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บทคดัย่อ 
 
Lissachatina fulica (Bowdich, 1822) หรอืหอยทากยกัษ์อาฟรกินั เป็นหอยทากบกทีเ่ป็นสตัวร์ุกราน ต่างถิน่ทีท่ าลาย
พชืผลทางการเกษตร มกีารแพร่กระจายในเขตร้อน ตัง้แต่ทวปีอาฟรกิา ออสเตรเลยี  ไปจนถึงทวปีเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ หอยทากชนิดนี้เป็นหอยทากบกมปีอดที่มรีะบบย่อยอาหารขดไปมาตามการบดิวนของเปลอืก งานวจิยันี้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาโครงสรา้งของระบบย่อยอาหารในหอยทากยกัษ์อาฟรกินั โดยเปรยีบเทยีบความแตกต่างของแต่
ละอวยัวะดว้ยเน้ือเยื่อ เพื่อเพิม่ความเขา้ใจทางดา้นสรรีะวทิยาของระบบย่อยอาหาร จากผลการศกึษาพบว่า การศกึษา
ทางดา้นกายวภิาคศาสตรไ์ม่สามารถจ าแนกความแตกต่างของ oesophagus และ crop ออกจากกนัไดอ้ย่างชดัเจน จงึ
ไดใ้ชว้ธิทีางมญิชวทิยาเพื่อตรวจสอบอวยัวะดงักล่าว โดยเนื้อเยื่อของอวยัวะทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางเดนิอาหาร มกีารแบ่ง
ออกเป็น 4 ชัน้ ไดแ้ก่ ชัน้ epithelium ชัน้ connective tissue ชัน้เนื้อเยื่อกลา้มเน้ือและชัน้เนื้อเยื่อปกคลุม สว่นอวยัวะที่
ช่วยในการย่อยอาหาร เช่น salivary gland พบว่ามเีนื้อเยื่อทีเ่รยีงตวัเป็น acini ส าหรบัการสรา้งสารประเภท serous 
และ mucous นอกจากนี้ ในสว่นของ digestive gland พบว่ามกีารเรยีงตวัของเซลลห์ลายชนิดเป็น lobe ขนาดเลก็เพื่อ
ช่วยในการสรา้งน ้าย่อยส าหรบัการย่อยอาหารในบรเิวณ intestine ทีแ่ทรกอยู่ภายใน digestive gland 
 
ค าส าคญั: หอยทากยกัษ์อาฟรกินั ระบบย่อยอาหาร กายวภิาคศาสตร ์มญิชวทิยา ต่อมสรา้งน ้าย่อย 
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ABSTRACT 
 
Lissachatina fulica (Bowdich, 1822), also known as giant African land snail, is a crop pest found as an invasive 
alien species widely distributed across the tropical zone including Africa, Australia, and Southeast Asia. They 
are pulmonates of which the digestive system curls around their spiral shell. The aim of this research is to 
study the structure of digestive system in giant African land snail. The digestive organs were histologically 
compared to improve insight into physiology of digestive system. The results showed that anatomical study 
could not clearly distinguish between esophagus and crop. Thus, a histological method was used to examine 
the organs. The tissue of organs involved in the digestive tract is divided into 4 layers: epithelial layer, 
connective tissue layer, muscular layer and covering layer. In case of accessory organs such as the salivary 
gland, the acini-lined tissue associated with serous and mucous formation was found. Moreover, the digestive 
gland contains small lobes which are composed of the arrangement of many types of cells functioning in the 
production of digestive enzymes in the intestine. 
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บทน า  
หอยทากยักษ์อาฟริกัน (giant African land snail) เป็นสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง ซึ่งถูกจัดอยู่ใน Phylum Mollusca 
ลกัษณะทีส่ าคญัของ Phylum นี้ คอื การมรี่างกายอ่อนนุ่ม ล าตวัไม่แบ่งเป็นปลอ้ง การม ีhead และ foot ทีแ่ยกกนัอย่าง
ชดัเจน รวมทัง้การมกีอ้นอวยัวะภายในใตช้ัน้ mantle ทีเ่รยีกว่า visceral mass นอกจากนี้ ชัน้ epidermis ของ mantle 
สามารถหลัง่ โปรตีน เกลือแคลเซียมส าหรับใช้ในการสร้าง เปลือก และ  mucous ที่ช่ วยในการเคลื่อนที่   
หอยทากยกัษ์อาฟรกินัถูกจดัอยู่ใน Class Gastropoda ซึ่งเป็นกลุ่มของหอยฝาเดยีว มลีกัษณะของ shell เป็นแบบ
เกลยีว (spiral shell) และถูกจดัอยู่ใน Subclass Pulmonata ซึง่เป็นกลุ่มของหอยทากมปีอด ทีแ่ลกเปลีย่นแก๊สผ่านทาง 
pneumostome [7] หอยทากชนิดนี้ มถีิ่นก าเนิดอยู่ทางตะวนัออกของทวปีอาฟรกิา มกีารกระจายตวัอยู่ทัว่โลก และ
สามารถพบไดท้ัว่ไปในบรเิวณทีม่คีวามชื้นสงู โดยหอยทากชนิดนี้มรีายงานว่าเป็นศตัรูทางการเกษตรทีส่ าคญัในพืน้ที่
ทางการเกษตร [2] 
ระบบย่อยอาหารของหอยทากมสี่วนประกอบทีส่ าคญัหลายส่วน หอยทากจะขดูอาหารดว้ย radula และน าอาหารเขา้สู่ 
mouth ซึง่วางตวัตดิกบั odontophore โดยบรเิวณ odontophore นี้จะมกีลา้มเนื้อส าหรบัการยดืและหดของกลา้มเน้ือที่
ควบคุม radula จากนัน้อาหารจะถูกน าเข้าสู่ oesophagus และ stomach ซึ่งมีการหลัง่ของเอนไซม์ที่สร้างจาก 
digestive gland เพื่อท าหน้าทีย่่อยอาหาร เอนไซมส์ าคญัชนิดหนึ่งทีพ่บในระบบย่อยอาหารของหอยทากคอื cellulase 
ซึ่งสามารถย่อย cellulose ได้ หลงัจากนัน้อาหารจะเขา้สู่ intestine และ rectum โดยอนุภาคของเสยีจะถูกบบีอดัเป็น
เมด็อุจจาระก่อนขบัออกจากร่างกาย [7] 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาโครงสรา้งของระบบยอ่ยอาหารในหอยทากยกัษอ์าฟรกินั รวมถงึเนื้อเยื่อและเซลลใ์น
แต่ละโครงสรา้งโดยการเปรยีบเทยีบลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของเนื้อเยื่อ เพื่อเพิม่เขา้ใจทางดา้นสรรีะวทิยาของระบบย่อย
อาหารของหอยทาก และเพื่อเป็นคู่มอืในการศกึษาทางดา้นกายวภิาคศาสตรแ์ละมญิชวทิยาของหอยทากบก รวมทัง้
เป็นฐานขอ้มลูในการศกึษาต่อในแขนงวชิาต่าง ๆ 
 
อปุกรณ์และวิธีศึกษา  

การรกัษาตวัอย่างด้านกายวิภาคศาสตร ์
 การุณยฆาตหอยทากยกัษ์อาฟรกินั โดยท าใหข้าดอากาศหายใจ (asphyxiation) ดว้ยการน าหอยทากใส่ใน
ภาชนะทีม่นี ้าเตม็และปิดสนิท เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้รกัษาสภาพดว้ย 5% Formalin หรอื 70% Ethanol [4] 

การรกัษาตวัอย่างด้านมิญชวิทยา  
 การุณยฆาตหอยทากยกัษ์อาฟรกินั โดยท าให้ขาดอากาศหายใจ (asphyxiation) ด้วยการน าหอยทากใส่ใน
ภาชนะที่มีน ้ าและสารที่มีฤทธิท์ าให้ชา (anesthetization) ในการทดลองนี้ เลือกใช้ Magnesium chloride (MgCl2) 
เพื่อใหก้ลา้มเนื้อคลายตวั และปิดภาชนะใหส้นิท เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้เปลีย่นมารกัษาสภาพใน 4% Formalin 
เพื่อเตรยีมเน้ือเยื่อส าหรบัขัน้ตอนทางดา้นมญิชวทิยา [3, 4] 

การศึกษาด้านกายวิภาคศาสตร ์ 
เลาะเปลอืกของหอยทากดว้ยกรรไกรตดักระดูกหรอืคมีหนีบตามการหมุนของวงเปลอืก (whorl) โดยไม่ใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่กอ้นอวยัวะภายใน (visceral mass) หลงัจากนัน้น าชิน้ส่วนและเศษเปลอืกทีต่ดิอยู่ออก ลา้งท าความสะอาด
เมอืก และใช้กรรไกรด้านหนึ่งสอดเขา้ไปใน pneumostome แล้วตดั 2 ทาง เพื่อเปิดชัน้ mantle ออก จากนัน้ตดัตาม
แนวแกนกลางล าตวัจนถงึ dorsal lip [9] แลว้จงึเลาะทางเดนิอาหารออกมาเพื่อศกึษาลกัษณะทางกายวภิาค 
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การศึกษาด้านมิญชวิทยา  
 หลงัจากการุณยฆาตหอยทากดว้ยวธิขีา้งตน้ ท าการผ่าตดัเนื้อเยื่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทางเดนิอาหารออกมา 
แลว้ตรงึเนื้อเยื่อในสารละลาย Bouin’s solution เป็นเวลาอย่างน้อย 12 - 24 ชัว่โมง ซึง่จะท าใหเ้นื้อเยื่อทีอ่่อนนุ่มนัน้มี
ความแขง็ตัวมากขึ้น [3] จากนัน้ล้างเนื้อเยื่อด้วย 50% Ethanol เป็นเวลา 4 - 6 ชัว่โมง และดึงน ้าออกด้วย series 
alcohol (50%, 70%, 80%, 90%, 95%, 100%) แลว้จงึเปลีย่นไปใส่ Butanol: Xylene และ Xylene ก่อนน าไปฝังลงใน 
Paraplast ตดัเนื้อเยื่อดว้ยความหนา 6 - 8 ไมครอน แลว้ยอ้มดว้ยส ีhaematoxylin และ eosin แลว้จงึน าไปถ่ายรปูผ่าน
กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง [1] 
 
ผลการศึกษา 
ทางเดนิอาหารของหอยทากมกีารบดิเป็นรปูตวั U โดยทางเดนิอาหารของหอยทากจะเริม่จากสว่น mouth (M) ลกัษณะ
เป็นครึง่วงกลมอยู่ดา้นหน้าของ buccal mass (Bm) มลีกัษณะเป็นกระเปาะผนงัหนาทรงร ีภายในมีแผ่นฟันส าหรบัขดู
อาหารเรยีกว่า radula ซึง่มอีงคป์ระกอบหลกัเป็นสารประเภท chitin โดยการขยบัของ radula จะอาศยัการท างานของ 
odontophore ใน buccal mass ท าหน้าที่ล าเลยีงอาหารเขา้สู่ oesophagus (Oes) ที่เป็นท่อผนังหนา และเขา้สู่ crop 
(Cr) ทีเ่ป็นท่อผนงับาง ซึง่ม ีsalivary gland (Svg) อยู่ดา้น dorsal จ านวน 2 ต่อม มสีขีาวไปจนถงึครมีลกัษณะเป็นแผน่
แบนมรีอยเวา้ และมที่อเปิดไปยงั buccal cavity เรยีกว่า salivary duct (Svd) จากนัน้อาหารจะเขา้สู ่stomach (So) ซึง่
มลีกัษณะเป็นรูปตวั U และผนังหนา ภายในมกีารพบัเวา้เพื่อเพิม่พืน้ทีผ่วิ เรยีกว่า rugae นอกจากนี้ภายใน stomach 
ยงัพบต่อมส าหรบัสรา้งน ้าย่อย เรยีกว่า gastric gland ทางดา้นทา้ยของกระเพาะอาหารต่อกบั intestine (In) ซึง่เป็นท่อ
แทรกเขา้ไปในบรเิวณ digestive gland (Dg) เพื่อย่อยและดูดซมึสารอาหาร โดย digestive gland เป็นอวยัวะขนาด
ใหญ่ บดิเป็นเกลยีวตามเปลอืก ท าหน้าทีใ่นการเกบ็สะสมสารชนิดต่าง ๆ และสรา้งเอนไซมเ์พื่อส่งไปยงัล าไสเ้พื่อใชใ้น
การย่อย และสุดทา้ยอาหารจะเขา้สู่ท่อทีว่างตวัตามแนวขอบของเมนเทลิ (mantle edge) เรยีกว่า rectum (R) ซึง่เป็น
ท่อทีม่ผีนงับางและขบัถ่ายออกทาง anus (A) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที ่1 ระบบย่อยอาหารของหอยทากยกัษ์อาฟรกินั 
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Buccal mass 
 Buccal mass เป็นโครงสร้างที่อยู่ถัดจาก mouth ลกัษณะเป็นกระเปาะทรงรี ภายในมี radula ส าหรบัขูด
อาหารและน าเขา้สู่ทางเดนิอาหารต่อ ภายใน buccal mass มเีป็นช่องว่างเรยีกว่า buccal cavity (Bc) buccal mass 
แบ่งออกเป็น 4 ชัน้ คอืชัน้ epithelium เป็นแบบ เนื้อเยื่อบุผวิแบบ pseudostratified columnar epithelium (PC) ที่ม ี
cilia (Cl) ชัน้ connective เป็นแบบ dense connective tissue (DC) ชัน้กล้ามเนื้อพบ smooth muscle (SM) และชัน้
เน้ือเยื่อปกคลุมเป็น dense connective tissue (DC) บาง ๆ นอกจากนี้ยงัพบ radula (Rd) ลกัษณะเป็นซีฟั่นทีเ่กดิจาก
สารประเภทไคทิน ตัง้อยู่บน subradular chitin (Sbc) โดยมีเนื้อเยื่อบุผวิด้านบน เรียกว่า supraradular epithelium 
(Spe) และดา้นล่าง เรยีกว่า subradular epithelium (Sbe) และลอ้มรอบดว้ย connective tissue (CT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 Buccal mass cross section (A) Buccal mass ทีม่ชี ัน้กลา้มเนื้อลอ้มรอบ (40X) (B) เยือ่บุผวิของ Buccal mass ทีพ่บ cilia 
(400x) (C) โครงสรา้งของ Radula ส าหรบัขดูอาหาร (400x) (D) แผ่นของ Radula (400x) 

 
Salivary gland  
 Salivary gland มลีกัษณะเป็น acini แทรกดว้ย salivary duct โดยสว่นของต่อมน ้าลายพบเซลลท์ีต่ดิสจีาง ท า
หน้าทีใ่นการสรา้งเมอืก เรยีกว่า mucous cell (Mu) และเซลลท์ีต่ดิสเีขม้ ท าหน้าทีใ่นการสรา้งเอนไซม ์เรยีกว่า serous 
cell (Se) เรยีงตวัเป็น acini (AC) และและพบท่อน ้าลายทีบุ่ดว้ย simple cuboidal epithelium (Cu) แทรกระหว่าง acini 
เรยีกว่า intralobular duct (Il) แต่ละท่อน ้าลายไปรวมกนัทีท่่อน ้าลายหลกั เรยีกว่า main salivary duct (Msd) มลีกัษณะ
เป็นท่อทีม่ ีepithelium แบบ stratified cuboidal epithelium ลอ้มรอบดว้ย dense irregular connective tissue  
(DC) 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 

 
 
 
  
 
 
 
ภาพที ่2 Salivary gland cross section (A) Salivary gland ทีป่ระกอบดว้ย mucous cell และ serous cell (400X) (B) Interlobular duct 
ทีม่ ีepithelium แบบ simple cuboidal (1000X) (C) Main salivary duct ทีม่ ีepithelium แบบ stratified cuboidal epithelium (1000X) 

 
Oesophagus 
 Oesophagus มลีกัษณะเป็นท่อขนาดเลก็ผนังหนา ท าหน้าที่ในการส่งอาหารจาก buccal mass ไปยงั crop 
โดยในหลอดอาหารแบ่งออกเป็น 4 ชัน้ คือ ชัน้ epithelium  (Ep) พบเนื้อเยื่อแบบ pseudostratified columnar 
epithelium (PC) แทรกดว้ย goblet cell (Gb) ใชใ้นการสรา้งเอนไซมส์ าหรบัย่อยอาหาร ชัน้ connective tissue  (CT) 
พบเนื้อเยื่อชนิด loose connective tissue (LC) ทีค่่อนขา้งบาง และพบ nerve plexus (Np) ทีเ่ป็นเสน้ประสาทส าหรบั
ควบคุม ในสว่นชัน้กลา้มเน้ือพบ smooth muscle (SM) เรยีงตวัค่อนขา้งหนา และชัน้เน้ือเยื่อปกคลุมม ีconnective  
tissue เป็นชัน้บาง ๆ ลอ้มรอบหลอดอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 Oesophagus cross section (A) Oesophagus ทีป่ระกอบไปดว้ยเนื้อเยือ่ 4 ชัน้ (100X) (B) ชนิดเนื้อเยือ่ทีพ่บในหลอดอาหาร

และเสน้ประสาททีแ่ทรกเขา้มาบรเิวณชัน้ connective tissue  (400X) 
 

Crop 

 Crop มลีกัษณะเป็นท่อขนาดใหญ่ผนังบางต่อมาจาก oesophagus เชื่อมไปยงั stomach โดยใน crop แบ่ง
ออกเป็น 4 คือ ชัน้ epithelium (Ep) พบเนื้อเยื่อแบบ simple columnar epithelium (Co) ชัน้ connective tissue พบ
เนื้อเยื่อชนิด loose connective tissue (LC) และพบ nerve plexus (Np) ส าหรับควบคุมการล าเลียงอาหาร ชัน้
กลา้มเนื้อพบ smooth muscle (SM) ทีม่ลีกัษณะบาง และชัน้เนื้อเยื่อปกคลุมม ี loose connective tissue (LC) บาง ๆ 
ลอ้มรอบ crop 
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ภาพที ่4 Crop cross section (A) crop ทีป่ระกอบดว้ยเนื้อเยือ่ 4 ชัน้ (100X) (B) เนื้อเยือ่ทีพ่บใน crop อาหารและเสน้ประสาททีแ่ทรกเขา้

มาบรเิวณชัน้ connective tissue  (400X) 
 
Stomach 

 Stomach มีลักษณะเป็นพองกระเปาะรูปตัว U ต่อมาจาก crop และล าเลียงอาหารไปสู่ intestine โดย 
stomach ท าหน้าทีป่ล่อยเอนไซมเ์พื่อย่อยอาหาร ภายในมชีัน้ epithelium ทีม่กีารพบัเวา้ เรยีกว่า rugae (Rg) โดยใน
กระเพาะสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชัน้ คอื ชัน้ epithelium  (Ep) มลีกัษณะพบัไปมาเพื่อเพิม่พื้นทีผ่วิ  epithelium ของ
กระเพาะอาหาร เรียกว่า gastric epithelium (Ge) ที่มี stereocilia (Scl) แทรกด้วย goblet cell (Gb) ในส่วนชัน้ 
connective tissue  พบเนื้อเยื่อชนิด loose connective tissue (LC) ชัน้กลา้มเน้ือจะพบ smooth muscle (SM) เรยีงตวั
ตามขวางและตามยาว และชัน้เน้ือเยื่อปกคลุมพบ loose connective tissue (LC) บาง ๆ ลอ้มรอบกระเพาะอาหาร 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที ่5 Stomach cross section (A) กระเพาะอาหารทีป่ระกอบดว้ยเนื้อเยือ่ 4 ชัน้ (200X) (B) epithelium ของกระเพาะอาหารและ 

goblet cell (400X) (C) ลกัษณะ rugae ทีพ่บในกระเพาะอาหารสว่นทีไ่มพ่บ goblet cell (100X) 
 

Digestive gland  
Digestive gland เป็นอวยัวะทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในหอยทาก มลีกัษณะเป็นต่อมขนาดใหญ่ขดเป็นเกลยีวตามเปลอืกของ
หอยทาก ท าหน้าทีส่รา้งน ้าย่อยและเกบ็สะสมสารประเภทต่าง ๆ โดย digestive gland ประกอบดว้ยเนื้อเยื่อบุผวิแบบ 
simple cuboidal epithelium (Cu) ด้านล่างเป็น dense connective tissue (DC) บาง ๆ ภายในพบเซลล์เรยีงตวัเป็น
กลุ่ม เรยีกว่า digestive acini (DA) แต่ละ acini ลอ้มรอบดว้ย basal cell (Ba) ทีเ่ป็น squamous cell และ connective 
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tissue (CT) โ ด ย อ า จ พ บ  reproductive acini ( RA)  เ นื่ อ ง จ า ก มี ก า ร ฝั ง ตั ว ข อ ง  ovotestis ภ า ย ใ น  
digestive acini มกีารเรยีงตวัของเนื้อเยื่อบุผวิแบบ simple columnar epithelium (Co) ประกอบดว้ยเซลล์ 4 ชนิด คอื 
calcium cell (Cc) ลกัษณะมผีลกึแคลเซยีมทีต่ดิสมี่วงเขม้อยู่ทีฐ่านของเซลล ์pseudopodial cell (Pd) ลกัษณะยาวเรยีว 
ไซโทพลาสซมึยื่นเขา้ไปใน lumen (L) storage cell (Str) ลกัษณะมกีารสะสมของ granule สนี ้าตาลจ านวนมาก และ 
vesicular cell (Vs) มกีารสะสมของไขมนั สง่ผลใหภ้ายในเซลลม์สีใีส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่6 Digestive gland cross section (A) Digestive gland ทีล่อ้มรอบดว้ย dense connective tissue (400X) (B) Digestive acini และ 
reproductive acini บรเิวณดา้นหลงัของ digestive gland (400X) (C) เซลลใ์น digestive acini (400X) 

Intestine 
Intestine มลีกัษณะเป็นท่อ แทรกอยู่ใน digestive gland เพื่อให้เอนไซมจ์าก digestive gland เขา้มาช่วยย่อยอาหาร 
หลงัจากนัน้จะดูดซมึสารอาหารเพื่อน าไปสรา้งเป็นพลงังาน โดยในล าไสแ้บ่งออกเป็น 4 ชัน้ คอื ชัน้ epithelium  (Ep) 
พบเนื้อเยื่อชนิด pseudostratified columnar epithelium (PC) แทรกด้วย goblet cell (Gb) ใช้ในการสร้างเอนไซม์
ส าหรบัย่อยอาหาร ชัน้ connective tissue พบเนื้อเยื่อชนิด loose connective tissue (LC) โดยชัน้นี้ ท าใหเ้กดิการยก
ตวัเพื่อเพิม่พืน้ทีผ่วิสมัผสั เรยีกว่า plica circularis (Pl) ในส่วนชัน้กลา้มเนื้อพบ smooth muscle (SM) เรยีงตวัเป็นชัน้
บาง ๆ และชัน้เน้ือเยื่อปกคลุมพบ connective tissue บาง ๆ ลอ้มรอบ intestine 
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ภาพที ่7 Intestine cross section (A) ล าไสท้ีป่ระกอบดว้ยเนื้อเยือ่ 4 ชัน้ (100x) (B) เนื้อเยือ่ในล าไสแ้ละการเกดิ plica circularis (200x) 

 
Rectum  
Rectum เป็นโครงสรา้งทีเ่ชื่อมระหว่าง intestine กบั anus โดย rectum แบ่งออกเป็น 4 ชัน้ คอื epithelium  (Ep) พบ
เนื้อเยื่อชนิด simple columnar epithelium มเีซลลต์ดิสมี่วงเขม้ ท าหน้าทีส่ าหรบัสรา้งสารทีช่่วยในการย่อยอาหาร ใน
ชัน้ connective tissue  พบเนื้อเยื่อชนิด loose connective tissue ส่วนชัน้กล้ามเนื้อ พบทัง้ smooth muscle ด้านใน
และ skeletal muscle (SK) ด้านนอก ส่วนเนื้อเยื่อปกคลุม พบ connective tissue (CT) กระจายตวัไปจนถึงอกีด้าน 
โดยบรเิวณที่สมัผสักบัสิง่แวดล้อมภายนอกพบ epithelium ชนิด stratified squamous epithelium (Ss) และสามารถ
พบเซลลท์ีท่ าหน้าทีใ่นการสรา้งเมอืกได ้เรยีกว่า goblet cell (Gb) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่8 Intestine cross section (A) Rectum ทีป่ระกอบดว้ยเนื้อเยือ่ 4 ชัน้ (40x) (B) Plica circularis ทีเ่กดิจากการยกตวัของ Loose 
connective tissue (100x) (C) Skeletal muscle ทีอ่ยู่ตดิกบับรเิวณเทา้และ epithelium แบบ stratified squamous epithelium (400x) 

 
สรปุและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 จากการศกึษาพบว่าทางเดนิอาหารของหอยทากยกัษ์อาฟรกินัมเีนื้อเยื่อเรยีงตวัเป็น 4 ชัน้ เช่นเดยีวกบัใน
สตัว์มีกระดูกสนัหลงั [9] โดยในทางเดินอาหารแต่ละส่วนมลีกัษณะเฉพาะของเนื้อเยื่อและมหีน้าที่ ๆ แตกต่างกนั   
Buccal mass มโีครงสรา้งเป็นกระเปาะ ภายในม ีradula ส าหรบัขดูอาหาร ในสว่นถดัไปเมื่อเปรยีบเทยีบ oesophagus 
และ crop นัน้จะพบว่ามลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั โดย oesophagus จะมผีนังทีห่นาส าหรบัการบบีตวัเพื่อล าเลยีงอาหาร 
ส่วน crop จะมผีนังทีบ่างส าหรบัการขยายตวัเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นทีพ่กัอาหารก่อนจะส่งต่อไปยงัอวยัวะล าดบัถดัไป แต่ก็
ยงัมสี่วนทีเ่หมอืนกนั คอื การม ีnerve plexus ทีเ่รยีงตวัขนานกนัอยู่ทางดา้น ventral 2 เสน้ ซึง่ท าหน้าทีค่วบคุมการ
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ล าเลยีงอาหาร ในส่วนของอวยัวะทีเ่ป็นต่อมซึง่ท าหน้าทีใ่นการผลติทัง้ mucous และ serous ในการย่อยอาหาร ไดแ้ก่ 
salivary gland และ digestive gland จะพบว่ามีการเรียงตัวเป็นแบบ acini เป็นหลกั แต่มีส่วนประกอบของเซลล์ที่
แตกต่างกนั และใน digestive gland ยงัพบเนื้อเยื่อบุผิว 2 ชนิด โดยเนื้อเยื่อบุผิวภายนอกบุด้วย simple cuboidal 
epithelium สว่นเนื้อเยื่อบุผวิภายใน acini บุดว้ย simple columnar epithelium ในสว่นของของ stomach และ intestine 
จะพบลกัษณะของ rugae และ plica circularis ตามล าดบั โดย rugae จะเกดิจากการพบัเวา้ของ epithelium สว่น plica 
circularis จะเกดิจากการยกตวัของ connective tissue แต่มหีน้าที ่ๆ ส าคญัเช่นเดยีวกนั คอื เพื่อเพิม่พืน้ทีผ่วิในการ
สัมผัสและดูดซึมสารอาหาร และในส่วน rectum พบว่าเป็นส่วนเดียวของทางเดินอาหารที่พบ skeletal muscle 
เน่ืองจากวางอยู่ใกลก้บั foot โดยดา้นในล าตวั rectum จะม ีepithelium แบบ simple columnar epithelium ทีม่ ีmucous 
cell เพื่อช่วยหลัง่เมอืก แต่ดา้นทีส่มัผสักบัสิง่แวดลอ้มภายนอกจะพบ stratified squamous epithelium เพื่อช่วยในการ
ปกป้องร่างกาย ผลการศกึษานี้ ได้เพิม่เตมิขอ้มูลจากงานวจิยัก่อนหน้า [5,8] โดยพบ stereocilia ในส่วน epithelium 
ของ stomach ในสว่น crop พบว่ามผีนงับางและพบ nerve plexus ทีแ่ทรกอยู่ในชัน้ connective tissue ในสว่น rectum 
พบว่ามีทัง้ smooth muscle และ skeletal muscle และในส่วน digestive cell พบ excretory cell ส าหรบัขบัสารออก
นอกเซลล ์
 ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าลกัษณะของทางเดนิอาหารในหลายส่วนของหอยทากยกัษ์อาฟรกินัมีความ
คล้ายคลึงกับสตัว์มีกระดูกสนัหลัง [9] ทัง้การมีเนื้อเยื่อที่เรียงตัวกนั 4 ชัน้ การพบ rugae ใน stomach และ plica 
circularis ใน intestine การม ีsalivary gland ทัง้ยงัพบ digestive gland ที่มหีน้าที่คล้ายคลงึการ liver และ pancreas 
จึงอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็น hepatopancreas นอกจากนี้ยังพบเส้นประสาทในทางเดินอาหาร  ที่อาจมีความ
ใกลเ้คยีงกบัระบบประสาทล าไส ้(enteric nervous system--ENS) ทีพ่บในสตัวม์กีระดกูสนัหลงั [6]  

Abbreviations: A, anus; AC, acini; Ao, aorta; Bc, buccal cavity; Bm, buccal mass; Cc, calcium cell; Cl, cilia; 
Co, simple columnar epithelium; Cr, crop; CT, connective tissue; Cu, simple cuboidal epithelium; DA, digestive 
acini; DC, dense irregular connective tissue; Dc, digestive cell; Dg, digestive gland; Ec, excretory cell; Ep, 
epithelium; Gb, goblet cell; Ge, gastric epithelium; Il, Intralobular duct; In, intestine; K, kidney; L, lumen; LC, 
loose connective tissue; M, mouth; Msd, main salivary duct; Mu, mucous cell; Np, nerve plexus; Oes, 
oesophagus; PC, pseudostratified columnar epithelium; Pd, pseudopodial cell; Pl, plica circularis; R, rectum; 
RA, reproductive acini; Rd, radula; Rdc, radular chitinous membrane; Rg, rugae; Rt, retal gland; Sbc, subradular 
chitin; Sbe, subradular epithelium; Scl, stereocilia; Se, serous cell; SK, skeletal muscle; SM, smooth muscle; 
So, stomach; Spe, supraradular epithelium; Ss, stratified squamous epithelium; Str, storage cell; Svd, salivary 
duct; Svg, salivary gland; Vs, vesicular cell 
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การคดัเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตท่ีมีคณุสมบติัในการส่งเสริม 
การเจริญเติบโตของพืช 

