
สารธรรมชาติต้านเช้ือราส าหรับไม้และบรรจุภัณฑ์ 

 ไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้มักจะเกิดปัญหาการเกิดเช้ือราบนผิวไม้ ดังนั้น 
การผลิตไม้แผ่น เฟอร์นิเจอร์ไม้จึงต้องมีการอาบน้้ายาไม้ หรือเคลือบไม้ด้วย
สารเคมีเพื่อลดปัญหาเช้ือราหรือศัตรูไม้ หากไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้มีเช้ือรา 
จะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ใช้งาน และยังท้าให้เกิดรอยต้าหนิในเนื้อไม้ ด้วย 
ส่งผลให้ราคาไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้มีราคาลดลง แต่ในปัจจุบันทางองค์กร
เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ัวอเมริกามีการห้ามใช้สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ (wood preservatives)  3 ชนิด คือ 
chromated copper arsenate (CCA), pentachlorcphenol (PCP) และ creosote ซึ่งสารเหล่านี้มีความ

เป็นพิษต่อส่ิงมีชิวิตและส่ิงแวดล้อม ดังนั้น นักวิจัยจึงได้
ศึกษาการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เช่น น้้ามันหอมระเหย 
มาทดแทนการใช้สารเคมีในการเคลือบไม้หรือรักษาเนื้อไม้
จากการเข้าท้าลายจากศัตรูพืชและเช้ือรา เนื่องจากสารสกัด
จากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

เชื้อรา  
เช้ือราท่ีมักพบในอุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

 1. เช้ือราท้าลายไม้ ท้าให้ไม้ผุพังเสียสภาพ 
  - ราผุสีขาว (white rot fungi) เช้ือราชนิดนี้ย่อยสลายสารประกอบของเซลล์ในไม้ท้ังลิกนิน
และเซลลูโลส ไม้ท่ีถูกท้าลายแล้วมีสีขาวมองเห็นเป็นหย่อมๆ หรือลายเส้นสีขาวในเนื้อไม้ เช้ือราในกลุ่มนี้ได้แก่ 
Pycnoporus sanguineus, Tramates lactinae, Microporus xanthopus 
  - ราผุสีน้้าตาล (brown rot fungi) เช้ือราชนิดนี้ท้าลายเซลลูโลส เช่น Gloeophyllum 
sepiarium, Gloeophyllum subferrugineum, Haploporus ljubarskyi 
  - ราผุอ่อน (soft rot fungi) เช่น  Chaetomium globosum 
 2. เช้ือราท้าให้ไม้เปล่ียนสี (stain fungi) เป็นเช้ือราท่ีจะเข้าไปท้าลายไม้ท่ีเพิ่งตัดฟันใหม่ ท้าให้ไม้มีสี
เปล่ียนไป เช่น Lasiodiplodia therobromae 
 3. เช้ือราบนผิวไม้ (mold fungi) ท้าให้พื้นผิวไม้สกปรก  แต่เช้ือราไม่เข้าไปในเนื้อไม้ มักเกิดกับไม้ท่ี
ยังคงมีความช้ืนในเนื้อไม้ เช่น  Trichoderma sp., Aspergillus spp. Penicillium sp., Rhizopus sp.   
  โดยท่ัวไปแล้ว เช้ือรา Aspergillus sp. เป็นเช้ือท่ีกระจายอยู่ท่ัวไปและเป็นเช้ือท่ีคนเราสามารถสัมผัส
ได้ตลอดเวลา สามารถสร้างสารพิษท่ีก่อให้เกิดโรค เช่น พวกอะฟลาทอกซิน (aflatoxins) ท่ีเป็นอันตรายต่อ
มนุษย์  (อะฟลาทอกซิน  เป็นสารพิษ ท่ีถูกสร้ างจาก  Aspergillus flavos, Aspergillus Paraditicus, 
Aspergillus Tamarii, Aspergillus Nomius) เช้ือรานี้สามารถเจริญได้ดีบนวัสดุท่ีเป็นเซลลูโลส บรรจุภัณฑ์ท่ี
ท้าจากกระดาษ เฟอร์นิเจอร์ท่ีท้าจากไม้ 

  

 



การใช้สารสกัดธรรมชาติยับยั้งเชื้อรา  
น ้ำมันหอมระเหย (essential oils)  

 เป็นน้้ามันท่ีสกัดจากส่วนต่างๆ ของพืช มีสมบัติและส่วนประกอบทางเคมีท่ีออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน
การต่อต้านเช้ือรา จุลินทรีย์  ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะเก็บสะสมสารท่ีมีกล่ินหอมตามส่วนต่างๆ เช่น  ดอก ผล ใบ 
ล้าต้น เปลือกไม้  
 องค์ประกอบส้าคัญของน้้ามันหอมระเหย ประกอบด้วย  
 1. สารประกอบกลุ่มเทอร์พีนส์ (terpenes)  เช่น โมโนเทอร์พีนส์ (monoterpenes) เซสควิเทอร์
พีนส์ (sesquiterpene)  
 2. สารประกอบกลุ่มฟีนิลโพรพานอยด์ (phynylpropaniod)  เช่น ยูจีนอล (eugunol) เอนิโทล 
(anethole) คูมาริกแอซิด (coumaric acid) 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างน้ ามันหอมระเหย 

