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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ศกึษาประสทิธภิาพของน ้ามนัหอมระเหยจาก กานพล ูอบเชย ตะไครห้อม ใบพล ู

ใบแก้ว ใบยูคาลปิตสั ผวิมะกรูด และใบมะกรูดที่สกดัโดยการต้มกลัน่  ในการยบัยัง้เชื้อรา Penicillium sp. (NY1 
รหสั 40), Aspergillus sp. (T2 รหสั 23), Aspergillus sp. (K2 รหสั 27), และ T3 รหสั 23 ซึ่งเป็นเชื้อราที่แยกได้
จากยางแผ่นดบิ การยบัยัง้เชือ้ราทดสอบดว้ยวธิ ีpaper disc diffusion พบว่าอบเชยมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้เชื้อ
ราทัง้ 4 ชนิดไดด้ทีีสุ่ด ความเขม้ขน้ทีส่ามารถยบัยัง้เชือ้ราไดข้องน ้ามนัหอมระเหยอบเชยกบัเชือ้รา Penicillium sp. 
(NY1 รหัส 40), Aspergillus sp. (T2 รหัส 23) Aspergillus sp. (K2 รหัส 27) และ T3 รหัส 23 คือ 25,000 ppm 
ส าหรบัน ้ามนัหอมระเหยจากกานพลู ผวิมะกรูด ตะไคร้หอม มีค่าความเข้มขน้ที่สามารถยบัยัง้เชื้อราได้เท่ากบั 
100,000 ppm ประสทิธภิาพการยบัยัง้เชื้อราบนยางแผ่นท าได้โดยการสเปรย์น ้ามนัหอมระเหยที่มคีวามเขม้ขน้ที่
สามารถยบัยัง้เชื้อราได้ลงบนยางแผ่นแลว้หยดเชือ้ราบนยางแผ่น สงัเกตการเกดิเชื้อรา ส าหรบัชุดควบคุมคอืแผ่น
ยางทีไ่ม่ไดส้เปรย์ดว้ยน ้ามนัหอมระเหยพบว่ามเีชื้อราขึน้หลงับ่มเพาะ 1 วนั ส่วนยางแผ่นทีส่เปรยด์ว้ยน ้ามนัหอม
ระเหยจาก อบเชย ผวิมะกรดู กานพลู ตะไครห้อมสามารถยบัยัง้เชื้อรา Aspergillus sp. (T2 รหสั 23) ไดม้ากกว่า
ชุดควบคุมเป็นเวลา 28, 28, 3 และ 1 วนั ตามล าดับ ส าหรบัยางแผ่นที่สเปรย์ด้วยน ้ ามนัหอมระเหย อบเชย 
กานพลู ผวิมะกรูด ตะไครห้อม สามารถยบัยัง้เชือ้รา T3 รหสั 23 ไดม้ากกว่าชุดควบคุมเป็นระยะเวลาที่เท่ากนั คอื 
28 วนั  

 

ค าส าคญั: น ้ามนัหอมระเหย กานพล ูอบเชย ตะไครห้อม มะกรดู ยบัยัง้เชือ้รา 
 

Abstract 
This research studied the efficiencies of essential oils from cloves, cinnamon, citronella, betel leaves, 
orange jasmine leaves, eucalyptus leaves, kaffir lime peel, and kaffir lime leaves by hydro-distillation on 
the antifungal of Penicillium sp. (NY1 code 40), Aspergillus sp. (T2 code 23), Aspergillus sp. (K2 code 
27), and T3 code 23. The antifungal activity was tested by paper disc diffusion. The essential oils were 
sprayed on rubber sheets, fungi were added, and the fungi growths were observed. A control was set up 
that involved a rubber sheet that was not sprayed with essential oil and fungi were added and observed. 
Cinnamon was the most effective essential oil on the inhibition of growth at 25,000 ppm for Penicillium 
sp., Aspergillus sp., Aspergillus sp., and T3 code 23. The concentrations of essential oils from cloves, 
citronella, and kaffir lime leaves were 100,000 ppm for the inhibition of the growth of fungi. The rubber 
sprayed with essential oils from cinnamon, kaffir lime peel, cloves, and citronella against the growth of 
fungi Aspergillus sp. (T2 code 23) inhibited the growth of fungi more than the control for 28 days, 28 
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days, 3 days, and 1 day respectively. The efficiencies of essential oils from cinnamon, clove, kaffir lime 
peel, and citronella against the growth of fungi (T3 code 23) on the rubber sheets were all the same at 28 
days more than the control.   
 