ตรงสรณ์ กลบีสุข, วริยิะ ดวงสุวรรณ และ อจัฉรา ธรรมรตัน์* 

 

บทคดัย่อ 

 ปัจจุบนัการใชป้ระโยชน์จากกจิกรรมของจุลนิทรยีใ์นรูปของปุ๋ ยชวีภาพส าหรบัการท าการเกษตรอย่างยัง่ยนื
ไดร้บัความสนใจมากยิง่ขึน้ แบคทเีรยีละลายฟอสเฟตเป็นแบคทเีรยีทีน่่าสนใจ เนื่องจากสามารถเปลีย่นฟอสเฟตในรปู
ทีไ่ม่ละลายน ้า ใหอ้ยู่ในรปูทีล่ะลายน ้าได ้งานวจิยันี้จงึมวีัตถุประสงคเ์พื่อคดัแยกและคดัเลอืกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟต
จากดนิบรเิวณรากขา้วทีม่คีุณสมบตัใินการส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื จากแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตทัง้หมด 209 
ไอโซเลท คดัเลอืก 66 ไอโซเลท ที่มดีชันีการละลายฟอสเฟตมากกว่า 2.00 มาทดสอบการย่อยสลายเมด็เลอืดแดง 
จากนัน้น าแบคทเีรยีทีไ่ม่มคีุณสมบตัใินการย่อยสลายเมด็เลอืดแดง 36 ไอโซเลท มาศกึษาคุณสมบตัใินการสง่เสรมิการ
เจรญิเตบิโตของพชื ซึง่ท าการตรวจสอบคุณสมบตัขิองแบคทเีรยีละลายฟอสเฟต โพแทสเซยีม และผลติซเิดอรโ์รฟอร์
บนอาหารเลีย้งเชือ้ในรปูแบบของดชันีการละลาย ประสทิธภิาพการตรงึไนโตรเจนตรวจสอบโดยการเปลีย่นแปลงของส ี
Nessler’s reagent ที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร ตรวจสอบการผลิตกรดอินโดล-3-แอซิติก โดยท าปฏกิริยิากบั 
Salkoski’s reagent และสงัเกตการผลติอนิโดล ทีค่วามยาวคลื่น 530 นาโนเมตร พบว่าไอโซเลท UPT128, UPT119, 
UPT117, UPT185 และ UPT99 ให้ค่าการทดสอบสูงที่สุดในแต่ละคุณสมบัติ คือ การละลายฟอสเฟต, ละลาย
โพแทสเซยีม, ตรงึไนโตรเจน, ผลติกรดอนิโดล-3-แอซติกิ และซเิดอรโ์รฟอรส์งูสดุ ตามล าดบั จากนัน้คดัเลอืกไอโซเลท 
UPT128 ที่มดีชันีการละลายฟอสเฟตสูงพรอ้มดว้ยคุณสมบตักิารละลายโพแทสเซยีม  ซึ่งมคี่าดชันีการละลายเท่ากบั 
2.87 และ 1.75 พรอ้มทัง้มคี่าประสทิธภิาพการผลติกรดอนิโดล-3-แอซติกิโดยมคี่า OD530 เท่ากบั 0.060 ตามล าดบั 
น ามาวเิคราะห์สายวงศ์วานววิฒันาการของแบคทเีรยีโดยอาศยัล าดบัเบสของยนีในบริเวณ 16S rDNA ชี้ให้เหน็ว่า 
แบคทีเรียละลายฟอสเฟตไอโซเลท UPT128 มีความสมัพนัธุ์ใกล้ชิดกบั Pseudomonas sp. ในการคดัเลือกครัง้นี้
น าไปสู่การแสดงศักยภาพของ  Pseudomonas sp. ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเกษตรอนิทรยีเ์พื่อเพิม่ผลผลติของพชือย่างยัง่ยนื 

 

ค าส าคญั :  แบคทเีรยีละลายฟอสเฟต, แบคทเีรยีสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื, พจีพีอีาร,์ Pseudomonas 
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Selection of Phosphate Solubilizing Bacteria with Plant Growth  
Promoting Activity 

Trongsorn Kleebsook, Wiriya Duangsuwan and Uschara Thumarat1* 

 

ABSTRACT  

 Current exploitation of microbial activities as a bio- fertilizer for development of sustainable of 
agriculture has much attracted.  Phosphate solubilizing bacteria is one of interesting microorganism since 
insoluble form of phosphate can be converted in to soluble form by this bacteria. This research aims to isolate 
and screen for phosphate solubilizing bacteria from rhizospheric soil of rice with plant growth promoting activity. 
From total of 209 phosphate solubilizing bacteria, we selected 66 isolates that showed phosphate solubilization 
index greater than 2. 00 for checking hemolytic activity.  36 isolates with non-hemolytic activity were selected 
for study of plant growth promoting activity.  The abilities of bacterium to solubilize phosphate, potassium and 
siderophore production was determined in terms of solubility index. Nitrogen fixation efficiency was determined 
by Nessler's reagent colorimetric assay at wavelength of 560 nm. The observation of IAA production was done 
by detection of indole at wavelength of 530 nm.  UPT128, UPT119, UPT117, UPT185 and UPT99 exhibited 
highest values of each characteristic for phosphate solubilizing activities, potassium solubilizing activities, 
nitrogen fixation, indole-3-acetic acid and siderophore production, respectively. We selected the isolate UPT128 
that showed highest ability of phosphate solubilizing index and have potential for potassium solubilzation with 
index of 2.87 and 1.75, respectively.  UPT128 also produced IAA with an OD530 was 0. 060. Phylogenetic 
analysis based on 16S rDNA gene sequence revealed that UPT128 belonged to Pseudomonas sp. This 
screening demonstrated the potential of Pseudomonas sp. for plant growth promotion for organic agriculture 
application to increasing crop production in a sustainable manner. 

 

Keywords:  phosphate solubilizing bacteria, plant growth promoting bacteria, PGPR, Pseudomonas 
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บทน า 

 ฟอสฟอรสัเป็นธาตุอาหารหลกัที่มีผลต่อการจ ากดัการเจริญเติบโตของพืช [1] โดยฟอสฟอรสัเป็นธาตุที่
เกีย่วขอ้งโดยท าใหพ้ชืมปีระสทิธภิาพในการสงัเคราะหแ์สง กระบวนการเปลีย่นน ้าตาลเป็นแป้ง กระบวนการถ่ายทอด
พนัธุกรรม การตรงึไนโตรเจน การออกดอก การออกผล และการสุกของผล [2] พชืทีข่าดธาตุฟอสฟอรสัจะท าให้การ
เจรญิเตบิโตหยุดชะงกั ล าต้นแคระแกรน็ ผอม สงู ใบมขีนาดเลก็ลง จ านวนใบลดลง และเป็นสเีขยีวเขม้ออกน ้าเงนิ [3] 
การใช้ปุ๋ ยฟอสฟอรสัจงึเป็นสิง่จ าเป็นซึ่งการขาดธาตุฟอสฟอรสัในดินเป็นปัจจยัทางด้านเคมทีี่ส าคญัในการก าหนด
ผลผลติ ท าใหเ้กษตรกรหนัมาใชปุ้๋ ยฟอสฟอรสัทีใ่นรูปทีล่ะลายได ้(soluble phosphate fertilizer) เช่น ซูเปอรฟ์อสเฟต 
เพื่อเป็นการทดแทนปรมิาณฟอสฟอรสัทีม่อียู่ในปรมิาณน้อยในดนิ แต่อย่างไรกต็ามปุ๋ ยฟอสฟอรสัในรปูทีล่ะลายไดท้ีใ่ส่
จะท าปฏกิริยิาอย่างรวดเรว็กบัไอออนในดนิและปุ๋ ยฟอสฟอรสัในรูปที่ละลายได้จะถูกเปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปที่ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อพชื [4, 5] พืน้ทีก่ารเกษตรส่วนใหญ่มฟีอสฟอรสัทีถู่กตรงึในดนิเป็นจ านวนมากซึง่มาจากการสะสมอย่าง
ต่อเนื่องของการใชปุ้๋ ยเคม ีโดยสว่นมากฟอสเฟตทีล่ะลายไดท้ีใ่ส่ลงไปในดนิจะถูกตรงึใหอ้ยู่ในรูปทีไ่ม่ละลายน ้า และไม่
เป็นประโยชน์ต่อพชืซึง่เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ภายหลงัจากการใสปุ่๋ ยเคม ี[6] ซึง่การใชปุ้๋ ยเคมใีนการปลกูพชืเศรษฐกจิ ท า
ใหไ้ดผ้ลผลติทีแ่น่นอนและรวดเรว็ แต่ขอ้เสยีในการใชปุ้๋ ยเคมกีม็มีากมายเช่นกนั อาท ิท าใหเ้กษตรกรมตีน้ทุนสงูในการ
ผลติ ท าลายระบบนิเวศทางธรรมชาต ิและอาจมสีารพษิตกคา้งในผลผลติทางการเกษตร ท าใหใ้นปัจจุบนัมกีารศกึษา
และใหค้วามสนใจกบัการใชป้ระโยชน์จากจลุนิทรยีใ์นการเพิม่ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรสัในดนิ เพื่อลดตน้ทุนใน
การผลติ และเป็นส่งเสรมิใหเ้กษตรกรหนัมาท าการเกษตรแบบยัง่ยนืมากขึน้ เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศทีเ่สื่อมโทรมลง โดย
แบคทเีรยีละลายฟอสเฟต (Phosphate Solubilizing Bacteria; PSB) สามารถย่อยสลายอนินทรยีฟ์อสเฟตทีไ่ม่ละลาย
น ้า เช่น tricalcium phosphate, dicalcium phosphate, hydroxyapatite และหนิฟอสเฟต [7] ใหอ้ยู่ในรูปทีล่ะลายน ้าได ้
ซึง่แบคทเีรยีแต่ละสายพนัธุส์ามารถละลายฟอสเฟตไดแ้ตกต่างกนัขึน้กบัประสทิธภิาพของแบคทเีรยี แบคทเีรยีกลุ่มนี้มี
กระบวนการ Mineralization ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่จุลินทรีย์ในดินเปลี่ยนรูปสารประกอบอินทรีย์ให้เป็น
สารประกอบอนินทรยี์ ซึ่งจะผลติกรดอนิทรยี์จากกระบวนการเมแทบอลซิมึ (Organic acidic metabolites) หรอืผลติ
เอนไซม์ฟอสฟาเตส ตัวอย่างแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติในการละลายฟอสเฟต เช่น Pseudomonas, Azospirillum, 
Bacillus, Alcaligenes และ Flavobacterium เป็นต้น [8] และแบคทีเรียเหล่านี้ยังมีคุณสมบัติในการส่งเสริมการ
เจรญิเตบิโตของพชื เช่น ตรงึไนโตรเจน ละลายฟอสเฟต ละลายโพแทสเซยีม สรา้งฮอรโ์มนพชื เป็นตน้ [9] สามารถพบ
แบคทเีรยีเหล่านี้ไดใ้นดนิรอบๆ รากพชื [10, 11] เช่น งานวจิยัของ Susilowati และ Syekhfani (2014) [12] ทีไ่ดม้กีาร
คดัแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินบริเวณรากขา้วในพื้นที่ประเทศอินโดนีเซีย สามารถคดัแยกแบคทีเรยีได้
หลากหลายสายพนัธุ ์ไดแ้ก่ Bacillus sp., Pseudomonas sp. และ Actinomyces sp. ในขณะที ่Lavakush et al. (2012) 
[13] ไดม้กีารคดัแยกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตจากดนิบรเิวณรากขา้วในพืน้ทีเ่มอืงพาราณส ีประเทศอนิเดยี สามารถ
คัดแยกแบคทีเรียได้สายพันธุ์ Pseudomonas aeruginosa และ Pseudomonas putida นอกจากนี้ Karpagam และ 
Nagalakshmi (2014) [14] ไดค้ดัแยกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตจากดนิบรเิวณรากตน้มะเขอืเทศ พบว่าสามารถคดัแยก
แบคทเีรยีได้หลากหลายสายพนัธุ์ เช่น Pseudomonas sp.,  Bacillus sp., Azotobacter sp. และ Rhizobium sp. และ 
Nosrati et al. (2014) [15] ได้คดัแยกแบคทเีรยีตรงึไนโตรเจนทีม่ปีระสทิธภิาพในการละลายฟอสเฟตจากดนิบรเิวณ
รากขา้ว ประเทศอหิร่าน พบว่าสามารถคดัแยกแบคทีเรยีตรงึไนโตรเจนที่สามารถละลายฟอสเฟตได้ 3 สปีชสี ์คอื 
Azotobacter chroococcum, Azotobacter virelandiiand และ  Azotobacter Beijerinckii เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบนัเกษตรกรใหค้วามสนใจกบัท าการเกษตรแบบยัง่ยนืมากยิง่ขึน้ ซึ่งการท าเกษตรแบบยัง่ยนื คอืการลดการใช้
ปุ๋ ยเคม ีและใหค้วามส าคญักบัดนิมากทีส่ดุ จงึมกีารน าแบคทเีรยีมาประยุกตใ์ชก้บัพชืเศรษฐกจิ เช่น ขา้ว [16, 17] โดย
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แบคทเีรยีจะช่วยในการย่อยสลายธาตุอาหาร และส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื เพื่อทดแทนการใชปุ้๋ ยเคม ีดงันัน้ 
งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อคดัแยกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตจากดนิรอบรากขา้วทีม่คีุณสมบตัใินการส่งเสรมิการ
เจรญิเตบิโตของพชื เพื่อใชเ้ป็นกลา้เชือ้ในการพฒันาเป็นปุ๋ ยชวีภาพส าหรบัการเพาะปลกูพชืต่อไปในอนาคต  

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

1. เกบ็ตวัอย่างดนิบรเิวณรากขา้ว 

 ท าการเกบ็ตวัอย่างดนิบรเิวณรากขา้วจ านวน 20 ตวัอย่าง จากชุมชนบา้นหนองโอน ต าบลควนรู อ าเภอรตั
ภูม ิจงัหวดัสงขลา โดยท าการขดุตน้ขา้วในระยะแตกกอลกึลงไปประมาณ 15 เซนตเิมตรโดยพืน้ที ่1 ไร่สุม่เกบ็ตวัอย่าง
ดินบริเวณรากข้าวออกเป็น 5 บริเวณ ได้แก่ บริเวณมุมทัง้ 4 มุมและตรงกลางของไร่ จากนัน้น าตัวอย่างดินใส่
ถุงพลาสตกิปลอดเชือ้และเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ4◦C ระหว่างรอการทดลอง 

2. การคดัแยกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟต [18] 

 น าตวัอย่างดนิจากบรเิวณรอบรากขา้ว 10 กรมั ใสล่งในขวดรปูชมพู่ทีม่ ีNaCl 0.85% 90 มลิลลิติร น าไปเขย่า
บนเครื่องเขย่าทีค่วามเรว็ 150 รอบ/นาท ีระยะเวลา 30 นาท ีแลว้น าสารละลายดนิมาท าการเจอืจางจนไดร้ะดบัความ
เจือจาง 10-5 จากนั ้นน าตัวอย่างความเข้มข้น 10-3-10-5 ไป spread plate บนอาหาร Pikovskaya’s medium 
(องค์ประกอบของอาหารกรมัต่อลติรประกอบด้วย Yeast extract 0.5, Dextrose 10, Ca3(PO4)2 5, (NH4)2SO4 0.5, 
KCl 0.2, MgSO4 0.1, MnSO4 0.0001, FeSO4 0.0001 และ วุน้ 15) บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37◦C ระยะเวลา 7 วนั โดยคดัเลอืก
เชื้อที่มีวงใสรอบโคโลนี (clear zone) น ามา restreak บนอาหาร Pikovskaya’s medium บ่มที่อุณหภูมิ 37◦C เป็น
ระยะเวลา 7 วนั จากนัน้น าแบคทเีรยีทีค่ดัเลอืกได้ไปเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการละลายฟอสเฟตในระดบัเบือ้งต้น 
(Phosphate Solubilization Index, PSI) โดยน าเชื้อแบคทีเรียมาท าการ Spot inoculation บนอาหาร Pikovskaya’s 
medium บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37◦C ระยะเวลา 7 วนั จากนัน้บนัทกึเสน้ผ่านศนูยก์ลางโคโลนีและเสน้ผ่านศนูยก์ลางบรเิวณใส
รอบโคโลนี แล้วน ามาค านวณ ดงัสูตรต่อไปนี้ จากนัน้คดัเลอืกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตทีม่ดีชันีการละลายฟอสเฟต
มากกว่า 2.00 ไปทดสอบการย่อยสลายเมด็เลอืดแดง 

 PSI  =  เสน้ผ่านศนูยก์ลางโคโลนีแบคทเีรยี + เสน้ผ่านศนูยก์ลางบรเิวณใสรอบโคโลนี  
    เสน้ผ่านศนูยก์ลางโคโลนี 

3. การทดสอบการย่อยสลายเมด็เลอืดแดง (Hemolytic activity) [19] 

 น าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตทีค่ดัแยกมาท าการ Spot inoculation ในอาหาร Blood agar บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37◦C 
ระยะเวลา 48 ชัว่โมง สงัเกตการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้บนอาหาร หากโคโลนีเกดิวงใสรอบโคโลนี (clear zone) แสดงว่า
มปีระสทิธภิาพในการย่อยสลายเมด็แดง (hemolysis) จะไม่น าไปศกึษาต่อ แต่โคโลนีทีไ่ม่เกดิวงใสรอบโคโลนี แสดงว่า
ไม่มีการย่อยสลายเม็ดแดง (non-hemolytic) ซึ่งแสดงถึงความปลอดภัยในการน าแบคทีเรียไปใช้งาน จากนัน้น า 
ไอโซเลททีไ่ม่เกดิวงใสรอบโคโลนีไปศกึษาในการทดลองขัน้ต่อไป 
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4. การทดสอบคุณสมบตัใินการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื 

 น าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตทีม่ดีชันีการละลายฟอสเฟตมากกว่า 2.00 และผ่านการทดสอบการย่อยสลาย 
เมด็เลอืดแดงมาทดสอบคุณสมบตัิในการส่งเสรมิการเจรญิเติบโตของพชื จากนัน้คดัเลอืกแบคทีเรยีที่มีการละลาย
ฟอสเฟตสงูสุด และมคีุณสมบตัใินการส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื เพื่อน ามาจดัจ าแนกชนิดของแบคทเีรยีละลาย
ฟอสเฟตโดยวธิทีางชวีโมเลกุล  

   4.1 ทดสอบการละลายโพแทสเซยีม 

 น าเชื้อแบคทเีรยีมาท าการ Spot inoculation บนอาหาร Aleksandrov’s agar (องค์ประกอบของอาหารกรมั
ต่อลติรประกอบดว้ย MgSO4 0.5, CaCO3 0.1, KAlSi3O8 2, Glucose 5, FeCl3 0.005, Ca3(PO4)2 2 และ วุน้ 20) [20] 
ท าการทดสอบไอโซเลทละ 3 ซ ้า บ่มที่อุณหภูม ิ37◦C ระยะเวลา 7 วนั เมื่อครบตามระยะเวลาที่ก าหนดสงัเกตุการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ หากไอโซเลทมวีงใสรอบโคโลนี (clear zone) แสดงว่ามคีวามสามารถในการละลายโพแทสเซยีม 
จากนัน้วัดประสิทธิภาพการละลายโพแทสเซียมบนอาหาร Aleksandrov’s agar ในระดับเบื้องต้น (Potassium 
solubilization Index, KSI) ดงัสตูรต่อไปนี้ 

 KSI  =  เสน้ผ่านศนูยก์ลางโคโลนีแบคทเีรยี + เสน้ผ่านศนูยก์ลางบรเิวณใสรอบโคโลนี  
    เสน้ผ่านศนูยก์ลางโคโลนี 

   4.2 ทดสอบการตรงึไนโตรเจน                                                                                                          
 น าเชือ้แบคทเีรยีมา restreak บนอาหาร Nitrogen free malate media (องคป์ระกอบของอาหารกรมัต่อลติร
ประกอบดว้ย Glucose 20, K2HPO4 1, CaCl2 0.1, NaCl 0.5, MgSO4·7H2O 0.25, FeSO4·7H2O 0.01, Na2MoO4·2H2O 
0.01, MnSO4·5H2O 0.01, Agar 18 และ 0.05% bromothymol blue pH 6.6-7.0) [21] บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37◦C ระยะเวลา 
7 วนั จากนัน้น าไอโซเลททีม่กีารเปลีย่นสขีองอาหารเลีย้งเชือ้จากสเีขยีวเป็นสฟ้ีามาทดสอบการหาปรมิาณแอมโมเนีย 
เน่ืองจากแบคทเีรยีทีม่คีุณสมบตัใินการตรงึไนโตรเจนสามารถตรงึก๊าซไนโตรเจนจากชัน้บรรยากาศและเปลีย่นใหอ้ยู่ใน
รูปสารประกอบของไนโตรเจน เช่น แอมโมเนีย, ไนไตรท์ และ ไนเตรต ท าให้สามารถน าแบคทีเรียตรงึมาท าการ
ทดสอบประสทิธภิาพในการผลติแอมโมเนีย โดยน าแบคทเีรยีมาเลีย้งในอาหารทีป่ราศจากไนโตรเจน (Nitrogen free 
malate broth, NF broth) ปรมิาตร 5 มลิลลิติรน าไปเขย่าที ่150 รอบ/นาท ีอุณหภูม ิ37◦C ระยะเวลา 72 ชัว่โมง เมื่อ
ครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดใหน้ าไปปัน่เหวีย่งทีค่วามเรว็รอบ 8,000 รอบ/นาท ีระยะเวลาเวลา 10 นาท ีจากนัน้น าสว่น
น ้าเลี้ยงเชื้อปริมาตร 3 มิลลิลิตรผสมกับสารละลาย Nessler’s reagent [22] ปริมาตร 60 ไมโครลิตร จะเกิดการ
เปลีย่นแปลงของสจีากสเีหลอืงอ่อนจนถงึสนี ้าตาล แลว้น าสารละลายมาวดัค่าการดูดกลนืแสงดว้ยเครื่องสเปคโตรโฟโต
มิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร (OD560) โดยค่าการดูดกลืนแสงที่มคี่าสูงแสดงถึงความสามารถในการตรงึ
ไนโตรเจนของแบคทเีรยี [23]  

   4.3 ทดสอบประสทิธภิาพการผลติผลติกรดอนิโดล-3-แอซติกิ (Indole-3-acetic acid) 

 โดยท าการเพาะเลี้ยงเชื้อแต่ละไอโซเลทมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี L-tryptophan ความเข้มข้น 500 
ไมโครกรมั/มลิลลิติร บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37◦C บนเครื่องเขย่าทีค่วามเรว็ 150 รอบ/นาท ีเป็นเวลา 7 วนั จากนัน้น าอาหาร
เลีย้งเชือ้มาปัน่เหวีย่งทีค่วามเรว็รอบ 10,000 รอบ/นาท ีเป็นเวลา 10 นาท ีน าส่วนใสปรมิาตร 1 มลิลลิติรใส่ในหลอด
ทดลองและเตมิ Salkowski’s reagent ปรมิาตร 1 มลิลลิติรบ่มปฏกิริยิาไวใ้นทีม่ดื ระยะเวลา 30 นาท ีสงัเกตุปฏกิริยิาที่
เกดิขึน้ หากสารละลายเปลี่ยนแปลงสขีองสารละลายจากสเีหลอืงเป็นสชีมพู แสดงว่าแบคทเีรยีที่ทดสอบมกีารผลติ  



17 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

กรดอินโดล-3-แอซิติก จากนัน้น ามาวดัค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 530  
นาโนเมตร [24] 

   4.4 การทดสอบการผลติซเิดอรโ์รฟอร ์(Siderophore production)  

 โดยน าเชือ้แบคทเีรยีมาท าการ Spot inoculation บนอาหาร Chrome Azurol S agar (CAS Agar) [25] น าไป
บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37◦C เป็นระยะเวลา 7 วนั จากนัน้ตรวจสอบประสทิธภิาพการสรา้งสารซเิดอโรฟอรจ์ากการเกดิสว่นใสสี
เหลอืงบนอาหาร แลว้ท าการวดัดชันีการผลติซเิดอรโ์รฟอร ์(Siderophore production Index) ดงัสตูรต่อไปนี้ 

    Siderophore production Index =  เสน้ผ่านศนูยก์ลางโคโลนีแบคทเีรยี + เสน้ผ่านศนูยก์ลางบรเิวณใสรอบโคโลนี  
             เสน้ผ่านศนูยก์ลางโคโลน ี

5. การจ าแนกชนิดของแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตโดยวธิทีางชวีโมเลกุล 

 น าแบคทเีรยีทีม่คีุณสมบตักิารละลายฟอสเฟตสงูสุด และมคีุณสมบตัใินการส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตดา้นต่าง 
ๆ ที่คดัแยกได้ คอื UPT128 มาหาล าดบัเบสของชิน้ส่วนของยนี 16S rDNA โดยน าแบคทเีรยีมาท าการสกดัดเีอน็เอ 
(Chromosomal DNA) โดยใชชุ้ดสกดัดเีอน็เอส าเรจ็รูป GF-1 (Vivantis, ประเทศมาเลเซยี) จากนัน้น าดเีอน็เอที่ได้มา
เพิม่ปรมิาณดว้ยเทคนิค PCR (polymerase chain reaction) โดยใชไ้พรเมอร ์27F 5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-
3’ และ 1492R 5’-ACGGCTACCTTGTTACGACTT-3’ น า PCR Product ที่ได้มาตรวจสอบขนาดของดเีอน็เอภายใต้
สนามไฟฟ้า โดยผ่านตวักลางชนิดวุน้ (agarose gel electrophoresis) น าดเีอน็เอทีบ่รสิุทธิม์าวเิคราะหห์าล าดบัเบสใน
ส่วนของยีน 16S rDNA โดยจัดส่งไปหาล าดับเบสที่บริษัท Macrogen ประเทศเกาหลี แล้วน าล าดับเบสที่ได้ไป
เปรยีบเทยีบกบัฐานขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม BLAST ของ The National Center for Biotechnology Information (NCBI) 
เพื่อระบุสายพนัธุข์องเชือ้แบคทเีรยี จากนัน้น าสายพนัธุ์ของเชือ้แบคทเีรยีมาท าการวเิคราะห ์Phylogenetic tree มา
สรา้งความสมัพนัธเ์ชงิววิฒันาการ (Phylogenetic tree) โดยใชโ้ปแกรม MEGA version 7.0 [26] 

6. การวเิคราะหข์อ้มลูและทดสอบทางสถติ ิ 

 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  Statistic 17.0 โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่ว ัดได้  
(one-way ANOVA) ทุกลกัษณะทีศ่กึษาตามแผนการทดลอง Randomized complete block design และทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDuncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

 

ผลการทดลอง 

1. การคดัแยกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟต  

 จากการคัดแยกแบคทีเรียที่ละลายฟอสเฟตจากดินบริเวณรากข้าว พบว่ามีแบคทีเรียที่สามารถละลาย
ฟอสเฟตโดยจะมีการเกิดวงใสรอบโคโลนี (clear zone) บนอาหาร Pikovskaya’s medium ทัง้หมด 209 ไอโซเลท 
จากนัน้น ามาวดัดชันีการละลายฟอสเฟต (รูปที่ 1) พบว่าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตมคี่าดชันีการละลายฟอสเฟตอยู่
ในช่วง 1.11-2.87 จ านวน 209 ไอโซเลท และแบคทเีรยีละลายฟอสเฟต 66 ไอโซเลทมคี่าดชันีการละลายฟอสเฟต
มากกว่า 2.00 ซึง่ไอโซเลท UPT128 มคี่าดชันีการละลายฟอสเฟตสงูสดุมคี่าเท่ากบั 2.87±0.15 และมคีวามแตกต่างกนั
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อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จากนัน้คดัเลอืกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตทีม่ดีชันีการละลายฟอสเฟตมากกว่า 
2.00 ไปทดสอบการย่อยสลายเมด็เลอืดแดงเพื่อทดสอบความปลอดภยัต่อการน าแบคทเีรยีไปใชง้าน 

 

 

 

รปูที ่1 แสดงการเกดิวงใสทีเ่กดิขึน้จากแบคทเีรยีละลายฟอสเฟต บนอาหาร Pikovskaya’s medium เพื่อค านวณค่า    
         ดชันีการละลายฟอสเฟต 

2. การทดสอบการย่อยสลายเมด็เลอืดแดง (Hemolytic activity)   

 น าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตที่มดีชันีการละลายฟอสเฟตมากกว่า 2.00 จ านวน 66 ไอโซเลท มาทดสอบการ
ย่อยสลายเม็ดเลือดแดงบนอาหาร blood agar โดยท าการคดัเลือกแบคทีเรียที่ไม่สามารถย่อยสลายเมด็เลือดแดง  
(non-hemolytic) พบว่าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตจ านวน 36 ไอโซเลท ทีไ่ม่สรา้งบรเิวณใสรอบโคโลนีบนอาหาร blood 
agar ซึง่ไม่สามารถย่อยสลายเมด็เลอืดแดงได ้จงึน าแบคทเีรยีทีไ่ม่ย่อยสลายเมด็เลอืดแดงไปศกึษาคุณสมบตัใินการ
สง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืต่อไป 

3. การทดสอบคุณสมบตัใินการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื 

 น าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตทีม่ดีชันีการละลายฟอสเฟตมากกว่า 2.00 และผ่านการทดสอบการย่อยสลาย 
เมด็เลอืดแดงจ านวน 36 ไอโซเลท มาท าการทดสอบคุณสมบตัใินการสง่เสรมิการเจรญิของพชื 

