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การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากวัชพืชบางชนิด
อมรรัตน์ สีสุกอง1* กัลยาภรณ์ จันตรี2 ศรีสุดา หาญภาคภูมิ3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของสารสกัดจากส่วนต้นและดอกของกกรังกา และส่วนราก
และใบของผั ก ตบชวา ต่ อ การออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย 3 ชนิ ด ได้ แ ก่
Staphylococcus aureus Bacillus subtilis และ Escherichia coli โดยใช้วิธีการสกัดแบบแช่ยุ่ย
(marceration) โดยตัวทาละลาย 4 ชนิด คือเฮกเซน , ไดคลอโรมีเทน , เอทานอล และเมทานอล
การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด ของสารสกัดหยาบจากกกรังกาและ
ผักตบชวาใช้วิธี disk diffusion techniques จากการศึกษาพบว่า สารสกัดดอกกกที่สกัดด้วย
เอทานอลมีฤทธิ์ในการยั้บยั้งการเจริญของ Bacillus subtilis ได้ โดยมีเ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของ
บริ เ วณยั บ ยั้ ง เฉลี่ ย เท่ า กั บ 12 มิลลิเมตร และสารสกัดหยาบจากต้นกกรังกาที่สกัดด้วยเอทานอล
มี ฤ ทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย Bacillus subtilis ได้ ดี ที่ สุ ด รองลงมาคื อ
Staphylococcus aureus โดยมี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของ บริ เ วณยั บ ยั้ ง เฉลี่ ย เท่ า กั บ
9.3 และ 8.0 มิ ล ลิ เ มตร ส่วนสารสกัดหยาบจากผักตบชวาไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ
แบคที เ รี ย ทั้ ง 3 ชนิ ด ที่ ใ ช้ ท ดสอบ การทดสอบหาค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด (Minimal Inhibitory
Concentration, MIC) ของสารสกัดหยาบจากดอกกกรังกาที่สกัดด้วยเอทานอลด้วยวิธี Macro
broth dilution technique ในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ Bacillus subtilis ได้ ค่ า เท่ า กั บ 25
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สาหรับค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดหยาบจากต้นกกรังกาที่สกัดด้วยเอ
ทานอล ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus
คือ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แต่เมื่อทดสอบค่าความเข้มข้ นต่าสุดที่สามารถฆ่า แบคทีเ รี ย ได้
(Minimal bactericidal concentration, MBC) ของสารสกั ด หยาบจากต้ น กกรั งกาที่ ส กั ด ด้ ว ย
เอทานอลต่อแบคทีเรียทั้ง Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus คือ 25 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร
คาสาคัญ : ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย กกรังกา ผักตบชวา สารสกัดหยาบ
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THE STUDY OF ANTIBACTERIAL IN WEED EXTRACTS
Amornrat Srisukong1* Kanlayaporn Jantree2 Srisuda Hanpakphum3
Abstract
This research studied the effects of the crude extracts from the stems and
the flowers of the Cyperus alternifolius L. and the roots and the leaves of the water
hyacinth to inhibit the growth of three species of Staphylococcus aureus, Bacillus
subtilis and Escherichia coli. Hexane, dichloromethane, ethanol and methanol were
used as the extraction solvents. Antibacterial activities on three bacteria were tested
by using disk diffusion technique. Result showed that the ethanol crude extract from
the flowers of Cyperus alternifolius L. could inhibit Bacillus subtilis with the
inhibition zone of 12 mm. The ethanol crude extract from the stems of Cyperus
alternifolius L. exhibited the highest activity against Bacillus subtilis, followed by
Staphylococcus aureus, with the inhibition zone of 9.3 and 8.0 mm, respectively.
While the extracts from the water hyacinth has no inhibited the growth of all three
species. To test the MIC (Minimal Inhibitory Concentration) of the ethanol crude
extracts from the flowers and the stems of Cyperus alternifolius L. by using Macro
broth dilution technique. The result showed that the MIC of the ethanol crude
extracts from the flowers of Cyperus alternifolius L. against Bacillus subtilis is 25
mg/ml. Where as the MIC of the ethanol crude extracts from the stems of Cyperus
alternifolius L. against the both of Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus were
6.25 mg/ml. While the MBC (Minimal bactericidal concentration) of the ethanol crude
extracts from the stems of Cyperus alternifolius L. against the both of Bacillus subtilis
and Staphylococcus aureus were 25 mg/ml.
Keywords : Antibacterial, Cyperus alternifolius L. , Water hyacinth, Crude Extracts
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บทนา
โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียต่างๆที่มีการปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย ที่มนุษย์เป็นกันทุกวันนี้
ได้เป็นปัญหาทีส่ าคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ และเป็นปัญหาของวงการแพทย์ ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
แบคทีเรียที่ก่อโรคต่างๆในมนุษย์ มีความหลากหลายมากขึ้น โดยแบคทีเรียเกิดการพัฒนาตัวของ
มันเองเพื่อความอยู่รอด ทาให้มีแนวโน้มในการดื้อยาเพิ่มสูงขึน้ ยาที่ใช้ในการควบคุมแบคทีเรียที่ก่อ
โรคจึงมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการควบคุมเท่าที่ควร ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งค่าใช้จ่ายใน
การรักษา เวลา รวมไปถึงชีวิตของผู้ป่วย โดยแบคทีเรียที่ก่อโรคได้แก่ E.coli ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและโรคติดเชื้ออื่นๆ E.coli มีความสามารถต้านทานต่อยาปฏิชีวนะสูง
ซึ่งเป็นปัญหามากขึ้น เนื่องจากมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมากมายทั้งในคนและใช้เป็ นสารการ
กระตุ้ น การเจริ ญในอาหารสัต ว์ ดั งนั้ น การหาสารที่ มี ผลต่อ การยับ ยั้ ง E.coli จึ งมี ค วามส าคัญ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของพืชค่อนข้างสูง มีการศึกษาถึงสารออกฤทธิ์จาก
พืชของไทยอยู่มากมาย และพบสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการเจริญของแบคทีเรียอยู่
หลายชนิด วัชพืชก็เป็นอีกตัวอย่างที่มีความน่าสนใจศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
วัชพืช เป็นพืชที่สามารถพบเห็นอยู่ทั่วไปทั้งในบริเวณบ้าน ตามท้องทุ่งนา ในสวนในไร่
แม่น้าลาคลอง จะพบเห็นวัชพืชหลายชนิดเจริญเติบโตอยู่ ทาความเสียหายให้แก่การเกษตรกรรม
เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า การกาจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีอาจมีผลเสียหาย
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม หากมี ก ารศึ ก ษาน าวั ช พื ช มาใช้ ป ระโยชน์ อาจเป็ น อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ ช่ว ยลด
ผลกระทบจากวัชพืชได้ โดยวัชพืชที่มีปริมาณมาก และน่าจะมีการศึกษาการนามาใช้ประโยชน์
ได้แก่ ผักตบชวา และกกรังกา
ผักตบชวา (ชื่อวิทยาศาสตร์ Eichhomia Crassipes ชื่อสามัญคือ water hyacinth)
ซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า ผักตบชวา เป็นวัชพืชน้าที่เจริญเติบโตอย่างหนาแน่นตามแหล่งน้าต่าง ๆ
ก่อให้เกิดปัญหาแก่แหล่งน้าในหลายท้องที่ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชากรและสิ่งแวดล้อมใน
หลายประเทศทั่วโลกและความลาบากและราคาญนี้ที่เป็นสาเหตุที่ผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ หา
วิธีการต่างๆ เพื่อกาจัดผักตบชวา ที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย มีการใช้กระบวนการหลายรูปแบบเพื่อ
กาจัดผักตบชวา แต่การกาจัดผักตบชวาในบางวิธอี าจมีผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้
กกรังกา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus alternifolius L., ชื่อสามัญ: Umbrella plant,
Flatsedge) เป็ น กกขนาดใหญ่ใ นสกุ ล Cyperus กกรั งกามีชื่อ สามัญ อื่น ๆ อี ก คื อ กกต้ นกลม,
กกขนาก, หญ้าลังดา, กกดอกแดง และ กกราชินี พบกระจายอยู่ทั่วโลก มีประมาณ 4,000 ชนิด
ปลูกขึ้นง่ายชอบที่ชื้นแฉะ ขึ้นในที่ระดับต่า ตามหนอง บึง ทางระบายน้า มีรูปร่างลักษณะและ
นิเวศวิทยาเหมือนหญ้ามาก พบได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย ดังนั้นจากการที่ผักตบชวาและกกรังกา
ซึ่งมีอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ ดังนั้นหากมีการศึกษาถึงการนาผักตบชวาและกกรังกา มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่า ได้แก่ การศึกษาในเรื่องการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งอาจจะมี
ศักยภาพสาหรับนามาใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการสกัดสารและตรวจสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจาก ต้น และดอก ของกก
รังกา และราก และใบของผักตบชวา ต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การสกัดสารสกัดหยาบ
1.1 การสกัดสารสกัดหยาบจาก ลาต้น และ ดอกของกกรังกา
เก็บลาต้น และ ดอกของกกรังกา นามาล้างน้าให้สะอาด แล้วนามาผึ่งลมให้แห้ง
ทาการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ชั่งน้าหนักให้ได้ประมาณ 2 กิโลกรัม จากนั้นนามาแช่ในตั วทาละลาย
โดยแช่เรียงลาดับความมีขั้วน้อยไปหาความมีขั้วมาก ดังนี้ คือ เฮกเซน , ไดคลอโรมีเทน, เอทานอล
และเมทานอล โดยมีวิธีการดังนี้ คือ เทสารละลายเฮกเซน จนท่วม ปิดฝาทิ้งไว้เป็นเวลา 5 วัน
นามากรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสารละลาย นาไประเหยโดยใช้เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน
(rotary vaccuum evaporator) ที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส จนกระทั่ง crude ที่ได้แห้งสนิท
