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บทคัดย่อ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบของใบซ้อ Gmelina   arborea 
Roxb. จากการสกัดด้วยเอทานอล โดยใช้วิธีการ Maceration และเครื่อง Microwave ต่อคุณสมบัติ
การยับย้ังเชื้อราก่อโรคพืช มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด
หยาบจากใบซ้อโดยการสกัดด้วยเอธานอล โดยใช้วิธีการ Maceration และการใช้เครื่อง Microwave 
ต่อคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสารสกัดหยาบ จากใบ
ซ้อโดยการสกัดด้วยเอธานอล โดยใช้วิธีการ Maceration และการใช้เครื่อง Microwave  
ต่อคุณสมบัติการยับย้ังเชื้อราก่อโรคพืช โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษาพบว่า เชื้อรา C.gloeosporioides จากผลการทดลองพบว่า วิธีการสกัดแบบ 
Maceration มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อราที่สูงกว่า วิธีการใช้ Microwave เชื้อรา  F.oxysporum 
พบว่า วิธีการสกัดแบบ Microwave มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อราที่สูงกว่า วิธีการ Maceration เชื้อ
รา  R.solani จากผลการทดลองพบว่า วิธีการสกัดแบบ Maceration มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อราที่
สูงกว่า วิธีการใช้ Microwave เชื้อรา  Phytophthora sp พบว่า การสกัดสารส าคัญจากใบซ้อด้วย
วิธีการ Maceration ร่วมกับเอทานอล สามารถยับยั้ง เชื้อก่อโรคในพืชได้ดี ในเชื้อรา 3 ชนิด ได้แก่ 
เ ชื้ อ ร า  C.gloeosporioides, เ ชื้ อ ร า   R.solani, เ ชื้ อ ร า   Phytophthora sp. ส่ ว น เ ชื้ อ ร า  
F.oxysporum  พบว่า การสกัดด้วยวิธีการใช้ Microwave ร่วมกับเอทานอล สามารถยับยั้ง เชื้อรา
ชนิดนี้ได้ดีกว่า เป็นเพราะคุณสมบัติเฉพาะของเชื้อราที่มีความทนทานต่อสารยับยั้งแตกต่างกัน ราที่
ทดสอบโดยการใช้สารสกัดหยาบ ที่สกัดด้วย 2  วิธี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของการเจริญเติบโต 
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับสมติฐาน
ที่ตั้งไว้ นั้นคือ สารสกัดหยาบจากใบซ้อที่สกัดด้วยเอลทานอล โดยใช้วิธีการ Maceration และการใช้
เครื่อง Microwave มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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