Keywords: Essential oil; Clove; Cinnamon; Citronella; Kaffir lime; Antifungal 
 

บทน า 
ยางพาราเป็นพืช เศรษฐกิจ ที่ เกษตรกร             

ทัว่ประเทศไทยให้ความสนใจต้องการปลูกเป็นอย่าง
มาก ยางพาราประเภทยางดบิ ผลติภณัฑ์ยาง และไม้
ยางพารา สามารถท ารายไดก้ารส่งออกเป็นอนัดบัสอง
ของประเทศ ยางพาราจึงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส าคญัของประเทศไทย และมกีารส่งออกยางธรรมชาติ
มากเป็นอนัดบัหนึ่งของโลกมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2534 ใน
ปี 2556 ประเทศผู้ส่งออกยางธรรมชาติมากที่สุด 
ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนาม มี
ปรมิาณการส่งออกคดิเป็นรอ้ยละ 90.57 ของปรมิาณ
การส่ งออกทั ้งหมดของโลก [1], [2] การส่ งออก
ผลติภณัฑ์ยาง ได้แก่ ถุงมอืยาง ยางยานพาหนะ ยาง
ยดื ท่อยาง ยางรดัของ เป็นต้น การส่งออกลกัษณะ
สนิคา้ข ัน้ปฐมภมู ิไดแ้ก่ ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง ยาง
น ้าขน้ และอื่นๆ  

น ้ายางธรรมชาติที่น ามาท าเป็นยางแผ่นโดย
วธิีการง่ายๆ ของเกษตรกรชาวสวนยาง ในบางครัง้
พบว่า กระบวนการผลติแต่ละขัน้ตอนอาจไมไ่ดม้คีวาม
พถิีพถิันเท่าที่ควร เช่น การน ายางแผ่นที่ชื้นมาซ้อน
กนั การลา้งยางแผ่นดบิไมส่ะอาดก่อนน าไปอบหรอืผึง่
แห้งอาจพบปญัหายางแผ่นมสีีสนิมหรอืเกดิมเีชื้อรา
แห้ง [3], [4] และ [5] การมีเชื้อราเจริญบนยางแผ่น 
นอกจากจะท าให้ยางแผ่นมคีุณภาพลดลง ส่งผลให้
เกษตรกรขายยางแผ่น ในราคาที่ต ่ าลง ยังอาจ
ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อสุขภาพของเกษตรกรหรอืคนงาน
ในรงงานยางแผ่นรมควนั [6], [7] การใช้สารที่ได้จาก
ธรรมชาตใินการยบัยัง้เชื้อราเป็นทางเลอืกหนึ่ง ไดแ้ก่ 
การใช้น ้ ามันหอมระเหย ซึ่ งเป็นสารอินทรีย์ที่มี
องค์ประกอบสลบัซบัซ้อนไดจ้ากการสกดัน ้ามนัที่พืช
สมุนไพรสรา้งขึน้ในการยบัยัง้การเจรญิของเชื้อรา อกี
ทั ้งยังไม่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  [8], [9] มีกลุ่ ม
งานวจิยัศกึษาเกีย่วกบัประสทิธภิาพของสมนุไพร เช่น 

กานพลู ขิง อบเชย ตะไคร้ ตะไคร้หอม ขิง มะกรูด 
กระเทียม กระโฉม ไพล ขมิ้น ส้มโอ ใบพลู ขมิ้นชนั 
มะนาว สาระแหน่ โหระพา มะกรดูฝรัง่ เป็นตน้ ในการ
ควบคุมหรอืยบัยัง้การเจรญิของจุลินทรยี์หลายชนิด 
เ ช่ น   Aspergillus niger, Aspergillus terreus, 
Aspergillus sp., Candida albicans, Furasium 
solani, Penicillum chrysogenum, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia 
coli  เป็นตน้ [9] - [17] 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเกดิความสนใจในการศกึษาการ
สกัดน ้ ามนัหอมระเหย โดยการต้มกลัน่ด้วยน ้ าจาก
สมุนไพร ได้แก่ กานพลู อบเชย ตะไคร้หอม ใบพล ู 
ใบแกว้ ใบยคูาลปิตสั ผวิมะกรดู และใบมะกรดู แลว้น า
น ้ามนัหอมระเหยที่กลัน่ได้มาศกึษาประสิทธิภาพใน
การยับยั ้งก าร เจริญ ของเชื้ อ รา  4 ชนิ ด  ได้ แก่ 
Penicillium sp. (NY1 code 40), Aspergillus sp. (T2 
code 23), Aspergillus sp. (K2 code 27) แ ล ะ  T3 
code 23 ซึ่ งเป็นเชื้อราที่แยกได้จากยางแผ่นดิบ 
นอกจากนี้ ได้ศึกษาหาผลของความเข้มข้น ต่ อ
ความสามารถในการยับยัง้การเจริญของเชื้ อรา 
หลงัจากนัน้ศกึษาประสทิธภิาพของน ้ามนัหอมระเหย
ในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราของน ้ามนัหอมระเหย
บนยางแผ่น 
  
วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  

วตัถุดิบที่ใช้เป็นสมุนไพรสด ได้แก่ ใบแก้ว 
ใบพลู ตะไคร้หอม (ล าต้น) ใบมะกรูด ผิวมะกรูด ใบ             
ยูคาลปิตสั ส่วนสมุนไพรแห้ง ได้แก่ อบเชย (เปลอืก 
ล าตน้) กานพล ู(ดอก) 
 

การกลัน่น ้ามนัหอมระเหย 
น าสมนุไพรสดมาหัน่เป็นชิน้เลก็ๆ น าไปชัง่ให้

ไดน้ ้าหนกั 100 กรมัแลว้ใส่ในขวดกน้กลม แลว้เตมิน ้า
กลัน่ 400 มลิลลิติร กลัน่วนัละ 12 ชัว่โมง เป็นเวลา 3 
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วนั น าน ้ามนัหอมระเหยที่มนี ้ าปนอยู่ไปท าการสกัด
ด้วยไดคลอโรมเีทน เติม sodium sulfate anhydrous 
เพื่อก าจดัน ้าแลว้กรองเอาเฉพาะสารละลายไประเหย
ตั วท าล ะล าย ออกด้ ว ย เค รื่ อ ง  rotatory vacuum 
evaporator ชัง่น ้ามนัหอมระเหยที่ได้ เพื่อหาร้อยละ
ผลผลติ 

เช้ื อรา ท่ี ทดสอบ  ได้แก่  Penicillium sp. 
(NY1 code 40), Aspergillus sp. (T2 code 23), 
Aspergillus sp. (K2 code 27) และ T3 code 23 ซึ่ ง
เป็นเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากยางแผ่นดบิ 

ทดสอบประสิทธิภาพของน ้ ามันหอม
ระเหยในการยบัยัง้การเจริญของเช้ือรา 

เลี้ยงเชื้อราที่แยกได้จากยางแผ่นดบิ ในจาน
เพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหาร Sabouraud agar (SDA) ที่
อุณหภูมหิ้อง เป็นเวลา 5 วนั หลงัจากนัน้เตรยีมสาร
แขวน ลอยสปอร์  (spore suspension) ที่ มี ค ว าม
เขม้ขน้สปอร์ 1.0×106 สปอร์/มลิลลิติร ปรมิาตร 1.00 
มลิลลิติร ลงในหลอดอาหาร Sabouraud agar (SDA) 
ปรมิาตร 9 มลิลลิติรเขย่าใหส้ปอรก์ระจายตวั เททบัลง
บนอาหาร SDA ปล่อยให้อาหารแข็งใช้เหล็กคีบ 
(forcep) ลนไฟทิ้งให้เย็นคีบแผ่น paper disc ที่หยด
น ้ามนัหอมระเหย 10 ไมโครลติรแลว้ และแผ่น disc ที่
ไม่มกีารหยดดว้ยน ้ามนัหอมระเหยเป็นชุดควบคุมวาง
บนผิวหน้าอาหารโดยจะวางชุดควบคุมไว้ตรงกลาง
และด้านบน จากนัน้น าไปบ่มเพาะเชื้อทีอุ่ณหภูมหิอ้ง 
เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ท าการวดัเสน้ผ่านศูนย์กลางของ
บริเวณยับยัง้ (inhibit zone) ที่เป็นบริเวณใส (clear 
zone) ท าการทดลอง 3 ซ ้ า ดัดแปลงจากงานวิจัย
ของปิยะวด ีเจรญิวฒันา [16] 

ผลของความเข้มข้นของน ้ามนัหอมระเหย
ต่อการยบัยัง้เช้ือรา 

ปรับความเข้มข้นน ้ ามันหอมระเหยจาก
กานพลู อบเชย ตะไคร้หอม ผิวมะกรูด โดยใช้ตัว          
ท าละลายไดเมทลิ ซลัฟอกไซด์ (DMSO) ให้ได้ความ
เข้มข้นที่ต้องการคือ 100,000 50,000 25,000 และ 
10,000 ppm ท าการทดลองเช่นเดียวกบัการทดสอบ
ประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเชื้อรา โดยน า 
paper disc ที่มขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มลิลเิมตร 

ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วหยดด้วยน ้ ามนัหอมระเหยที่
ระดับความเข้มข้น ต่ างๆและปล่ อยให้แห้ ง น า
แผ่นกระดาษที่หยดน ้ามนัหอมระเหยแลว้นี้ไปวางบน
ผวิอาหารทีเ่ตรยีมไว ้บ่มเชื้อไวเ้ป็นเวลา 48 ชัว่โมงที่
อุณหภูมหิอ้ง ท าการวดัเสน้ผ่านศูนย์กลางของบรเิวณ
ยับยัง้ที่ เป็นบริเวณใส ดัดแปลงจากงานวิจัยของ             
ปิยะวด ีเจรญิวฒันา [16] 

ทดสอบประสิทธิภาพในการยบัยัง้เช้ือรา
บนยางแผน่ 

ตดัแผ่นยางพาราใหไ้ดข้นาด 5×5 เซนตเิมตร 
แล้วน าไปฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอลล์ ทิ้งไว้ให้แห้ง 
สเปรยน์ ้ามนัหอมระเหยลงบนยางแผ่นทัง้สองดา้น ทิ้ง
ไว้ให้แห้ง น ายางแผ่นที่สเปรย์น ้ามนัหอมระเหยจน
แหง้แลว้วางในกล่องพลาสตกิ ปิเปตสปอรเ์ชื้อราความ
เข้ ม ข้ น  1.0×106 สป อ ร์ /มิล ลิ ลิ ต ร  ป ริม าณ  10 
ไมโครลติร ลงบนยางแผ่น ปิดฝากล่อง สงัเกตการเกดิ
เชือ้ราบนยางแผ่น 
 

ผลการวิจยั 
1. ปริมาณน ้ามนัหอมระเหย 
การสกัดน ้ ามนัหอมระเหยจากสมุนไพรสด 

โดยการต้มกลัน่ด้วยน ้ า จากใบมะกรูด ใบแก้ว ผิว
มะกรดู ใบยคูาลปิตสั ตะไครห้อม และใบพล ูไดร้อ้ยละ
ผลผลิต  เท่ ากับ 3.43, 2.64, 1.27, 0.68, 0.40 และ 
0.07 ตามล าดบั ดงัตารางที ่1  

 

ตารางท่ี 1 ปรมิาณน ้ามนัหอมระเหยจากสมนุไพร 
 

สมุนไพร ร้อยละผลผลิต 
ใบมะกรดู 3.43 
ใบแกว้ 2.64 

ผวิมะกรดู 1.27 
ใบยคูาลปิตสั 0.68 
ตะไครห้อม 0.40 
ใบพล ู 0.07 
กานพล ู 3.23 
อบเชย 0.99 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าน ้ามนัหอมระเหยที่ได้
จากสมุนไพรไทยแต่ละชนิดมปีรมิาณที่แตกต่างกัน
ออกไป และพบว่าน ้ามนัหอมระเหยจากใบมะกรูดมี
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ปรมิาณทีม่ากทีสุ่ด รองลงมาคอื ใบแกว้ ผวิมะกรดู ใบ
ยคูาลปิตสั ตะไครห้อม และ ใบพล ูตามล าดบั 

ส่วนน ้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรแห้งมี
ปรมิาณทีแ่ตกต่างกนั และพบว่าน ้ามนัหอมระเหยจาก
กานพลู (3.23) มรีอ้ยละผลผลติที่มากที่สุด รองลงมา
คอื อบเชย (0.99) ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกนักบังานวจิยั
ของ อุดมลกัษณ์ สุขอตัตะ และคณะ [15] โดยการกลัน่
ดว้ยวธิกีลัน่ด้วยน ้าและไอน ้า โดยร้อยละผลผลติของ
อบเชยคือ 0.60% และกานพลูคือ 4.50% อย่างไร             
ก็ตามพบว่า ร้อยละผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยนี้มีค่า
น้อยกว่างานวจิยัของ อุดมลกัษณ์ สุขอตัตะ และคณะ 
[15] อาจเนื่องจากใชว้ธิกีารกลัน่ทีแ่ตกต่างกนั 
 