ทาซ้าจานวน 3 ครั้ง แล้วรวมสารมาชั่งน้าหนัก จะได้สารสกัดหยาบ (crude) ในชั้นเฮกเซน จากนั้น
นากากพืชที่เหลือมาทาแบบเดียวกัน โดยใช้ตัวทาละลายไดคลอโรมีเทน เอทานอล และเมทานอล
ตามลาดับ ซึ่งจะได้สารสกัดหยาบใส่ในขวด vial เพื่อนาไปศึกษาหาสารออกฤทธิ์ต่อไป
1.2 การสกัดสารสกัดหยาบจากราก และ ใบ ของผักตบชวา
การสกัดสารสกัดหยาบจากราก และ ใบ ของผักตบชวา ทาเช่นเดียวกับในข้อ
1.1 จะได้สารสกัดหยาบในชั้นเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทานอล และเมทานอล เพื่อนาไปศึกษาหา
สารออกฤทธิ์ต่อไป
2. การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากกกรังกา
และผักตบชวา
2.1 วิธีการเตรียมเชื้อที่ใช้ทดสอบ
เพาะเลี้ยง Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis และ Escherichia
coli ในอาหารเหลว Nutrient broth บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
จากนั้ น น าไปวั ด ความขุ่ น ด้ ว ยเครื่ อ ง spectrophotometer ที่ 600 นาโนเมตร ให้ มี ค่ า
absorbance อยู่ระหว่าง 0.03-0.3 (จานวนเซลล์ 106 CFU/ml)
2.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี Agar disc diffusion
ทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัด ด้วยวิธี Agar disc diffusion เตรียม
อาหารแข็ง Nutrient agar ในจานเพาะเลี้ยง ใช้ไม้พันสาลีที่ปราศจากเชื้อชุบแบคทีเรียที่ปรับความ
ขุ่นไว้โดยมีปริมาณเชื้อประมาณ 10 5 – 107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ทาการ swab ให้ทั่วบนผิวอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Nutrient agar จากนั้นวางแผ่น paper disc (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิลิตร) ลง
บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar หยดสารสกัดที่จะทดสอบลงบนแผ่น paper disc โดยหยด
สารสกั ด ต าแหน่ ง ละ 10 ไมโครลิ ต ร รวมทั้ ง หยดตั ว ท าละลายนั้ น ๆ เป็ น control โดยใช้
automatic pipette ที่ปราศจากเชื้อ จากนั้นนาจานเพาะเชื้อนี้ไปบ่มเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 35 - 37
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องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 – 18 ชั่วโมง แล้วนามาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง
(inhibition zone) โดยวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร
2.3 การหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชือ้ (Minimal
inhibitory concentration ,MIC)
ในการทดสอบนี้จะใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว คือ Trypticase soy broth
นาสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่คัดเลือกได้จากข้อ 2.2 มาหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ โดยเตรียมสารสกัดให้มีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นเจือ
จางเป็นลาดับส่วนจะได้ความเข้มข้นของสารสกัด เป็น 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.12, 1.56,
0.78, 0.39, 0.19 และ 0.09 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ส่วน positive control คือหลอดที่มี
อาหารเลี้ยงเชื้อเพียงอย่างเดียวไม่มีสารสกัด จากนั้นเติมเชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ลงไปในทุกหลอด
จานวนหลอดละ 1 มิลลิลิตร นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 - 18 ชั่วโมง
จากนั้นให้สังเกตหลอดสุดท้ายที่ไม่มีจุลินทรีย์เจริญหรือสังเกตอาหารเลี้ยงเชื้อในหลอดไม่ขุ่น อ่าน
ปริมาณของสารทดสอบของหลอดนี้เป็นค่า MIC บันทึกหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อมิลลิเมตร
2.4 ความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถฆ่าได้เชื้อ (Minimal bactericidal
concentration, MBC)
จากการหาค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าที่ สุ ด ที่ ท าให้ เ ชื้ อ ไม่ เ จริ ญ ในอาหารเหลวนั้น
สามารถนามาหาค่า MBC ได้ โดยนาหลอดที่ทาการทดสอบจากการหาค่า MIC ที่ไม่มีความขุ่นทุก
หลอดไป spread plate บนอาหาร trypticase soy agar ถ้าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถ
ฆ่าเชื้อได้ก็จะไม่พบการเจริญของเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ แต่ถ้าเชื้อไม่ตายก็จะพบการเจริญของเชื้อ
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาการสกัดสารสกัดหยาบจากกกรังกา และผักตบชวา
จากการศึกษาการสกัดสารสกัดหยาบจากส่วนต้น และดอก ของกกรังกา และส่วนราก
และใบของผักตบชวา ด้วยวิธีการแช่ยุ่ย ซึ่งตัวทาละลายที่ใช้จะเรียงจากสารที่มีขั้วน้อยไปจนถึงสาร
ที่มีขั้วมาก คือ เฮกเซน, ไดคลอโรมีเทน, เอทานอล และเมทานอล ซึ่งผลของปริมาณของสารสกัด
หยาบที่ได้จากส่วนต้น และดอก ของกกรังกา และราก และใบของผักตบชวา แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณสารสกัดหยาบจากกกและผักตบชวาที่สกัดด้วยตัวทาละลาย 4 ชนิด
ตัวอย่างพืช
ต้นกก (2 กิโลกรัม)