   3.1 ทดสอบการละลายโพแทสเซยีม 

 น าแบคทเีรยีมาท าการทดสอบคุณสมบตักิารละลายโพแทสเซยีม โดยคดัเลอืกแบคทเีรยีทีเ่กดิวงใสรอบโคโลนี
บนอาหาร Aleksandrov’s agar พบว่าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตที่มคีุณสมบตัิในการละลายโพแทสเซยีมมจี านวน 6  
ไอโซเลท ได้แก่ UPT108, UPT119, UPT128, UPT150, UPT196 และ UPT206 ซึ่งไอโซเลท UPT119 มีดัชนีการ
ละลายโพแทสเซยีมสูงสุดมคี่าเท่ากบั 3.87±0.09 และมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 เมื่อ
น ามาเปรยีบเทยีบกบัดชันีการละลายโพแทสเซยีมของไอโซเลท UPT108, UPT128, UPT150, UPT196 และ UPT206 
(รปูที ่2) 

 

 

 

 

b a 
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รปูที ่2 แสดงดชันีการละลายโพแทสเซยีม บนอาหาร Aleksandrov’s agar 

 

   3.2 ทดสอบการตรงึไนโตรเจน                    

 น าแบคทเีรยีมาท าการทดสอบคุณสมบตัิการตรงึไนโตรเจน โดยท าการคดัเลอืกแบคทเีรยีที่มกีาร เปลี่ยนสี
อาหารเลี้ยงเชื้อจากสเีขยีวเป็นสฟ้ีาบนอาหาร nitrogen free malate media ที่มีการเติม bromothymol blue พบว่า
แบคทเีรยีละลายฟอสเฟตที่มคีุณสมบตัิในการตรงึไนโตรเจนมจี านวน 8 ไอโซเลท ได้แก่ UPT24, UPT38, UPT91, 
UPT108, UPT117, UPT118, UPT119 และ UPT206 จากนัน้น าแบคทเีรยี 8 ไอโซเลท มาทดสอบการผลติแอมโมเนีย
ซึ่งแสดงถึงปรมิาณการตรงึไนโตรเจนของแบคทเีรยี โดยท าการเลี้ยงแบคทเีรยีในอาหารปราศจากไนโตรเจนแลว้น า
อาหารส่วนใสมาหยดดว้ยสารละลาย Nessler’s reagent แล้วน ามาวดัค่าการดูดกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 560 นาโน
เมตร พบว่าไอโซเลท UPT117 มปีรมิาณการผลติแอมโมเนียสงูสดุซึง่มคี่าเท่ากบั 0.954±0.022 และมคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณแอมโมเนียของไอโซเลท UPT24, UPT38, 
UPT91, UPT108, UPT118, UPT119 และ UPT206 (รปูที ่3) 

 

 

รูปที่ 3 แสดงคุณสมบตัิการผลิตแอมโมเนีย โดยวดัค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร เมื่อหยด     
          สารละลาย Nessler’s reagent 

 

   3.3 ทดสอบประสทิธภิาพการผลติกรดอนิโดล-3-แอซติกิ 

 น าแบคทเีรยีมาท าการทดสอบคุณสมบตักิารผลติกรดอนิโดล-3-แอซติกิ โดยท าการคดัเลอืกแบคทเีรยีทีม่กีาร
เปลี่ยนสขีองสารละลายเป็นสแีดง เมื่อหยดด้วยสารละลาย Salkoski’s reagent จากนัน้น ามาวดัค่าการดูดกลนืแสงที่
ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร พบว่าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตทีม่คีุณสมบตัใินการสงัเคราะหฮ์อรโ์มน IAA มจี านวน 
19 ไอโซเลท ซึ่งมีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตรอยู่ในช่วง 0.060-0.894 และมีแบคทีเรีย 6  
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ไอโซเลทที่เมื่อวดัค่าการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตรมคี่ามากกว่า 0.100 ได้แก่ UPT69, UPT166, 
UPT167, UPT185, UPT187 และ UPT196 ซึ่งมคี่าเท่ากบั 0.380±0.007, 0.113±0.013, 0.344±0.023, 0.894±0.01, 
0.429±0.010 และ 0.107±0.012 ตามล าดบั โดยไอโซเลท UPT185 มปีรมิาณการผลติกรดอนิโดล-3-แอซติกิสงูสดุ และ
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัการผลติกรดอนิโดล-3-แอซติิกของ
ไอโซเลท UPT69, UPT166, UPT167, UPT187 และ UPT196 (รปูที ่4) 

 

 

 

รปูที ่4 แสดงประสทิธภิาพการผลติกรดอนิโดล-3-แอซติกิ โดยวดัค่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 530 นาโนเมตร  
         เมื่อหยดสารละลาย Salkoski’s reagent 

 

   3.4 การทดสอบการผลติซเิดอรโ์รฟอร ์(Siderophore production)  

 น าแบคทเีรยีละลายมาท าการทดสอบคุณสมบตักิารผลติซเิดอรโ์รฟอร ์โดยท าการคดัเลอืกแบคทเีรยีทีม่กีาร
เกิดส่วนใสสีเหลืองบนอาหาร Chrome Azurol S agar พบว่าแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่มีคุณสมบัติในการผลิต 
ซเิดอรโ์รฟอร์มจี านวน 18 ไอโซเลท ไดแ้ก่ UPT24, UPT35, UPT38, UPT91, UPT99, UPT150, UPT157, UPT161, 
UPT165, UPT166, UPT1772, UPT182, UPT183, UPT184, UPT186, UPT196, UPT198 และ UPT206 ซึ่งมีดัชนี
การผลิตซิเดอร์โรฟอร์อยู่ในช่วง 1.13-1.77 และไอโซเลท UPT99 มีดชันีการผลิตซิเดอร์โรฟอร์สูงสุดมีค่าเท่ากับ 
1.77±0.04 และมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัแบคทเีรยีละลาย
ฟอสเฟตทีคุ่ณสมบตัผิลติซเิดอรโ์รฟอรท์ัง้ 17 ไอโซเลท    

    3.5 การคดัเลอืกแบคทเีรยีทีเ่หมาะสมในการน าไปใชง้าน 

 น าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตทีม่ดีชันีการละลายฟอสเฟตมากกว่า 2.00 และผ่านการทดสอบการย่อยสลาย 
เมด็เลอืดแดงจ านวน 36 ไอโซเลท มาท าการทดสอบคุณสมบตัใินการส่งเสรมิการเจรญิของพชื พบว่าแบคทเีรยีละลาย
ฟอสเฟตไอโซเลท UPT128 มคีุณสมบตัใินการละลายฟอสเฟตสงูสดุ ซึง่มคี่าเท่ากบั 2.87±0.15 อกีทัง้ยงัมคีุณสมบตัใิน
การละลายโพแทสเซียม มีค่าเท่ากับ 1.75±0.00 และผลิตกรดอินโดล-3-แอซิติก มีค่าเท่ากับ 0.060 ดังแสดงใน 
ตารางที ่2 ท าใหส้ามารถคดัเลอืกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตไอโซเลท UPT128 ไปท าการจดัจ าแนกชนิดของแบคทเีรยี
โดยวธิทีางชวีโมเลกุล 
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ตารางที ่2 แสดงการทดสอบคุณสมบตัใินการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืของแบคทเีรยีละลายฟอสเฟต 

No. Isolates PSI Siderophore Index IAA (OD530) KSI การตรงึไนโตรเจน (OD560) 

UPT128 2.87±0.15 - 0.060 1.75±0.00 - 

UPT157 2.67±0.14 1.13 0.058 - - 

UPT198 2.67±0.55 1.13 - - - 

UPT206 2.63±0.06 1.25 0.042 3.33±0.00 0.484±0.016 

  

   3.5 การจ าแนกชนิดของแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตโดยวธิทีางชวีโมเลกุล 

 น าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตไอโซเลต UPT128 มาจดัจ าแนกชนิดของแบคทเีรยีโดยวธิทีางชวีโมเลกุล พบว่า
ไ อ โ ซ เ ล ต  UPT128 จั ด อ ยู่ ใ น ส กุ ล  Pseudomonas sp. โ ด ย มี  100% identity ซึ่ ง ต ร ง กั บ แ บ ค ที เ รี ย 
สายพนัธุ ์Pseudomonas Koreensis, Pseudomonas fluorescens และ Pseudomonas putida ดงัรปูที ่5 

 

รปูที ่5 แสดงแผนภูมติน้ไมค้วามสมัพนัธท์างววิฒันาการของแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตไอโซเลท UPT128 ซึง่วเิคราะห ์ 
         ดว้ยวธิ ีmaximum likelihood 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 จากผลการคดัแยกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตจากดนิบรเิวณรากขา้ว สามารถแยกแบคทเีรยีได้ทัง้หมด 209  
ไอโซเลท ซึง่คดัแยกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตบนอาหาร Pikoskaya’s Agar หากเกดิวงใสรอบโคโลนีแสดงว่าแบคทเีรยี
มกีารสรา้งกรดอนิทรยี ์(organic acids) หรอืเอนไซมฟ์อสฟาเตส (phosphatase) [8] ออกมาละลายฟอสเฟตให้อยู่ใน
รูปที่ละลายน ้าได้ [27] ซึ่งไอโซเลท UPT128 มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตสูงสุด ซึ่งมีค่าดชันีการละลาย
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ฟอสเฟตเท่ากบั 2.87±0.15 จากนัน้น าแบคทเีรยีทีม่คี่าดชันีการละลายฟอสเฟตมากกว่า 2.00 จ านวน 66 ไอโซเลทมา
ทดสอบการย่อยสลายเมด็เลอืดแดง พบว่าแบคทเีรยีจ านวน 36 ไอโซเลท ไม่ย่อยสลายเมด็เลอืดแดง ซึง่แสดงถงึความ
ปลอดภยัต่อมนุษยใ์นการน าแบคทเีรยีไปใชง้าน ต่อมาน าแบคทเีรยีไปทดสอบคุณสมบตัใินการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโต
ของพชื ได้แก่ การละลายโพแทสเซยีม พบว่าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตทีม่คีวามสามารถในการละลายโพแทสเซยีม
จ านวน 6 ไอโซเลท ท าการทดสอบบนอาหาร Aleksandrov’s agar หากเกดิวงใสรอบโคโลนี แสดงว่าแบคทเีรยีมกีาร
ผลติกรดอนิทรยีห์รอืกรดอนินทรยี ์เช่น กรดซติรกิ กรดมารล์คิ กรดฟอรม์คิ และ กรดออกซาลคิ เป็นต้น [28] ซึง่ไอโซ
เลท UPT119 มีดัชนีการละลายโพแทสเซียมสูงสุด มีค่าเท่ากับ 3.87±0.09 ส่วนการทดสอบคุณสมบัติการตรึง
ไนโตรเจน พบว่าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตจ านวน 8 ไอโซเลท ที่สามารถเจรญิได้บนอาหาร nitrogen free malate 
media ที่เติม bromothymol blue และเปลี่ยนสขีองอาหารเลี้ยงเชือ้จากสีเขยีวเป็นสฟ้ีา ซึ่งแบคทเีรยีที่มคีุณสมบตัใิน
การตรงึไนโตรเจนจะสามารถตรงึก๊าซไนโตรเจนจากชัน้บรรยากาศ และเปลีย่นใหอ้ยู่ในรปูสารประกอบของไนโตรเจน 
เช่น แอมโมเนีย, ไนไตรท ์และ ไนเตรต [29] สารพวกนี้มคีวามเป็นเบสจงึเปลีย่นสขีองอาหารเลีย้งเชือ้จากสเีขยีวเป็นสี
ฟ้า โดยไอโซเลท UPT117 มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนโดยการหาปริมาณแอมโมเนียสูงสุด  มีค่าเท่ากับ 
0.954±0.022 นอกจากนี้การทดสอบการผลติกรดอนิโดล-3-แอซติกิ ในอาหารทีเ่ตมิ L-tryptophan โดยน าอาหารเลีย้ง
เชือ้มาหยดสารละลาย Salkowski’s reagent ถ้าเชือ้แบคทเีรยีสามารถผลติกรดอนิโดล-3-แอซติกิไดห้ลงัจากบ่มจะได้
สารละลายสแีดง [29] พบว่าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตจ านวน 19 ไอโซเลท ทีม่คีวามสามารถในการผลติกรดอนิโดล-3-
แอซติกิ โดยไอโซเลท UPT185 มปีระสทิธภิาพการในการผลติกรดอนิโดล-3-แอซติกิสงูสุด มคี่าเท่ากบั 0.894±0.017 
ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานของ Jha and Saraf (2015) [27] กล่าวว่าจุลนิทรยีร์อบรากพชืมคีวามสามารถในการผลติกรด
อนิโดล-3-แอซติิก โดยอาศยัสารคดัหลัง่จากรากที่มอีงค์ประกอบของกรดอะมโินทรปิโตเฟนเป็นสารตัง้ต้น และการ
ทดสอบการผลติซเิดอร์โรฟอร์ พบว่าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตจ านวน 18 ไอโซเลท ที่มคีวามสามารถในการผลติซิ
เดอรโ์รฟอร ์ซึง่พบลกัษณะรอบโคโลนีมโีซนสเีหลอืง [30] ซึง่ไอโซเลท UPT99 มดีชันีการผลติซเิดอรโ์รฟอรส์งูสุด มคี่า
เท่ากบั 1.77±0.04 หากแบคทเีรยีสามารถผลติซเิดอรโ์รฟอรไ์ดจ้ะช่วยในการน าธาตุเหลก็ไปใชไ้ดง้่ายมากยิง่ขึน้ จาก
การคดัแยกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟต และการทดสอบคุณสมบตัใินการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื พบว่าแบคทเีรยี
ไอโซเลท UPT128 มคีุณสมบตัใินการการละลายฟอสเฟตสงูสุด ซึง่มีค่าเท่ากบั 2.87±0.15 อกีทัง้ยงัมคีุณสมบตัใินการ
ละลายโพแทสเซยีม มคี่าเท่ากบั 1.75±0.00 และผลติกรดอนิโดล-3-แอซติกิโดยมคี่า OD530 เท่ากบั 0.060 สอดคลอ้ง
กบัรายงานของ Shahab et al. (2009) [31] กล่าวว่า กลไกในการส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืนัน้ไม่ไดม้เีพยีงการ
ละลายฟอสเฟตเท่านัน้ แต่การสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืในทางออ้มกม็บีทบาทส าคญั เช่น การผลติซเิดอรโ์รฟอร ์
และการผลติกรดอนิโดล-3-แอซติกิ จากนัน้น าแบคทเีรยีไอโซเลท UPT128 มาจดัจ าแนกชนิดโดยอาศยัล าดบันิวคลโีอ
ไทดข์องยนีในบรเิวณ 16S rDNA พบว่าจดัอยู่ในสกุล Pseudomonas sp. ซึง่แบคทเีรยีไอโซเลท UPT128 มดีชันีการ
ละลายฟอสเฟตสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Susilowati และ Syekhfani (2014) [12] ทีไ่ดม้กีารคดัแยกแบคทเีรยีละลาย
ฟอสเฟตจากดนิบรเิวณรากขา้วในพื้นทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี สามารถคดัแยกแบคทเีรยีไดห้ลากหลายสายพนัธุ ์ไดแ้ก่ 
Bacillus sp., Pseudomonas sp. และ Actinomyces sp. มีค่าดชันีการละลายฟอสเฟตเท่ากบั 2.43, 2.87 และ 1.98 
และแตกต่างกบังานวจิยัของ Mohamed et al. (2019) [32] ไดค้ดัแยกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตจากดนิบรเิวณรากขา้ว
สาลี ประเทศอียปิต์ พบว่าสามารถคดัแยกแบคทีเรียได้หลากหลายสายพนัธุ์ เช่น Pantoea sp., Enterobacter sp., 
Enterobacter aerogenes มีค่าดชันีการละลายฟอสเฟตเท่ากับ 1.30, 2.00 และ 1.80 ตามล าดบั และงานวิจยัของ 
Karpagam และ Nagalakshmi (2014) [14] ได้คัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินบริเวณรากต้นมะเขอืเทศ 
พบว่าสามารถคดัแยกแบคทเีรยีไดห้ลากหลายสายพนัธุ ์เช่น Pseudomonas sp.,  Bacillus sp., Azotobacter sp. และ 
Rhizobium sp. ซึ่งมคี่าดชันีการละลายฟอสเฟตเท่ากบั 2.23, 2.15, 2.08 และ 2.11 ตามล าดบั เช่นเดยีวกบังานวจิยั
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ของ Lavakush et al. (2012) [13] ได้มีการคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินบริเวณรากข้าวในพื้นที่เมือง
พาราณส ีประเทศอินเดีย สามารถคดัแยกแบคทีเรียได้สายพันธุ์ Pseudomonas aeruginosa และ Pseudomonas 
putida มคี่าดชันีการละลายฟอสเฟตเท่ากบั 3.47 และ 3.68 ตามล าดบั นอกจากนี้ และ Nosrati et al. (2014) [15] ได้
คดัแยกแบคทเีรยีตรงึไนโตรเจนทีม่ปีระสทิธภิาพในการละลายฟอสเฟตจากดนิบรเิวณรากขา้ว ประเทศอหิร่าน พบว่า
สามารถคัดแยกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่สามารถละลายฟอสเฟตได้ 3 สปีชีส์ คือ Azotobacter chroococcum, 
Azotobacter virelandiiand และ Azotobacter Beijerinckii. มคี่าดชันีการละลายฟอสเฟตเท่ากบั 2.00, 3.50 และ 1.90 
ตามล าดบั จะเหน็ไดว้่าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตส่วนใหญ่จะเป็นแบคทเีรยีสกุล Pseudomonas sp. ทีม่คีุณสมบตัใิน
การละลายฟอสเฟตสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัแบคทเีรยีไอโซเลท UPT128 ทีจ่ดัอยู่ในแบคทเีรยีสกุล Pseudomonas sp. ซึง่
ในปัจจุบนัมีการน าแบคทเีรียละลายฟอสเฟตสกุล Pseudomonas sp. มาใช้ในการส่งเสรมิการเจริญเติบโตของพชื
มากมาย เช่นงานวจิยัของ Marcela et al. (2018) [33] พบว่ามกีารใชเ้ชือ้แบคทเีรยี Pseudomonas fluorescens BRM-
32111 และ Burkholderia pyrrocinia BRM-32113 เพื่อส่งเสริมการเจรญิเติบโตของขา้ว นอกจากนัน้ยงัมกีารศกึษา
ของ Sharma et al. (2014) [34] มกีารใชเ้ชือ้แบคทเีรยี ไดแ้ก่ Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens และ 
Azospirillum lipoferum กบัต้นกลา้ขา้ว พบว่าเชือ้แบคทเีรยีช่วยส่งเสรมิการเจรญิและเพิม่อตัราการสงัเคราะหแ์สงของ
ข้าวได้สูงกว่าข้าวที่ไม่ได้รบัเชื้อแบคทีเรีย และ อภิวฒัน์ และคณะ (2558) [35] ได้มีการศึกษาในการน าแบคทเีรยี 
Pseudomonas fluorescens ที่มีคุณสมบัติในการละลายฟอสเฟตและผลิตกรดอินโดล -3-แอซิติกมาส่งเสริมการ
เจรญิเตบิโตของต้นกล้ายางพารา พบว่าการปลูกต้นกลา้ยางพาราร่วมกบัเชือ้แบคทเีรยี Pseudomonas fluorescens 
กระตุน้การเจรญิเตบิโตของตน้กลา้ยางพารา ใหต้น้กลา้ยางพาราสงูกว่าการปลกูโดยไม่ใสเ่ชือ้แบคทเีรยี ซึง่แตกต่างกนั
ทางสถติอิย่างมนียัส าคญั ดงันัน้ การศกึษาวจิยัในครัง้นี้จงึมุ่งเน้นการคดัแยกแบคทเีรยีละลายฟอสเฟต และน าทดสอบ
คุณสมบตัใินการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื พบว่าแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตทีม่กีจิกรรมการละลายฟอสเฟตสงูสุด
อยู่ในสกุล Pseudomonas sp. ซึง่เหมาะสมทีจ่ะน ามาพฒันาเป็นปุ๋ ยชวีภาพส าหรบัการปลูกพชื เพื่อช่วยในการสง่เสรมิ
การเจรญิเตบิโตของพชืและช่วยเพิม่ผลผลติ อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิใหเ้กษตรกรหนัมาท าการเกษตรแบบยัง่ยนืมาก
ขึน้อกีดว้ย  
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การยืดระยะเวลาการแสดงออกของโปรโมเตอร ์SUC2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
รีคอมบิแนนทโ์ปรตีนท่ีหลัง่ออกมานอกเซลลใ์น Saccharomyces cerevisiae 

ปรวรี ์สนัตอิาภรณ์ และ สลลิ ชัน้โรจน์ * 

 

บทคดัย่อ 

 การผลิตรคีอมบิแนนท์โปรตีนให้หลัง่ออกภายนอกเซลล์ใน Saccharomyces cerevisiae มกัประสบปัญหา
ปรมิาณโปรตนีทีผ่ลติไดน้้อยไม่เพยีงพอต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ โดยเฉพาะเมื่อใชโ้ปรโมเตอร ์SUC2 ทีค่วบคุมการ
แสดงออกของเอนไซม์อินเวอร์เทสในยีสต์และถูกเหนี่ยวน าการแสดงออกเมื่อมีน ้ าตาลซูโครส ในงานวิจัยนี้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อยดืเวลาการแสดงออกของโปรโมเตอร ์SUC2 ส าหรบัเพิม่ปรมิาณรคีอมบแินนทโ์ปรตนีทีห่ลัง่ออกมา
ภายนอกเซลล์ยสีต์ดดัแปลงพนัธุ ์จากการศกึษาพบว่าการใชโ้ปรโมเตอร์ SUC2 ร่วมกบัเพปไทด์ส่งสญัญาณของอนิ
เวอร์เทสในการควบคุมการแสดงออกของยีน engXCA ที่โคลนจาก Xanthomonas oryzae pv. oryzae ส่งผลให้            
S. cerevisiae สามารถหลัง่เอนไซมเ์อนโดกลูคาเนสออกภายนอกเซลลไ์ดใ้นปรมิาณน้อย แต่เมื่อเตมิกลเีซอรอลแทน
ซูโครสตัง้แต่วนัที ่2 ของการเพาะเลี้ยงยสีต์ พบว่ากจิกรรมจ าเพาะของเอนไซมเ์อนโดกลูคาเนสในส่วนใสทีแ่ยกจาก
อาหารเลีย้งยสีตแ์ปลงพนัธุเ์พิม่ขึน้ในวนัที ่3 และ 5 ของการทดลองเมื่อเทยีบกบัชุดควบคุม จากผลการวจิยันี้ช่วยเพิม่
ความสามารถในการผลติรคีอมบแินนทโ์ปรตนีทีห่ลัง่ออกภายนอกเซลล ์S. cerevisiae โดยควบคุมการแสดงออกของ
โปรตนีดงักล่าวโดยใชน้ ้าตาลทรายร่วมกบักลเีซอรอล 

 

ค าส าคญั : เอนโดกลคูาเนส  ซโูครส  กลเีซอรอล  โปรโมเตอร ์SUC2  Saccharomyces cerevisiae  
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Prolonged Expression of SUC2 Promoter for Enhancement of Recombinant 
Secretory Protein Production in Saccharomyces cerevisiae 

Poravee Santiarphon and Salil Chanroj * 

 

ABSTRACT 

 The major problem for recombinant secretory protein production in Saccharomyces cerevisiae is the 
amount of secreted protein is generally inadequate for further uses. Especially, when SUC2 promoter which 
controls the expression of an invertase enzyme is induced by the presence of sucrose, is introduced in the 
plasmid construct.  Our goal is to prolong the expression regulated by SUC2 promoter for increasing the amount 
of recombinant secretory proteins in transgenic yeasts. Results indicated that using SUC2 promoter and its 
signal peptide cassette to control the expression of engXCA cloned from Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
enabled S. cerevisiae to secrete endoglucanase, yet in small quantities. To cope with this problem, we tried 
adding glycerol instead of sucrose from the second day of yeast cultivation. As expected, specific activity of 
endoglucanase in supernatant of transgenic yeast culture was increased in the third and fifth days of the 
experiment when compared to the control. This knowledge is crucial for enhancing capability of recombinant 
secretory protein production in S. cerevisiae allowing us to manage the expression of those proteins using only 
table sugar and glycerol. 

 

Keywords :  Endoglucanase  Sucrose  Glycerol  SUC2 Promoter  Saccharomyces cerevisiae   
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บทน า  

 Saccharomyces cerevisiae หรอืยสีตข์นมปังเป็นหนึ่งในจลุนิทรยีท์ีม่คีวามส าคญัและถูกศกึษามากทีส่ดุใน
โลกโดยเฉพาะการผลติเอทานอลในเชงิอุตสาหกรรม และการใชศ้กึษาวจิยัในฐานะสิง่มชีวีติยคูารโิอตตน้แบบ เน่ืองจาก
มขีอ้มลูล าดบัดเีอน็เอทัง้จโีนมและเป็นจุลนิทรยีท์ีม่คีวามสามารถในการรบัดเีอน็เอจากภายนอกไดด้ ี [1] ท าใหต้ลอด
ระยะเวลาทีผ่่านมา S. cerevisiae เป็นเป้าหมายในการปรบัปรุงพนัธุด์ว้ยเทคนิคทางเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่อยู่
เสมอ เป้าหมายการดดัแปลงพนัธุกรรมของ S. cerevisiae สว่นใหญ่จะมุ่งเน้นทีก่ารควบคุมระบบเมแทบอลซิมึเพื่อเพิม่
มลูค่าทางธุรกจิ หรอืเพื่อใชศ้กึษากลไกการท างานของโปรตนีในเซลลย์คูารโิอต [2] ในการผลติรคีอมบแินนทโ์ปรตนีใน
ระบบยสีตซ์ึง่เป็นจุลนิทรยีท์ีม่ผีนงัเซลลน์ัน้ การออกแบบชุดยนีใหโ้ปรตนีทีถู่กสงัเคราะหข์ึน้มาหลัง่ออกมานอกเซลลจ์ะ
ช่วยลดขัน้ตอนในการสกดัและท าบรสิทุธิโ์ปรตนีลงได ้ อย่างไรกต็าม S. cerevisiae สามารถผลติโปรตนีทีห่ลัง่ออกมา
นอกเซลลไ์ดน้้อยเมื่อในเลีย้งในสภาวะทีใ่ชอ้าหารเหลว [3] ท าใหก้ารศกึษากจิกรรมของเอนไซมต์อ้งอาศยัขัน้ตอนการ
ท าบรสิทุธิเ์พื่อเพิม่ความเขม้ขน้สทุธขิองโปรตนีนัน้ ๆ ดงันัน้การเลีย้ง S. cerevisiae เพื่อผลติโปรตนีทีห่ลัง่ออกมานอก
เซลลใ์หไ้ดป้รมิาณมาก ตอ้งอาศยัการออกแบบชุดยนีควบคู่กบัการปรบัระบบการเลีย้งทีเ่อือ้ใหเ้กดิการผลติโปรตนีหลัง่
ออกมานอกเซลล ์ โดยการเลอืกใชโ้ปรโมเตอรใ์นกลุ่มทีส่ามารถเหนี่ยวน าการแสดงออกได ้ เช่น GAL1 ADH2 CUP1 
และ SUC2 มกัเอือ้ให ้S. cerevisiae เจรญิเตบิโตไดด้กีว่าการใชโ้ปรโมเตอรท์ีแ่สดงออกตลอดเวลา เช่น ADH1 PGK1 
และ TEF [4] ซึง่จะสง่ผลใหม้ผีลผลติโปรตนีทีห่ลัง่ออกมานอกเซลลส์งูและง่ายต่อการเพิม่ปรมิาณการผลติต่อไป 

 โปรโมเตอร ์SUC2 เป็นโปรโมเตอรพ์บใน S. cerevisiae และยสีตช์นิดอื่น ๆ ท าหน้าทีค่วบคุมการแสดงออก
ของเอนไซมอ์นิเวอรเ์ทสทีช่่วยยอ่ยซโูครส โดย SUC2 จะท างานในสภาวะทีม่กีลโูคสต ่าหรอืไม่มกีลโูคสท าใหส้ามารถ
ควบคุมระดบัการแสดงออกไดด้ว้ยสารเคมทีีม่รีาคาถูก [5, 6] นอกจากนี้สภาวะดงักล่าวยงัชว่ยเพิม่ความหนาแน่นของ
เซลลใ์นอาหารเหลว [7, 8] โดยการใชโ้ปรโมเตอร ์SUC2 ร่วมกบัเพปไทดส์ง่สญัญาณของอนิเวอรเ์ทสสามารถเหนี่ยวน า
ใหเ้กดิการแสดงออกและหลัง่รคีอมบแินนทโ์ปรตนีออกสูภ่ายนอกเซลลไ์ด ้[9] ทัง้นี้การท างานของโปรโมเตอร ์SUC2 จะ
ไดผ้ลดเีมื่อเลีย้ง S. cerevisiae ในถงัหมกัทีส่ามารถควบคุมปรมิาณกลโูคสทีร่ะดบัความเขม้ขน้ทีแ่น่นอนได ้ ในขณะที่
การเลีย้งในหอ้งปฎบิตักิารจะประสบปัญหาเน่ืองจากโปรตนีทีห่ลัง่ออกนอกเซลลม์ปีรมิาณน้อย ซึง่สง่ผลต่อการทดสอบ
กจิกรรมของเอนไซมข์ัน้ตน้ ตวัอย่างเช่นเอนโดกลคูาเนสเป็นเอนไซมท์ีท่ าหน้าทีย่่อยโพลเีมอรข์องเซลลโูลสเป็นโอลโิก
เมอร ์ ปฏกิริยิาดงักล่าวจะสามารถวดัความแตกต่างของสารตัง้ตน้และผลติภณัฑไ์ดเ้มื่อเกดิการสะสมของสารผลติภณัฑ์
จ านวนมากซึง่ตอ้งการปรมิาณเอนโดกลคูาเนสทีส่อดคลอ้งกนั งานวจิยันี้ผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันาเทคนิคทีใ่ชใ้นการผลติรคีอม
บแินนทโ์ปรตนีทีห่ลัง่ออกนอกเซลลโ์ดยใชย้นี engXCA ทีแ่สดงออกเป็นเอนไซมเ์อนโดกลคูาเนสจาก Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae ร่วมกบัการเปลีย่นแหล่งคารบ์อนเพื่อช่วยยดืระยะเวลาการแสดงออกของโปรโมเตอร ์SUC2 ใหน้าน
ขึน้ โดยการแสดงออกเอนไซมเ์อนโดกลคูาเนสถูกเลอืกใชเ้พื่อทดสอบความสามารถในการแสดงออกและการชกัน า
เอนไซมใ์หห้ลัง่ออกมานอกเซลลภ์ายใตร้ะบบโปรโมเตอร ์SUC2 และเพปไทดส์ง่สญัญาณ SUC2 ใน S. cerevisiae 
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อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