2. ประสิทธิภาพของน ้ามนัหอมระเหยจาก
สมนุไพรในการยบัยัง้การเจริญของเช้ือรา 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของน ้ามนัหอม
ระเหยในการยบัยัง้การเจรญิของเชื้อรา 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
Penicillium sp. (NY1 code 40), Aspergillus sp. (T2 
code 23), Aspergillus sp. (K2 code 27) แ ล ะ  T3 
code 23 โดยวิธี paper disc diffusion ทดสอบกับ
น ้ ามนัหอมระเหยจากพืชสมุนไพร จ านวน 8 ชนิด 
พบว่าน ้ามนัหอมระเหยจากสมุนไพรที่สามารถยบัยัง้
การเจรญิของเชื้อราทัง้ 4 ชนิด ได้ดีที่สุด คือ อบเชย 
รองลงมา คือ กานพลู ใบพลู ตะไคร้หอม ตามล าดบั 
ส าหรบัสารควบคุมคอื กรดอะซติกิ และน ้ากลัน่ พบว่า
กรดอะซิติกสามารถยบัยัง้เชื้อราได้เล็กน้อย ส่วนน ้า
กลัน่ไม่มีฤทธิย์ ับยัง้เชื้อราทัง้ 4 ชนิด จะเห็นได้ว่า
สมุนไพรแต่ละชนิดสามารถยับยัง้เชื้อราแต่ละชนิด
แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของภสัจนันท์ 
หิรญัและคณะ [9] ที่พบว่าน ้ ามนัหอมระเหยอบเชย
สามารถยับยัง้ เชื้อรา Aspergillus spp. ได้ดี โดย
น ้ามนัหอมระเหยอบเชยมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้
เชือ้ราไดด้กีว่าน ้ามนัหอมระเหยกานพลู นอกจากนี้ยงั
สอดคล้องกบังานวจิยัของอุดมลกัษณ์ สุขอตัตะ และ
คณะ [15] ที่พบว่าน ้ามนัหอมระเหยอบเชยออกฤทธิ ์
ยบัยัง้การเจริญของเชื้อรา Eurotium sp., Penicillum 
chrysogenum และ Aspergillus flavus ไดด้กีว่าน ้ามนั
หอมระเหยจากกานพลูและขงิที่ความเข้มขน้เท่ากนั 
สารส าคญัที่พบมากในน ้ ามนัหอมระเหยอบเชย คือ 

cinnamaldehyde [18] ซึ่งคาดว่ามีประสิทธิภาพใน
การยับยัง้การเจริญของจุลชีพและท าให้จุลชีพตาย 
เนื่ อ ง จ า ก เ ป็ น ส า ร ที่ พ บ เ ป็ น ป ริ ม าณ ม า ก                         
สาร cinnamaldehyde เป็นสารประกอบอัลดีไฮด์ซึ่ง
ออกฤทธิโ์ดยการ crosslinked ตรงต าแหน่งหมู่อะมโิน 
(-NH2) ระหว่างโมเลกุลของโปรตีนในเซลล์จุลชีพ             
จงึส่งผลให้เกดิการยบัยัง้ขบวนการเมทาบอลิซึมและ
การแบ่งเซลล์ของจุลชีพ [19] ทัง้นี้การที่มสีารส าคญั
อยู่ ในน ้ ามันหอมระเหยของสมุนไพรแต่ละชนิด
แตกต่างกัน อาจส่ งผลให้สมุนไพ รแต่ละชนิดมี
ประสิทธิภาพในการยับยัง้การเจริญของเชื้อราที่
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น น ้ ามนัหอมระเหยจาก
กานพลูมีสารส าคัญ คือ eugenol (72.87%), trans-
caryophyllene (22.55%), α-humulene (2.59%), 
iso-eugenol (0.3%) แ ล ะ  caryophyllene oxide 
(0.26%) แ ล ะ อ บ เช ย มี ส า ร ส า คั ญ  คื อ  methyl 
cinnamate (60.02%), trans-cinnamaldehyde 
(22.83%), 1,8-cineole (1.99%), limonene (0.30%), 
pinene (0.06%) และ camphene (0.59%)  [9] น ้ามนั
หอมระเหยจากตะไคร้หอมมสีารส าคญั คือ geraniol 
และ citronella น ้ ามันหอมระเหยจากผิวมะกรูด           
มสีารส าคญั คือ -pinene, limonene sabinene และ 
citronellal ส่วนน ้ ามันหอมระเหยจากใบมะกรูดมี
สารส าคญั คอื citronellal [8] 

3. ผลของความเข้มข้นของน ้ ามันหอม
ระเหยท่ียบัยัง้การเจริญของเช้ือรา 

เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของน ้ ามัน   
หอมระเหยต่อการยับยัง้การเจริญของเชื้อราจึง              
แปรความเขม้ขน้ของน ้ามนัหอมระเหย คือ 100,000 
50,000 25,000 แ ล ะ  10,000  ppm โ ด ย เ ลื อ ก                
พชืสมุนไพรแบบสดทีม่ปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การ
เจรญิของเชือ้ราไดด้ทีีสุ่ดสองล าดบัแรก คอืตะไครห้อม 
และ ผวิมะกรูด ทีท่ าใหเ้กดิบรเิวณยบัยัง้การเจรญิของ
เชื้อราได้ในระดับของวงใสที่กว้างที่สุดและสามารถ
ยับยัง้การเจริญของเชื้อราได้หลายชนิดโดยใช้วิธ ี
paper disc diffusion เนื่ องจากร้อยละผลผลิตของ              
ใบพลูต ่ า เกิน ไป  จึงเลือกผิวมะกรูด แทน ใบพล ู
นอกจากนี้ยงัศกึษาสมุนไพรแบบแห้งได้แก่ กานพล ู
และอบเชย 
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ตารางท่ี 2 ค่าบรเิวณทีย่บัยัง้การเจรญิของเชือ้ราของน ้ามนัหอมระเหยจากสมนุไพร 8 ชนิด 
 

