารเดือดจึงเทใสขวดทีฆ่าเชื้อแลว
ที่ 121 องศาเซลเซียสนาน 15 นาทีรอจนอาหารเย็นที่อุณหภูม ิ45 องศาเซลเซยีสจึงเทใสเพลทที่ผาน
การอบฆาเชือ้แลว เพ่ือเตรียมใชในการทดลองตอไป 
   

2.5 วิธีการทดลองทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 
parahaemolyticus ดวยวิธี Disc diffusion technique (ตามวิธีของ นุศวดี และสมใจ, 2553) 

ใชสําลีพันกานที่ผานการฆาเชื้อแลว จุมลงใน Suspention bacteria ของเชื้อ V. 
parahaemolyticus มา swab ใหทั่วหนาอาหาร TCBS จากน้ันวาง paper disc ที่จุมสารสกัดที่ได
จากเปลือกสมโอ, มะระขี้นก, เปลือกสับปะรด, เปลือกทับทิม และใบฝร่ัง วางลงบนอาหาร TCBS 
เปนจํานวน 3 ซ้ํา แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เม่ือเสร็จสิ้นจึงเก็บ 
และบันทึกผล 
 

2.6 วิธีการเก็บและบันทึกผลการทดลอง 
เม่ือนํา paper disc ลงบนอาหาร TCBS แลว เปนเวลา 24 ชั่วโมง เก็บขอมูลที่ไดโดยวัด

ขนาดเสนผานศูนยกลางของวงใส (clear zone) ในแตละชนิดสมุนไพร ซึ่งมีเกณฑการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

1. Susceptibility เชื้อมีความไวตอสารทดสอบ (เสนผานศูนยกลางของ Clear zone 
มากกวา 30 มิลลิเมตร) 

2. Intermediate เชื้อมีความไวตอสารทดสอบปานกลาง (เสนผานศูนยกลางของ Clear 
zone 15-30 มิลลิเมตร) 

3. Resistant เชื้อมีความไวตอสารทดสอบต่ํา (เสนผานศูนยกลางของ Clear zone นอย
กวา 15 มิลลิเมตร) (ทิวาพร, 2549) 
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2.7 วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
รวบรวมผลจากการวัดเสนผานศูนยกลางของวง clear zone ที่ไดจากการทดสอบสาร

สกัดแตละชนิดมาวิเคราะหหาความแตกตางทางสถิติโดยใชวิ ธีการวิเคราะหความแปรปรวน 
(Analysis of Variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยในแตละปจจัย
การทดลองดวยวิธ ีDuncan’s New Multiple Range Test (DMRT) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ spss 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus โดย
ใชสารสกัดทั้ง 5 ชนิด คือ เปลือกมังคุด, เปลือกสมโอ, เปลือกทับทิม, เปลือกสับปะรด และใบฝร่ัง 
 
4. ระยะเวลาการทําวิจัย 
 เร่ิมดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ระยะเวลา
ดําเนินงานวิจัย 4 เดือน 
 
5. สถานที่ทําการวิจัย ทดลอง หรือเก็บขอมูล 

5.1 หองปฏิบัติการทางเคมี ตึกปฏิบัติการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ผลการทดลอง 

 
1. ผลของสารสกัดที่ไดจากสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดตอการยบัย้ังเชื้อ Vibrio parahaemolyticus 
  

จากการเปรียบเทียบสารสกัดสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ไดแก เปลือกสมโอ, เปลือกสับปะรด, มะระ
ขี้นก เปลือกทับทิม และใบฝร่ัง ในการยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus คาวง Clear zone ที่วัดได 
มีคาเทากับ 17.1 ± 3.00, 15.1 ± 2.30, 11.1 ± 1.10, 7.10 ± 1.10 และ 6.50 ± 0.00 มิลลิเมตร
ตามลําดับ จากผลของที่ ไดพบวาสารสกัดจากเปลือกสมโอ มีใหผลในการยับยั้ ง เชื้ อ  V. 
parahaemolyticus ดีที่สุดคือ 17.1 ± 3.00 มิลลิเมตร ซ่ึงไมมีความแตกตางกับเปลือกสับปะรด แต
มีความแตกตางกับ มะระขี้นก เปลือกทับทิม และใบฝร่ังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยวง 
clear zone ของมะระขี้นกที่คา 11.1 ± 1.10 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากสารสกัด
จากทับทิมและใบฝร่ังที่คา 7.10 ± 1.10 และ 6.50 ± 0.00 ตามลําดับ 