สายพนัธุจ์ลิุนทรีย ์

 ยสีต ์Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) สายพนัธุ ์KTA 40-2 [10] ถูกเลอืกใชใ้นการทดลองนี้
เน่ืองจากเป็นสายพนัธุท์ีม่คีวามสามารถในการหลัง่โปรตนีออกมาภายนอกเซลลไ์ดด้ ี 

 Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) ไดร้บัจาก ผศ.ดร. สจุนิต ์ภทัรภวูดล คณะเกษตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 Escherichia coli (E. coli) สายพนัธุ ์DH5α ใชใ้นการเพิม่จ านวนพลาสมดิทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ 

 

การสกดัดีเอน็เอ 

 การสกดัดเีอน็เอจาก S. cerevisiae ดดัแปลงมาจากงานวจิยัของ Lõoke et al., (2011) [11] โดยเลีย้ง                
S. cerevisiae ในอาหารเหลว YPD (Yeast extract Peptone Dextrose) ขา้มคนื แลว้น าอาหารเลีย้งเชือ้ปรมิาตร 100 
µL มาปัน่เหวีย่งเพื่อแยกตะกอนเซลล ์น าตะกอนเซลลท์ีไ่ดม้าละลายในบฟัเฟอรส์ าหรบัสกดัดเีอน็เอจากยสีต ์ (200 mM 
Lithium acetate, 1% SDS, 100 mM Tris pH 8 และ 20 mM EDTA) ปรมิาตร 100 µL บม่ทีอ่ณุหภูม ิ80 oC เป็นเวลา 
5 นาท ีหลงัจากนัน้น ามาปัน่เหวีย่งเพอืแยกสว่นใสออกจากตะกอนเซลล ์ตกตะกอนดเีอน็เอดว้ยไอโซโพรพานอล ดเีอน็
เอทีไ่ดน้ าไปใชเ้ป็นแมแ่บบในเทคนิคลกูโซ่พอลเิมอเรสต่อไป 

 การสกดัดเีอน็เอจาก Xoo ดดัแปลงจาก George et al. (1997) [12] โดยเกบ็เซลลจ์าก Xoo ทีเ่ลีย้งในอาหาร
เหลว Peptone Sucrose (PS) ขา้มคนืปรมิาตร 1 mL น ามาละลายในสารละลายบฟัเฟอรส์ าหรบัสกดัดเีอน็เอ (100 mM 
Tris pH8, 100 mM Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), 250 mM Sodium chloride (NaCl), 1% (w/v) Sodium 
dodecyl sulfate (SDS) และ 1% (w/v) Polyvinylpyrrolidone (PVP)) ปรมิาตร 130 µL แลว้น าไปบ่มทีอุ่ณหภมู ิ80 oC 
เป็นเวลา 5 นาท ีเพื่อท าลายเยื่อหุม้เซลล ์น าสว่นผสมทัง้หมดมาก าจดัเศษเซลลโ์ดยเตมิสารละลายโพแทสเซยีมอะซเีตท
ความเขม้ขน้ 3 M (3 M Potassium, 5 M Acetate) ปรมิาตร 20 µL แลว้ตกตะกอนเศษเซลลด์ว้ยการปัน่เหวีย่ง น าสว่น
ใสมาตกตะกอนดเีอน็เอดว้ยไอโซโพรพานอล ดเีอน็เอทีไ่ดจ้ะถูกใชเ้ป็นแมแ่บบในเทคนิคลกูโซ่พอลเิมอเรส 

 

ตารางท่ี 1 ไพรเมอรส์ าหรบัใชใ้นเทคนิคลกูโซ่พอลเิมอเรส 

ไพรเมอร ์ ล าดบัเบส ดีเอน็เอแม่แบบ ผลิตภณัฑ์ อ้างอิง 

f1ori-SUC2-F CTACAGGGCGCGTGGGGATGATCCACT 

AGTTTCAGGGCCTTGCATATACT 

S. cerevisiae 

SUC2 

NM_001179510 

 

HR-SUC2p 

(1,130 bp) 

การทดลองนี้ 

SUC2-CYC1-R ACCGAGGAGAGGGTTAGGGATAGGCTTA 

CCGGATCCGACCAAAGGTCTATCGCTAG 

  

SUC2-engXCA-F GCTGGTTTTGCAGCCAAAATATCTGCA Xoo 
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TCATATTCGATCAGCAAAAACAA engXCA 

AE013598  

 

HR-SUC2p-
engXCA 

(1,414 bp) 

การทดลองนี้ 

engXCA-CYC1-R GGCCCTCTAGGATCAGCGGGTTTAAAC 

TCATCAGCTTGCCGCGCAGTAGC 

SUC2-F ACATACTAAGACATTTACCGTATGG 

 

pDYPHSUC2p,  

pDYPHSUC2p-engXCA 

SUC2p 

(1,128 bp) 
SUC2p::engXCA 

(2,467 bp) 

การทดลองนี้ 

CYC1-R GTCCCAAAACCTTCTCAAGC 

 

 

การสรา้งเวคเตอรเ์พื่อการแสดงออกยีน engXCA 

 เวคเตอร ์pDYPHSUC2p-engXCA (รปูที ่1) ถูกสรา้งขึน้ผ่านเทคนิคโฮโมโลกสัรคีอมบเินชัน่ในยสีต ์ [13] ยนี
แต่ละชนิดทีใ่ชใ้นการทดลองนี้ถกูสงัเคราะหด์ว้ยเทคนคิลกูโซ่พอรเิมอเลสโดยใชไ้พรเมอรด์งัตารางที ่1 ยนี HR-SUC2p 
ใชใ้นการแทรกโปรโมเตอร ์ SUC2 และเพปไทดส์ง่สญัญาณเขา้สูพ่ลาสมดิตัง้ตน้ pDYPHCHX20 [10] เพื่อสรา้ง 

pDYPHSUC2p พลาสมดิ pDYPHSUC2p จะถูกสกดัจากเซลลย์สีตแ์ลว้น าไปเพิม่จ านวนใน E. coli DH5α ก่อนจะถูก
น ามาใชใ้นเทคนิคโฮโมโลกสัรคีอมบเินชัน่ร่วมกบัยนี HR-SUC2p-engXCA เพื่อสรา้งเวคเตอร ์ pDYPHSUC2p-
engXCA การแทรกของยนีจะถูกตรวจสอบดว้ยเทคนิคลกูโซพ่อรเิมอเลสโดยใชไ้พรเมอร ์SUC2-F และ CYC1-R โดยใช้
ดเีอน็เอทีส่กดัจากยสีตแ์ปลงพนัธุเ์ป็นแมแ่บบ สามารถวดัขนาดของผลติภณัฑท์ีไ่ดด้ว้ยการเปรยีบเทยีบกบัดเีอน็เอ
มาตรฐาน (VC 1kb DNA Ladder, VIVANTIS) 

 

การส่งถ่ายยีนเข้าสู่เซลล ์S. cerevisiae ด้วยวิธี Lithium acetate/ ssDNA carrier 

 การถ่ายดเีอน็เอเขา้สูเ่ซลลย์สีตด์ดัแปลงมาจากวธิ ี LiAc /ssDNA carrier [14] โดยการน าเซลลย์สีตท์ีเ่ลีย้งใน
อาหารเหลว YPD ทีอ่ยูใ่นระยะแรกทีเ่พิม่จ านวนอย่างรวดเรว็ (log phase) มาปรบัความหนาแน่นของเซลล ์ เป็น 100 
เท่าในน ้ากลัน่ปลอดเชือ้ น าสารละลายเซลล ์10 µL เตมิบฟัเฟอรส์ าหรบัถ่ายดเีอน็เอเขา้สูย่สีต ์(36% (w/v) Polyethylene 
Glycol 3350 (PEG), 0.1 M Lithium acetate (LiAc), 0.3 mg/mL Single stranded DNA (ssDNA), ) 70 µL และดเีอน็
เอตวัอย่าง 10 µL ก่อนน าไปบม่ทีอุ่ณหภมู ิ42 oC เป็นเวลา 30 นาท ีโดยยสีตส์ายพนัธุ ์KTA 40-2 ทีไ่ดร้บัพลาสมดิจะ
เจรญิเตบิโตไดบ้นอาหาร Yeast Nitrogen Base (YNB) ทีไ่ม่ม ีUracil เป็นสว่นประกอบ 
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รปูท่ี 1 พลาสมดิ pDYPHSUC2p-engXCA ทีใ่ชใ้นการแสดงออกยนี engXCA ใน S. cerevisiae ภายใตก้ารควบคมุของ
โปรโมเตอร ์SUC2 (Suc2p) โดยม ีURA3 เป็นยนีคดัเลอืกใน S. cerevisiae และ AmpR เป็นยนีคดัเลอืกใน E. coli 

 

การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซมเ์ซลลูเลสด้วยคองโกเรด 

 กจิกรรมของเอนไซมเ์ซลลเูลสทีห่ลัง่ออกมานอกเซลลส์ามารถตรวจสอบไดจ้ากการใชค้องโกเรดยอ้มสอีาหาร
เลีย้งเชือ้ทีม่สีว่นประกอบของเซลลโูลส [15] ยสีตท์ีไ่ดร้บัเวคเตอร ์pDYPHSUC2p-engXCA จะถูกน ามาเลีย้งในอาหาร
เหลว YNB ทีม่กีลโูคสเป็นแหล่งคารบ์อนขา้มคนื กน ามาลา้งดว้ยน ้ากลัน่ปลอดเชือ้ และปรบัความหนาแน่นของเซลลใ์ห้
ได ้1 × 107 CFU/mL (1 OD600) จากนัน้สารแขวนลอยเซลลท์ีไ่ดจ้ านวน 5 µL หยดลงบนอาหารแขง็ YNB ทีม่เีซลลโูลส
เป็นองคป์ระกอบ (0.5% CMC) น าไปเลีย้งเป็นเวลา 5 วนั ทีอุ่ณหภูม ิ30 oC เมื่อตอ้งการทดสอบจะท าการลา้งโคโลนีบน
อาหารออกดว้ยน ้ากลัน่ก่อนจะเทสารละลายคองโกเรด (0.1% Congo red) ใหท้ว่มแลว้ทิง้ไว ้30 นาท ีทีอุ่ณหภมูหิอ้ง 
เตมิสารละลายโซเดยีมคลอไรด ์(1 M NaCl) เพื่อลา้งส ีและลา้งตวัอย่างดว้ยกรดไฮโดรคลอรกิ (1 M HCl) จะชว่ยใหเ้หน็
ความแตกต่างของวงใส (clear zone) ไดช้ดัเจนขึน้ จากการเปลีย่นสขีองคองโกเรดจากสแีดงเป็นสนี ้าเงนิ 

การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซมเ์อนโดกลูคาเนสด้วย Ostazin brilliant red H-3B hydroxyethylcellulose 

 ยสีตท์ีไ่ดร้บัพลาสมดิ pDYPHSUC2p-engXCA จะถูกเลีย้งในอาหารเหลว YNB ทีม่แีหล่งคารบ์อนเป็นกลโูคส
ขา้มคนืแล้วจงึน ามาเลีย้งต่อในอาหารเหลว YNB ที่มซีูโคลส 2% (w/v) โดยปรบัความหนาแน่นของเซลล์ใหไ้ด้ 0.1 × 
107 CFU/mL (0.1 OD600) เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการผลติโปรตนีและหลัง่ออกมาภายนอกเซลล ์เตมิซูโครส 2% (w/v) หรอื        
กลเีซอรอล 3% (v/v) ทุก ๆ 24 ชัว่โมง ส่วนใสจะถูกน ามาแยกเซลล์ออกด้วยการปัน่เหวี่ยงก่อนจะถูกน ามาปัน่แยก
โปรตนีในคอลมัน์เลอืกผ่านขนาด 3 kDa (Sigma-Aldrich) เพื่อเพิม่ความเขม้ขน้ของโปรตนี สารละลายทีไ่ดจ้ะถูกน าไป
วดัปรมิาณโปรตนีด้วยวธิขีองแบรดฟอรด์ [16] กจิกรรมของเอนไซมจ์ะถูกวดัจากปฏกิริยิาระหว่างเอนไซมเ์อนโดกลู
คาเนสกบัสารตัง้ต้น Ostazin brilliant red H-3B hydroxyethylcellulose (OBR-HEC) ในสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์ 
(2.5 mg/mL OBR-HEC, 25 mM Phosphate buffer pH 7) ที่อุณหภูม ิ30 oC เป็นเวลา 3 วนั หยุดปฎิกิริยาด้วยการ
เติมเอทานอลเข้มข้น 99% ในอัตราส่วน 3:1 น าไปปัน่เหวี่ยงเพื่อแยก OBR-HEC ที่เหลือจากปฏิกิริยาออกจาก
สารละลายแลว้น าสว่นใสมาวดัค่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 545 nm  

 



33 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 การสรา้งเวคเตอรเ์พื่อการแสดงออกยีน engXCA ด้วยเทคนิคโฮโมโลกสัรีคอมบิเนชัน่ 

 การสรา้งเวคเตอร ์pDYPHSUC2p-engXCA ในเซลลข์อง S. cerevisiae สายพนัธุ ์KTA 40-2  โดยใชชุ้ดยนี 
HR-SUC2p-engXCA และเวคเตอร ์pDYPHSUC2p ทีแ่ทรกโปรโมเตอร ์SUC2 และเพปไทดส์ง่สญัญาณ ส าหรบัใช้
แทรกยนีทีส่นใจ (ไม่ไดแ้สดงผลการทดลอง) โดยสามารถตรวจสอบขนาดของผลติภณัฑจ์ากปฏกิริยิาลกูโซ่พอลเิมอเรส 
ซึง่มขีนาด 2,467 คู่เบส เมื่อใชคู้ไ่พรเมอร ์SUC2-F และ CYC1-R (รปูที ่2B) ขนาดของผลติภณัฑท์ีพ่บมขีนาดใหญ่
กว่าผลติภณัฑจ์ากพลาสมดิตัง้ตน้ pDYPHSUC2p ซึง่มขีนาด 1,128 คู่เบสเป็นจ านวน 1,339 คู่เบส สอดคลอ้งกบั
ขนาดของยนี engXCA จาก Xoo ในฐานขอ้มลูของ NCBI (XOO4019) คาดว่าชุดยนี HR-SUC2p-engXCA สามารถ
เหนี่ยวน าใหเ้กดิการแทรกยนี engXCA เขา้สูพ่ลาสมดิ pDYPHSUC2p ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2 การตรวจสอบการแทรกตวัของยนี engXCA ทีโ่คลนจาก Xoo เขา้สูพ่ลาสมดิ pDYPHSUC2p และผ่าน
กระบวนการโฮโมโลกสัรคีอมบเินชัน่ในยสีต ์ โดยใชเ้ทคนิคลกูโซ่พอลเิมอเรสดว้ยคู่ไพรเมอร ์ SUC2-F และ CYC1-R 
และการตรวจสอบกจิกรรมเอนไซมเ์อนโดกลคูาเนส A) ผลติภณัฑพ์ซีอีารท์ีไ่ดจ้ากยสีตท์ีไ่ดร้บัพลาสมดิ pDYPHSUC2p 
B) ผลติภณัฑพ์ซีอีารท์ีไ่ดจ้ากยสีตท์ีม่กีารสรา้งรคีอมบแินนทพ์ลาสมดิ pDYPHSUC2p-engXCA C) วงใสทีเ่กดิจาก
กจิกรรมเอนไซมเ์อนโดกลคูาเนสในยสีตแ์ปลงพนัธุท์ีไ่ดร้บัพลาสมดิ pDYPHSUC2p-engXC (ขวา) ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ 
engXCA จาก Xoo สามารถแสดงออกไดใ้นยสีต ์และเอนโดกลคูาเนสมกีารหลัง่ออกมาภายนอกเซลล์ 
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การแสดงออกของเอนไซมเ์อนโดกลูคาเนสท่ีควบคมุโดยโปรโมเตอร ์SUC2 

 คดัเลอืกโคโลนีเดีย่วทีม่ผีลการทดสอบการแทรกของยนี engXCA เป็นบวก จ านวน 3 โคโลนีมาทดสอบการ
ย่อยเซลลโูลสบนอาหารแขง็โดยใชส้ยีอ้มคองโกเรด พบว่าการเกดิวงใสจากกจิกรรมของเอนไซมส์ามารถมองเหน็ได้
จากทุกโคโลนี (ไม่ไดแ้สดงขอ้มลู) โดยวงใสทีเ่กดิจากกจิกรรมของเอนไซมเ์อนโดกลคูาเนสจะท าใหเ้กดิพืน้ทีส่อี่อน
บรเิวณรอบพืน้ทีโ่คโลนี ซึง่สามารถแยกความแตกต่างไดช้ดัเจนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัชุดควบคมุ (S. cerevisiae ทีไ่ดร้บัพ
ลาสมดิ pDYPHSUC2p) (รปูที ่ 2C) ผูว้จิยัจงึเลอืกยสีตโ์คลนที ่ 1 ซึง่มสีดัสว่นของวงใสต่อขนาดโคโลนีมากทีส่ดุมา
ท าการศกึษาต่อ การเกดิเคลยีรโ์ซนบนอาหารแขง็แสดงใหเ้หน็วา่โปรโมเตอร ์SUC2 สามารถควบคุมการแสดงออกของ
ยนี engXCA ได ้ และการเชือ่มยนี engXCA เขา้กบัเพปไทดส์ง่สญัญาณของอนิเวอรเ์ทสช่วยใหโ้ปรตนีตรวจสอบ
สญัญาณในไซโตซอลน าเอนไซมเ์อนโดกลคูาเนสทีส่รา้งขึน้ใหมเ่ขา้สูเ่อนโดพลาสมกิเรตคิลูมัและเกดิการหลัง่ออกมา
ภายนอกเซลลไ์ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3 ผลการแสดงออกของเอนไซมเ์อนโดกลคูาเนสใน  S. cerevisiae ทีไ่ดร้บัพลาสมดิ pDYPHSUC2p เลีย้งในอาหาร
เหลว YNB ทีม่กีารเตมิซโูครส 2% (w/v) ทุก 24 ชัว่โมงเปรยีบเทยีบกบั pDYPHSUC2p-engXCA ทีเ่ลีย้งในอาหารเหลว 
YNB ทีม่ซีโูครส 2% (w/v) ในวนัแรกแลว้เตมิซโูครส 2% (w/v) หรอื กลเีซอรอล 3% (v/v) ต่อเนื่องทุก 24 ชัว่โมง 
ก าหนดให ้ 1 AU (Arbitrary Unit) เท่ากบัปรมิาณของเอนไซมท์ีท่ าใหค้่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 545 nm 
เพิม่ขึน้เท่ากบั 1 ภายในระยะเวลา 24 ชัว่โมง (ผลการทดลองทีน่ ามาแสดงเป็นตวัแทนของ 2 ผลการทดลองอสิระที่
ใหผ้ลการทดลองไปในทศิทางเดยีวกนั) 
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การท างานของโปรโมเตอร ์SUC2 ท่ีถกูเหน่ียวน าให้เกิดการแสดงออกด้วยซูโครส  

 จากการวดักจิกรรมของเอนไซมเ์อนโดกลคูาเนสกบัสารตัง้ตน้ OBR-HEC โดยใชต้วัอย่างเอนไซมจ์ากสว่นใส
ของอาหารเหลว YNB ทีม่ซีโูครส 2% เป็นแหล่งคารบ์อนในการเลีย้ง S. cerevisiae โดยมกีารเตมิซโูครสเพิม่ขึน้ 2% ทุก 
24 ชัว่โมง พบว่าภายใน 24 ชัว่โมงหลงัเหนี่ยวน าใหเ้กดิการแสดงออกของโปรตนีในยสีต ์กจิกรรมจ าเพาะของเอนไซม์
ทีว่ดัไดจ้ากสว่นใสทีแ่ยกจากอาหารเหลวทีใ่ชเ้ลีย้งยสีตด์ดัแปลงพนัธุท์ีไ่ดร้บัเวคเตอร ์pDYPHSUC2p-engXCA มคีวาม
แตกต่างจากชุดควบคุมทีใ่ช ้ S. cerevisiae ทีไ่ดร้บัเวคเตอร ์ pDYPHSUC2p (รปูที ่ 3) แสดงใหเ้หน็ว่าน ้าตาลซโูครส
สามารถใชเ้หนี่ยวน าการท างานของโปรโมเตอร ์ SUC2 ใหเ้ริม่การแสดงออกยนี engXCA ได ้ อย่างไรกต็ามกจิกรรม
จ าเพาะของเอนไซมท์ีว่ดัไดจ้ากสว่นใสทีแ่ยกจากอาหารเหลวทีใ่ชเ้ลีย้งยสีตล์ดลงในวนัที ่ 3 แมจ้ะมกีารเตมิซโูครสเป็น
แหล่งคารบ์อนทุกๆ 24 ชัว่โมง (รปูที ่3) และไมแ่ตกต่างจากชุดทดลองทีไ่มม่กีารเตมิน ้าตาลซโูครส (ไม่ไดแ้สดงขอ้มลู) 
ผูว้จิยัคาดว่าสาเหตุอาจมาจากการสะสมของน ้าตาลกลโูคสทีย่สีตใ์ชไ้มห่มดในอาหารเลีย้งเชือ้ YNB จนมคีวามเขม้ขน้
สงูกว่า 0.01% ซึง่จะมผีลยบัยัง้การแสดงออกของโปรโมเตอร ์SUC2 [5, 6] และสาเหตุทีเ่กดิการสะสมของกลโูคสนัน้อาจ
มาจากเอนไซมอ์นิเวอรเ์ทสทีถู่กถอดและแปลรหสัมาจากยนี SUC2 ในจโีนมของยสีต ์ โดยเอนไซมอ์นิเวอรเ์ทสจะย่อย
ซโูครสเป็นกลโูคสและฟรุคโตสควบคู่กบัการท างานของรคีอมบแินนทโ์ปรตนีทีถู่กควบคุมการแสดงออกดว้ยโปรโมเตอร ์
SUC2 เช่นเดยีวกนั [6] การสะสมของอนิเวอรเ์ทสในอาหารท าใหซ้โูครสทีเ่ตมิลงไปถูกเปลีย่นเป็นน ้าตาลโมเลกุลเดีย่ว
ไดท้นัทแีตกต่างจากชว่งแรกของการเลีย้งทีก่ารสะสมของอนิเวอรเ์ทสต ่า ในขณะเดยีวกนั S. cerevisiae เจรญิเตบิโตได้
จ ากดัในสภาวะทีอ่ยูใ่นอาหารเหลว เมื่อเซลลข์อง S. cerevisiae เพิม่จ านวนจนหนาแน่นระดบัหนึ่งเซลลจ์ะเขา้สูร่ะยะ
คงที ่ [18, 19] การหยุดเพิม่จ านวนของยสีตท์ าใหเ้กดิการสะสมกลโูคสและมผีลใหย้บัยัง้การท างานของโปรโมเตอร ์
SUC2 

การเปล่ียนแหล่งคารบ์อนสามารถรกัษาระดบัการแสดงออกของโปรโมเตอร ์SUC2  

 จากขอ้สนันิษฐานว่าการสะสมของกลโูคสท าใหเ้กดิการยบัยัง้การแสดงออกของโปรโมเตอร ์ SUC2 ผูว้จิยัจงึ
คาดว่าการเตมิแหล่งคารบ์อนทีไ่ม่มผีลในการยบัยัง้การท างานของโปรโมเตอร ์SUC2 เช่น กาแลคโตส และ กลเีซอรอล 
[6] จะช่วยยดืเวลาการแสดงออกและเพิม่การสะสมของเอนไซมเ์อนโดกลคูาเนสในอาหารเหลวได ้ โดยกลเีซอรอลถูก
เลอืกมาใชเ้น่ืองจากเอนไซมอ์นิเวอรเ์ทส (SUC2) แสดงออกในอาหารทีม่กีลเีซอรอลเป็นแหล่งคารบ์อนมากกว่าอาหารที่
ใชก้าแลคโตสเป็นแหล่งคารบ์อน [6] โดยท าการทดลองเลีย้ง S. cerevisiae ทีไ่ดร้บั pDYPHSUC2p-engXCA ในอาหาร
เหลว YNB ทีม่ซีโูครสเป็นแหล่งคารบ์อนเพื่อเหนี่ยวน าใหเ้กดิการแสดงออกของโปรโมเตอร ์SUC2 แลว้เตมิกลเีซอรอล
ทุก 24 ชัว่โมงเป็นเวลา 5 วนั เพื่อหลกีเลีย่งการสะสมของน ้าตาลทีอ่าจรบกวนการแสดงออก ผลการทดลองทีพ่บ
สอดคลอ้งกบัขอ้สมมุตฐิาน (รปูที ่3) โดยพบว่าค่ากจิกรรมจ าเพาะของเอนไซมร์ะหว่างเอนโดกลคูาเนสและ OBR-HEC 
ทีว่ดัไดใ้นวนัที ่3 ของชุดทดลองทีม่กีารเตมิกลเีซอรอลทดแทนซโูครสมคี่าสงูกว่าชุดควบคุมทีม่กีารเตมิซโูครสเป็นแหล่ง
คารบ์อนเพยีงชนิดเดยีว โดยกจิกรรมจ าเพาะของเอนไซมท์ีว่ดัไดเ้ริม่ลดลงในวนัที ่5 อาจเน่ืองมาจากการใชก้ลเีซอรอล
เป็นแหล่งอาหารในวนัที ่2 เป็นตน้ไปชว่ยเพิม่ปรมิาณโปรตนีทีผ่ลติไดเ้น่ืองจาก S. cerevisiae ใชก้ลเีซอรอลเป็นแหล่ง
คารบ์อนไดไ้ม่ด ี [20] สง่ผลใหก้ารเจรญิเตบิโตของยสีตล์ดลง ยสีตเ์ขา้สูร่ะยะคงทีช่า้ลงโดยทีย่งัมอีาหารเพยีงพอแก่การ
สงัเคราะหโ์ปรตนี ในขณะทีน่ ้าตาลทีเ่หลอือยู่ในอาหารเพยีงพอต่อการกระตุน้การท างานของโปรโมเตอร ์ SUC2 การ
สะสมของกลเีซอรอลในอาหารเลีย้งเชือ้สามารถช่วยปกป้องโปรตนีจากการเสยีสภาพ [21] เมือ่รวมทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั
ระบบการเลีย้งทีม่กีารใชซ้โูครสร่วมกบักลเีซอรอลช่วยยดืระยะเวลาการแสดงออกและการสะสมของรคีอมบแินนท์
โปรตนีทีห่ลัง่ออกมานอกเซลลใ์นอาหารได ้ 
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สรปุผลการทดลอง 

 การเลีย้ง Saccharomyces cerevisiae เพื่อผลติรคีอมบแินนทโ์ปรตนีภายนอกเซลลโ์ดยใชโ้ปรโมเตอร ์SUC2 
และยนี engXCA เป็นตน้แบบนัน้พบปัญหาหลกั 2 ประการคอื 1) S. cerevisiae จะหยุดการเจรญิเตบิโตและการ
สงัเคราะหโ์ปรตนีเมื่อแหล่งคารบ์อนหมดลงท าใหต้อ้งมกีารเตมิอาหารเพื่อรกัษาระดบัการแสดงออกของโปรตนี ซึง่การ
เตมิอาหารทีม่นี ้าตาลเป็นองคป์ระกอบสง่ผลใหเ้ซลลเ์จรญิเตบิโตจนเขา้เขา้สูร่ะยะการเจรญิเตบิโตคงทีแ่ละ 2) การยบัยัง้
การแสดงออกของโปรโมเตอรแ์บบยอ้นกลบัดว้ยผลติภณัฑท์ีไ่ด ้(กลโูคส) สง่ผลใหร้คีอมบแินนทโ์ปรตนีทีห่ลัง่ออกมาใน
อาหารเลีย้งเชือ้มปีรมิาณน้อย จากการศกึษาพบว่าการเปลีย่นแหล่งคารบ์อนของ S. cerevisiae เป็นกลเีซอรอลในช่วง
กลางถงึปลายของระยะการเจรญิเตบิโตแบบทวคีณู (log phase) ช่วยยดืระยะเวลาการแสดงออกของโปรโมเตอร ์SUC2 
โดยอาจเกดิจากการกระตุน้ไม่ใหเ้ซลลเ์ขา้สูร่ะยะการเจรญิเตบิโตคงที ่ (stationary phase) และช่วยเพิม่ปรมิาณของรี
คอมบแินนทโ์ปรตนีทีห่ลัง่ออกมานอกเซลลไ์ด ้ การคน้พบนี้สามารถน าไปปรบัใชใ้นการศกึษาการแสดงออกของรคีอม
บแินนทโ์ปรตนีทีผ่ลติโดย S. cerevisiae ภายใตก้ารควบคุมของโปรโมเตอร ์ SUC2 ในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร หรอืการ
ผลติโปรตนีทีห่ลัง่ออกมานอกเซลลใ์นระดบัอุตสาหกรรม โดยใชส้ารกระตุน้และควบคมุการแสดงออกทีม่รีาคาถูก ไดแ้ก่ 
น ้าตาลทราย และกลเีซอรอล ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาในเชงิพาณิชยต่์อไป 
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Garlic Oil Granules Coated with Enteric Polymer: Effects on Antimicrobial 
Properties In Vitro 

P. Rodjan1*, S. Wattanasit2, D. Faroongsarng3, K. Thongprajukaew4, and J. Jeenkeawpieam5 

 

ABSTRACT 

Garlic oil and its active components are widely used as natural antimicrobial agents, but their applications to 
livestock growth promotion are limited by unappetizing smell, rapid volatility, and difficult mixing into the feed. 
To overcome these limitations, polymer-coated granules were produced with an adsorbent powder. 
Experimentally, it was found that the coated granules (CGs) with oil:powder ratio of 1:2 possessed optimal oil 
loading (0.26 g garlic oil/g granule) as well as yield (81.07%). The CGs exhibited antimicrobial activity due to 
the loaded garlic oil against Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Salmonella enterica Serovar 
Typhimurium that are associated with poultry diseases, contributing to therapeutic efficacy. In conclusion, garlic 
oil was successfully loaded in coated granules and showed its effects on gastrointestinal pathogenic bacteria 
in poultry. Therefore, the CGs could be further evaluated for oral in-feed administration.  