สมุนไพร 
ค่าเฉล่ียบริเวณท่ียบัยัง้ ±SD (เซนติเมตร) ของเช้ือรา 

Pennicillium sp. 
(NY1 40) 

Aspergillus sp. 
(T2 23) 

Aspergillus sp. 
(K2 27) 

T3 23 

กรดอะซติกิ 1.29±0.17 0.96±0.05 0.81±0.08 1.30±0.10 

น ้ากลัน่ - - - - 

กานพล ู 2.86±0.11 2.30±0.00 1.90±0.05 2.00±0.00 

อบเชย 4.83±0.05 4.16±0.15 3.16±0.28 3.66±0.56 
ใบยคูาลปิตสั 1.40±0.11 1.50±0.10 - 1.63±0.11 
ตะไครห้อม 2.50±0.00 2.33±0.05 1.53±0.15 1.86±0.23 
ใบแกว้ 1.10±0.00 0.83±0.05 1.41±0.07 1.86±0.50 
ใบพล ู 2.43±0.05 2.00±0.00 2.00±0.20 1.96±0.05 

ผวิมะกรดู 2.46±0.05 1.43±0.05 1.15±0.05 1.40±0.10 
ใบมะกรดู - 1.33±0.05 1.13±0.11 1.80±0.17 

     

3.1 เช้ือรา Penicillium sp. (NY1 code 40) 
น ้ามนัหอมระเหยจากอบเชยสามารถยบัยัง้

การเจรญิของเชื้อราไดใ้นความเขม้ขน้ทีต่ ่าทีสุ่ดทีค่วาม
เข้มข้น 25,000 ppm รองลงมาคือน ้ ามันหอมระเหย
จากตะไคร้หอม กานพลู และผิวมะกรูด ที่ค่าความ
เข้ ม ข้ น คื อ  50,000 100,000 แ ล ะ 100,000 ppm 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 ส่วนสารควบคุม คือ กรด           
อะซิติก และ ไดเมทิลซัลฟอกไซด์  (DMSO) พบว่า
กรดอะซิติกสามารถยับยัง้การเจริญของเชื้อราได้ที่
ความเขม้ขน้ 100,000 ppm เท่านัน้ ส่วน DMSO ไม่มี
ฤทธิย์ ับยัง้เชื้อรา Penicillium sp. (NY1 code 40) ที่
ความเขม้ขน้ 990,000 ppm 

3.2 เช้ือรา Aspergillus sp. (T2 23) 
น ้ามนัหอมระเหยจากอบเชยสามารถยบัยัง้

การเจริญของเชื้อราได้ในความเข้มข้นที่ต ่าที่สุด คือ 
25,000 ppm รองลงมาคือน ้ ามันหอมระเหยจาก  
ตะไครห้อม ทีค่่าความเขม้ขน้ 100,000 ppm แต่น ้ามนั
หอมระเหยจากกานพลูและผวิมะกรูด ไม่มฤีทธิย์บัยัง้
เชื้อรา Aspergillus sp. (T2 23) ส่วนสารควบคุม คือ 
กรดอะซิติก และ DMSO พบว่ากรดอะซิติกสามารถ
ยบัยัง้การเจรญิของเชื้อราได้ ทีค่วามเขม้ขน้ 100,000 
ppm ส่วน DMSO ไม่มีฤทธิย์บัยัง้เชื้อรา Aspergillus 
sp. (T2 23) ทีค่วามเขม้ขน้ 990,000 ppm 

3.3 เช้ือรา Aspergillus sp. (K2 27)  
น ้ามนัหอมระเหยจากอบเชยสามารถยบัยัง้

การเจริญของเชื้อราได้ในความเข้มข้นที่ต ่าที่สุดคือ 
25,000 ppm รองลงมาคอืน ้ามนัหอมระเหยจากตะไคร้
หอม และมะกรูด ที่ความเข้มข้น 50,000 ppm ส่วน
น ้ามนัหอมระเหยจากกานพลูสามารถยบัยัง้ได้ต ่าทีสุ่ด
ที่ความเข้มข้น 100,000 ppm ดังในตารางที่ 4 ส่วน
สารควบคุม คือ กรดอะซิติก และ DMSO พบว่ากรด 
อะซติกสามารถยบัยัง้การเจรญิของเชื้อรา Aspergillus 
sp. (K2 27) ได้ ที่ความเข้มข้น 100,000 ppm ส่วน 
DMSO ไม่มฤีทธิย์บัยัง้เชื้อรา Aspergillus sp. (K2 27) 
ทีค่วามเขม้ขน้ 990,000 ppm 