 
ตารางที ่1 ตารางเปรียบเทยีบคาเฉลีย่เสนผานศูนยกลางวง Clear zone (มิลลเิมตร) ของสมุนไพรทั้ง 
5 ชนิด 
 

Treatment คาเฉลี่ย ± สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของวง Clear zone (มิลลิเมตร) 
เปลือกสมโอ 17.1 ± 3.00a 

เปลือกสับปะรด 15.1 ± 2.30a 

ผลมะระขี้นก 11.1 ± 1.10b 

เปลือกทบัทมิ 7.10 ± 1.10c 

ใบฝร่ัง 6.50 ± 0.00c 

หมายเหตุ a,b,c สัญลักษณที่แตกตางกันของแตละแถวแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) 
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
 

จากการทดลองทดสอบสารสกัดสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ไดแก เปลือกสมโอ, เปลือกสับปะรด, 
มะระขี้นก เปลือกทับทิม และใบฝร่ังที่ใชในการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ใหผลของ
คาเฉลี่ยของวงใส (clear zone) ที่ไดมีคาเทากับ 17.1 ± 3.00, 15.1 ± 2.30, 11.1 ± 1.10, 7.1 ± 
1.10 และ 6.5 ± 0.00 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซ่ึงเปลือกสมโอสามารถยับยั้งเชื้อ V. parahaemo 
lyticus ไดผลดีที่สุดรองลงมา คือ เปลือกสับปะรด ผลมะระขี้นก เปลือกทับทิม และใบฝร่ัง ตามลาํดบั 
โดยเปลือกสมโอกับเปลือกสับปะรดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือ
เทียบกับกลุมการทดลองอื่น โดยสารสกัดเปลือกทับทิมกับใบฝร่ังใหผลนอยที่สุด สวนผลมะระขี้นกมี
คา 6.5 ± 0.00 มิลลิเมตร มีผลที่แตกตางจากกลุมการทดลองอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 เมื่อสังเกตจากขนาดวงใส (clear zone) ในการทดลองสารสกัดสมุนไพรผลมะระขี้นก, 
เปลือกทับทิม และ ใบฝร่ัง จะสังเกตไดวาอยูในระดับ resistant ซึ่งมีความไวตอการทดสอบต่ํา สวน
เปลือกสับปะรดและเปลือกสมโอน้ันอยูในระดับ Intermediate ซ่ึงมีความไวตอสารทดสอบปานกลาง
โดยเม่ือเปรียบเทียบจากขนาดของวงใสของเปลือกสมโอและเปลือกสับปะรดแลวนั้น จะเห็นไดวา
เปลือกสมโอมีขนาดของวงใสกวางที่สุด สอดคลองกับ Hsieh et al. (2008) ที่ทดลองเร่ืองผลของรู
ตินจาก Toona sinensis ในการตอบสนองของระบบภูมิคุม กัน และสรีรวิทยาของกุงขาว 
Litopenaeus vannamei จาก Vibrio alginolyticus แสดงใหเห็นวาในเปลือกสมโอมีสาร รูทิน 
(rutin) และ เควอซิทิน (quercetin) ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย V. parahaemolyticus จึงทํา
ใหผลที่ไดมีการยับยั้งเชื้อไดดีกวากลุมการทดลองอื่น เพราะมีสารยับยั้งอยูถึง 2 ชนิด สอดคลองกับ 
ณัฏสรัณย (2550) โดยคาเฉลี่ยของวง clear zone ที่ไดเทากับ 17.1 ± 3.00 มิลลิเมตร สําหรับ
เปลือกทับทิมกับใบฝร่ังน้ัน สมุนไพรทั้ง 2 ชนิดนี้มีสาร แทนนิน (tannins) ที่มีความสามารถในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus  โดยจากผลการทดลองมีคาของวง
ใสเทากับ 0 7.1 ± 1.10 และ 6.5 ± 0.00 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ กฤษ
ดา (2550) และในสวนของมะระขี้นก มีสารซาโปนิน (saponins) ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได 
เชนกัน มีคาของวงใสเทากับ 11.1 ± 1.10 สอดคลองกับการทดลองของสถาพร และคณะ (2539) 
จากการทดลองทั้งหมดที่ได ทําใหทราบวาการนําสารสกัดเหลาน้ีไปใชในระบบการเพาะเลี้ยงจริง
โดยตรงอาจยังไมไดผลมากนัก แตหากตองการนําสารสกัดสมุนไพรไปใชเพ่ือเสริมคุณคาในอาหารหรือ
ใชรวมกับสารเคมีในการเพาะเลี้ยงก็ถือเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่จะสามารถลดปริมาณการใชสารเคมีใน
การเลี้ยงกุงขาวไดดี 
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ขอเสนอแนะ 
 