 

Keywords: Antimicrobial activity, Garlic oil, Pathogenic bacteria, Polymer coated granules  
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Introduction 

Antibiotics at subtherapeutic doses are continuously used in animal production to decrease susceptibility to 
pathogens and diseases to improve meat and egg production [1]. However, many studies have indicated 
potential side effects, i.e., antibiotic residues contaminating the product and/or drug resistance of pathogens,  
contributing to human health problems [2]. So, feeding with dietary antibiotic supplementation to promote animal 
production for consumption and sanitation has been banned from import into the European countries [3]. 
Escherichia coli and Salmonella spp.; however, are two opportunistic pathogenic bacteria that cause severe 
and life-threatening infections. Particularly, E. coli, which lives in human and animal intestinal tracts, produces 
a Shiga toxin causing severe illness in humans [4]. Salmonella spp., which ranks as the second among 
significant bacteria, causes gastrointestinal infections when the food has been contaminated with human or 
animal feces carrying these pathogenic bacteria, with diarrhea, abdominal cramps, or fever [5].  

The garlic oil organosulfur compounds, allicin, diallyl disulfide, diallyl trisulfide, and many other garlic sulfides, 
contribute antimicrobial properties [6]. While essential oils are effective against a number of microbes owing to 
the hydrophobic nature that allows them to penetrate microbial cells and cause alterations in structure and 
function [7], the direct combination of essential oils to feed is limited by the physicochemical properties that 
make them poorly bioavailable in the gastrointestinal tract (GIT) of an animal [3]. Moreover, the organosulfur 
compounds in garlic essential oil are very volatile, insoluble or poorly soluble in water, prone to oxidation. 
Moreover, garlic essential oil also has a strong fragrance [8]. In the last decade, many studies have sought to 
overcome the above limitations. A simple and relatively straightforward approach is by granulation and coating 
with a polymer. The enteric polymer coating plays an important role because it is responsible for protecting the 
oil and enabling controlled release [9]. Ma et al. (2016) [3] demonstrated that granule coating with a pH-
responsive enteric polymer performed site-specific release of cinnamon essential oil. The oil was chiefly kept 
in simulated gastric fluid and was released swiftly (80% release in under 2 h in simulated intestinal fluids). 
Therefore, polymers selected to match the objectives can make good candidates for controlled drug delivery in 
animal GIT [10]. 

Hence, the present investigation was undertaken to explore the potential of such granules on antimicrobial 
activity of the coated garlic oil loaded core granules compared with free garlic oil.  

 

Materials and Methods    

Materials: Garlic essential oil was obtained from Thai-China Flavours and Fragrances Industry CO., LTD. (Phra 
Nakhon Si Ayutthaya, Thailand). The following chemicals were purchased from Sigma-Aldrich and Merck GmbH 
(Steinheim, Germany): Eudragit®S100 (pH-responsive enteric polymer), microcrystalline celluloses (MCC), and 
magnesium aluminum silicate (MAS). Other chemicals in this experiment were of analytical grade. The Muller 
Hinton agar (MHA, Difco) and Luria–Bertani (LB, Difco) medium were purchased from BD Biosciences. The 
tetracycline powder was purchased as an analytical powder from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). 
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Selection of oil adsorbing powders: Oil adsorbing capacities of three types of powder, namely corn starch, 
MCC and MAS, were determined and these were selected for core granule preparation. Firstly, garlic oil (GO) 
was mixed with each type of powder in various ratios of GO to powder as shown in Table 1. The determination 
of oil loading capacity has followed the method suggested by Zamani et al. (2015) [10] with slight modifications. 
Briefly, one g of sample was extracted with ethanol. The sample was mixed well using a vortex mixer and left 
overnight at room temperature. The supernatant was then evaporated under vacuum at 37°C using a rotary 
evaporator and reconstituted with 1 ml of ethanol. The oil loading capability in prepared samples was calculated 
in the following manner: oil loading (g garlic oil/g sample) = weight of bottle with dried oil – weight of an empty 
bottle. 

Granulation and coating: Based on oil loading capacity results, the proportion (1:2) of GO and MAS powder 
were chosen to form granules. To prepare 100 g of GO containing granules, the mixture was forced through 
an 0.5-mm sieve by a twin-screw extruder to produce granules. Then, 100 g of spherical granules were chosen 
by an 0.5 mm diameter sieve separator machine, and the granules were coated with Eudragit® S100 solution 
by using a fluidized bed coating machine (Glatt GmbH, Western, Germany, BRD). A coating solution had 20 g 
Eudragit® S100 powder dissolved in 200 ml propan-2-ol (1 % w/v). The coating machine was set for an outlet 
air temperature of 35 oC, spraying air at 1.5 bar, and pressure difference over outlet filter of 5 kPa. The outlet 
air flap was set to 45 Auf, together with automatic shaking. The oil remaining in the coated granules (CGs) was 
determined as the method described above.  

Antimicrobial activity assay of GO containing CG: The in vitro antibacterial activities of GO and enteric 
polymer-coated granules containing GO were assessed against three types of bacteria by using the agar disc 
diffusion method. The pure reference strains of microorganisms causing foodborne illness consisted of 
Staphylococcus aureus ATCC25923 that is gram-positive strain, Escherichia coli ATCC25922 and Salmonella 
enterica Serovar Typhimurium DMS15674 which are gram-negative strains. 

Sample preparation: The GO, CGs, uncoated granules, and gradient without garlic oil were dissolved in 100 
% isopropanol (v/v) to prepare stock solutions, after which they were combined for total solubility. In the 
bioassay of this study, the stock solutions of garlic oils were diluted with 25% isopropanol (1:2) and sterilized 
by filtration using a 0.45 µm porous sterile membrane. 

Preparation of test organisms: Bacterial inoculums were obtained from reference stock culture inoculated in 
LB medium, which was incubated for 18-24 h at 37oC. From the freshly grown cultures, decimal dilutions were 
made in sterile 0.85% normal saline solution, up to the concentration of 106 CFU/ml, used for testing garlic oils. 

Screening of antibacterial activity: Antimicrobial activity was assayed by using the agar diffusion method as 
described in the method of CLSI (2019) [11] with some modifications. Briefly, the MHA was inoculated with 
bacterial inoculum (106 CFU/ml) and spread over the plates. After inoculum absorption by agar, sterile filter 
discs made from Whatman with 6 mm diameter were soaked with 10 µl of 500 µl/ml of GO and 500 mg/ml of 
coated and uncoated garlic oil containing granules and gradient solutions, respectively. The qualitative controls 
included a negative control (tested bacteria with 25% isopropanol solution), and positive control (tested bacteria 
with 10 µg/ml tetracycline). The tested plates were incubated at 37oC for 15 h. After the incubation period, the 
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mean diameter of the inhibition zone where the test microorganism did not grow (clearly visible inhibition zone) 
was measured in millimeters for each disc and recorded for + (inhibition) or – (no inhibition). Assays in these 
studies were repeated twice, and the experimental results (mm zone of inhibition) are presented as mean ± 
SD. 

Minimal inhibitory concentrations of free garlic oil and coated granules on pathogenic bacteria: The MICs 
of the free garlic oil and coated granules were assayed by the disc diffusion method. The tests were performed 
similar to the previous screening tests of the solutions, except for the 2-fold serial dilutions prepared, ranging 
3.91-250 µl/ml for GO and 7.8125-250 mg/ml for the granules. The paper discdisc had 10 µl of each dilution. 
Tetracycline and 25% isopropanol were used as positive control and negative control, respectively. After 
incubation under appropriate conditions, the lowest concentration of the solution that inhibited growth was 
recorded as the MIC value. If there was no inhibition at the maximum concentration, then “MIC > the maximum 
concentration” was recorded. 

 

Results and Discussion 

Oil retention capacity of prepared granules: The highest oil adsorption was found for the MAS powder at 1:2 
(oil:powder) ratio, as seen in Table 1, so it had the highest capacity to hold oil without leaking it out when 
tested by pressing on a sheet of paper. The ratio showed that its oil retention was approximately 0.32±0.02 g 
garlic oil/g sample. MAS functioned as an absorbent with a high ability to absorb liquids [12]. MAS layers could 
be separated when they were hydrated in a liquid. It acted as an absorbent and viscosity-increasing agent for 
water [13]. Ma et al. (2016) [3] reported that the granule formulation affected the size distribution primarily by 
the degree of liquid saturation of MAS powder. Although the study demonstrated that corn and MCC powders 
at the ratio of  1:2 (oil:powder) seemed to hold the oil, they failed in the test on a paper sheet where the powder 
surfaces appeared wet with oil. In this current study, the results show that percentage yield according to 
particles pressed through a sieve by the twin-screw extruder and percentage yields of CGs were high (around 
74% and 81%, respectively). However, it was found that the oil contained in CGs was decreased by 13.3% 
compared with uncoated granules, as shown in Table 2.  

Encapsulation is normally carried out by employing a vacuum oven or spray dryer, and the heating causes loss 
of active ingredients before or during the encapsulation [14]. Previous studies have shown that long coating 
times and complex processes could contribute to some loss of volatile or active components [3]. Moreover, the 
main compounds in essential oils, responsible for the functional properties, are volatile and sensitive to oxygen, 
moisture, and heat, and their stability is affected by various processes [15]. In this current study, it is likely that 
reduced oil content and loss of active compounds in the uncoated granules were due to the heat exposure in 
extrusion and coated granules during polymer coating. Thus, further investigation of alternative coating options 
such as dry coating may be needed to overcome this limitation. 
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Table 1. The GO-adsorbing capacities of various powders 
Concentration of GO 

(%) 

Type of powder 

(PD) 

GO:PD 

ratio 

Problems found GO-adsorbing capacity 

(g/g ratio) 

100 Corn starch 1:1 Oil spills – 

100 Corn starch 1:2 Oil leaked out – 

100 MCC 1:1 Oil spills – 

100 MCC 1:2 Oil leaked out – 

100 MAS 1:1 Oil spills – 

100 MAS 1:2 No 0.32±0.02 

Values presented as average ± SD (n = 3). 

 

Table 2. The granule characteristics and properties in the present investigation 

Characteristic Value 
Yield of 0.5 mm granule size (%) 74.40±2.13 
CGs yield (%) 81.07±2.14 
GO-retaining capacity  
Uncoated granules (g/g granule) 0.30±0.01 
CGs (g/g granule) 0.26±0.01 
Values presented as average ± SD (n = 3). 

 

Screening assay and MIC of free and coated-garlic oil granules against intestinal pathogenic bacteria: 
The GO, uncoated, and coated garlic oil granules were tested for antibacterial activity against three intestinal 
pathogenic bacteria using the agar diffusion method. The tested solutions showed strong antibacterial activity 
against S. aureus ATCC25923, followed in order by E. coli ATCC25922 and                   S. Typhimurium 
DMST15674. The inhibition zones in millimeters were recorded and shown in Table 3 and Figure 1. The mean 
inhibition zone of the tested granules was the highest against S. aureus (complete inhibition, did not record the 
inhibition zone), followed by E. coli (11.25-11.88 mm), and S. Typhimurium (9.75-10.25 mm). No inhibition zone 
of S. aureus was detected, possibly due to volatility of GO components. Several previous reports confirmed 
that the volatile of GO and other essential oils could inhibit S. aureus growth [16]. The coated garlic oil granules 
showed higher antibacterial activity, at a concentration of 500 mg/ml, than the uncoated garlic oil granules.  In 
vitro studies have demonstrated the antibacterial activities of garlic oil, uncoated and coated garlic oil granules, 
as being stronger against the gram-positive (S. aureus) than the gram-negative bacteria (E. coli and S. 
Typhimurium). Generally, gram-negative bacteria are less susceptible than gram-positive bacteria [17]. 
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Moreover, the gradient granules (without garlic oil) did not inhibit the tested bacteria. The antibacterial activity 
was entirely attributable to the released garlic oil. The inhibition zone of coated garlic oil granules against S. 
aureus was larger than the positive drug control (at 10 µg/ml), while E. coli and S. Typhimurium were less 
sensitive to CGs than to tetracycline.   

The tested solutions that showed the inhibitory activity at 500 mg/ml were further investigated for their MICs 
by the agar disc diffusion method. The results are shown in Table 4 and Figure 1. The coated and uncoated 
garlic oil granules showed strong activity against S. aureus with MIC below 50 mg/ml. They also showed 
moderate anti-E. coli activity with the MIC of 125 mg/ml, but the tested coated and uncoated garlic oil granules 
did not affect S. Typhimurium below 500 mg/ml concentrations (Table 3). No growth inhibition was observed 
with the negative control, whereas tetracycline inhibited the growth of all strains. Although GO presented higher 
antimicrobial activity against E. coli than S. aureus likely because of the difference of their cell walls and outer 
membranes, CGs inhibited gram-positive bacteria better than gram-negative bacteria. In this study, it may not 
be comparable with GO because it did not measure the amount of GO released from CGs while the 
concentration of granular weight containing several ingredients. Therefore, this study confirmed that coated 
garlic oil granules possessed a strong inhibitory effect against S. aureus and moderate activities against E. coli 
and S. Typhimurium. In addition, this could be explained by the presence of allicin and other organosulfur 
compounds, which were found in garlics [18]. Allicin, particulary, showed that it exhibits inhibitory activity against 
several common human bacterial pathogens, such as S. aureus and E. coli [19]. 

 
Figure 1. Antibacterial activities of the free and coated garlic oil granules were evaluated by agar disc diffusion 
method against intestinal pathogenic bacteria. The tested bacteria (as indicated) were spread onto agar medis 
and the tested solutions were used to wet paper discs.  The controls were 10 µg/ml tetracycline as positive 
control (PC), and 25% isopropanol as negative control (NC). The inhibition zones were recorded. The assays 
were performed in duplicate. 
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Table 3. Screening of antibacterial activity of the assayed free and coated garlic oil granules 

Treatment 

Mean diameter of the inhibition zone in mm (M±SD) 

Staphylococcus aureus  

ATCC25923 

Escherichia coli  

ATCC25922 
Salmonella enterica Serovar 
Typhimurium DMST15674 

Garlic oil (500 µl/ml) + (*) + (10±0.35) + (7.25±0.56) 

Coated granules (500 mg/ml) + (*) + (11.88±1.19) + (10.25±0.56) 

Uncoated granules (500 mg/ml) + (*) + (11.25±0.56) + (9.75±0.56) 

Gradient without garlic oil (500 mg/ml) – – – 

Positive control: 10 µg/ml Tetracycline + (19.63±0.41) + (12.25±0.35) + (12.38±0.41) 

Negative control: 25% Isopropanol – – – 

Remark; + ; inhibition (susceptible), – ; no inhibition, * ; completely inhibited the colony growth of the test bacterial, M: mean expressed in mm; SD: standard deviation 
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Table 4. Minimum inhibitory concentrations (MIC) of tested free and coated garlic oil granules, against selected bacterial strains. 
 

Treatment 

Bacterial Strain 

Staphylococcus aureus 
ATCC25923 

Escherichia coli  

ATCC25922 
Salmonella enterica Serovar 
Typhimurium DMST15674 

Garlic oil 7.8 µl/ml < 3.9 µl/ml 250 µl/ml 

Coated granules 15.63 mg/ml 125 mg/ml > 250 mg/ml 

Uncoated granules 31.63 mg/ml 125 mg/ml > 250 mg/ml 

Gradient (w/o garlic oil) – – – 

Positive control: 10 µg/ml tetracycline + + + 

25% isopropanol – – – 

Remarks: + ; Susceptible,  – ;  Resistant 
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Conclusion 

Core granules in the optimized 1:2 ratio of GO and MAS adsorbent powder with a pH-dependent polymer 
coating were suitable for oral in-feed administration to the gastrointestinal tract system. The in vitro studies 
demonstrated that the coated garlic oil core granules had antimicrobial activity. These are potentially easier to 
use than garlic oil for supplementation in the feed. The expected benefits of use include prevention and 
treatment of some of the poultry diseases associated with S. aureus, E. coli, and S. Typhimurium. The simple 
formulation and method developed in this work provide an alternative candidate for further studies and can be 
applied with other herbal essential oils. 
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การพฒันาระบบการจดัการสารเคมีในห้องปฏิบติัการ  กรณีศึกษา ห้องปฏิบติัการ
สาขาวิชาชีววิทยา อาคารศนูยวิ์ทยาศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์ชัน้ 4               

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

ปรศินา พนัธง์าม 1,* และ สุดารตัน์ ไชยเฉลมิ 2 

 

บทคดัย่อ  

ระบบการจดัการสารเคมทีีด่ใีนหอ้งปฏบิตักิาร มคีวามส าคญัต่อนกัศกึษา อาจารย ์และผูป้ฏบิตังิานส าหรบัการเรยีนการ
สอน การวิจยั และการบริการวิชาการของสถาบนัการศึกษา ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้ด าเนินการพฒันาระบบการจดัการ
สารเคมีตามแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจดัการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการที่
เกี่ยวขอ้งกบัสารเคม ี2677 กรณีศกึษา ห้องปฏบิตัิการสาขาวชิาชวีวทิยา อาคารศูนย์วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์
ประยุกต์ ชัน้ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 4 ห้องปฏิบตัิการ ได้แก่ 
หอ้งปฏบิตักิารสตัววทิยา พฤกษศาสตร ์เตรยีมสารเคม ีและจุลชวีวทิยา ซึง่หอ้งปฏบิตักิารดงักล่าว ยงัไม่มกีารจดัท า
ระบบการจดัการสารเคม ีไม่มแีนวปฏบิตัขิองการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเคม ีผลการด าเนินการ พบว่า จากการ
ด าเนินงานส ารวจและประเมนิความเสีย่งของระบบการจดัการสารเคม ีพบว่า ตอนเริม่โครงการในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 
2563 ระดบัความเสี่ยงสูงมาก ได้แก่ จดัเก็บสารไวไฟในระดบัที่ต ่า ไม่จดัไว้ในตู้ที่เหมาะสม และไม่มีการแยกเกบ็
สารเคมตีามคุณสมบตักิารเขา้กนัไม่ไดข้องสารเคม ี(chemical incompatibility) จงึก าหนดแผนงานเพื่อลดและควบคุม
ความเสีย่งลงก่อนปฏบิตัิงาน และเมื่อสิน้สุดโครงการในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 สามารถลดความเสีย่งและได้แนว
ปฏบิตัขิองระบบการจดัการสารเคมทีีไ่ดม้าตรฐาน ส่งผลใหน้ักศกึษา อาจารย ์และผู้ปฏบิตังิาน มรีะดบัความพงึพอใจ
ของการใช้ระบบการจดัการสารเคม ีร้อยละ 84.82 และมีข้อเสนอแนะให้มกีารพฒันาระบบการจดัการสารเคมใีห้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

 ค าส าคญั: มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 2677 ระบบการจดัการสารเคม ีหอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา  
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Development of chemical management systems in biology laboratory: a case 
study of Department Biology Laboratory, 4th floor of Science and Applied 
Science Center  Building, Faculty of Science and Technology, Phetchaburi 

Rajabhat University 

Prisana Phanngam 1,* and Sudarat Chaichalerm 2 

 

ABSTRACT  

                      Good chemical management system in the laboratory is very important to students, lecturers and 
scientists for teaching, learning, research and academic service of the educational institution. Therefore, the 
researcher has developed a chemical management system in accordance with the industry standard guidelines, 
safety management system for laboratories related to chemicals 2677, case studies of biology laboratory in 
science and applied science center building, 4th floor, Faculty of Science and Technology Phetchaburi Rajabhat 
University, 4 laboratories, Including Zoology, Botany, Chemical Preparation and Basic Biology Laboratory. These 
laboratories have not established a chemical management system. There is no guideline of work related to 
chemicals. The results of the operation showed that chemical management systems could be developed 
continuously. From the implementation of the chemical management system survey and risk assessment, it was 
found that at the beginning of the project in May 2020 the level of risk was very high, namely the storage of 
flammable substances at a low level, including there was not organized in suitable cabinets. Moreover, there 
was no storage separation of chemicals according to the chemical incompatibility properties, therefore, a plan 
was established to reduce and control risks before working. Finally, at the end of the project in October 2020, 
it can be reduce the risk and meet the requirement of standardized chemical management system practices. 
The result revealed that students, lecturers and scientists had a safety of using the chemical management 
system of 84.82 % and there was a suggestion for the development of a chemical management system with 
continuous quality. 

 

Keywords: Biology Laboratory, Chemical Management System, The Industry Standard Guidelines 2677 
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บทน า  

ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ส าคัญแห่งหนึ่ง เช่น ห้องปฏิบัติการที่มาจาก
โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน และห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ ซึ่ง
หอ้งปฏบิตักิารทีใ่ชส้ารเคมยี่อมก่อใหเ้กดิของเสยีอนัตราย [1] การปฏบิตังิานในหอ้งปฏบิตักิารนัน้มคีวามอนัตรายและ
ความเสีย่งสงู [2] หอ้งปฏบิตักิารทางชวีวทิยาในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีมกีารด าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่ผ่านมาพบว่า ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
วทิยาศาสตร ์และสารเคมทีีห่ลากหลายในการท ากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ดา้นพฤกษศาสตร ์ สตัววทิยา และจุลชวีวทิยา 

ดงันัน้ การใช้สารเคมีอาจมอีุบตัิการณ์ หรอืเหตุการณ ที่ไม พงึประสงค์ ที่อาจเกดิขึน้แล้วมแีนวโน้มที่ก่อให้เกิด
อุบตัิเหตุ [3] ดงันัน้ ระบบการจดัการสารเคมทีี่ดี มีมาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบตัิงาน จึงเป็น
สิ่งจ าเป็น ส าคัญ และเป็นล าดับแรก ๆ ที่จะต้องจดัท าให้เกิดเป็นแนวทางหรือแนวปฏิบตัิใช้ที่ป ลอดภัย และเกิด
ประสทิธภิาพภายในหอ้งปฏบิตักิาร 

ระบบการจดัการสารเคมทีี่ดใีนหอ้งปฏบิตัิการตามแนวทางมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 2677 ประกอบ ไปดว้ย 
ขอ้แนะน าทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏบิตัิ [3] ทัง้ระบบขอ้มลู การจดัเกบ็ การเคลื่อนยา้ยสารเคม ี
และการจดัการสารทีไ่ม่ใชแ้ลว้ ทีส่ามารถตดิตามความเคลื่อนไหวของขอ้มลูสารเคม ีและควบคุมความเสีย่งจากอนัตราย
ของสารเคม ี[4] มคีวามส าคญัและเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ต่อการจดัการความปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิานดา้นวทิยาศาสตร ์
งานวิจัยนี้จึงคัดเลือกห้องปฏิบตัิการ กรณีศึกษา ห้องปฏิบตัิการสาขาวิชาชีววิทยา อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วทิยาศาสตรป์ระยุกต์ ชัน้ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จ านวน 4 หอ้งปฏบิตักิาร 
ได้แก่ ห้องปฏบิตัิการสตัววทิยา ห้องปฏบิตัิการพฤกษศาสตร์ ห้องปฏบิตัิการเตรยีมสารเคม ีและห้องปฏบิตัิ การจุล
ชวีวทิยา เนื่องจากยงัไม่มรีะบบการจดัการสารเคม ีมกีารด าเนินกจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน วจิยั และบรกิาร
วชิาการ ภายในห้องปฏบิตัิการที่ใช้สารเคม ีซึ่งการใช้สารเคมใีนการเรยีนการสอน รวมถึงงานวจิยัต่าง ๆ ท าให้เกดิ
สารเคมเีหลอืทิ้งหรอืปนเป้ือน เรยีกว่า ของเสียอนัตรายจากห้องปฏบิตัิการ [5] ดงันัน้ จากความส าคญัและปัญหาที่
กล่าวมาแล้ว ผู้วิจยัจงึท าการพฒันาระบบการจดัการสารเคม ีตามแนวทางของมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมนี้ 
ครอบคลุมระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิารทีเ่กีย่วกบัสารเคม ีโดยมจีุดประสงคเ์พื่อส ารวจและ
ประเมนิสถานภาพระบบการจดัการสารเคม ี(เดมิ) เพื่อประเมนิความเสีย่งและการบ่งชี้อนัตรายของสารเคมภีายใน
ห้องปฏิบตัิการ และเพื่อจดัหาแนวทางในการพฒันาระบบจดัการสารเคมีของห้องปฏิบตัิการชีววิทยา (ใหม่) ที่มี
มาตรฐาน และสง่ผลใหเ้กดิความปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิาน และสภาพแวดลอ้ม 

 

วิธีการด าเนินงานวิจยั  

1) ด าเนินการส ารวจและรวบรวมขอ้มลูของการจดัการสารเคมขีองหอ้งปฏบิตักิาร โดยใชว้ธิ ีChecklist ตามแบบส ารวจ 
Checklist ของ มอก. 2677 [3] ก่อนการด าเนินงานตามแผน 

2) น าประเดน็ต่าง ๆ ตาม Checklist มาประเมนิความเสีย่งด้วยวธิี What if analysis [5] โดยพจิารณาถึงโอกาสและ
ความรุนแรงในเหตุการณ์ต่าง ๆ และน ามาค านวณคะแนนความเสีย่ง ไดผ้ลลพัธ ์และระดบัความเสีย่งโดย (คะแนน 1-5 
ระดบัความเสีย่ง 1 = ต ่ามาก, คะแนน 6-10 ระดบัความเสีย่ง 2 = ต ่า, ผลลพัธ ์11-15 ระดบัความเสีย่ง 3 = ปานกลาง, 
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ผลลพัธ์ 16-20 ระดบัความเสีย่ง 4 = สูง และผลลพัธ์ 21-25 ระดบัความเสีย่ง 5 = สูงมาก) โดยใช้เกณฑก์ารประเมนิ
ความเสีย่งอา้งองิจากศนูยบ์รหิารความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม (COSHEM) มหาวทิยาลยัมหดิล  

3) จดัท าแผนควบคุมความเสีย่ง กรณีทีผ่ลการประเมนิความเสีย่งอยู่ในระดบัปานกลาง และแผนการลดความเสีย่งเมื่อ
ผลการประเมนิความเสีย่งอยู่ในระดบั สงู – สงูมาก 

4) ด าเนินการส ารวจและรวบรวมขอ้มลูของการจดัการสารเคมขีองหอ้งปฏบิตักิาร โดยใชว้ธิ ีChecklist ตามแบบส ารวจ 
Checklist ของ มอก. 2677 [3] หลงัการด าเนินงานตามแผน 

5) ตรวจตดิตามประเมนิผลระบบการจดัการสารเคมขีองห้องปฏบิตักิารโดยนักศกึษา อาจารย ์และประธานสาขาวชิา
ชวีวทิยา   

6) รวบรวมขอ้มลูและพฒันา/ปรบัปรุงการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมนิ  

7) น าระบบการจดัการสารเคมแีบบใหม่เผยแพร่ยงัสาขาวชิา เพื่อเป็นแนวปฏบิตัทิี่ดใีหก้บัอาจารย์  นักศกึษา ในการ
เรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิารวชิาการ  

8) จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้ระบบการจดัการสารเคมีแบบใหม่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ 
นกัศกึษา คณาจารย ์และประธานสาขาวชิาชวีวทิยา 

9) สรุปผลงานวจิยัและน าเสนอผลงานทางวชิาการ  

 

ผลการวิจยั 

 ผลการส ารวจ ชีบ้่งอนัตราย และวเิคราะหค์วามเสีย่งในห้องปฏบิตักิารชวีวทิยา เริม่ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 จนถงึ เดอืนตุลาคม 2563  จ านวนทัง้สิน้ 4 หอ้งปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ หอ้งปฏบิตักิารสตัววทิยา หอ้งปฏบิตักิาร
พฤกษศาสตร ์หอ้งปฏบิตักิารเตรยีมสารเคม ีและหอ้งปฏบิตักิารจุลชวีวทิยา พบว่า แต่ละหอ้งปฏบิตักิารมวีตัถุประสงค์
ในการด าเนินกจิกรรมคลา้ยคลงึกนั แต่มกีารจดัเกบ็สารเคมแีละลกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏบิตักิารแตกต่างกนั มี
การใชส้ารเคมหีลากหลายชนิด สารเคมบีางชนิด เช่น สารก่อมะเรง็ สารกดักร่อน สารเป็นพษิ สารไวไฟ สารออกซไิดซ ์
วตัถุระเบดิ สารทีไ่วต่อปฏกิริยิา สารในรปูเปอรอ์อกไซด ์เป็นสารทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสขุภาพ ทีเ่กดิจากกจิกรรมการ
วิจัยในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไป [7] ผู้วิจ ัยจึงส ารวจและรวบรวมข้อมูลของการจัดการสารเคมีของ
หอ้งปฏบิตักิารโดยใชว้ธิ ีChecklist ตามแบบส ารวจ Checklist ของมอก. 2677 [3] ท าการประเมนิความเสีย่งเพื่อการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง และด าเนินงานจดัท าแผนควบคุมและลดความเสีย่ง ของหอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ ดงันี้ 