ดอกกก (2 กิโลกรัม)

รากผักตบชวา (5 กิโลกรัม)

ใบผักตบชวา (5 กิโลกรัม)

ตัวทาละลาย
เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน
เอทานอล
เมทานอล
เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน
เอทานอล
เมทานอล
เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน
เอทานอล
เมทานอล
เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน
เอทานอล
เมทานอล

น้าหนักสารสกัดทีไ่ ด้ (กรัม)
1.3063
2.6203
3.2602
1.3053
4.0032
3.2031
5.0213
3.2042
2.7098
5.2254
5.9287
3.7699
1.2372
8.6318
4.8476
28.2610

2. ผลการศึกษาฤทธิ์ในการยับยัง้ การเจริญของจุลนิ ทรีย์ของสารสกัดกก และ
ผักตบชวา
จากการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus
, Escherichia coli และ Bacillus subtilis ของสารสกัดส่วนของลาต้น และ ดอก ของกกรังกา
และสารสกัดส่วนของรากและใบของผักตบชวา ที่สกัดด้วยเฮกเซน , ไดคลอโรมีเทน , เอทานอล
และเมทานอล โดยใช้ วิ ธี disc diffusion techniques ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ของสารสกั ด กกและ
ผักตบชวา 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้
2.1 ผลของสารสกัดหยาบกกรังกาต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ในการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 3 ชนิด ของสารสกัด
ดอกกก โดยใช้ตัวทาละลาย คือ เอทานอล เมทานอล ไดคลอโรมีเทน และเฮกเซน พบว่า สารสกัด
ดอกกกที่สกัดด้วย เอทานอลมีฤทธิ์ในการยั้บยั้งการเจริญของ B. subtilis ได้ โดยมีขนาดของวงใส
เท่ า กั บ 12 มิ ล ลิ เ มตร (ตารางที่ 2 และภาพที่ 1) แต่ ไ ม่ มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย
Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ส่วนสารสกัด ดอกกกที่ส กัด ด้วยเมทานอล
ไดคลอโรมีเทน และเฮกเซน ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ทั้ง 3 ชนิด
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ในการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 3 ชนิด ของสารสกัดต้น
กก โดยใช้ตัวทาละลาย คือ เอทานอล เมทานอล ไดคลอโรมีเทน และ เฮกเซน พบว่า สารสกัดต้น
กกที่สกัดด้วยเอทานอล มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Bacillus subtilis ได้ดีที่สุด
รองลงมาคือ Staphylococcus aureus โดยมี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของ บริ เ วณยั บ ยั้ ง
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 9.3 และ 8.0 มิ ล ลิ เ มตร ตามลาดั บ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2และ3) ส่ ว น
สารสกั ด ต้ น กกที่ ส กั ด ด้ ว ยเมทานอล ไดคลอโรมี เ ทน และเฮกเซน ไม่ มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง การ
เจริ ญ ของแบคที เ รี ย ทั้ ง 3 ชนิ ด ซึ่ ง สารสกั ด หยาบในการทดลองนี้ ส ามารถยั บ ยั้ ง การ
เจริ ญ ของแบคที เ รี ย S. aureus ได้ สอดคล้ อ งกั บ รายงานของสุ ภ าพร และ กั ญ ณาญาภั ค
(2550) พบ ว่ า ส า ร ส กั ด ด้ ว ย ไ อน้ า ของผั ก แ ขย ง (Limnophila aromatica Merr.)
สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. aureus ได้มากที่สุด โดยมีขนาดวงใส 9.5 มิลลิเมตร ที่
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง แต่ในการทดลองนี้สารสกัดหยาบทุกชนิดไม่มฤี ทธิ์ยับยั้ง E.coli อาจเนื่องจาก