การทดลองเปนการศึกษาความสามารถของสารสกัดในการยับยัง้เชื้อแบคทีเรีย Vibrio 

parahaemolyticus ในหองปฏบิตัิการ ควรนําไปศึกษาทดลองกับระบบการเลีย้งจริง 
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ภาคผนวก ก 
  
ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงปริมาณของสารสกดัที่สกัดไดจากสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด 
 

สมุนไพร ปริมาณสมุนไพร 
(กรัม) 

ปริมาณเอทานอล95% 
(มิลลิลติร) 

ปริมาณสารสกดัที่ได 
(กรัม) 

เปลือกสมโอ 1000 800 24.48 
เปลือกสับปะรด 1000 800 21.57 

มะระขี้นก 1000 800 10.21 
เปลือกทบัทมิ 1000 800 25.35 

ใบฝร่ัง 1000 800 14.96 
 

ตารางภาคผนวกที ่2 แสดงคาเฉลีย่ ± สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของวง Clear zone (มิลลิเมตร) ของ
เปลือกสมโอ 
 

 ซํ้า วง clear zone (มลิลเิมตร) 
 1    20.5 

เปลือกสมโอ 2 14.5 

 3 16.5 
คาเฉลีย่ ± สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของวง 

Clear zone (มิลลิเมตร) 
17.1 ± 0.30  

 
ตารางภาคผนวกที่ 3 แสดงคาเฉลีย่ ± สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของวง Clear zone (มิลลิเมตร) ของ
เปลือกสับปะรด 
 

 ซ้ํา วง clear zone (มิลลเิมตร) 
 1 16.5 

เปลือกสับปะรด 2 12.5 
 3 16.5 

คาเฉลีย่ ± สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของวง 
Clear zone (มิลลิเมตร) 

15.1 ± 0.23 
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ตารางภาคผนวกที่ 4 แสดงคาเฉลีย่ ± สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของวง Clear zone (มิลลิเมตร) ของ
ผลมะระขี้นก 
 

 ซํ้า วง Clear zone (มิลลเิมตร) 
 1 12.5 

ผลมะระขี้นก 2 10.5 
 3 10.5 

คาเฉลีย่ ± สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของวง 
Clear zone (มิลลิเมตร) 

11.1 ± 0.11 

 
ตารางภาคผนวกที ่5 แสดงคาเฉลีย่ ± สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของวง Clear zone (มิลลิเมตร) ของ
เปลือกทบัทมิ 
 

 ซํ้า วง Clear zone (มลิลเิมตร) 
 1 8.50 

เปลือกทบัทมิ 2 6.50 
 3 6.50 

คาเฉลีย่ ± สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของวง Clear 
zone (มิลลิเมตตร) 

7.10 ± 0.11 

 
ตารางภาคผนวกที่ 6 แสดงคาเฉลีย่ ± สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของวง Clear zone (มิลลิเมตร) ของ
ใบฝร่ัง 
 

 ซ้ํา วง Clear zone (มลิลเิมตร) 
 1 6.50 

ใบฝร่ัง 2 6.50 
 3 6.50 

คาเฉลีย่ ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวง 
Clear zone (มิลลิเมตร) 

6.50 ± 0.00 
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ตารางภาคผนวกที ่7 ผลการวิเคราะหทางสถติขิองวง Clear zone   
 

Source DF SS MS F Value Pr> F 
Model 4 268.267 67.067 19.346 0.000** 

Error 10 34.667 3.467   
Corrected Total 14 302.933  CV(%) = 13.77 

 
หมายเหตุ *มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(P<0.05) 
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ตารางภาคผนวกที ่8 แสดงตารางขอมูลทางสถติิวง Clear zone ของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 5 ชนดิ 
 

(I) วัตถุดิบ (J) วัตถดุบิ 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 

Interval 

          
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

สมโอ เปลือก
สับปะรด 

2.0000 1.52023 .218 -1.3873 5.3873 

  มะระขี้นก 6.0000(*) 1.52023 .003 2.6127 9.3873 

  ทับทิม 10.0000(*) 1.52023 .000 6.6127 13.3873 

  ฝร่ัง 10.6667(*) 1.52023 .000 7.2794 14.0540 

เปลือกสับปะรด สมโอ -2.0000 1.52023 .218 -5.3873 1.3873 

  มะระขี้นก 4.0000(*) 1.52023 .025 .6127 7.3873 

  ทับทิม 8.0000(*) 1.52023 .000 4.6127 11.3873 
  ฝร่ัง 8.6667(*) 1.52023 .000 5.2794 12.0540 