1. การด าเนินงานจดัการสารเคมีของห้องปฏิบติัการ จ านวน 4 ห้องปฏิบติัการ ดงัน้ี 

 1.1 ห้องปฏิบตัิการสตัววทิยา ก่อนการด าเนินการ ระดบัความเสี่ยง  (Risk Level) ของระบบการจดัการ
สารเคมใีนเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ระดบัความเสีย่งสงูมาก (คะแนนความเสีย่งเท่ากบั 25) ไดแ้ก่ จดัเกบ็สาร
ไวไฟในระดบัทีต่ ่า และไม่จดัไวใ้นตูท้ีเ่หมาะสม และไม่มกีารแยกเกบ็สารเคมตีามคุณสมบตักิารเขา้กนัไม่ไดข้องสารเคม ี
(chemical incompatibility) ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของจนิดาวลัย ์เพช็รสงูเนิน และคณะ [6] และระดบัความเสีย่งสงู 
(คะแนนความเสีย่งเท่ากบั 20) ไดแ้ก่ ไม่มตีะกรา้หรอืภาชนะรองรบัในการเคลื่อนยา้ยสารเคม ีไม่มภีาชนะรองรบั และ



53 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

วสัดุกนักระแทกในเคลื่อนยา้ยสารเคมทีีเ่ป็นของเหลวไวไฟ ไม่มถีงัยางในการเคลื่อนยา้ยสารกดักร่อนทีเ่ป็นกรดและตวั
ท าละลาย ดงันี้ ผูว้จิยัไดจ้ดัท ามาตรการ กจิกรรม และแผนการลดความเสีย่งส าหรบัผลการประเมนิความเสีย่งทีอ่ยู่ใน
ระดบั สงู – สงูมาก แสดงดงัรปูที ่1 การจดัเกบ็สารเคมภีายหลงัการด าเนินงานตามแผน แสดงดงัรปูที ่2  

 

    

   

ไม่มกีารแยกเกบ็สารเคมตีามคุณสมบตักิารเขา้กนัไม่ไดข้องสารเคม ี(chemical incompatibility)  

จดัเกบ็สารไวไฟในระดบัทีต่ ่า และไม่จดัไวใ้นตูท้ีเ่หมาะสม 

รปูท่ี 1 การจดัเกบ็สารเคมกี่อนการด าเนินงานตามแผน 

   

แยกเกบ็สารเคมตีามคุณสมบตักิารเขา้กนัไม่ไดข้องสารเคม ี(chemical incompatibility)  

และตดิสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย 

รปูท่ี 2 การจดัเกบ็สารเคมภีายหลงัการด าเนินงานตามแผน 

 

 1.2 ระบบการจดัการสารเคมีห้องปฏิบตัิการพฤกษศาสตร์ ก่อนการด าเนินการ ระดบัความเสี่ยง  (Risk 
Level) ของระบบการจดัการสารเคมใีนเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ระดบัความเสีย่งสงูมาก (คะแนนความเสีย่ง
เท่ากบั 25)  ได้แก่ จดัเก็บสารไวไฟในระดบัที่ต ่า และไม่จดัไว้ในตู้ที่เหมาะสม และไม่มีการแยกเก็บสารเคมีตาม
คุณสมบตัิการเขา้กนัไม่ไดข้องสารเคม ี(chemical incompatibility) ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของจนิดาวลัย ์เพช็รสงู
เนิน และคณะ [6] และเกบ็สารออกซไิดซ์ใกล้แหล่งความร้อน แสง และแหล่งก าเนิดประกายไฟ ระดบัความเสีย่งสูง
(คะแนนความเสีย่งเท่ากบั 20) ไดแ้ก่ พบว่า เกบ็กรดไวใ้กลก้บัตวัท าละลายอนิทรยี ์(เช่น alcohol) ไม่มรีถเขน็ทีม่แีนว
กัน้เมื่อมกีารเคลื่อนย้ายสารเคมพีร้อมกนัหลาย ๆ ขวด ไม่มตีะกรา้หรอืภาชนะรองรบัในการเคลื่อนย้ายสารเคม ีไม่มี
ภาชนะรองรบั และวสัดุกนักระแทกในเคลื่อนย้ายสารเคมทีี่เป็นของเหลวไวไฟ ไม่มถีงัยางในการเคลื่อนย้ายสารกดั
กร่อนที่เป็นกรดและตวัท าละลาย ดงันี้ ผู้วจิยัได้จดัท ามาตรการ กจิกรรม และแผนการลดความเสีย่งส าหรบัผลการ
ประเมนิความเสีย่งที่อยู่ในระดบั สูง – สูง การจดัเกบ็สารเคมกี่อนการด าเนินงานตามแผน แสดงดงัรูปที่ 3 และการ
จดัเกบ็สารเคมภีายหลงัการด าเนินงานตามแผน แสดงดงัรปูที ่4  
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จดัวางสารเคมอีย่างไม่มรีะเบยีบ จดัวางสารเคมขีองเหลวบนพืน้โดยไม่มภีาชนะรองรบัและกดีขวางทางเดนิ 

 และจดัวางสารเคมไีวภ้ายในตูด้ดูควนัถาวร 

รปูท่ี 3 การจดัเกบ็สารเคมกี่อนการด าเนินงานตามแผน 

   

ไม่วางสารเคมไีวใ้นตูด้ดูควนั จดัวางสารเคมแียกประเภทความเขา้กนัไม่ได ้โดยมภีาชนะรองรบั  
และจดัท าสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย 

     

จดัท าและวาง SDS ในบรเิวณทีเ่ขา้ถงึไดง้่ายรวดเรว็เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน และจดัวางชุดท าความสะอาดสารเคมปีนเป้ือน
ไวภ้ายในหอ้งปฏบิตักิาร จดัซือ้ถาดรอง ถงัยาง และรถเขน็สองชัน้ส าหรบักรณีเคลื่อนยา้ยสารเคม ี

รปูท่ี 4 การจดัเกบ็สารเคมภีายหลงัการด าเนินงานตามแผน 

 

 1.3 ระบบการจดัการสารเคมหี้องปฏบิตัิการเตรียมสารเคม ีก่อนการด าเนินการ ระดบัความเสี่ยง  (Risk 
Level) ของระบบการจดัการสารเคมใีนเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ระดบัความเสีย่งสงูมาก (คะแนนความเสีย่ง
เท่ากับ 25) ได้แก่ จัดเก็บสารไวไฟในระดบัที่ต ่า และไม่จดัไว้ในตู้ที่เหมาะสม และไม่มีการแยกเก็บสารเคมีตาม
คุณสมบตัิการเขา้กนัไม่ไดข้องสารเคม ี(chemical incompatibility) ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของจนิดาวลัย ์เพช็รสงู
เนิน และคณะ [6] และระดบัความเสี่ยงสูง (คะแนนความเสี่ยงเท่ากบั 20) ได้แก่ ไม่มีรถเขน็ที่มีแนวกัน้เมื่อมีการ
เคลื่อนยา้ยสารเคมพีรอ้มกนัหลาย ๆ ขวด ไม่มตีะกรา้หรอืภาชนะรองรบัในการเคลื่อนยา้ยสารเคม ีไม่มภีาชนะรองรบั 
และวสัดุกนักระแทกในเคลื่อนยา้ยสารเคมทีีเ่ป็นของเหลวไวไฟ ดงันี้ ผูว้จิยัไดจ้ดัท ามาตรการ กจิกรรม และแผนการลด
ความเสีย่งเมื่อผลการประเมนิความเสีย่งอยู่ในระดบั สงู – สงูมาก แสดงดงัรูปที ่5 และการจดัเกบ็สารเคมภีายหลงัการ
ด าเนินงานตามแผน แสดงดงัรปูที ่6  
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การจดัวางสารเคมอีย่างไม่มรีะเบยีบและไม่แยกความเขา้กนัไมไ่ดข้องสารต่างๆ  

และจดัวางสารเคมขีองเหลวบนพืน้โดยไม่มภีาชนะรองรบั 

รปูท่ี 5 การจดัเกบ็สารเคมกี่อนด าเนินงานตามแผน    

  

จดัวางสารเคมไีวใ้นตูท้ีเ่หมาะสม จดัท าฉลากภาชนะบรรจุสารเคมทีีเ่หมาะสม 

และตดิป้ายแสดงสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตรายหน้าตู ้

      

จดัวางสารเคมใีหเ้ป็นระเบยีบ แยกของแขง็ออกจากของเหลว และแยกเกบ็สารเคมตีามสมบตักิารเขา้กนัไม่ได ้ตดิป้าย

แสดงสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย และระบุขอ้มลูรายชื่อสารเคมแีละชื่อผูร้บัผดิชอบดแูล 

    

จดัท าและวาง SDS ในบรเิวณทีเ่ขา้ถงึไดง้่าย รวดเรว็เทื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน 
และตดิป้ายแจง้เตอืนต่าง ๆ ภายในหอ้งปฏบิตักิาร 

รปูท่ี 6 การจดัเกบ็สารเคมภีายหลงัด าเนินงานตามแผน 

 1.4 ระบบการจดัการสารเคมหีอ้งปฏบิตักิารจุลชวีวทิยา ก่อนการด าเนินการ ระดบัความเสีย่ง  (Risk Level) 
ของระบบการจดัการสารเคมใีนเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ระดบัความเสีย่งสงูมาก (คะแนนความเสีย่งเท่ากบั 
25) ไดแ้ก่ จดัเกบ็สารไวไฟในระดบัทีต่ ่า และไม่จดัไวใ้นตู้ทีเ่หมาะสม และไม่มกีารแยกเกบ็สารเคมตีามคุณสมบตักิาร
เขา้กนัไม่ได้ของสารเคม ี(chemical incompatibility) ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของจนิดาวลัย์ เพช็รสูงเนิน และคณะ 
[6] และระดบัความเสี่ยงสูง (คะแนนความเสี่ยงเท่ากบั 20) ได้แก่ ไม่มีตะกร้าหรือภาชนะรองรบัในการเคลื่อนย้าย
สารเคมี ไม่มีภาชนะรองรบั และวสัดุกนักระแทกในเคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นของเหลวไวไฟ ดงันี้ ผู้วิจยัได้จดัท า
มาตรการ กิจกรรม และแผนการลดความเสี่ยงเมื่อผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดบั สูง – สูงมาก การจดัเกบ็
สารเคมกี่อนการด าเนินงานตามแผน แสดงดงัรปูที ่7 และการจดัเกบ็สารเคมภีายหลงัการด าเนินงานตามแผน แสดงดงั
รปูที ่8  



56 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 

 

จดัวางสารเคมไีวใ้นตูด้ดูควนัโดยไมม่ภีาชนะรองรบัอย่างถาวร 

รปูท่ี 7 การจดัเกบ็สารเคมกี่อนด าเนินงานตามแผน 

 

ข) จดัวางสารเคมไีวใ้นตูด้ดูควนัโดยไม่มภีาชนะรองรบั 

รปูท่ี 8 การจดัเกบ็สารเคมภีายด าเนินงานตามแผน 

 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ การใช้แนวปฏิบติั/ขัน้ตอนของระบบการจดัการสารเคมีแบบใหม่ของ
ห้องปฏิบติัการสาขาวิชาชีววิทยา อาคารศนูยวิ์ทยาศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์ชัน้ 4 มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบุรี  

จากผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ นกัศกึษาสาขาวชิาชวีวทิยา ชัน้ปีที ่1 จ านวน 11 คน ชัน้ปีที ่2 จ านวน 16 คน ชัน้ปีที ่3 
จ านวน 25 คน ชัน้ปีที ่4 จ านวน 23 คน  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาชวีวทิยา จ านวน 4 คน และประธานสาขาวชิาชวีวทิยา 
จ านวน 1 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 80 คน มรีะดบัความพงึพอใจต่อ “แนวปฏบิตัิระบบการจดัการสารเคม ี
(ใหม่) ของหอ้งปฏบิตักิารสาขาวชิาชวีวทิยา ตามมาตรฐาน มอก.2677 ชัน้ 4 อาคารศนูยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์
ประยุกต”์ เฉลีย่รอ้ยละ 84.82  

 



57 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 
รปูท่ี 9 ผลการประเมนิความพงึพอใจ การใชแ้นวปฏบิตั/ิขัน้ตอนของระบบการจดัการสารเคม ี

แบบใหม่ของหอ้งปฏบิตักิารสาขาวชิาชวีวทิยา อาคารศนูยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต ์ 

ชัน้ 4 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

ห้องปฏบิตัิการสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีเริม่ท าการพฒันา

ระบบการจดัการสารเคมตีามมาตรฐาน มอก.2677 [3] ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ถงึ เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 4 

ห้องปฏิบตัิการ ได้แก่ ห้องปฏิบตัิการสตัววิทยา ห้องปฏิบตัิการพฤกษศาสตร์ ห้องปฏิบตัิการเตรียมสารเคมี และ

หอ้งปฏบิตักิารจุลชวีวทิยา เริม่ตน้จากการส ารวจตามแบบประเมนิ Checklist และการประเมนิความเสีย่งซึง่ท าใหท้ราบ

ขอ้มูลของอุบตัิการณ์ต่าง ๆ ของระบบการจดัการสารเคม ีที่อาจมแีนวโน้มที่ก่อให้เกดิอุบตัิเหตุ และน าไปสู่การการ

จดัท ามาตรการ กจิกรรม และแผนงาน ไดแ้ก่ แผนงานหยุดการด าเนินงานจนกว่าจะสามารถควบคุมหรอืลดความเสีย่ง

ลงได ้จงึปฏบิตัต่ิอได ้ส าหรบัเหตุการณ์ทีม่รีะดบัความเสีย่งสงู - สงูมาก โดยก าหนดแผนงานเป็นแผนงานระยะสัน้ (1-3 

เดอืน) ในกรณีที่ด าเนินการได้ง่าย สามารถด าเนินการได้เลย และใช้งบประมาณไม่สูง และแผนงานระยะยาว (3 -6 

เดอืน) ในกรณีที่ด าเนินการได้ยาก ไม่สามารถด าเนินการไดเ้ลย และใช้งบประมาณสูง  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

ฉัตรชยั วริยิะไกรกุล [8] ด าเนินจดัการความเสีย่ง (Risk treatment) และการสื่อสารความเสีย่ง (Risk communication)  

เช่น การจดัท าคู่มอื/แนวปฏบิตั ิการสอน และการแนะน าแก่ผูป้ฏบิตังิาน และมกีารสือ่สารความเสีย่งดว้ยวธิแีละรูปแบบ

ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Omidvari [9] และ Finster [10]  ที่กล่าวว่า การสื่อสารความเสี่ยง (Risk 

communication) เป็นขัน้ตอนทีอ่งคก์รต้องถ่ายทอดขอ้มลูใหป้ระชาชนรบัทราบโดยผ่านการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การติดป้ายสัญลักษณ์ อ้างอิงตามระบบ GHS (Globally Harmonised System for Classification and labeling of 

Chemicals) ระบบการจดักลุ่มสารเคมี  การติดฉลาก  และการแสดงรายละเอียดบนเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

(Safety Data Sheet , SDS) สง่ผลใหเ้กดิการพฒันาระบบการจดัการสารเคมอีย่างต่อเนื่อง และเป็นรปูธรรม นอกจากนี้

ด าเนินการจดัท าแผนงานระยะยาวในการพฒันาต่อยอดดา้นความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง 
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เช่น หอ้งปฏบิตักิารดา้นจุลชวีวทิยา ทีจ่ะตอ้งจดัท าแผนงานดา้นความปลอดภยัใหค้รอบคลุมความปลอดภยัทางชวีภาพ

ต่อไป จากการด าเนินงานดงักล่าว ส่งผลให้สามารถลดความเสีย่งและได้แนวปฏบิตัิของระบบการจดัการสารเคมีที่

เหมาะสมกับบริบทของห้องปฏิบัติการ ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีของ

หอ้งปฏบิตักิารจะตอ้งมดี าเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุมตัง้แต่กระบวนการวางแผน (Plan) การลงมอืท า (Do) การ

ตรวจสอบ (Check) และการพฒันาปรบัปรุง (Act) อย่างต่อเนื่อง ไดแ้นวปฏบิตัสิ าหรบัผูป้ฏบิตังิานและหอ้งปฏบิตักิาร 

เกดิเป็นระบบที่มปีระสทิธภิาพ แสดงให้เหน็ว่าความเสีย่งอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชส้ารเคมใีนกจิกรรมภายใน

หอ้งปฏบิตักิารลดลง ผูป้ฏบิตังิานและหอ้งปฏบิตักิารมคีวามปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐาน และผูป้ฏบิตังิานมคีวาม

พงึพอใจต่อการใช้แนวปฏบิตัิ/ข ัน้ตอนของระบบการจดัการสารเคมแีบบใหม่ ของห้องปฏบิตัิการสาขาวชิาชวีวิทยา 

อาคารศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ ชัน้ 4 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีผลการด าเนินการพฒันาระบบ

การจดัการสารเคมขีองหอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา ทีม่รีะดบัความเสีย่งสงู-สงูมาก แสดงดงัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินการพฒันาระบบการจดัการสารเคมขีองหอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา ทีม่รีะดบัความเสีย่งสงู-สงูมาก  

หวัขอ้ 

ผลการประเมนิ 

หอ้งปฏบิตักิารสตัว

วทิยา 

หอ้งปฏบิตักิาร

พฤกษศาสตร์ 

หอ้งปฏบิตักิารเตรยีม

สารเคม ี

หอ้งปฏบิตักิารจุล

ชวีวทิยา 

*ก่อน **หลงั *ก่อน **หลงั *ก่อน **หลงั *ก่อน **หลงั 

จดัเกบ็สารไวไฟในระดบัทีส่งู และจดัไวใ้นตูท้ี่เหมาะสม × √ × √ × √ × √ 

แยกเกบ็สารเคมตีามคุณสมบตักิารเขา้กนัไม่ไดข้อง

สารเคม ี × √ × √ × √ × √ 

เกบ็กรดไวห้่างจากตวัท าละลายอนิทรยี ์(เชน่ 

alcohol) × √ × √ - - × √ 

เกบ็สารออกซไิดซไ์กลจากแหล่งความรอ้น แสง และ

แหล่งก าเนิดประกายไฟ 
- - × √ - - - - 

มรีถเขน็ทีม่แีนวกัน้เมื่อมกีารเคลื่อนยา้ยสารเคมพีรอ้มกนั

หลาย ๆ ขวด × √ × √ × √ × √ 

มตีะกรา้หรอืภาชนะรองรบัในการเคลื่อนยา้ยสารเคม ี × √ × √ × √ × √ 

มภีาชนะรองรบัและวสัดุกนักระแทกในเคลื่อนยา้ย

สารเคมไีวไฟ 
× √ × √ × √ × √ 

มถีงัยางในการเคลื่อนยา้ยสารกดักร่อนทีเ่ป็นกรดและตวั

ท าละลาย 
× √ × √ - - × √ 

หมายเหตุ  X = ไมม่ ี  √ = ม ี

* ก่อนด าเนินการส ารวจเมื่อวนัที ่20 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  

** หลงัด าเนินการส ารวจเมื่อวนัที ่30 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563   



59 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

ข้อเสนอแนะ  

1) ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ควรด าเนินงานจดัท าแผนงานระยะยาว เพื่อของบประมาณในการจดัซื้อครุภณัฑ์ที่
จ าเป็น เช่น ตูจ้ดัเกบ็สารเคมทีัว่ไป สารเคมกีดักร่อน และสารเคมไีวไฟ ทีม่มีาตรฐาน รวมทัง้จดัซือ้อุปกรณ์ป้องกนัความ
ปลอดภยัทีเ่พยีงพอต่อการใชง้าน 

2) การจดัซือ้สารเคมทีดแทน ควรด าเนินการจดัซือ้สารเคมทีดแทน เพื่อเป็นทางเลอืกใหล้ดการใชส้ารเคมอีนัตรายใน
การจดัการเรียนการสอน วิจยั และบริการวิชาการ รวมทัง้มีการตรวจสอบประสทิธภิาพ วนัหมดอายุ และปริมาณ
สารเคมอียู่เสมอ และจดัท ารายงานความเคลื่อนไหวของสารเคมใีหผู้ป้ฏบิตังิานทราบ 

3) สถานทีจ่ดัเกบ็สารเคม ีควรพฒันาและปรบัปรุงหอ้งเกบ็สารเคมใีหป้ลอดภยั ทนัสมยั และมมีาตรฐานมากยิง่ขึน้ 

4) หลกัสตูรอบรมความรู ้ควรจดัโครงการอบรมใหค้วามรูข้องแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเคมใีหก้บันกัศกึษา 
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ความหลากชนิดของหอยฝาเดียวน ้าจืดในจงัหวดัสระแก้ว 

พงศพ์สิษิฏ ์รุง่เรอืงเดชวฒันา1 และ ธนิต ศริบิุญ2* 

 

บทคดัย่อ  

 จงัหวดัสระแกว้ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย มลุ่ีมแม่น ้าทีส่ าคญัไหลผ่านในจงัหวดัสองสาย ไดแ้ก่ 
ลุ่มน ้าปราจนีบุรแีละลุ่มน ้าโตนเลสาบ ในปัจจุบนัพบปัญหาสภาวะแหง้แลง้และการปนเป้ือนของน ้าเสยีในแหล่งน ้า ซึง่
ส่งผลกระทบต่อความหลากชนิดของสัตว์น ้ าหลายชนิด โดยเฉพาะหอยฝาเดียวน ้ าจืด ซึ่งถูกจัดจ าแนกในชัน้ 
Gastropoda ชัน้ย่อย Prosobranchia  หอยดังกล่าวด ารงชีวิตในน ้ าจืดโดยมีฝาปิดเปลือก และใช้เหงือกในการ
แลกเปลีย่นแก๊ส มบีทบาทส าคญัต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศแหล่งน ้า โดยเป็นโฮสตก์ึง่กลางใหก้บัพยาธใิบไมห้ลาย
ชนิดซึง่สามารถก่อโรคในมนุษยไ์ด ้งานวจิยันี้ไดมุ้่งศกึษาความหลากชนดิของหอยฝาเดยีวน ้าจดืในจงัหวดัสระแกว้ โดย
เกบ็ตวัอย่างจาก 30 พืน้ที ่ซึง่ครอบคลุมทัง้ 9 อ าเภอของจงัหวดัสระแกว้ ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดอืน
มกราคม พ.ศ. 2563 แลว้ตรวจสอบชนิดโดยอาศยัลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเปลอืก วเิคราะหข์อ้มูลโดยหาค่าดชันี
ความหลากชนิด ดชันีความสม ่าเสมอ และดชันีความเด่น ผลการศึกษาพบหอยฝาเดียวน ้าจืดจ านวนทัง้สิ้น 1,075 
ตัวอย่าง  แบ่ง เ ป็น 10 สกุล  13 ชนิด ได้แก่  Filopaludina sumatrensis polygramma, Filopaludina sumatrensis 
speciosa, Filopaludina martensi martensi, Filopaludina martensi cambodjensis, Filopaludina javanica, Pila 
virescens, Pila polita, Pomacea canaliculata, Melanoides tuberculata, Tarebia granifera, Sulcospira housei,  
Anentome helena, Radix auricularia, Indoplanorbis exustus และ Gyraulus convexiusculus โดยในอ าเภอตาพระยา
มคี่าดชันีความหลากชนิดของหอยน ้าจดืฝาเดยีวมากทีส่ดุเท่ากบั 1.96 

 

ค าส าคญั : ความหลากชนิด, หอยฝาเดยีวน ้าจดื, จงัหวดัสระแกว้ 
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Diversity of freshwater snail in Sa Kaeo Province, Thailand 

Pongpisit Rungruangdejwattana1 and Thanit Siriboon2* 

 

ABSTRACT  

Sa Kaeo province located in the eastern part of Thailand is the area that the waterways from two major river 
basins, Prachinburi basin and Tonle Sap basin, run through. Currently, this area faces drought problem and 
contamination of wastewater in water resources. The problems cause adverse effects to diversity of many 
freshwater organisms, especially freshwater snail. Freshwater snails are classified into Class Gastropoda 
Subclass Prosobranchia which is characterized by having operculum and gills for gas exchange. Having an 
important role in aquatic food chain, the snails act as an intermediate host for many flukes which are pathogenic 
for humans. This research aimed to study the diversity of freshwater snails in Sa Kaeo province. Specimens 
were collected from 30 sites in nine districts of the province from November 2019 to January 2020 . Species 
identification was conducted depending on shell morphology. The data was analyzed to determine Shannon-
Weiner Diversity index, Evenness Index and Dominance Index. The results showed that total 1,075 specimens 
were classified into thirteen species in ten genera namely Filopaludina sumatrensis polygramma, Filopaludina 
sumatrensis speciosa, Filopaludina martensi martensi, Filopaludina martensi cambodjensis, Filopaludina 
javanica, Pila virescens, Pila polita, Pomacea canaliculata, Melanoides tuberculata, Tarebia granifera, Sulcospira 
housei, Anentome helena, Radix auricularia, Indoplanorbis exustus and Gyraulus convexiusculus. The maximum 
Shannon’s diversity index was 1.96 in Ta Phraya District. 

 

Keywords: Diversity, Freshwater snail, Sa Kaeo 
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บทน า 

หอยฝาเดยีวน ้าจดื เป็นสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัในไฟลมัมอลลสักา (Mollusca) ถูกจดัจ าแนกอยู่ในชัน้ Gastropoda ชัน้
ย่อย Prosobranchia มลีกัษณะส าคญัคอืมฝีาปิดเปลอืก (operculum) และเหงอืกทีใ่ชใ้นการแลกเปลีย่นแก๊ส ด ารงชวีติ
ในน ้าตลอดเวลา ยกเวน้บางชนิดทีไ่ม่มฝีาปิดเปลอืก ใชป้อดในการแลกเปลีย่นแก๊สจงึจ าเป็นตอ้งขึน้มาหายใจเหนือผวิ
น ้า มกีารกระจายตวัทัว่โลกยกเวน้ในทวปีแอนตารก์ตกิา โดยมกีารรายงานมากถงึ 4,000 ชนิด[1] มคีวามหลากชนิดทัง้
จ านวน, ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเปลอืก, สรรีะวทิยา, วงจรชวีติ รวมทัง้ระบบสบืพนัธุ์ สามารถด ารงชวีติไดใ้น
ระบบนิเวศน ้าจดืต่างๆ เช่น หว้ย หนอง ล าคลอง บงึ ล าธาร แม่น ้า ทะเลสาบ น ้าตก พืน้ทีชุ่่มน ้า ทัง้บรเิวณทีม่นี ้าตลอด
ปีหรอืบรเิวณทีเ่ป็นแหล่งน ้าชัว่คราว รวมทัง้แหล่งน ้าทีม่นุษยส์รา้งขึน้ หอยฝาเดยีวน ้าจดืแต่ละชนิดมคีวามสามารถใน
การปรบัตวัใหก้บัเขา้สิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยัทีแ่ตกต่างกนั เช่น อาศยัเกาะตดิกบัพชืน ้า โคลนเลน กอ้นหนิ กรวด ทราย
หรอืวสัดุอื่นๆ ใต้น ้า หอยน ้าจดืฝาเดยีวมกีารบรโิภคทัง้พชืและสตัวข์นาดเลก็ ชัน้แบคทเีรยีบนกอ้นหนิ รวมทัง้สาหร่าย
และไดอะตอมเป็นอาหาร ยกเว้นหอยในบางวงศ์ เช่น Viviparidae และ Bithyniidae ที่กินอาหารโดยการดกัจบัสาร
แขวนลอยในน ้า [1] หอยฝาเดยีวน ้าจดืมบีทบาทส าคญัในการเป็นโฮสตก์ึง่กลางใหก้บัพยาธใิบไมแ้ละพยาธติวักลมหลาย
ชนิดที่เป็นปรสติ เช่น พยาธใิบไมใ้นเลอืด พยาธใิบไม้ในตบั พยาธใิบไม้ในล าไส้ สามารถก่อโรคในสตัว์เลี้ยงลูกดว้ย
น ้านมรวมทัง้มนุษย ์รวมทัง้เป็นผลใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโตและการสบืพนัธุข์องสตัวล์ดลง ซึง่ส่งผลกระทบต่อผลผลติ
ทางด้านการปศุสตัว์อย่างมาก [2] หอยบางชนิดมีบทบาทเป็นศตัรูพืชทางการเกษตร เช่น หอยเชอร์รี่ (Pomacea 
canaliculata) ทีส่รา้งความเสยีหายท าลายพชืผลทางการเกษตรโดยเฉพาะนาขา้ว [3] 

 จากการศกึษาความหลากชนิดของหอยน ้าจดืฝาเดียวในประเทศไทย มีข้อมูลบญัชรีายชื่อของหอยน ้าจดืในอดตีที่
ส าคญัหลายงานวจิยั เช่น งานของ Morelet (1865) [4] , Pfeiffer (1862) [5] และ Martens (1860) [6] โดยเฉพาะในงาน
ตีพิมพ์ “The non-marine aquatic Mollusca of Thailand” ของ Dr. R.A.M. Brandt (1974 ) [7] ที่รวบรวมและเก็บ
ตวัอย่างหอยน ้าจดืในประเทศไทยรวมทัง้ประเทศขา้งเคยีงเพื่อใชใ้นการจดัหมวดหมู่อนุกรมวธิานทีม่ขีอ้มลูถูกตอ้งและ
สมบรูณ์ทีส่ดุ โดย Brant ไดม้กีารรายงานหอยฝาเดยีวน ้าจดืทัง้สิน้ 268 ชนิด แบ่งเป็น 77 สกุล และ 22 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศ ์
Neritidae,Viviparidae, Ampullaridae, Bithyniidae, Hydrobiidae, Stenothyridae, Iravadiidae, Assimineidae, 
Tornidae, Pleuroceridae, Thiaridae, Potamididae, Triphoridae, Muricidae, Buccinidae, Marginellidae, 
Pyramidellidae, Ellobiidae, Lymnaeidae, Bulinidae,Planorbidae และ Ancylidae ในงานต่อมา Nabhitabhata (2009) 
[8] ได้รวบรวมรายชื่อของสตัว์จ าพวกหอย รวมอยู่ใน “Checklist of Mollusca Fauna in Thailand” ซึ่งมขีอ้มูลทีม่กีาร
ปรบัปรุงและงานวจิยัทีท่นัสมยัมากยิง่ขึน้  