องค์ประกอบหลัก ตัวอย่างสาร ตัวอย่างพืชที่พบน้ ามันหอมระเหย 
hydrocarbon hydrocarbon monocyclic 

terpene เช่น limonene  
มินต์ ส้ม กระวาน 

alcohol volatile oils  geraniol, citronellol, 
menthol และ α-terpineol 

มินต์ ดอกส้ม ดอกกุหลาบ 

aldehyde volatile oils  geranial, neral และ 
citronellal 

ส้ม มะนาว ตะไคร้หอม 

ketone volatile oils menthone, carvone, 
camphor 

การบูร มินต ์

phenol volatile oils eugenol, thymol, carvacrol กานพลู น้้ามันไทม์ (thyme oil) 
phenolic ether volatile 
oils 

phenol ether น้้ามันโป๊ยกั๊ก น้้ามันจันทน์เทศ 

oxide volatile oils cineole (eucalytol) น้้ามันยูคาลิปตัส 
ester volatile oils esters เช่น allyl 

isothiocyanate 
น้้ามันมัสตาด 

 
วิธีการสกัดน้ ามันหอมระเหย (essential oils)  

1. การกล่ัน (distillation) เป็นวิธีท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลาย 
 -    การกล่ันด้วยน้้า (water distillation) 

- การกล่ันด้วยน้้าและไอน้้า (water and steam distillation) 
- การกล่ันด้วยไอน้้า (stream distillation) 

2. การสกัดโดยใช้ตัวท้าละลาย (solvent extraction) วิธีนี้สามารถผลิตน้้ามันหอมระเหยท่ีมีความ
เข้มข้นสูง ตัวท้าละลายท่ีนิยมใช้ เช่น ปิโตรเลียมอีเทอร์ เฮกเซน   



3. การบีบหรือการบีบเย็น (expression/cold expression) เป็นวิธีท่ีใช้กับพืชท่ีมีถุงน้้ามันอยู่ใต้
เปลือก เช่น พืชตระกูลส้ม (การบีบเปลือกใหแ้ตกแล้วปล่อยน้้ามันออกมา) จากนั้นน้าไปป่ันเหวี่ยง
เพื่อแยกน้้ามันหอมระเหยออกมา 

4. การสกัดโดยใช้ไขมัน (enfleurage) เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กับกลีบดอกไม้ โดยการน้าดอกไม้หรือกลีบ
ดอกไม้มาวางทับถาดกระจกท่ีเกล่ียด้วยไขมันท่ีไม่มีกล่ินเพื่อให้ไขมันดูดซับน้้ามันหอมระเหยจาก
ดอกไม้ แล้วน้าสารหอมมาละลายในแอลกอฮอล์จะได้น้้ามันหอมระเหยออกมา 

- cold enfleurage โดยการน้าดอกไม้หรือกลีบดอกไม้มาวางทับถาดกระจกท่ีเกล่ียด้วย
ไขมันท่ีไม่มีกล่ินเพื่อให้ไขมันดูดซับน้้ามันหอมระเหยจากดอกไม้ (ทับกันประมาณ 30-40 
ช้ัน) แล้วน้าสารหอมมาละลายในแอลกอฮอล์จะได้น้้ามันหอมระเหยออกมา 

- hot enfleurage การน้าดอกไม้/พืช มาแช่น้้ามันหรือไขมันพืช/สัตว์ เช่น น้้ามันมะกอก 
น้้ามันพาราฟิน ท่ีอุณหภูมิ 50-70 องศาเซลเซียส (ปริมาณของพืชท่ีใช้ 5-10 เท่าของ
น้้ามันท่ีใช้สกัด)  

5. การสกัดโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด (super-critical carbon dioxide extraction) 
เป็นการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของเหลวและก๊าซสกัดท่ีอุณหภูมิต้่าภายใต้ความดันสูงมาก 
น้้ามันหอมระเหยท่ีสกัดด้วยวิธีนี้มีความบริสุทธิ์สูง แต่เครื่องมือมีราคาค่อนข้างสูง 