เชื้อ E.coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบ มีโครงสร้างของผนังเซลล์ซับซ้อนกว่าเชื้อแบคทีเรียแกรม
บวก (นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2541) ซึ่งแบคทีเรียแกรมลบมีเยื่อหุ้มเซลล์
สองชั้นและเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกมีโครงสร้างที่ไม่สมมาตร โดยเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นในเป็นสารฟอสโฟไล
ปิด ในขณะที่เยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกประกอบด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ (lipopolysaccharide)
โครงสร้างที่ไม่สมมาตรดังกล่าว ทาให้เยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกมีประโยชน์ในการช่วยปกป้องเซลล์
จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดต้นกกและดอกกกที่สกัดด้วยเอทานอล มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ สอดคล้องกับรายงานของเกล้ายุคล สุจิรา (2547) ที่ศึกษาสาร
สกัดจากผลของธูปฤาษีต่อยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช และการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุ
โรคพืช พบว่า เอทานอลเป็นสารละลายที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดสารจากเมล็ดธูปฤาษี และยัง
สอดคล้องกับรายงานของ จันทนาและคณะ (2548) พบว่า สารสกัดเหง้าหน่อกะลาที่สกัดด้วยเอทานอล
และน้ าที่ ค วามเข้ ม ข้น 1 มิ ล ลิ ก รัม (1 mg/disc) ท าให้ เ กิ ด วงใสขนาด 11-16 มิ ล ลิ เ มตรต่อเชื้อ
S. aureus และ S. Typhimulium และค่าความเข้มข้นต่าสุดต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อทั้ง
2 ชนิดคือ 2.64 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้การสกัดสารจากใบกระเบากลักด้วยเอทานอลยั งออก
ฤทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ โรคพื ช Xanthomonas campestris และ Fusarium
oxysporum (นภัสวรรณ์ และ จันทร์เพ็ญ, 2550) แสดงให้เห็นว่าตัวทาละลายเอทานอลเป็นตัวทา
ละลายที่สามารถสกัดสารที่มีฤทธิ์ในการยังยั้งการเจริญของเชื้อได้ดี
สาหรับสารสกัดหยาบจากดอกกกและต้นกกในชั้นเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และ
เมทานอล นั้นพบว่าไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ สอดคล้องกับรายงานของเกษร
นั น ทจิ ต และคณะ (2550) ได้ ศึ ก ษาฤทธิ์ ก ารยั บ ยั้ ง จุ ล ชี พ ของสารสกั ด ใบขั น ทองพยาบาท
(Gelonium multiflorum, A. Juss) ด้วย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล พบว่าสารสกัด
หยาบเฮกเซน และเมทานอล ไม่มีฤทธิ์ยับยั้ง S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922, P.
aeruginosa ATCC 27853, C. albicans ATCC 90028, A. flavus และ M. gypseum ที่ ค วาม
เข้มข้น 0.1%, 0.5% และ 1% และรายงานของ อาริยะ ไชยสวัสดิ์และคณะ (2550) ที่ศึกษาฤทธิ์
ของการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากใบกระทิง โดยใช้ตัวทาละลาย คือ เฮกเซน
เมทานอล และไดคลอโรมีเทน พบว่า สารสกัดด้วยเมทานอล มีฤทธิ์ในการยับยั้ง S. aureus และ
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Salmonella typhi ได้ในระดับปานกลาง ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม ส่วนสารสกัดอื่น ไม่มีฤทธิ์
ในการยับยั้ง
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบชนิดต่างๆ