มะระขี้นก สมโอ -6.0000(*) 1.52023 .003 -9.3873 -2.6127 

  เปลือก
สับปะรด 

-4.0000(*) 1.52023 .025 -7.3873 -.6127 

  ทับทิม 4.0000(*) 1.52023 .025 .6127 7.3873 

  ฝร่ัง 4.6667(*) 1.52023 .012 1.2794 8.0540 

ทับทิม สมโอ -10.0000(*) 1.52023 .000 -13.3873 -6.6127 
  เปลือก

สับปะรด 
-8.0000(*) 1.52023 .000 -11.3873 -4.6127 

  มะระขี้นก -4.0000(*) 1.52023 .025 -7.3873 -.6127 

  ฝร่ัง .6667 1.52023 .670 -2.7206 4.0540 

ฝร่ัง สมโอ -10.6667(*) 1.52023 .000 -14.0540 -7.2794 

  เปลือก
สับปะรด 

-8.6667(*) 1.52023 .000 -12.0540 -5.2794 

  มะระขี้นก -4.6667(*) 1.52023 .012 -8.0540 -1.2794 
  ทับทิม -.6667 1.52023 .670 -4.0540 2.7206 

หมายเหตุ *มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(P<0.05) 
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ภาคผนวก ข 
 

1. การเตรียมนํ้าหมัก และการสกัด 
 

     
 
ภาพภาคผนวกที่ 1 : การหั่นตัวอยางสมุนไพร ภาพภาคผนวกที ่2 : การปนตัวอยางสมุนไพร 

 

   
 
 ภาพภาคผนวกที ่3 : การชั่งนํ้าหนักสมุนไพร ภาพภาคผนวกที ่4 : การใส Ethanol 95%  
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ภาพภาคผนวกที ่5 : การหมักสมุนไพร 7วัน 
 

 
 
 
   

การเตรียมเชือ้แบคทเีรีย Vibrio parahaemolyticus 
 

  
 

ภาพภาคผนวกที ่8 : วาง paper 
disc ที่มีสารสกัดลง TCBS  
 

ภาพภาคผนวกที ่6 : เคร่ืองสกัดสารสมุนไพร 
 

ภาพภาคผนวกที ่7 : เชื้อที่ไดจาก
การปนเหวีย่ง  
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วงใส (Clear zone) ของเช้ือ Vibrio parahaemolyticus 
 

 
 

     ภาพภาคผนวกที่ 9 : แสดงวง Clear zone ที่เกิดขึ้นจากสารสกัดเปลือกสมโอ 
 

 
 
 ภาพภาคผนวกที ่10 : แสดงวง Clear zone ที่เกดิขึ้นจากสารสกัดเปลอืกสับปะรด 
 

 
 

 ภาพภาคผนวกที ่11 : แสดงวง Clear zone ที่เกดิขึ้นจากสารสกัดผลมะระขี้นก 
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  ภาพภาคผนวกที ่12 : แสดงวง Clear zone ที่เกดิขึ้นจากสารสกัดเปลอืกทบัทิม 
 

 
    
  ภาพภาคผนวกที ่13 :  แสดงวง Clear zone ที่เกดิขึ้นจากสารสกดัใบฝร่ัง 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ : นายกันต  สอนสง รหัสนักศึกษา 11540228 
ประวัติการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน : โรงเรียนอนุชนศึกษา กาญจนบุรี 
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบุรี 
ที่อยู : เลขที ่14 หมู 9 ตําบลทามะกา อําเภอทามะกา 
จังหวัด กาญจนบุรี 71120 
E-mail : musicaguitarist@hotmail.com 
 
 
 
ชื่อ : นายพุฒิพงศ คงสตัย รหัสนักศึกษา 11540275 
ประวัติการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน : โรงเรียนนางรอง บุรีรัมย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนนางรอง บุรีรัมย 
ที่อยู : เลขที ่1 ถนน หนองมวงวถิี ตําบลนางรอง 
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 31110 
E-mail : Puttipong_1993@hotmail.com 
 
 
 
ชื่อ : นางสาวณัฐนิช ไตรภพ รหัสนักศึกษา 11540246 
ประวัติการศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนตน : โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต ชลบุรี 
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเซนตหลยุส ฉะเชงิเทรา 
ที่อยู : 99/86 ถนน ฉะเชิงเทรา-บางนํ้าเปร้ียว  
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวดัฉะเชงิเทรา 24000 
E-mail : limited-pp@hotmail.com 
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