 
การประยุกต์ใช้น้ ามันหอมระเหย 
 พ.ศ. 2552 ผศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ได้ศึกษาวิจัยน้้ามันหอมระเหยส้าหรับเป็นสารยับยั้งเช้ือราบนกระดาษ น้้ามันหอมระเหยท่ีศึกษา 1) มะนาว 
(lime oil) 2) กานพลู (clove oil) 3) ตะไคร้ (lemograss) 4) อบเชย (cinnamon) ส้าหรับเช้ือราท่ีใช้ใน
การศึกษามีดังนี้ เช้ือราท่ีย่อยสลายเซลลูโลสจ้านวน 5 ชนิด คือ 1) Aspergillus niger 2) Aspergillus 
terreus 3) Aspergillus fumigatus 4) Cladosporium herbarum 5) Rhizopus stolonifer  และเช้ือราท่ี
เจริญบนกระดาษจ้านวน 3 ชนิด คือ 1) Penicillium sp. 2) Aspergillus sp. 3) Hemicola sp. พบว่า น้้ามัน
หอมระเหยท้ัง 4 ชนิดท่ีทุกความเข้มข้น สามารถยับยั้งการสร้างสปอร์ของเช้ือราจ้านวน 5 ชนิด คือ 
Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus, Cladosporium herbarum, 
Penicillium sp ซึ่งประสิทธิภาพของน้้ามันหอมระเหยอบเชยและกานพลู สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา 
Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Rhizopus stolonifera ได้ดีกว่าน้้ามันหอมระเหยชนิดอื่น ส่วน
น้้ามันตะไคร้สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา Aspergillus fumigatus และ Cladosporium herbarum 
ได้ดีกว่าน้้ามันหอมระเหยชนิดอื่น ทางผู้วิจัยรายงานว่าประสิทธิภาพของน้้ามันหอมระเหยจากอบเชย 
มีประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือราดีท่ีสุด ทางผู้วิจัยจึงได้เลือกน้้ามันหอมระเหยจากอบเชยเข้มข้น 100 พีพีเอ็ม 
มาเคลือบกับผลิตภัณฑ์กระดาษ (กระดาษกล่องสบู่ กล่องกระดาษใส่ขนม กระดาษรองแก้วน้้า) ด้วยวิธีการจุ่ม
สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือราท้ัง 8 ชนิดดีท่ีสุด และผลิตภัณฑ์ท่ีเคลือบน้้ามันหอมระเหยอบเชยนาน 
3 เดือน ยังมีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเช้ือรา 8 ชนิดได้ 
 ปี พ.ศ. 2555 มนชนก ตันติปาลีพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ศึกษาประสิทธิภาพของ
น้้ามันหอมระเหยในตัวท้าละลายต่างๆ (ตัวท้าละลายท่ีใช้ศึกษา ได้แก่ เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลแอลกอฮอล์ 
น้้ามันปาล์ม ส่วนสกัดกรดไขมันปาล์ม (plam fatty acid distillate; PFAD)) ต่อการต้านเช้ือราบนไม้ยางพารา 
ทาง ผู้วิ จัยไ ด้ ศึกษาการใช้  น้้ ามัน โป๊ยกั๊ ก  น้้ ามันอบเชย และน้้ ามันกานพลู ต่อการยับยั้ ง เ ช้ือรา 
สายพันธุ์ Penicillium sp. และ Aspergillus niger  ทางผู้วิจัยรายงานว่าน้้ามันหอมระเหยท้ังสามชนิด