สารสกัด
ดอกกก

ตัวทาละลาย

เอทานอล
เมทานอล
ไดคลอโรมีเทน
เฮกเซน
ต้นกก
เอทานอล
เมทานอล
ไดคลอโรมีเทน
เฮกเซน
ราก
เอทานอล
ผักตบชวา
เมทานอล
ไดคลอโรมีเทน
เฮกเซน
ใบ
เอทานอล
ผักตบชวา
เมทานอล
ไดคลอโรมีเทน
เฮกเซน
หมายเหตุ: NA = No Activity

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้บเชื้อ±SD (มม.)
Staphylococcus Bacillus subtilis Escherichia coli
aureus
7.0±0.1
NA
NA
NA
8.0±0.15
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

12±0.15
NA
NA
NA
9.3±0.1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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1
2

4
C
3

ภาพที่ 1 วงใสที่เกิดจากการยับยั้งการเจริญของ Bacillus subtilis
ของสารสกัดดอกกกที่สกัดด้วยเอทานอล
หมายเหตุ : C = Control (เอทานอล),
1 – 4 = สารสกัดดอกกก

1
C

2

3

ภาพที่ 2 วงใสที่เกิดจากการยับยัง้ การเจริญของ Staphylococcus aureus ของสารสกัด
ต้นกกที่สกัดด้วยเอทานอล
หมายเหตุ : C = Control (เอทานอล),
1– 3 = สารสกัดต้นกก
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1
2