3.4 เช้ือรา T3 23 

อบเชยสามารถยบัยัง้การเจรญิของเชื้อรา T3 
23 ได้ในความเข้มข้นที่ น้อยที่สุดคือ 25,000 ppm 
รองลงมาคือกานพลู ตะไคร้หอม ที่ความเข้มข้น 
100,000 ppm เท่ากัน ส่วนผิวมะกรูดไม่มฤีทธิย์บัยัง้
เชื้อรา T3 23 ดังตารางที่  4 ส่วนสารควบคุม คือ 
กรดอะซิติก และ DMSO พบว่า กรดอะซิติกสามารถ
ยบัยัง้การเจริญของเชื้อรา T3 23 ได้ ที่ความเข้มข้น 
100,000 ppm ส่วน DMSO ไม่มฤีทธิย์บัยัง้เชื้อรา T3 
23 ทีค่วามเขม้ขน้ 990,000 ppm   
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ตารางท่ี 3 ประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา Penicillium sp. (NY1 40) และ Aspergillus sp. (T2 23) 
ดว้ยสมนุไพรทีค่วามเขม้ขน้ต่างๆ 

 

สมุนไพร 
ความเข้มข้น 

(ppm) 
ค่าเฉล่ียบริเวณยบัยัง้ ±SD (เซนติเมตร) 

Penicillium sp. (NY1 40) Aspergillus sp. T2 23 
DMSO 990,000 - - 

กรดอะซติกิ 100,000 1.29±0.17 0.96±0.05 
อบเชย 100,000 3.73±0.05 2.06±0.05 

50,000 3.06±0.11 1.55±0.08 
25,000 1.96±0.05 0.93±0.05 
10,000 - - 

กานพล ู 100,000 1.10±0.10 0.80±0.00* 
50,000 0.70±0.05* - 

ผวิมะกรดู 100,000 1.20±0.05 - 
50,000 0.78±0.02* - 
25,000 - - 

ตะไครห้อม 100,000 1.10±0.10 0.91±0.02 
50,000 0.86±0.05 0.70±0.00* 
25,000 0.73±0.02*  

(* คอืปลายเสน้ใยเชือ้ราชดิ paper disc) 
 

ตารางท่ี 4 ประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา Aspergillus sp. (K2 27) และเชือ้รา T3 23 ดว้ยสมนุไพร
ทีค่วามเขม้ขน้ต่างๆ 

 

สมุนไพร ความเข้มข้น (ppm) 
ค่าเฉล่ียบริเวณยบัยัง้ ±SD (เซนติเมตร) 

Aspergillus sp. (K2 27) T3 23 
DMSO 990,000 - - 

กรดอะซติกิ 100,000 0.81±0.08 1.30±0.10 
อบเชย 100,000 2.41±0.02 3.86±0.05 

50,000 1.45±0.05 2.00±0.17 
25,000 0.86±0.02 1.23±0.05 

กานพล ู 100,000 0.86±0.02 1.00±0.00 
50,000 0.68±0.02* - 

มะกรดู 100,000 0.83±0.05 - 
50,000 0.70±0.00 - 

ตะไครห้อม 100,000 0.90±0.00 0.90±0.00 
50,000 0.71±0.02  

(* คอืปลายเสน้ใยเชือ้ราชดิ paper disc) 
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4. ประสิทธิภาพของน ้ามนัหอมระเหยใน
การยบัยัง้เช้ือราบนยางแผน่ 

เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิ
ของเชื้อราบนยางแผ่นของน ้ ามันหอมระเหยจาก              
ผวิมะกรูด อบเชย กานพลู และตะไคร้หอม ที่ความ
เขม้ขน้ทีต่ ่าทีสุ่ดทีส่ามารถยบัยัง้เชื้อราได ้ซึ่งราทีใ่ชใ้น
การทดสอบ ไดแ้ก่ เชือ้รา Aspergillus sp. T2 23 และ 
T3 23 โดยท าการทดลองด้วยการสเปรย์น ้ ามัน               
หอมระเหยที่ความเข้มข้นที่ต ่าที่สุดที่สามารถยบัยัง้
เชื้อราได ้ปรมิาณ 2 มลิลลิติร ลงบนยางแผ่นทีท่ าการ
ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ขนาด 5×5 เซนติเมตร แล้ว
ปลูกเชื้อราลงบนยางแผ่น เตมิน ้ากลัน่ปลอดเชื้อลงใน
กล่องที่จะใช้ใส่ยางแผ่นโดยท าการควบคุมความชื้น
สมัพทัธ์ที่ 90% ในสภาวะปิด จากนัน้สงัเกตการเกิด
เชื้อราบนยางแผ่น พบว่า น ้ ามนัหอมระเหยจากผิว
มะกรูดและอบเชยสามารถยบัยัง้การเจรญิของเชื้อรา 
Aspergillus sp. T2 23 ได้ถึง 28 วนั ส่วนน ้ามนัหอม
ระเหยจากกานพลูสามารถยบัยัง้การเจรญิของเชื้อรา
ได้เป็นเวลา 3 วนั และน ้ามนัหอมระเหยจากตะไคร้
หอมสามารถยบัยัง้การเจรญิของเชื้อราได้เป็นเวลา 1 
วนั ส่วนชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดน ้ ามนัหอมระเหย ไม่
สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา Aspergillus sp. T2 
23 ได ้ 

ส่วนการศกึษาประสทิธภิาพในการยบัยัง้การ
เจรญิของเชื้อรา T3 23 บนยางแผ่น พบว่าน ้ามนัหอม
ระเหยจากผิวมะกรูด อบเชย กานพลู ตระไคร้หอม 
สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชื้อราได้ถึง 28 วนั ส่วน 
ชุดควบคุม ที่ไม่ได้ฉีดน ้ามนัหอมระเหย ไม่สามารถ
ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา T3 23 ได ้ดงัตารางที ่5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5 ประสิทธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของ 
เชื้อรา Aspergillus sp. (T2 23) และ T3 
23 บนยางแผ่น 

 

สมุนไพร 
จ านวนวนัท่ีไม่พบเช้ือราบนยาง

แผ่น  (วนั) 
Aspergillus sp. (T2 23) T3 23 

ชดุควบคุม 0 0 
ผวิมะกรดู 28 28 
อบเชย 28 28 
กานพล ู 3 28 
ตะไครห้อม 1 28 

 
สรปุและเสนอแนะ  

รอ้ยละของผลผลติของน ้ามนัหอมระเหยจาก
ใบมะกรูด กานพลู ใบแก้ว ผวิมะกรูด อบเชย ใบยูคา
ลปิตสั ตะไครห้อม และใบพลู เท่ากบั 3.43 3.23 2.64 
1.27 0.99 0.68 0.40 และ 0.07 ตามล าดับ  ส าหรับ
ประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราทีพ่บบน
ยางแผ่นดิบ 4 ชนิดได้แก่  เชื้อรา  Penicillium sp. 
(NY1 ร หั ส  40) Aspergillus sp. (T2 ร หั ส  23) 
Aspergillus sp. (K2 รหัส  27) และเชื้อรา (T3 รหัส 
23) ของน ้ ามันหอมระเหยด้วยเทคนิค paper disc 
diffusion พบว่า น ้ามนัหอมระเหยจากอบเชยมฤีทธิใ์น
การยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราดทีีสุ่ด  

ส าหรบัประสิทธิภาพในการยบัยัง้การเจริญ
ของเชื้อราบนยางแผ่นของน ้ ามันหอมระเหยจาก 
มะกรูด อบเชย กานพลู และตะไครห้อม เมื่อทดสอบ
กับ เชื้ อ ร า  Aspergillus sp. (T2 23) พ บ ว่ าน ้ ามัน           
หอมระเหยจากผิวมะกรูดและอบเชยสามารถยบัยัง้
ก าร เจริญ ของเชื้ อ ราได้ถึ ง  28 วัน  ส่ วน น ้ ามัน                  
หอมระเหยจากกานพลูสามารถยบัยัง้การเจริญของ
เชือ้ราไดเ้ป็นเวลา 3 วนั และตะไครห้อมสามารถยบัยัง้
การเจรญิของเชื้อราไดเ้ป็นเวลา 1 วนั เมือ่ทดสอบกบั
เชื้อรา (T3 รหสั 23) พบว่าน ้ามนัหอมระเหยจากพืช
สมนุไพรทัง้ 4 ชนิด สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา
ไดเ้ป็นระยะเวลาถงึ 28 วนั ดงันัน้จงึมคีวามเป็นไปได้
ในการน าสมุนไพรมาใช้เป็นสารยบัยัง้เชื้อราบนยาง
แผ่นดิบ  อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่ม เติม
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เกี่ยวกบัสารส าคญัที่มใีนน ้ามนัหอมระเหยแต่ละชนิด 
และผลของน ้ ามันหอมระเหยต่อสมบัติของยาง             
คอมปาวดแ์ละยางวลัคาไนซ์ 
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