จงัหวดัสระแก้วตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย ทางทศิเหนือตดิกบัจงัหวดันครราชสมีาและจงัหวดับุรรีมัย ์
ทางด้านทศิใต้ตดิกบัจงัหวดัจนัทบุร ีทางด้านตะวนัตกติดกบัจงัหวดัปราจนีบุรแีละจงัหวดัฉะเชงิเทรา และมพีรมแดน
ทางด้านตะวนัออกตดิกบัประเทศกมัพูชา พื้นที่ตัง้อยู่ในลุ่มแม่น ้าทีส่ าคญั 2 สาย ได้แก่ ลุ่มแม่น ้าปราจนีบุรใีนบรเิวณ
ดา้นทศิตะวนัตกไหลมาจากจงัหวดัปราจนีบุร ีและลุ่มแม่น ้าโตนเลสาบทางดา้นทศิตะวนัออก[9]  ปัจจุบนัจงัหวดัสระแกว้
มกีารปรบัปรุงพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้มในธรรมชาตไิปเป็นชุมชนเมอืง รวมทัง้พืน้ทีใ่นหลายๆ อ าเภอของจงัหวดัสระแกว้
ถูกระบุว่าเป็นพืน้ทีเ่สีย่งต่อภยัแลง้[9] ดว้ยปัญหาทีย่กขึน้ขา้งตน้อาจส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อสิง่มชีวีติที่
ไม่สามารถด ารงชีวิตได้หากปราศจากแหล่งน ้า โดยเฉพาะหอยฝาเดียวน ้าจืดที่มีความส าคญัต่อระบบนิเวศ และ
เนื่องจากขอ้มูลดา้นความหลากชนิดของหอยน ้าจดืในประเทศไทยยงัมอียู่จ ากดั จ าเป็นทีจ่ะต้องเกบ็ขอ้มลูและเพิม่เตมิ
องคค์วามรูใ้หค้รบถว้น ดงันัน้การศกึษาดา้นอนุกรมวธิานจงึถูกน ามาใชใ้นการจ าแนกลกัษณะทางสณัฐานวทิยาเพื่อใช้
ในการระบุชนิด โดยวเิคราะหจ์ากลกัษณะภายนอกของเปลอืกเป็นหลกั แต่บางครัง้อาจจะตอ้งใชว้ธิกีารอื่นน ามาช่วยใน
จดัจ าแนกด้วย เช่น การศกึษาลกัษณะทางกายวภิาคของอวยัวะภายใน และเทคนิกทางชวีโมเลกุลเพื่อท าใหข้อ้มูลมี
ความถูกต้องและน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด ซึง่ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษานี้จะเป็นการปรบัปรุงฐานขอ้มูลทางอนุกรมวธิานใหม้ี
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ความทนัสมยัมากทีสุ่ด เพื่อใชใ้นการจดัการและการอนุรกัษ์ชนิดพนัธุข์องหอยฝาเดยีวน ้าจดื อกีทัง้ยงัเป็นฐานขอ้มูลที่
เป็นส่วนช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถน าไปอ้างองิเพื่อใช้ในการจดัการทรพัยากรทางธรรมชาติอย่างยัง่ยนืได้ใน
อนาคต 

 

อปุกรณ์และวิธีการ 

เกบ็ตวัอย่างและข้อมูลภาคสนาม 
ศกึษาแผนที่ธรณีวทิยาของกรมทรพัยากรธรณี มาตราส่วน 1 : 700,000 เพื่อเลอืกพื้นที่ศกึษา โดย แบ่งพื้นที่ศกึษา
ออกเป็น 30 สถานี ตามแนวลุ่มแม่น ้าพระสทงึ (สถานีที ่2-3, 18-25, 26-29) ลุ่มแม่น ้าพระปรง (สถานีที ่1, 4, 5 และ 6) 
ลุ่มแม่น ้าโตนเลสาบ (สถานีที่ 11-17) และแหล่งน ้าอื่นๆ ในจงัหวดัสระแก้ว (สถานีที่ 7-10)  ครอบคลุมทัง้ 9 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองสระแก้ว, อ าเภอคลองหาด, อ าเภอตาพระยา, อ าเภอวงัน ้าเย็น, อ าเภอวฒันานคร, อ าเภออรญั
ประเทศ, อ าเภอเขาฉกรรจ์, อ าเภอโคกสูง และอ าเภอวงัสมบูรณ์ (ภาพที่ 1) ท าการส ารวจและเกบ็ตวัอย่างวธิ ีhand-
picking เลอืกเกบ็ตวัอย่างหอยฝาเดยีวน ้าจดืทัง้ตวัอย่างทีย่งัมชีวีติและเปลอืกในแต่ละสถานี 
 
การศึกษาสณัฐานวิทยาของตวัอย่าง 
ลา้งท าความสะอาดตวัอย่างเปลอืก และตากใหแ้หง้ จากนัน้น าเปลอืกหอยฝาเดยีวน ้าจดืแต่ละชนิดมาวดัค่าทางสณัฐาน

วทิยาของเปลอืก ไดแ้ก่ จ านวนวงเปลอืก (whorl) ความสงูเปลอืก (shell height) ความกวา้งของเปลอืก (shell width) 

ความกวา้งของปากเปลอืก (aperture width) และความสงูของปากเปลอืก (aperture height) ดว้ยเวอรเ์นียรค์าลเิปอร ์

น าตัวอย่างเปลือกหอยฝาเดียวน ้าจืดที่ได้ในแต่ละพื้นที่ที่ท าการเก็บตัวอย่างมาท าการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล  

Olympus OM-D E-M10 Mark III (Olympus, Tokyo, Japan) 

ท าการเกบ็รกัษาตวัอย่างทีม่เีน้ือเยื่อในตูแ้ช่แขง็อุณหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส 

จดัจ าแนกและระบุชนิดหอยฝาเดยีวน ้าจดืจากขอ้มูลสณัฐานวทิยาของเปลอืก ได้แก่ รูปทรง (shape) ลวดลาย (color 

pattern) ขนาด (size) ฝาเปลอืก (aperture) ฝาปิดเปลอืก (operculum) และสะดอืหอย (umbilicus) โดยใชต้ามวธิกีาร

จดัจ าแนกของ Brandt (1974)  

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ถูกเก็บรกัษาไว้ใน Srinakharinwirot University Zoological Museum (SWUZM) เพื่อใช้

อา้งองิในงานวจิยัต่อไป 
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J'=
H'

Hmax
 

 
เมื่อ Hmax  คอื lnS 
      S คอื จ านวนชนิดหอย 

 
 

การศึกษาวิเคราะหข์้อมูล 
 การวเิคราะหข์อ้มลู โดยค านวณค่าความหลากชนิดของหอยฝาเดยีวน ้าจดืจากค่าดชันีต่างๆ ไดแ้ก่ 
ค่าดชันีความหลากชนิด (Shannon-Wiener’s Index) เป็นค่าดชันีทีบ่่งบอกถงึความหลากชนิดของหอยน ้าจดืทีอ่าศยัใน

แหล่งอาศยัหนึ่งๆ หากค่าดชันีทีไ่ดม้คี่าสงูแสดงว่าในพืน้ทีด่งักล่าวมคีวามหลากชนิดของหอยน ้าจดืสงู ในทางกลบักนั

หากมคี่าต ่าจะมคีวามหมายว่าพืน้ทีด่งักล่าวมคีวามหลากชนิดของหอยน ้าจดืต ่า ค านวณได ้  

ดงัสมการที ่1 

 
 
 
 
 
 
 

สมการที ่1 ดชันีความหลากชนิด (Shannon-Wiener’s Index) 
 

ดชันีความสม ่าเสมอ (Evenness Index : J’) เป็นค่าดชันีทีบ่่งบอกถงึความสม ่าเสมอในการกระจายตวัของหอยน ้าจดืใน

แหล่งทีอ่ยู่อาศยัหนึ่ง ซึง่มคี่าตัง้แต่ 0 ถงึ 1 หากมคี่าดชันีเท่ากบั 1 จะมคีวามหมายว่าพืน้ทีอ่าศยันัน้มคีวามสามารถใน

การกระจายตวัของหอยน ้าจดืทีส่งู ค านวนไดด้งัสมการที ่2 

 
 
 
 
 

สมการที ่2 ดชันีความสม ่าเสมอ (Evenness Index : J’) 
 
ดชันีความเด่น (Dominance Index (D) เป็นค่าดชันีทีบ่่งบอกว่าในแหล่งทีอ่ยู่อาศยัมชีนิดพนัธุห์อยน ้าจดืทีโ่ดดเด่นมาก

ทีสุ่ด ซึง่มคี่าตัง้แต่ 0 ถงึ 1 หากมคี่า 1 แสดงถงึชนิดของหอยน ้าจดืชนิดหนึ่งมผีลต่อกลุ่มประชากรของหอยน ้าจดืมาก 

ค านวณไดด้งั สมการที ่3  
 

 
 

 
 

สมการที ่3 ดชันีความเด่น (Dominance Index) 
 

D=1-J' 
 
   เมื่อ J’  คอื ดชันีความสม ่าเสมอ 

      
 

 

H′ = − ∑(𝑝𝑖)

𝑠

𝑖=1

(ln𝑝𝑖) 

เมื่อ  H’ คอื ค่าดชันีความหลากชนิด 
S คอื จ านวนชนิดของหอย 

  pi = 
ni

N
 = สดัสว่นของจ านวนหอยชนิด i ต่อจ านวนรวมทัง้หมดของหอยทีพ่บ 

  ni = จ านวนทัง้หมดของหอยชนิด i 
  N = จ านวนรวมของหอยทัง้หมดทีพ่บ 
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ภาพที ่1 พืน้ทีศ่กึษาในจงัหวดัสระแกว้ 

1.คลองพระปรง 2. สะพานพระสทงึ 3. สะพานคลองพระสทงึ 4. คลองหว้ยใหญ่  5. อ่างเกบ็น ้าท่ากระบาก  
6. สะพานคลองปะตง 7. อ่างเกบ็น ้าหว้ยยาง 8.หนองน ้าปราสาทเขาโลน้ 9.คลองล าสะโตน 10.อ่างเกบ็น ้าคลองสม้ป่อย  

11. อ่างเกบ็น ้าหว้ยตะเคยีน 12. สะพานต าบลหนองแวง 13.อ่างเกบ็น ้าบา้นศลิา 14.สะพานบา้นใหม่-หนองเทา  
15.หนองน ้าต าบลคลองน ้าใส 16. อ่างเกบ็น ้าคลองหวา้ 17.อ่างเกบ็น ้าเขาตางอ็ก 18.คลองกดัตะนาวใหญ่ 19.แพรกกะ
หม ู2 20.อ่างเกบ็น ้าพระสทงึ 21.คลองกะวดักลองใหญ่ 22.สะพานคลองแก่งกระเดา 23.คลองตาหลงั 24.คลองมะหุด  
25.โรงเรยีนบา้นซบัสงิโต 26. อ่างเกบ็น ้าเขาสามสบิ 27.สะพานคลองพลบัพลงึ 28.คลองวงัจกิ 29.ฝายคลองกดัตะนาว

ใหญ่ 30.สะพานขา้มคลองพระเพลงิน้อย 
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ผลการทดลอง 
1. ความหลากชนิดของหอยน ้าจืดฝาเดียว 
จากผลการส ารวจ 30 สถานีเกบ็ตวัอย่างในจงัหวดัสระแกว้ ตามแนวลุ่มแม่น ้าพระสทงึ (สถานีที ่2-3, 18-25, 26-29) ลุ่ม
แม่น ้าพระปรง (สถานีที่ 1, 4, 5 และ 6) ลุ่มแม่น ้าโตนเลสาบ (สถานีที่ 11-17) และแหล่งน ้าอื่นๆ ในจงัหวดัสระแก้ว 
(สถานีที ่7-10) พบตวัอย่างหอยฝาเดยีวน ้าจดืจ านวน 1,075 ตวัอย่าง (ตารางที ่1) โดยสามารถจ าแนกหอยฝาเดยีวน ้า
จืดตามอนุกรมวิธานของ Brant (1974) [7] แบ่งเป็น 7 วงศ์ 10 สกุล 13 ชนิด 4 ชนิดย่อย ได้แก่ Filopaludina 
sumatrensis polygramma Martens,1860; Filopaludina sumatrensis speciosa Deshayes, 1 8 7 6 ; Filopaludina 
martensi martensi Frauenfeld, 1865; Filopaludina martensi cambodjensis Brandt, 1974; Filopaludina javanica von 
dem Busch, 1844; Pila virescens Deshayes, 1824; Pila polita Deshayes, 1830; Pomacea canaliculate Lamarck, 
1819; Melanoides tuberculata O. F. Müller, 1 7 7 4 ; Tarebia granifera Lamarck, 1 8 2 ; Sulcospira housei I. Lea, 
1856; Anentome helena von dem Busch, 1 8 4 7 ; Radix auricularia Linnaeus, 1758; Indoplanorbis exustus 
Annandale & Prashad, 1921 และ Gyraulus convexiusculus Hutton, 1849 
 
ตารางที ่1 จ านวนหอยทีเ่กบ็ไดจ้ากแต่ละสถานีเกบ็ตวัอย่าง 

 
จากการศกึษาความหลากชนิดของหอยฝาเดยีวน ้าจดืในจงัหวดัสระแก้ว พบหอยฝาเดยีวน ้าจดืวงศ ์Viviparidae หรอื
หอยขม ทัง้หมด 1 สกุล 3 ชนิด และ 4 ชนิดย่อย ไดแ้ก่ F. sumatrensis speciosa, F. martensi martensi, F. martensi 
cambodjensis และ F. javanica (ภาพที่ 2A – 2E) ซึ่งเป็นหอยฝาเดยีวน ้าจืดที่มกีารกระจายตวัมากที่สุด ครอบคลุม
บรเิวณลุ่มแม่น ้าพระปรง (สถานีที ่1, 4 และ 5) ลุ่มแม่น ้าพระสทงึ (สถานีที ่2, 3, 18 - 25, 26 - 30) ลุ่มแม่น ้าโตนเลสาบ 
(สถานีที ่11 - 17) และแหล่งน ้าอื่นๆ ในจงัหวดัสระแกว้ (สถานีที ่7-10) หอยวงศ ์Thiaridae พบทัง้หมด 2 สกุล 2 ชนิด 
ได้แก่ M. tuberculata และ T. granifera  (ภาพที่ 2I, 2J) ซึ่งเป็นกลุ่มหอยเจดยี ์พบบรเิวณลุ่มแม่น ้าพระสทงึ (สถานีที่ 
20-22, 24 และ 28) ลุ่มแม่น ้าโตนเลสาป (สถานีที่ 11, 13, 15-17) และอ่างเกบ็น ้าคลองสม้ป่อย (สถานีที่ 10) หอยฝา
เดยีววงศ ์Nassariidae พบ 1 ชนิด คอื A. helena (ภาพที ่2L) ซึง่เป็นหอยน ้าจดืทีม่บีทบาทเป็นผูล่้า (assassin snail) มี
การกระจายตวัในทัง้ 3 ลุ่มแม่น ้าส าคญัคอืลุ่มแม่น ้าพระสทงึ (สถานีที ่18-21, 23-25, 29) ลุ่มแม่น ้าพระปรง (สถานีที ่4, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Filopaludina sumatrensis polygramma 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 3 6 23 6 71 20 1 3 1 10 3 1 1 0 0 14 0 1 2 1 173

Filopaludina sumatrensis speciosa 0 2 13 0 27 0 0 0 4 18 12 10 0 0 0 1 0 0 13 18 1 2 12 0 1 0 0 2 0 136

Filopaludina martensi martensi 0 2 19 1 3 0 13 6 1 0 3 3 4 3 13 9 2 10 3 9 2 12 11 1 5 0 3 5 2 145

Filopaludina martensi cambodjensis 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Filopauludina javanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Pila virescens 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Pila polita 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 12

Pomacea canaliculata 0 1 0 5 0 0 36 1 1 0 1 0 20 2 0 0 0 5 1 10 3 0 0 15 0 0 3 1 2 1 108

Melanoides tuberculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 0 1 0 2 35 1 0 0 9 41 4 0 12 0 0 0 5 0 0 134

Tarebia granifera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 49

Sulcospira housei 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 53

Anentome helena 0 0 0 5 11 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 51 17 7 7 0 2 21 3 0 0 0 31 0 163

Radix auricularia 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 3 4 18 0 0 0 3 2 0 0 42

Indoplanorbis exustus 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Gyraulus convexiusculus 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

รวม 1 6 36 45 44 1 55 11 9 22 91 12 72 14 137 64 6 71 22 58 81 14 35 71 4 20 6 13 45 9 1075

จ ำนวนสถำนีเก็บตวัอย่ำง จ ำนวนรวมชนิด
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5) และลุ่มแม่น ้าโตนเลสาป (สถานีที่ 10, 11, 15, 17) หอยวงศ์ Ampullaridae พบทัง้หมด 2 สกุล 3 ชนิด ได้แก่ P. 
polita และ P. virescens (ภาพที ่2F, 2G) หรอืหอยโขง่ และ P. canaliculata (ภาพที ่2H) หรอืหอยเชอรร์ี ่(apple snail) 
ซึ่งพบการกระจายในทุกลุ่มแม่น ้า นอกจากนี้ยงัพบหอยวงศ์อื่น ๆ ได้แก่ หอยฝาเดยีวน ้าจดืวงศ์ Pachychilidae พบ
เพยีง 1 ชนิด คอื S. housei  (ภาพที ่2K) พบตามแนวลุ่มแม่น ้าพระสทงึ (สถานีที ่2, 4, 28, 30) และลุ่มแม่น ้าโตเลสาบ 
(สถานีที ่15) หอยฝาเดยีวน ้าจดืวงศ์ Lymnaeidae พบเพยีง 1 ชนิด คอื R. auriculata (ภาพที ่2M) หรอืหอยคนั (big-
ear radix) พบตามแนวลุ่มแม่น ้ าพระสทึง (สถานีที่ 3, 21-23 , 27-28) และลุ่มแม่น ้ าโตเลสาบ (สถานีที่ 13-15) 
ขณะเดยีวกนัหอยฝาเดยีวน ้าจดืวงศ ์Planorbidae พบ 2 สกุล 2 ชนิด ไดแ้ก่ I. exustus และ G. convexiusculus (ภาพ
ที่ 2N, 2O) ซึ่งเป็นหอยฝาเดียวน ้าจืดที่พบได้น้อยพื้นที่ที่สุดในการศึกษาครัง้นี้ โดย I. exustus หรือหอยคนัพบใน
บรเิวณ 2 สถานี ไดแ้ก่ อ่างเกบ็น ้าหว้ยยาง และอ่างเกบ็น ้าบา้นศลิา และ G. convexiusculus หรอืหอยเลขหนึ่ง (ram's 
horn snail) พบเพยีง 3 ตวัอย่างในสถานีเดยีว คอืบรเิวณหนองน ้าปราสาทเขาโลน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 เปลอืกของหอยฝาเดยีวน ้าจดืทีพ่บในบรเิวณจงัหวดัสระแกว้  
A) Filopaludina sumatrensis polygramma, B) Filopaludina sumatrensis speciosa, C) Filopaludina martensi 

martensi, D) Filopaludina martensi cambodjensis, E) Filopaludina javanica, F) Pila virescens, G) Pila polita, H) 
Pomacea canaliculata, I) Melanoides tuberculata, J) Tarebia granifera, K) Sulcospira housei, L) Anentome 

helena, M) Radix auricularia, N) Indoplanorbis exustus และ O) Gyraulus convexiusculus 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูลดชันีของหอยฝาเดียวน ้าจืดในจงัหวดัสระแก้ว (ตารางท่ี 2) 

ตารางที ่2 ผลของค่าดชันีความหลากชนิด (Shannon-Wiener’s Index) ค่าดชันีความสม ่าเสมอ (Evenness Index) และ
ค่าดชันีความเด่น (Dominance Index) ของหอยฝาเดยีวน ้าจดืในจงัหวดัสระแกว้ 

อ าเภอ 

 

ดชันี 

Shannon-Wiener’s Index Evenness Index Dominance Index 

เมอืงสระแกว้ 1.75 0.80 0.20 

คลองหาด 1.56 0.97 0.03 

ตาพระยา 1.96 0.79 0.21 

วงัน ้าเยน็ 1.65 0.75 0.25 

วฒันานคร 1.63 0.91 0.09 

อรญัประเทศ 1.23 0.76 0.24 

เขาฉกรรจ ์ 1.56 0.80 0.20 

โคกสงู 1.63 0.74 0.26 

วงัสมบูรณ์ 1.82 0.83 0.17 

จงัหวดัสระแกว้                        2.01 0.74 0.26 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

จากการศกึษาความหลากชนิดของหอยฝาเดยีวน ้าจดืในจงัหวดัสระแก้ว ทัง้ 9 อ าเภอ พบหอยฝาเดยีวน ้าจดืทัง้หมด 
1,075 ตวัอย่าง สามารถจดัจ าแนกเป็น 7 วงศ ์10 สกุล 13 ชนิด 4 ชนิดย่อย โดยหอยในวงศ ์Viviparidae พบทัง้หมด 1 
สกุล 3 ชนิด และ 4 ชนิดย่อย ไดแ้ก่  F. sumatrensis polygramma, F. sumatrensis speciosa, F. martensi martensi, 
F. martensi cambodjensis และ F. javanica พบหอยในวงศ ์Ampullariidae ทัง้หมด 2 สกุล 3 ชนิด ไดแ้ก่ P. polita, P. 
virescens และ P. canaliculata หอยฝาเดยีวน ้าจดืในวงศ ์Thiaridae พบทัง้หมด 2 สกุล 2 ชนิด ไดแ้ก่ M.  tuberculata 
และ T. granifera พบหอยฝาเดียวน ้ าจืดในวงศ์ Planorbidae ทัง้หมด 2 สกุล 2 ชนิด ได้แก่ I. exustus และ G. 
convexiusculus รวมทัง้หอยน ้าจดืในวงศ์ Pachychilidae, Nassariidae และ Lymnaeidae ไดแ้ก่ S. housei, A. helena 
และ R. auriculata ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัในงานวจิยัของ ประสทิธ ์นิยมไทย และสชุาต ิผึง้ฉิมพล ี(2555) [10] และ
พงษ์รตัน์ ด ารงโรจน์วฒันา (2558) [11] ทีท่ าการศกึษาความหลากชนิดของหอยน ้าจดืในจงัหวดัปราจนีบุรอีนัเป็นแหล่ง
ตน้น ้าของจงัหวดัสระแกว้ พบว่าหอยฝาเดยีวน ้าจดืเกอืบทุกชนิดทีพ่บในงานวจิยันี้สามารถพบไดใ้นแหล่งน ้าของจงัหวดั
ปราจีนบุรีทัง้หมดที่เคยมกีารรายงาน ยกเว้นเพียง F. martensi cambodjensis, F. javanica, P. polita, P. virescens 
และ G. convexiusculus นอกจากนี้ในงานวจิยัของ Ng et al. (2020) [12] ทีท่ าการศกึษาความหลากชนิดของหอยน ้า
จดืในทะเลสาบเขมร หรอืโตนเลสาบ ประเทศกมัพชูา ซึง่มพีรมแดนตดิทางทศิตะวนัออกของจงัหวดัสระแกว้ พบหอยน ้า
จืดฝาเดียวทัง้หมด 6 ชนิด ได้แก่ P. virescens, F. martensi cambodjensis, A. helena, S. housei, M. tuberculata 
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และ I. exustus ซึ่งทัง้หมดสามารถพบได้ในจงัหวัดสระแก้ว ค่าดชันีความหลากชนิด (Shannon-Wiener Diversity 
Index) ของหอยฝาเดยีวน ้าจดืในจงัหวดัสระแกว้มค่ีาอยู่ที ่2.01 โดยอ าเภอตาพระยา เป็นอ าเภอทีม่คี่าดชันีความหลาก
ชนิดสูงสุดเท่ากับ 1.96 พบหอยฝาเดียวน ้าจืดทัง้สิ้น 9 ชนิด 4 ชนิดย่อย ได้แก่  F. sumatrensis polygramma, F. 
sumatrensis speciosa, F. martensi martensi, F. martensi cambodjensis,  P. polita, P. virescens , P. canaliculata, 
M.  tuberculata, T. granifera, A. helena, I. exustus และ G. convexiusculus จากการศึกษาพบหอยฝาเดียวน ้ าจืด
หลายชนิดแพร่กระจายทัว่ทัง้จงัหวดัสระแก้ว โดยเฉพาะในอ าเภอตาพระยาซึ่งเป็นอ าเภอที่มคีวามหลากชนิดสูงสุด 
เนื่องจากมอีุทยานแห่งชาตติาพระยาซึง่มีสภาพธรรมชาตทิีค่่อนขา้งอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวแ์ละพชื
หลากชนิดรวมทัง้ยงัเป็นแหล่งตน้น ้าทีส่ าคญัซึง่ไดร้บัการคุม้ครองและอนุรกัษ์ นอกจากนี้ในอ าเภอตาพระยามอี่างเกบ็
น ้าหว้ยยาง และอ่างเกบ็น ้าหว้ยตะเคยีน รวมถงึมกีารรบกวนโดยมนุษยค์่อนขา้งน้อย ท าใหแ้หล่งน ้าในอ าเภอตาพระยา
มคีวามหลากชนิดของหอยฝาเดยีวน ้าจดืมากกว่าในอ าเภออื่น ค่าดชันีความสม ่าเสมอ (Evenness Index) พบว่ามคี่า
เท่ากบั  0.74 ซึง่แสดงถงึความสามารถในการกระจายตวัของหอยฝาเดยีวน ้าจดืในแต่ละพืน้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระ เนื่องดว้ย
ลุ่มน ้าปราจนีบุรทีีไ่หลมาบรเิวณจงัหวดัสระแกว้ ไหลผ่านตอนบนไปทางทศิตะวนัออกเป็นลุ่มน ้าพระปรง และไหลผ่าน
ตอนล่างของจงัหวดัลงมาเป็นลุ่มน ้าพระสทงึ ซึง่ลุ่มน ้าทัง้สองสาย มคีวามยาวต่อเน่ืองไม่ขาดช่วง ท าใหห้อยฝาเดยีวน ้า
จดืหลายชนิดสามารถกระจายตวัไปไดท้ัว่ทัง้จงัหวดั นอกจากนี้ยงัพบว่าอ าเภอโคกสงู มคี่าดชันีความเด่น (Dominance 
Index) สงูทีส่ดุเท่ากบั 0.26 

 หอยฝาเดียวน ้ าจืดวงศ์ Viviparidae ได้แก่  F.  sumatrensis polygramma, F.  sumatrensis speciosa, F. 
martensi martensi, F. martensi cambodjensis และ F. javanica พบว่ามีขอบเขตการกระจายตัวมากที่สุดในพื้นที่
ศกึษาและสามารถพบไดท้ัง้บรเิวณลุ่มแม่น ้าพระสทงึ ลุ่มแม่น ้าพระปรง ลุ่มแม่น ้าโตนเลสาป รวมทัง้แหล่งน ้าอื่นๆ ใน
จงัหวดัสระแกว้ โดยพบรวมทัง้สิน้ 500 ตวัอย่าง คดิเป็น 46.5% ซึง่หอยในวงศน์ี้หรอืทีรู่จ้กัในชื่อหอยขม เป็นหอยน ้าจดื
ทีน่ิยมน ามาบรโิภคและเป็นทีน่ิยมในการเพาะเลีย้งอย่างกวา้งขวา้ง [13] และยงัมรีายงานว่าสามารถน าเปลอืกของหอย
ขมชนิด F. sumatrensis มาใชเ้ป็นสว่นประกอบในการปรุงยาได ้[14] นอกจากนี้หอยในวงศ ์Viviparidae เป็นหอยน ้าจดื
ที่สามารถทนต่อปริมาณสารอนิทรีย์ในแหล่งน ้าได้ในระดบัปานกลาง (moderately tolerant of organic enrichment) 
[15] ท าให้สามารถปรบัตวัอยู่ในแหล่งน ้าไดด้วี่าหอยน ้าจดืชนิดอื่นทีม่คีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัใน
แหล่งน ้า จงึพบการกระจายได้มาก ขณะเดยีวกนัยงัพบ A. helena หรอืหอยกนิหอยในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกนั ซึ่งมี
บทบาทส าคญัในการควบคุมประชากรของหอยฝาเดยีวชนิดอื่นๆ ในพืน้ทีอ่าศยั [16] 
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การประเมินการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

จากการเดินทาง ในการแข่งขนักีฬาเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  

วณชิชา แกว้สุวรรณ์1, ถนอมศกัดิ ์เสนาค า2 และ ศุภกิา วานิชชงั1* 

 

บทคดัย่อ 

การแขง่ขนักฬีาเรอืพายชงิแชมป์แห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย เรอืคยคั-แคนู เรอืกรรเชยีง เรอืมงักร       เป็นกจิกรรม
ทีน่่าสนใจในการศกึษาปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก งานวจิยันี้จงึใหค้วามสนใจการประเมนิการปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก จากกจิกรรมการเดนิทางมาแข่งขนักฬีาเรอืพายชงิแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 สนามที ่3 
วนัที ่19-22 ธนัวาคม 2562 ณ เขื่อนภูมพิล โดยประเมนิการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมการเดนิทางของ
นักกฬีา และผู้ควบคุมทมี ด้วยแบบสมัภาษณ์การประเมนิการท่องเที่ยวเชงิกฬีาทางน ้าแบบคาร์บอนต ่า จ านวนทมี
ทัง้หมด 27 ทมี ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัทัง้หมด 934 คน พบว่า มกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเดนิทางเขา้ร่วม
การแข่งขนัทัง้หมด 14,103.58 kg CO2 eq และมคี่าเฉลี่ยการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 15.10 kg CO2 eq/person 
น ้ามนัเชือ้เพลงิทีใ่ชม้ากทีส่ดุคอืเชือ้เพลงิประเภทดเีซล มกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืกระจก 14,067.32            kg CO2 eq 
รถบสัมกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทีส่ดุ 7,806.19 kg CO2 eq อย่างไรกต็าม รถเก๋ง และรถบสัมกีารปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกปรมิาณที่ต ่า คอื 1.01 และ 11.81 kg CO2 eq/person ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัรถยนต์ประเภทอื่นๆ 
เน่ืองจากขนสง่ผูโ้ดยสารไดใ้นปรมิาณมาก โดยสาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิและชนิดของเชือ้เพลงิจงึท าให้
การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกน้อยเมื่อเทยีบการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อคน 

 

ค าส าคญั :  ก๊าซเรอืนกระจก, กฬีาเรอืพาย, จงัหวดัตาก, ประเภทรถ, การเดนิทาง 
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Greenhouse Gas Emissions from travel by rowing and canoeing Thailand 
Championships 

Wanitcha Kaewsuwan 1, Tanormsak Senakham 2 and Supika Vanitchung 1*  

 

ABSTRACT  

 Thailand rowing championship including kayak-canoe, rowing, and dragon boat. It is an interesting 
activity to study greenhouse gas emissions This research focuses on greenhouse gas emission assessment.                  
The assessment of greenhouse gas emission from traveling to participated in The Rowing Boat Race of Thailand 
2019 (field 3) between 19th - 22th December, 2019 at Bhumibol Dam. The traveling activities data to participated 
in that tournament was collected by using the low carbon water sports tourism assessment interview with low 
carbon questionaries. Total participant are 27 teams; 934 people. Total greenhouse gas emissions from traveling 
to participated was found as 14,103.58 kg CO2 eq and average as 15.10 kg CO2 eq/person. The most used 
fuel is diesel, emission greenhouse gas as 14,067.32 kg CO2 eq. The bus had the most emission as 7,806.19 
kg CO2 eq. However, a low volume of greenhouse gas emission from sedan and bus is 1.01 and 11.81 kg CO2 
eq/person respectively, compared with other type due it can transport passengers in large quantities. The main 
cause is the amount of fuel used and the type of fuel that make the emission lower when compared with 
greenhouse gas emission per person. 