C
3

ภาพที่ 3 วงใสที่เกิดจากการยับยัง้ การเจริญของ Bacillus subtilis ของสารสกัดต้นกกที่สกัดด้วย
เอทานอล
หมายเหตุ: C = Control (เอทานอล),
1 – 3 = สารสกัดกกรังกา
2. ผลของสารสกัดหยาบผักตบชวาต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
สาหรับการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดของสารสกัด
หยาบของผักตบชวาส่วนรากและใบ พบว่า สารสกัดหยาบของผักตบชวาส่วนรากและใบที่สกัดด้วย
ตัวทาละลายทั้ง 4 ชนิด ไม่มีฤทธิ์ในการยั้บยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของ นุจารีและพิศุทธิ์ (2527) ในการศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 6 ชนิด
ได้แก่ E. coli Bacillus cereus Proteus vulgaris Staphylococcus aureus Pseudomonas
fluorescene และ Pseudomonas auruginosa ของสารสกัดใบผักตบชวา โดยใช้เมทานอลและ
น้าเป็นตัวทาละลาย ที่ ความเข้มข้น 100 500 และ 1,000 ppm พบว่า ไม่มีฤทธิ์ในการยั้บยั้ ง
การเจริญของแบคทีเรียทั้ง 6 ชนิด
จากการทดลองนี้ ทีศ่ ึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 3 สายพันธุ์
สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดหยาบจากดอกกกที่สกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ
B. subtilis ได้ และสารสกัดหยาบจากต้นกกทีส่ กัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของทั้ง
B. subtilis และ Staphylococcus aureus ดังนั้นจึงนาสารสกัดหยาบทีม่ ีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาศึกษา
หาค่าความเข้มข้นต่าสุด (MIC) ต่อไป
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3. ผลการหาค่าความเข้มข้นต่าสุด (MIC) ของสารสกัดดอกกกและต้นกกที่สกัดด้วย
เอทานอล ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
จากการคัดเลือกผลจากวิธี disc diffusion techniques ซึ่งพบว่าสารสกัดดอกกก
ที่สกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ Bacillus subtilis ได้ จึงทาการศึกษาหาค่า
ความเข้มข้นต่าสุด (MIC) ของสารสกัดดอกกกที่สกัดด้วยเอทานอลในการยับยั้งการเจริญของ B.
subtilis ด้วยวิธี Macro broth dilution technique พบว่า ที่ความเข้มข้นของสารสกัดดอกกก
เท่ า กั บ 25 50 และ 100 มิ ล ลิ ก รั ม ต่อ มิ ลลิลิต ร มี ก ารตกตะกอนของสารสกั ด และสารละลาย
ด้านบนมีลักษณะใส แสดงว่า B. subtilis ไม่สามารถเจริญได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่ความเข้มข้น
ที่น้อยกว่า 12.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งสารละลายขุ่นทั้งหลอด แสดงว่า B. subtilis สามารถ
เจริญได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค่าความเข้มข้นต่าสุด (MIC) ของสารสกัดดอกกกที่สกัดด้วยเอทานอล
ในการยับยั้งการเจริญของ B. subtilis เท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่า MIC ของสารสกัดดอกกกที่สกัดด้วยเอทานอลในการยับยั้งการเจริญของ B.
subtilis
ความเข้มข้นของสารสกัดดอกกกที่สกัดด้วย
เอทานอล (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
100
50
25
12.5
6.25
3.12
1.56
0.78
0.39
0.19
0.09
Positive control
หมายเหตุ : ++ หมายถึง จุลินทรียเ์ จริญปานกลาง

การเจริญของ Bacillus subtilis
ตกตะกอน, สารละลายด้านบนใส
ตกตะกอน, สารละลายด้านบนใส
ตกตะกอน, สารละลายด้านบนใส
++
++
++
++
++
++
++
++
++

การศึกษาหาค่าความเข้มข้นต่าสุด (MIC) ของสารสกัดต้นกกที่สกัดด้วยเอทานอลใน
การยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ B. subtilis และ Staphylococcus aureus ด้ ว ยวิ ธี macro broth
dilution technique พบว่า ที่ความเข้มข้นของสารสกัดต้นกก เท่ากับ 6.25 12.5 25 50 และ 100
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีการตกตะกอนของสารสกัด และสารละลายด้านบนมีลักษณะใส แสดงว่า B.
subtilis และ Staphylococcus aureus ไม่สามารถเจริญได้ เมื่อเปรียบเทียบกับที่ความเข้มข้นที่
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น้ อ ยกว่ า 3.12 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ซึ่ ง สารละลายขุ่ น ทั้ ง หลอด แสดงว่ า B. subtilis และ
Staphylococcus aureus สามารถเจริญได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค่าความเข้มข้นต่าสุด (MIC) ของ
สารสกั ด ต้ น กกที่ ส กั ด ด้ ว ยเอทานอลในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ ทั้ ง B. subtilis และ
Staphylococcus aureus เท่ากับ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่า MIC ของสารสกัดต้นกกที่สกัดด้วยเอทานอลในการยับยั้งการเจริญของ B.
subtilis และ Staphylococcus aureus
ความเข้มข้นของสารสกัดต้น
กกที่สกัดด้วยเอทานอล
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
Positive control
100
50
25
12.5
6.25
3.12
1.56
0.78
0.39
0.19
0.09
หมายเหตุ : ++