สามารถยับยั้งเช้ือรา Aspergillus niger ได้ ซึ่งประสิทธิภาพของน้้ามันโป๊ยกั๊กในตัวท้าละลายเมทานอล
สามารถยับยั้งเช้ือราได้ดีท่ีสุด นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการยับย้ังเช้ือราบนผิวของไม้ยางพาราอบแห้ง ด้วยการ
น้าไม้ยางพาราอบแห้งมาจุ่มด้วยน้้ามันโป๊ยกั๊กในตัวท้าละลายเมทานอลท่ีความเข้มข้นต่างๆ พบว่าไม้ยางพารา
อบแห้งท่ีจุ่มด้วยน้้ามันโป๊ยกั๊กท่ีความเข้มข้น 60 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งเช้ือรา Penicillium sp.  
ได้นาน 8 สัปดาห์ (ความช้ืนสัมพัทธ์อากาศร้อยละ 100) แต่สภาวะปกติสามารถยับยั้งเช้ือราได้ถึง 11 สัปดาห์   
และท่ีความเข้มข้นของน้้ามันโป๊ยกั๊ก 70  ไมโครลิตร/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งเช้ือรา Aspergillus niger  
ได้นาน 8 สัปดาห์ (ความช้ืนสัมพัทธ์อากาศร้อยละ 100) แต่สภาวะปกติสามารถยับยั้งเช้ือราได้ถึง 12 สัปดาห์   
 ปี พ.ศ. 2556 ผศ.ดร. นฤมล มาแทน และคณะ จากส้านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณ์ ได้ศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเช้ือราส้าหรับบรรจุผลไม้กวนจากวัสดุธรรมชาติเซลลูโ ลส  
ซึ่งวัสดุเซลลูโลสท่ีใช้ท้าบรรจุภัณฑ์ คือ กาบหมาก (ใบแก่แห้งท่ีร่วงจากต้นและใบแห้ง) ใบตอง (ใบตองท่ีตาก
แห้ง) ใบจาก  (ใบจากแห้งท่ีผ่านการเผา) กระจูด (ใบท่ีผ่านการอบแห้ง) และไม้ยางพารา (ไม้ยางพาราท่ีผ่าน
การอบแห้งและไม้ยางพาราสด) ส้าหรับน้้ามันหอมระเหยท่ีใช้ศึกษา 6 ชนิด ได้แก่ น้้ามันหอมระเหยจาก 
กระเทียม (garlic oil) โป๊ยกั๊ก (anise oil) ตะไคร้หอม (citronella oil) ส้ม (orange oil) ส้มเขียวหวาน 
(tangerine oil)  ขมิ้นชัน (turmeric oil) ใบฝรั่ง (guava leaf oil) จันทน์เทศ (nutmeg oil) มะนาว (lime 
oil) เช้ือราท่ีใช้ศึกษา Aspergillus niger, Penicillium sp., Alternaria sp., และ Rhizopus sp. ทางผู้วิจัย
ได้ท้าการทดสอบหาระดับความเข้มข้นต่้าสุด (Minimum Inhibitory Concentration determination; MIC) 
ของน้้ามันหอมระเหยท้ัง 6 ชนิดท่ีสามารถยับยั้งเช้ือรา พบว่า น้้ามันกระเทียมและน้้ามันโป๊ยกั๊กมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้ ง เ ช้ือราท้ัง 4 ชนิดได้ดีมาก ซึ่ ง ค่า MIC ของน้้ ามันหอมระเหยจากกระเทียมและโป๊ยกั๊กอยู่ ท่ี   
30 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร และ 60 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร ตามล้าดับ  ส่วนน้้ามันหอมระเหยท้ัง 4 ชนิดท่ีเหลือมี
ค่า MIC เท่ากันท่ี 280 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร ทางผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันหอมระเหยท่ีเคลือบ
บนวัสดุธรรมชาติเซลลูโลส (เช่น กระจูด) ด้วยวิธีการจุ่ม (อุณหภูมิ 50 70 และ 100 องศาเซลเซียส) พบว่า
น้้ามันหอมระเหยทุกชนิด (ยกเว้นน้้ามันหอมระเหยจากส้มเขียวหวาน) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ 
เช้ือราทุกชนิดได้นานกว่า 16 สัปดาห์ นอกจากนี้ทางผู้วิจัยได้ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลไม้กวนจากบรรจุภัณฑ์
จากวัสดุเซลลูโลสท่ีเคลือบด้วยน้้ามันหอมระเหย พบว่า เมื่อน้าน้้ามันหอมระเหยจากมะนาวท่ีความเข้มข้น  
60 ไมโครลิตร/มิลลิลิตรมาเคลือบบนกาบหมากท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสแล้วน้ามาห่อผลไม้กวนพบว่า
ผลไม้กวนท่ีห่อด้วยกาบหมากท่ีผ่านการเคลือบด้วยน้้ามันหอมระเหยมีอายุในการเก็บรักษานานกว่า 4 สัปดาห์
เมือ่เทียบกับผลไม้กวนท่ีห่อด้วยกาบหมากท่ีไม่ได้เคลือบด้วยน้้ามันหอมระเหยจะพบปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ต้ังแต่
สัปดาห์ท่ี 2 
 ปี พ.ศ. 2558 ผศ.ดร. นฤมล มาแทน ได้ศึกษาการพัฒนาไม้ยางพาราท่ีมีกล่ินหอมจากน้้ามัน 
หอมระเหยส้าหรับป้องกันเช้ือราทดแทนการใช้สารเคมี การใช้เทคโนโลยีควบคุมการระเหยของกล่ินน้้ามัน
หอมระเหยมาใช้ในระบบเตาอบไม้ของโรงงานอบไม้ยางพารา ท้าให้ไม้ยางพาราท่ีผ่านการอบด้วยเทคนิคนี้มี
สมบัติต้านการเปียกน้้า รวมถึงการซึมผ่านของไอน้้าท่ีสามารถเกิดขึ้นในสภาวะอากาศร้อน ช้ืน และท้าให้ไม้
ยางพารามีกล่ินหอมด้วยจึงเหมาะส้าหรับการน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
ปราศจากเช้ือราเพื่อสุขภาพ บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์ส้าหรับขนส่งวัตถุทางการเกษตรเพื่อชะลอ 
การเน่าเสียของวัตถุดิบทางการเกษตร หรือน้ามาผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการกล่ินหอม ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในสปา  
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