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Abstract
Bioactivity of crude extraction of Mitragyna diversifolia (Wall. ex. G.
Don), Casearia grewiifolia Vent. And Psidium guajava Linn. Against
Colletotrichum capsici, the causal agent of chili anthracnose, were
investigated for their antifungal activity by using poisoned food technique.
The results showed that crude hexane and ethyl acetate extracts of all
three plants, when applied at a concentration of 20,000 ppm, had the
inhibitory effect on the growth of C. capsici mycelium. The hexane extracts
of M. diversifolia (Wall. ex. G. Don), C. grewiifolia Vent. and P. guajava Linn.
had an inhibitory effect with 74.92% 68.70% and 82.12%, respectively while
the ethyl acetate extracts of these plants had a fungal growth inhibition with
77.38%, 79.44% and 69.11%, respectively. The crude methanol extracts of
all tested plants had no antifungal activity.
Keywords : Mitragyna diversifolia (Wall. ex. G. Don), Casearia grewiifolia
Vent., Psidium guajava Linn, Anthracnose, Colletotrichum capsici
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บทนํา
พริ ก เป น พื ช ในตระกู ล Solanaceae มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร ว า Capsicum
frutescens L. (Paul et al., 1951) เปนพืชเศรษฐกิจของไทยอีกชนิดที่สามารถสราง
รายไดใหกับเกษตรกร (กมล 2550) แตในการปลูกพริกก็พบปญหาดานโรคตาง ๆ ของพืช
เช นโรคแอนแทรคโนสหรื อ โรคกุง แห ง ซึ่ ง เกิ ดจากเชื้ อ รา C. gloeosporioides และ
C. capsici ซึ่งทําลายทุกสวนของตนพริก การกําจัดโรคโดยทั่วไปนิยมใชสารเคมี (จิรเดช
2546) แตเ นื่อ งจากการใชส ารเคมีทํ าใหเ กิดผลกระทบที่อันตรายตามมาแกเ กษตรกร
ผูบริโภค และทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นแลวยังทําใหเกษตรกรตองเพิ่ม
ตนทุนในการแกไขปญหาของโรคพืชที่เกิดขึ้นคณะผูวิจัยจึงคิดหาแนวทางในการแกปญหา
โรคพืชที่เกิดขึ้น จึงนําสารสกัดจากตนพืชที่ส ามารถตานทานเชื้อ รา C. capsici ที่เ ปน
สาเหตุของการเกิดโรคแอนแทรคโนสหรือ โรคกุง แหง การใชสารสกัดจากพืชจะไมเ ปน
อันตรายตอเกษตรกร ผูบริโภค ไมสงผลกระทบตอธรรมชาติ สิ่ งแวดลอมและยังชวยลด
ตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรได
พืช ที่เ ลื อ กนํ ามาศึก ษาในการทดสอบฤทธิ์ ท างชีว ภาพในการต านทานเชื้อ รา
C. capsici ผูวิจัยไดเลือกพืชสามชนิด ไดแก กระทุมนา กรวยปา และฝรั่ง จากการสืบคน
ขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ไดมีการศึกษาวิจัยไปแลวนั้น พบวาพืชที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา
และแบคทีเรียไดดีนั้นจะมีองคประกอบของสารสําคัญ คือ กลุมสารประกอบเทอรพีน โพ
ลีฟนอลและอัล คาลอยด และจากขอ มูล การศึก ษาองคประกอบทางเคมีของกระทุม นา
Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) พบสารกลุมเทอรพีนอัลคาลอยด และโพลีฟ
นอล เชน Mitragynine, 7-hydroxymitragynine, arjunolic acid, 3α, 6β, 19αtrihydroxy-urs-12-en-28-oic acid, 3β, 6β, 19α- trihydroxy-urs-12-en-28-oic
acid, 3-oxo-6β-19α-dihydroxy-urs-12-en-28-oic acid, 3β, 6β, 19α-trihydroxyurs-12-en-24, 28-dioic acid 24-methyl ester, 3β, 6β, 19α, 24-tetrahydroxy-urs12-en-28-oicacid, rotundicacid, 23-nor-24-exomethylene- 3β, 6β, 19αtrihydroxy-urs-12-en-28-oic acid และ pololic acid เปนตน (Xing-fen et al., 2014)
และมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของกระทุมนาพบมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย Salmonella
typhi, Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus (Gong et al., 2012)
การศึ ก ษาพื ช กรวยป า พบสาร กลุ ม โพลี ฟ น อลและเทอร พี น เช น butanolide,
caseargrewiins E-M และ esculentin B เปนตน (Somdej et al., 2007; Thanesuan
et al., 2017; สุขี และคณะ 2551) และพบวากรวยปามีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพพบวา
สามารถตานแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis และ anti-staphylococcal ได
(Anupap et al., 2015; ชาลิสา และคณะ 2557) ขณะที่พืชฝรั่ง (Psidium guajava
Linn.) พบสารกลุ ม เทอรพีน อัล คาลอยด และโพลี ฟนอล เช น guajanoic acid, β-
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sitosterol, uvaol, oleanolic acid, aursolic acid, 3β-p-E-coumaroyloxy-2α methoxyurs-12-en-28-oicacid, saponins, 11-hydroxy-35- tricontpentatriacontanoate, hexaeicosan-16-ol, tricosan-17-ene-5-ol, nonacosan-23-ene-3ol,
morin-3-O-lyxoside, morin-3-Oarabinoside, quercetin และ quercetin-3Oarabinoside (Khadhri et al., 2014; Chalannavar et al., 2014) และพบวาฝรั่งมีการ
ทดสอบฤทธิ์ ก ารต า นเชื้ อ ราและแบคที เ รี ย เช น Candida albicans, Candida
parapsilosis, Cryptococcus neoformans, Microsporum canis, Microsporum
gypseum, Trichophyton tonsurans, Trichophyton rubrum, Sporotrix schenckii,
Aspergillus niger และ Penicillium spp. เปนตน (Morais-Brag et al., 2016)
ในงานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา C. capsici สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสหรือโรคกุงแหงในพริกของสารสกัดจากกิ่ง
กระทุมนา กิ่งกรวยปา และใบฝรั่ง ซึ่งจากขอมูลการศึกษาวิจัยของพืชดังที่ไดกลาวขางตน
แสดงใหเห็นวาพืชทั้งสามมีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชได โดยการศึกษาสาร
สกัดในครั้งนี้เปนการทดลองขั้นพื้นฐานเพื่อศึกษาปริมาณสารสกัดที่สกัดดวยตัวทําละลาย
ตางกัน ไดแก เฮกเซนแยกสารกลุมไมมีขั้ว เอทิล อะซิเตตแยกสารกลุมมีขั้วต่ํา และเมธา
นอลแยกสารกลุ ม มีขั้ ว สูง ตามลํา ดั บ เพื่อ ใหไ ด ขอ มู ล สารสกั ดในการยับ ยั้ ง เชื้ อ ราใน
หองปฏิบัติการ เปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชเพื่อ ทดแทนการใชสารเคมี และลด
สารพิษตกคาง ใหมีความปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากพืชทองถิ่นกระทุมนา กรวยปา และฝรั่งตอการยับยั้ง
โรคแอนแทรคโนสของพริก
วิธดี ําเนินการวิจัย
สกัดสารจากพืชทองถิ่นจํานวน 3 ชนิด ไดแก กระทุมนา กรวยปา และ ฝรั่งโดย
กระทุมนาและกรวยปาจะใชสวนกิ่งและฝรั่งใชสวนใบซึ่งวิธีการสกัดสารไดปรับปรุงตามการ
สกัด สารของ นั นทวัน (2543) และป ยะ (2546) โดยนํา มาหั่ นและผึ่ ง ลมให แหง แล ว
บดละเอียดแชดวยตัวทําละลายเฮกเซน 3 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ที่อุณหภูมิหอง แตละครั้งกรอง
สารสกัดแลวกําจัดตัวทําละลายออกโดยเครื่องระเหยสุญญากาศ ไดสารสกัดหยาบชั้นเฮ
กเซนและดําเนินการโดยใชตัวทําละลายเอทิลอะซิเตตและเมทานอลตามลําดับนําสารสกัด
หยาบมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราดวยวิธี poisoned food technique โดยเตรียมอาหาร
PDA แลวผสมสารสกัดพืชในอาหาร PDA ใหไดความเขมขน 5,000, 10,000 และ 20,000
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ppm จากนั้นเทอาหารลงในจานเลี้ยงเชื้อเมือ่ ผิวหนาของอาหารแหงสนิท นําชิ้นวุนที่ไดจาก
การใช cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เซนติเมตร เจาะเสนใยรอบโคโลนีเชื้อรา
C. capsici ที่มีอายุ 7 วัน วางลงบนผิวหนาอาหารที่ผสมสารสกัดหยาบ นําเชื้อไปบม ที่
อุณหภูมิหอง ทําการทดลอง 3 ซ้ํา ตรวจผลการทดลองโดยวัดเสนผานศูนยกลางของเสนใย
ทุก 24 ชั่วโมง จนชุดควบคุมเจริญเติบโตเต็มจานเลี้ยงเชื้อ นํามาคํานวณหาคาเปอรเซ็นต
การยับยั้งการเจริญเติบโต (Harsha et al., 2014)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบในการยับยั้งเชื้อรา C. capsici
โดยวิธี poisoned food technique และวัดขนาดของโคโลนีเชื้อรา พบวาฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดหยาบจากพืชแตละชนิดในการยับยั้งเชื้อราใหผลดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1-3
ตารางที่ 1 แสดงเปอรเซ็นตในการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดจากพืช 3 ชนิดที่สกัดดวยตัวทํา
ละลายตางกัน
เปอรเซ็นตการยับยั้ง
พืช
กระทุมนา
กรวยปา
ฝรั่ง