การเจริญของ Bacillus
subtilis

++
ตกตะกอนเขียวเข้มดา,
สารละลายด้านบนใส
ตกตะกอนเขียว,
สารละลายด้านบนใส
ตกตะกอนเขียว,
สารละลายด้านบนใส
ตกตะกอนน้าตาลเข้ม,
สารละลายด้านบนใส
ตกตะกอนน้าตาลจาง,
สารละลายด้านบนใส
++
++
++
++
++
++
หมายถึง จุลินทรียเ์ จริญปานกลาง

การเจริญของ
Staphylococcus aureus
++
ตกตะกอนเขียวเข้มดา,
สารละลายด้านบนใส
ตกตะกอนเขียว, สารละลาย
ด้านบนใส
ตกตะกอนเขียว, สารละลาย
ด้านบนใส
ตกตะกอนน้าตาลเข้ม,
สารละลายด้านบนใส
ตกตะกอนน้าตาลจาง,
สารละลายด้านบนใส
++
++
++
++
++
++

4. ผลการหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (Minimal bactericidal
concentration, MBC) ของสารสกัดหยาบต้นกกที่สกัดด้วยเอทานอล
เมื่อนาหลอดที่ไม่มีความขุ่นของแบคทีเรียจากการหาค่า MIC ของสารสกัดหยาบ
ต้นกกที่สกัดด้วยเอทานอลในการยับยั้งการเจริญของ Bacillus subtilis และ Staphylococcus
aureus ด้วยวิธี Macro broth dilution technique ไปทาการ spread plate บนอาหาร TSA
(trypticase soy agar) พบว่า ที่ความเข้มข้นต่าตั้งแต่ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรลงไปนั้นแบคทีเรีย
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สามารถเจริ ญ ได้ แสดงว่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าที่ สุ ด ที่ ส ามารถฆ่ า Bacillus subtilisc และ
Staphylococcus aureus ได้ คือ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
สรุปผลการวิจัย
จ า กกา ร ศึ กษา ฤทธิ์ ใ นกา ร ยั บ ยั้ งกา ร เ จ ริ ญของแ บ ค ที เ รี ย 3 ชนิ ด ไ ด้ แก่
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis และ Escherichia coli ของสารสกัดหยาบจากกก
รังกาส่วนลาต้น และส่วนดอก และสารสกัดหยาบจากผักตบชวาส่วนรากและส่วนใบที่สกัดด้วยตัว
ทาละลาย 4 ชนิด คือ เอทานอล เมทานอล ไดคลอโรมีเทน และเฮกเซน โดยใช้วิธี disc diffusion
techniques สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดหยาบจากส่วนดอกกกที่ สกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญของ B. subtilis ได้ และสารสกัดหยาบจากส่วนลาต้นกก ที่สกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์
ในการยับยั้งการเจริญของ B. subtilis และ Staphylococcus aureus
จากการศึกษาหาค่าความเข้มข้นต่าสุด (MIC) ของสารสกัดหยาบจากดอกกกที่สกัดด้วย
เอทานอลในการยับยั้งการเจริญของ B. subtilis ด้วยวิธี macro broth dilution technique
พบว่า ค่าความเข้มข้นต่าสุด (MIC) ของสารสกัดหยาบจากส่วนดอกกกที่สกัดด้วยเอทานอลในการ
ยับยั้งการเจริญของ B. subtilis เท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
จากการศึ ก ษาค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่ ส ามารถฆ่ า เชื้ อ ได้ (minimal bactericidal
concentration, MBC) ของสารสกัดหยาบจากส่วนลาต้นกกที่สกัดด้วยเอทานอล พบว่า ความ
เข้ ม ข้ น ต่ าที่ สุ ด ที่ ส ามารถฆ่ า Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus ได้ คื อ 25
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจากกกรังกามีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียบางชนิด
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แบคทีเรีย และศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบที่ได้ ในการยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ
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