เฮกเซน (ppm)
5,000 10,000
48.64 49.21
35.33 48.57
52.66 61.38

20,000
74.92
68.70
82.12

เอทิลอะซิเตต (ppm)
5,000
10,000 20,000
41.98
50.35 78.38
65.60
71.61 79.44
27.80
48.96 69.11

เมธานอล (ppm)
5,000 10,000 20,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.48

Hexane

Ethyl acetate

Control

5,000 ppm

10,000 ppm

20,000 ppm

ภาพที่ 1 การยับยั้งเชื้อรา C. capcisi โดยสารสกัดจากกระทุมนา
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Hexane

Ethyl acetate

Control

5,000 ppm

10,000 ppm

20,000 ppm

ภาพที่ 2 การยับยั้งเชื้อรา C. capcisi โดยสารสกัดจากกรวยปา
Hexane

Ethyl acetate

Control

5,000 ppm

10,000 ppm

20,000 ppm

ภาพที่ 3 การยับยั้งเชื้อรา C. capcisi โดยสารสกัดจากฝรัง่
สารสกัดหยาบในชั้นตัวทําละลายเฮกเซนและเอทิลอะซิเตตของพืชสมุนไพรทั้งสาม
ชนิดมีฤทธิ์ทางชีวภาพสามารถยับยั้งเชื้อรา C. capcisi สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสไดทุก
ระดั บ ความเข ม ข น ที่ ท ดสอบ โดยพบว า สารสกั ด หยาบเฮกเซนที่ มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา
C. capcisi สูงสุดคือ ฝรั่ง และกระทุมนา เมื่อใชที่ความเขมขน 20,000 ppm สามารถ
ยับยั้งได 82.12% และ 74.92% ตามลําดับ ขณะเดียวกันสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตที่มี
ฤทธิ์ยับ ยั้ง เชื้อ ราสูงสุดคือ กรวยปา และกระทุม นา เมื่อใชความเขม ขน 20,000 ppm
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สามารถยับยั้งได 79.44 และ 77.38 ตามลําดับขณะที่สารสกัดหยาบเมทานอลของพืชทั้ง
สามชนิดไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา (ตารางที่ 1) การละลายสารจากพืชตัวอยางนั้นคณะผูวิจัย
เห็นวาสารสกัดหยาบในตัวทําละลายเฮกเซนซึ่งเปนตัวทําละลายไมมีขั้วสามารถละลายสาร
กลุมเทอรพีนที่ไมมขี ั้วออกมาจากพืชได สําหรับสารสกัดหยาบในตัวทําละลายเอทิลอะซิเตต
เปนตัวทําละลายมีขั้วต่ําสามารถละลายสารกลุมเทอรพีนและอัลคาลอยดที่มีขั้วต่ําหรือขั้ว
ไมสูงมากหนักออกมาจากพื ชได และสารสกัดที่ความเขมขนสูงมีแนวโนมเปอรเซ็นตการ
ยับยั้งเพิ่มขึ้นตามไปดวย
จากข อ มู ล ที่ มี ก ารศึ ก ษาองค ป ระกอบทางเคมี ข องกรวยป า พบมี ส ารกลุ ม
clerodane diterpene และ flavonoids มีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพพบวามีฤทธิ์ยับยั้ง
anti-staphylococcal การศึก ษาองค ป ระกอบทางเคมีของกระทุม นา พบมีส ารกลุ ม
alkaloids, triterpenoids และ flavonoids มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย และ
ใบฝรั่งพบน้ํามันหอมระเหยซึ่ง ประกอบดวย caryophyllene cineol นอกจากนั้นยัง มี
tannin, sesquiterpenoids และ triterpenoid ซึ่งองคประกอบทางเคมีที่มีการรายงาน
อาจเปนผลทําใหเกิดการยับยั้งเชื้อราได (El-Ahmady, S.H. et al., 2013) จากผลการ
ทดลองที่ไดตองมีการศึกษาตอไปเพื่อที่จะพิสูจนวาสารบริสุทธิ์ใดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการ
ยับยั้งเชื้อรา C. capsici เพื่อใหไดขอมูลทางวิทยาศาสตรที่จะกอประโยชนใหกับเกษตรกร
ในการแกไขปญหาดานการเกษตรตอไป
สรุปผลการวิจัย
ผลของสารสกัดจากพืชทองถิ่นกรวยปากระทุมนา และ ใบฝรั่งมีผลตอการยับยั้ง
เชื้อรา C. capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกโดยสารสกัดหยาบที่สกัดดวยเฮกเซน
และเอทิลอะซิเตตที่ความเขมขน 20,000 ppm มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเสนใยของ
เชื้อรา C. capsici ไดสูงสุดสวนสารสกัดดวยเมทานอลของพืชทั้งสามชนิดไมสามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อราได
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอขอบคุณ รศ.ดร.วิลาศ พุมพิมล และสาขาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่สนับสนุนอุปกรณและสถานที่ในงานวิจัยนี้และ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.กั ล ธิม า พิ ชัย คุณ ปุ ญ ญานุ ช เรื อ นทา และคุณ ชนากาณ ศรี เ มื อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่กรุณาใหคําแนะนําและคอยชวยเหลือในการทําวิจัยนี้
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