 

Keywords:  Greenhouse gas, Rowing, Tak Province, Car type, Traveling 
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บทน า  

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 
เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การขนส่ง การเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการใช้
ชวีติประจ าวนัของมนุษย ์ก๊าซเรอืนกระจกทีส่ าคญัประกอบดว้ย ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ก๊าซมเีทน (CH4) ก๊าซ
ไนตรสัออกไซด ์(N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคารบ์อน (HFCs) ก๊าซเพอรฟ์ลูออโรคารบ์อน (PFCs) และก๊าซซลัเฟอรเ์ฮก
ซ่าฟลูออไรด์ (SF6) โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซเรอืนกระจกที่คดิเป็นสดัส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 77 ของ
ทัง้หมด [1] ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change: IPCC) ได้ประเมนิไว้ว่า นับตัง้แต่ศตวรรษที่ 19 อุณหภูมเิฉลี่ยของโลกได้เพิม่สูงขึน้ 0.6 
องศาเซลเซยีส และภายใน พ.ศ. 2543 อุณหภูมเิฉลี่ยของโลกจะเพิม่สูงขึน้อกีประมาณ 1.4 ถึง 5.8 องศาเซลเซียส 
รวมถงึน ้าทะเลจะเพิม่สงูขึน้ 0.1 ถงึ 0.9 เมตร หากยงัไม่มมีาตรการในการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก [2] ยิง่ไปกว่านัน้ 
จากผลการศกึษาขององคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) พบว่าในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมเท่ากบั 350.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยภาคพลังงานมี
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากที่สุดเท่ากบั 256.44 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า หรอืคดิเป็นร้อยละ 
73.13 ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมดของประเทศ รองลงมา คอื ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิ คดิเป็นรอ้ยละ 15.89 และภาคทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกน้อยทีสุ่ด คอื ภาคการจดัการของเสยี คดิเป็นรอ้ยละ 
1.43 ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมด [3] อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นกจิกรรมภาคบรกิารทีม่คีวามส าคญัทาง
เศรษฐกจิในประเทศไทย และไดม้กีารประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของโรงแรมและที่
พกั อย่างไรกต็ามหากพจิารณาการท่องเทีย่วเชงิกฬีา (Sport Tourism) ซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางเขา้ร่วมกจิกรรมการ
แขง่ขนักฬีา ของนกักฬีา ผูค้วบคุมทมี โดยการท่องเทีย่วเชงิกฬีาแต่ละชนิดมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกแตกต่างกนั  

มีรายงานการศึกษาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง โดย Promjittiphong et al. 
(2018) [6] พบว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขนส่งนักท่องเที่ยวเพื่อร่วมกิจกรรมปั ่นจักรยานแรลลี ่
เบญจบรูพา มกีารใชเ้ชือ้เพลงิเท่ากบั 6,333 kg CO2 eq. และการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการปัน่จกัรยานมคี่า
เท่ากบั 1,448 kg CO2 eq อย่างไรกต็าม กจิกรรมการเดนิทางของนักกฬีา รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมการแข่งกนัทีเ่ขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีาเรอืพาย (Rowing) กฬีาชงิแชมป์แห่งประเทศไทยจงึเป็นกจิกรรมหนึ่งทีม่คีวามน่าสนใจเน่ืองจากยงัไม่มกีาร
ประเมนิและรายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก อกีทัง้ เป็นกจิกรรมของสมาคมกฬีาเรอืพายแห่งประเทศไทยทีม่กีารจดั
แขง่ขนัในทุกๆปี 

 ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเดนิทางของนักกฬีา    
และผูค้วบคุมทมี เนื่องจากการเดนิทางเป็นกจิกรรมทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากที่สุด โดยท าการเกบ็ขอ้มูลจาก
การสอบถามการเดนิทางมาแขง่ขนั ระยะทาง และกจิกรรมต่างๆ ระหว่างการแขง่ขนั ทีค่รอบคลุมถงึกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
นักกฬีา และผู้ควบคุมทมี เพื่อหาแนวทางการลดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกิจกรรมการเดนิทางไป
แขง่ขนักฬีาในอนาคต 
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อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

การเกบ็ข้อมูลและกลุ่มตวัอยา่ง  

 การศกึษานี้เลอืกประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จากการเดนิทางเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาเรอืพายชิง
แชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 สนามที ่3 วนัที ่19 – 22 ธนัวาคม ณ เขือ่นภูมพิล จงัหวดัตาก โดยประเมนิจาก
แหล่งปล่อยหลกั ไดแ้ก่ การประเมนิการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเดนิทางเขา้ร่วมการแขง่ขนั โดยการเจาะจง
เกบ็ขอ้มูลการเดนิทางจากทมีทีเ่ขา้ร่วมการแข่งขนั  (Purposive sampling) ดว้ยแบบสมัภาษณ์ภาคสนามและการโทร
สมัภาษณ์เพิม่เติมกรณีขอ้มูลไม่ครบถ้วน ทัง้นี้กรอบค าถามของแบบสมัภาษณ์ทีพ่ฒันาขึน้ตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนด 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูและพฤตกิรรมตามแนวทางการค านวณ แบบสมัภาษณ์ไดร้บัการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ซึง่มคี่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ของเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) ที ่
0.94  

 กลุ่มตวัอย่างในการศกึษานี้ ประกอบดว้ย นักกฬีา ผูค้วบคุมทมี และผูช้ม โดยการแข่งขนัเรอืพายชงิแชมป์
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 สนามที่ 3 นี้ จะมรีายการแข่งขนั ประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภททมี นักกฬีา
ส่วนใหญ่จะเดินทางมาแข่งเป็นเป็นทมี ซึ่งลกัษณะของการเดินทางเขา้ร่วมการแข่งขนัจะเดินทางมาด้วยกนั  โดย
จ านวนทีมที่สมคัรเข้าร่วมการแข่งขนัเรือพายชงิแชมป์แห่งประเทศไทยสนามนี้ มีทัง้หมด 32 ทีม กลุ่มตัวอย่างใน
การศกึษานี้ มจี านวน 27 ทมี หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77 ของจ านวนทมีทีเ่ขา้แขง่ขนั 

การประเมินการปลดปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกจากกิจกรรมการเดินทาง 

 การศึกษานี้ประเมินโดยอ้างอิงวิธีการค านวณตามที่แนะน าไว้ในคู่มือของ IPCC ปี 2006 tier 1 (IPCC 
Guideline 2006) [4] ค านวณจากกจิกรรมหลกัของการแขง่ขนัเรอืพายชงิแชมป์แหง่ประเทศไทย ไดแ้ก่ การเดนิทางของ
นักกฬีา และผูค้วบคุมทมี ท าการประเมนิการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกการรถยนตแ์ต่ละประเภททีเ่ดนิทางมาเขา้ร่วม
การแข่งขนัในครัง้นี้ และประเมนิก๊าซต่างๆ ไดแ้ก่ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2), ก๊าซมเีทน (CH4) และก๊าซไนตรสั
ออกไซด ์(N2O) มสีตูรการค านวณดงันี้ 

สมการที ่1 

 

เมื่อ Emission = ปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด,์ ก๊าซมเีทน และก๊าซไนตรสัออกไซด ์(kg) 

         Fuel a   = ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิแต่ละประเภท (TJ) 

 EFa     = ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกแต่ละชนิด (kg/TJ) 

 a       = ประเภทของน ้ามนัเชือ้เพลงิ (เช่น เบนซนิ, ดเีซล, NGV และLPG เป็นตน้) 

ค่าความร้อนสุทธิและค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซ CO2 CH4  และ N2O ใช้ค่ามาตรฐานซึ่งอ้างอิงจากกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน และ IPCC ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่1   
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ตารางท่ี 1 ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

 

ประเภทเช้ือเพลิง 
(ลิตร หรือ กิโลกรมั) 

ค่าความร้อนสุทธิ 

Net Calorific Value(a) (MJ/Unit) 

ค่าสมัประสิทธ์ิการปล่อย GHG (EF)(b) (kg/TJ) 

CO2 CH4 N2O 

เบนซนิ 31.48 69,300 25 8.0 

ดเีซล 36.42 74,100 3.9 3.9 

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว LPG    49.30 56,100 62 0.2 

ก๊าซธรรมชาต ิCNG 43.04 56,100 92 3 

เอทานอล 20.90 0 18 na 

ทีม่า: (a) ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน, สถติพิลงังานของประเทศไทย 2557, 
  (b) IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories :Reference Manual, 2006, 

 

โดยประเทศไทยมีการจ าหน่ายเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์และดีเซล ซึ่งมีสดัส่วนการผสมระหว่างเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เชือ้เพลงิปิโตรเลยีมในสดัสว่นต่างๆ ดงัแสดงในตารางที ่2  

 

ตารางท่ี 2 สดัสว่นการผสมเชือ้เพลงิชวีภาพกบัเชือ้เพลงิปิโตรเลยีม 

 

ชนิดเช้ือเพลิง 

สดัส่วนการผสมเช้ือเพลิงชีวภาพกบัเช้ือเพลิงปิโตรเลียม(ร้อยละ) 

เอทานอล น ้ามนัเบนซิน 

 

เบนซนิ (c) 

เบนซนิ 95/91 0 100 

แก๊สโซฮอล ์95/91 E10 10 90 

แก๊สโซฮอล ์E20 20 80 

แก๊สโซฮอล ์E85 85 15 

ดเีซล (d) 

ไบโอดีเซล น ้ามนัดีเซล 

5 95 

ทีม่า: (c) ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน, http://www.eppo.go.th/Energy_Dict/G.htm 

       (d) ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน, http://www.eppo.go.th/Energy_Dict/B.htm 
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ผลการทดลอง 

ข้อมูลกลุ่มประชากรตวัอย่าง 

 กลุ่มประชากรตวัอย่าง จากการแข่งขนักฬีาเรอืพายชงิแชมป์แห่งประเทศไทย สนามที่ 3 ณ เขื่อนภูมพิล 
ประกอบดว้ยทมีเขา้ร่วมการแขง่ขนัทัง้หมด จ านวน 27 ทมี มรีถยนตร์วมทัง้หมด  35 คนั มผีูโ้ดยสาร ทัง้หมด 934 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 620 คน (รอ้ยละ 66.38) และเพศหญงิ 314 (รอ้ยละ 33.62) และมกีารเดนิทางโดยรถยนต ์ประเภทรถ
เก๋ง 15 คน (รอ้ยละ 1.61) รถกระบะ 37 คน (รอ้ยละ 3.96) รถPPV 1 คน (รอ้ยละ 0.11) รถบสั 661 คน (รอ้ยละ 70.77) 
รถตู้ 39 คน (ร้อยละ 4.18) และรถบรรทุก 6 ล้อ 181 คน (ร้อยละ 19.38) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3                
และตารางที ่4 

 

ตารางท่ี 3 ความถีแ่ละรอ้ยละของประชากรตวัอย่าง  

 ความถี่  ร้อยละ  

จ านวนทีม (ทีม) 

เพศ (คน) 

27 - 

ชาย 620 66.38 

หญงิ 314 33.62 

รวม 934 100 

 

ข้อมูลการเดินทางและการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 

 เมื่อพจิารณารปูแบบการเดนิทางแยกตามประเภทของรถยนต ์พบว่า รถยนต์ทีใ่ชใ้นการเดนิทางเขา้ร่วมการ
แข่งขนัทัง้หมด 35 คนั ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางโดยรถยนต์แต่ละประเภททัง้หมด 934 คน และใชป้รมิาณเชือ้เพลงิทัง้หมด
แต่ละชนิดโดยจ าแนกตามเชือ้เพลงิชวีภาพและเชือ้เพลงิปิโตรเคม ีไดแ้ก่ เอทานอล 37.24 เบนซนิ 222.90 ไบโอดเีซล 
256.67 และดเีซล 4,876.75 ลติร ประเภทรถเก๋ง มจี านวนทัง้หมด 4 คนั โดยมผีูโ้ดยสาร 15 คน ใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิชนิด 
เอทานอล 37.24 ลติร เบนซนิ 219.04 ลติร ใชร้ะยะทางรวม 4,236.6 กโิลเมตร รถกระบะมจี านวนทัง้หมด 6 คนั โดยมี
ผูโ้ดยสาร 37 คน ใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิชนิด ไบโอดเีซล 25.75 ลติร ดเีซล 489.32 ลติร ใชร้ะยะทางรวม 7,519 กโิลเมตร 
รถพพีวี ีมจี านวนทัง้หมด 1 คนั โดยมผีูโ้ดยสาร 1 คน ใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิชนิด ไบโอดเีซล 3.92 ลติร ดเีซล 74.52 ลติร 
ใช้ระยะทางรวม 987.6 กิโลเมตร รถบสัมีจ านวนทัง้หมด 12 คนั โดยมีผู้โดยสาร 661 คน ใช้น ้ามนัเชื้อเพลิงชนิด        
ไบโอดเีซล 467.92 ลติร ดเีซล 2,701.90 ลติร ใช้ระยะทางรวม 13,005 กโิลเมตร รถตู้มจี านวนทัง้หมด 5 คนั โดยมี
ผูโ้ดยสาร 39 คน ใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิชนิด เบนซนิ 3.86 ลติร ไบโอดเีซล 30.61 ลติร ดเีซล 581.51 ลติร ใชร้ะยะทางรวม 
6,192.6 กิโลเมตร และรถบรรทุก 6 ล้อ มีจ านวนทัง้หมด 7 คัน โดยมีผู้โดยสาร 181 คน ใช้น ้ามันเชื้อเพลิงชนิด         
ไบโอดเีซล 54.18 ลติร ดเีซล 1,029.51 ลติร ใชร้ะยะทางรวม 6,761.2 กโิลเมตร ตามล าดบั ซึง่เป็นขอ้มูลส าคญัในการ
ประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามแนวทาง IPCC 2006  
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ตารางท่ี 4 ปรมิาณเชือ้เพลงิชวีภาพและปีโตรเคมใีนรถยนตแ์ต่ละประเภท  

 

 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ ดเีซลและเบนซนิ ในการเดนิทางมาแขง่ขนักฬีาเรอืพายชงิแชมป์ประเทศไทย 
ทัง้หมด 5,719.28 ลติร แบ่งเป็น ดเีซล 5,133.42 แก๊สโซฮอล ์E20 116.15 แก๊สโซฮอล ์95 77.32 แก๊สโซฮอล ์91 62.81     
เบนซนิ 3.86 และไบโอดเีซล 325.72 ปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการเดนิทางทัง้หมด  14,103.58 
kg CO2 eq แบ่งเป็นตามชนิดเชือ้เพลงิ ดเีซล 14,067.32 แก๊สโซฮอล ์E20 6.35 แก๊สโซฮอล ์95 4.56 แก๊สโซฮอล ์91 
3.70 เบนซนิ 8.76 และไบโอดเีซล 12.39 kg CO2 eq ตามล าดบั เมื่อประเมนิตามชนิดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกพบว่า
ปลดปล่อย CO2 มากทีสุ่ด ตามดว้ย N2O และ CH4 คดิเป็น 13,862.10  216.05 และ 25.43 kg CO2 eq ตามล าดบัดงั
แสดงในตารางที่ 5 โดยมอีตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเฉลี่ย 5.69 kg CO2 eq/person ซึ่งผลการศกึษานี้สามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในการแขง่ขนักฬีาเรอืพาชงิแชมป์แห่งประเทศไทยในครัง้
ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทรถ ความถ่ี ชนิดเช้ือเพลิง (ลิตร) ระยะทางรวม 

(กิโลเมตร) 
คนั ผูโ้ดยสาร(คน) เอทานอล เบนซิน ไบโอดีเซล ดีเซล 

รถเก๋ง 4 15 37.24 219.04 - - 4,236.6 

รถกระบะ 6 37 - - 25.75 489.32 7,519 

รถพพีวี ี 1 1 - - 3.92 74.52 987.6 

รถบสั  12 661 - - 467.92 2,701.90 13,005 

รถตู ้ 5 39 - 3.86 30.61 581.51 6,192.6 

รถบรรทุก 6 ลอ้ 7 181 - - 54.18 1,029.51 6,761.2 

รวม 35 934 37.24 222.90 256.67 4,876.75 38,701.6 
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ตารางท่ี 5 การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจ าแนกตามประเภทเชือ้เพลงิ 

 

 ปริมาณการใช้น ้ามนัเชื้อเพลิงของรถยนต์แต่ละประเภท ในการเดินทางมาแข่งขนักฬีาเรือพายชงิแชมป์
ประเทศไทย ทัง้หมด 5,719.28 ลติร แบ่งเป็นประเภท รถเก๋ง 256.28 รถกระบะ 515.07 รถพพีวี ี78.44 รถบสั 3,169.82 
รถตู้ 615.97 และรถบรรทุก 6 ล้อ 1,083.69 ลิตร โดยเมื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้หมดเท่ากบั 
14,103.58 kg CO2 eq พบว่ า  รถบัสปลดปล่อยก๊ าซ เรือนกระจกมากที่ สุ ด  7,806.19 kg CO2 eq ตามด้วย            
รถบรรทุก 6 ลอ้ 2,969.68 kg CO2 eq และรถตู้ 615.97 kg CO2 eq ตามล าดบั โดยมอีตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
รวมต่อคน 15.10 kg CO2 eq/person ซึ่งประเภทของรถเก่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนน้อยที่สุด 1.01                     
kg CO2 eq/person และมากทีส่ดุคอื รถพพีวี ี211.70 kg CO2 eq/person ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเช้ือเพลิง ปริมาณการใช้น ้ามนั
เช้ือเพลิง (ลิตร) 

การปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

(kg CO2 eq) 

การปลดปล่อยกา๊ซเรือน
กระจกรวม 

(kg CO2 eq) 

CO2 CH4 N2O  

ดเีซล 5,133.42 13,853.68 20.42 193.22 14,067.32 

แก๊สโซฮอล์ E20 116.15 0.00 1.70 5.15 6.35 

แก๊สโซฮอล์ 95 77.32 0.00 1.13 3.43 4.56 

แก๊สโซฮอล์ 91 62.81 0.00 0.92 2.78 3.70 

เบนซนิ 3.86 8.42 0.09 0.26 8.76 

ไบโอดเีซล 325.72 0.00 1.18 11.21 12.39 

รวม 5,719.28 13,862.10 25.43 216.05 14,103.58 
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ตารางท่ี 6 การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจ าแนกตามรถยนตแ์ต่ละประเภท 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 ผลการศกึษาการประเมนิการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการแข่งขนักฬีาเรอืพายชงิแชมป์แห่งประเทศ
ไทย ประจ าปี 2562 สนามที ่3 พบว่าการใชเ้ชือ้เพลงิประเภท เบนซนิ ใชใ้นการเดนิทางมาแขง่ขนักฬีาเรอืพายชงิแชมป์
แห่งประเทศไทยน้อยทีส่ดุ โดยปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมด เท่ากบั 8.76 kg CO2 eq และน ้ามนัเชือ้เพลงิประเภท 
ดเีซล ใชใ้นการเดนิทางมากที่สุดซึง่ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมด เท่ากบั 5,279.45 kg CO2 eq โดยมรีะยะทาง
ตัง้แต่จุดเริม่ต้นการเดนิทางมาถงึสนามแขง่ขนั รวมระยะทางทัง้หมด 38,701.58 กโิลเมตร คดิเป็นการปลดปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกเฉลีย่ 0.36 kg CO2 eq/km โดยมผีลรวมของการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิต่อการปลดก๊าซเรอืนกระจกต่อคนน้อย
ทีส่ดุ เท่ากบั 0.33 kg CO2 eq/person คอืเชือ้เพลงิประเภท ไบโอดเีซล ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ธรรมนูญ (2557) 
[5] ไบโอดีเซลนี้สามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงและใช้กบัเครื่องยนต์ดีเซลได้ โดยส่วนใหญ่ใช้ผสมในน ้ามนัดีเซลใน
อตัราส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 5 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัน ้ามนัดเีซลแลว้ไบโอดเีซลช่วยใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ ลดมลพษิ
ต่างๆ ได ้เช่น คารบ์อนมอนอกไซด ์ไฮโดรคารบ์อน อกีทัง้ ไบโอดเีซล ยงัมคี่าซเีทนทีส่งูท าใหเ้ครื่องยนตส์ตารท์ตดิง่าย
และปลดปล่อยสารประกอบของก ามะถนัน้อยมาก การใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิของการปลดก๊าซเรอืนกระจกต่อคนมากที่สุด 
เท่ากบั 16.00 kg CO2 eq/person คอืเชือ้เพลงิประเภท ดเีซล โดยประเภทของรถเก๋งปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกน้อย
ทีส่ดุเท่ากบั 15.10 kg CO2 eq และรถบสัปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทีส่ดุ เท่ากบั 7,806.19 kg CO2 eq ซึง่มคี่าการ
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเฉลี่ยในการเดนิทางในการแข่งขัน้ครัง้นี้ คดิเป็น 15.10 kg CO2 eq/person โดยอตัราการ
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนี้มคี่าต ่ากว่าการการแข่งขนักฬีาจกัรยานเพื่อการท่องเที่ยวจงัหวดัสระแกว้ ประเทศไทย 
(27.43 kg CO2 eq/person) Promjittiphong et al. (2018) [6] เนื่องจากนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมนิยมใช้รถบสั และ
รถบรรทุก 6 ล้อ เป็นยานพาหนะในการเดนิทางมากที่สุด คดิเป็น ร้อยละ 34.29 และ 20 ตามล าดบั และมอีตัราการ

ประเภทรถยนต์ ปริมาณการใช้ 

เช้ือเพลิง (ลิตร) 

การปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

(kg CO2 eq) 
การปลดปล่อยกา๊ซเรือน 

กระจกต่อคน  

(kg CO2 eq/person) 

รถเก๋ง 256.28 15.10 1.01 

รถกระบะ 515.07 1,411.48 38.15 

รถพพีวี ี 78.44 214.96 211.70 

รถบสั  3,169.82 7,806.19 11.81 

รถตู้  615.97 1,686.16 43.23 

รถบรรทุก 6 ลอ้ 1,083.69 2,969.68 16.41 

รวม 5,719.28 14,103.58 15.10 

 



82 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

โดยสาร 26.69 คนต่อคนั โดยอตัราการโดยสารนี้สูงกว่าของอตัราการโดยสารของประเทศแคนนาดา 1.6 คนต่อคนั 
Transport Canada, (2009) [7] และของการแขง่ขนักฬีาทีม่หาวทิยาลยับรติชิโคลมัเบยี 2.7 คนต่อคนั Matt Dolf et al. 
(2014) [8] เนื่องจากการแข่งขนักฬีาเรอืพายชงิแชมป์แห่งประเทศไทยเป็นกจิกรรม  ทีม่กีารจดัแข่งขนัสม ่าเสมอทุกปี 
และมกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสู่บรรยากาศ ผู้วจิยัจงึมีความสนในการศกึษาปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ผลการศกึษาครัง้นี้สามารถใชเ้ป็นขอ้มลู เพื่อหาแนวทางในการพฒันาใหเ้ป็นการท่องเทีย่วเชงิกฬีาแบบคารบ์อน
ต ่า ซึง่ต้องทราบขอ้มูลอา้งองิการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเดมิก่อน เพื่อหาขอ้มาตรการและทางเลอืกในการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation Option) เพื่อให้กจิกรรมดงักล่าวเป็นการแข่งขนักฬีาแบบคาร์บอนต ่า (Low 
carbon sport tournament) ต่อไป 
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องคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสติก บริเวณชายฝัง่ จงัหวดัชลบรีุ 
 

วชัรภรณ์ สงัขพนัธ1์* และ วชิญา กนับวั2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
 ศกึษาองคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสตกิบรเิวณชายฝัง่ จงัหวดัชลบุร ีใน 7 สถานี จ านวน 4 ครัง้ 
พ.ศ. 2563 โดยเกบ็ตวัอย่างไมโครพลาสตกิในน ้าดว้ยวธิ ี Manta net และ Submersed pump และเกบ็ตวัอย่างในดนิ
ตะกอน ผลการศกึษาพบองคป์ระกอบของไมโครพลาสตกิ 6 ประเภท ไดแ้ก่ เสน้ใย (Filament) ชิน้สว่นพลาสตกิ 
(Fragment) โฟม (Foam) ฟิลม์พลาสตกิ (Film) เมด็บดี (Granule) และเมด็พลาสตกิ (Pellet) โดยพบไมโครพลาสตกิ
ประเภทเสน้ใยมากทีส่ดุทัง้ในน ้าและในดนิตะกอน สขีองไมโครพลาสตกิทีจ่ าแนกไดค้อื แดง ด า ขาว เขยีว น ้าเงนิ 
น ้าตาลและเหลอืง และพบขนาดของไมโครพลาสตกิอยูใ่นชว่ง 10 ถงึ 1,000 ไมโครเมตร ความหนาแน่นเฉลีย่ใน Manta 
net เท่ากบั15.63±8.22 ชิน้ต่อลกูบาศกเ์มตร Submersed pump เท่ากบั 40.96±29.14 ชิน้ต่อลกูบาศกเ์มตร และในดนิ
ตะกอนเท่ากบั 119.34±93.11 ชิน้ต่อกโิลกรมั โดยองคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสตกิในน ้าและในดนิ
ตะกอนมคีวามแตกต่างกนั (p < 0.05) ทัง้ในสถานีทีศ่กึษาและจ านวนครัง้ทีเ่กบ็ 
 
ค าส าคญั: จงัหวดัชลบุร,ี ไมโครพลาสตกิ, Manta net,  Submersed pump 
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Microplastics Composition and Abundance in the Coastal Chonburi province 
 

Watcharabhorn Sungkaphan1* and Vichaya Gunbua2 
 

 

ABSTRACT  
 

 This study investigated the abundance and composition of microplastic debris in Chonburi province, 
eastern of Thailand. The water and sediment samples collected from 7 stations at Chonburi Bay in March, June, 
September and December 2020. The manta net and a submersed pump sampler were used for water and 
sediment sampling, respectively. There were 6 compositions of microplastic were observed (filament, fragment, 
foam, film, granule and pellet). The filament exhibited the highest abundance in both water and sediment 
samples. In terms of color, the sampled plastics were red, black, white, green, blue, brown and yellow, while 
microplastic in the size range 10 – 1,000 µm were found in water and sediment samples. In comparison of 3 
sampling methods, the average densities of 15.63±8.22 and 40.96±29.14 particles/m3 were found in manta net 
and submersed pump, respectively. While sediment method show the average densities of 119.3±93. 11 
particles/kg. Based on the sampling site (station) and the sampling frequency of the present study, there were 
significant differences (p < 0.05) between the abundance and composition of microplastic debris in the coastal 
area of Chonburi province. 
 
Keywords: Chonburi province, Microplastics, Manta net, Submersed pump  
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บทน า 
 ขยะพลาสตกิเป็นมลพษิทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีแ่พรห่ลายในสิง่แวดลอ้ม มผีลกระทบอย่างกวา้งขวางทัง้สภาพแวดลอ้ม
ทางทะเลและน ้าจดื สะสมทัง้ในผวิน ้า ชัน้น ้า และในตะกอนดนิ [1] การเพิม่ขึน้ก่อใหเ้กดิความกงัวลต่อผลกระทบในระบบ
นิเวศและสงัคม [2] มกีารคาดการณ์ว่าขยะพลาสตกิ 4.8–12.7 ลา้นตนั เขา้สูส่ภาพแวดลอ้มทางทะเลเป็นประจ าทุกปี [3] แหล่งทีม่าของ
ขยะสว่นใหญ่แลว้มาจากบนบกรอ้ยละ 80 เนื่องจากการจดัการขยะทีไ่ม่ถูกตอ้ง กจิกรรมของมนุษย ์การขยายตวัของชุมชน การเพิม่ขึน้
ของประชากร [4] จากการประเมนิพบว่ารอ้ยละ 60-80 ของขยะทะเลเป็นขยะพลาสตกิ [5] เมื่อขยะพลาสตกิสะสมและตกคา้งใน
สิง่แวดลอ้มเป็นเวลานาน เกดิกระบวนการย่อยสลายหรอืแตกออกเป็นชิน้พลาสตกิเลก็ๆ (Fragment) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า
ไมโครพลาสตกิ (Microplastics) ซึง่สง่ผลกระทบต่อสิง่มชีวีติในทะเลทัง้ทางตรงและทางออ้มเนื่องจากสามารถเขา้สู่ 
ห่วงโซ่อาหารไดง้่าย 
 ไมโครพลาสตกิ คอื พลาสตกิทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางเลก็กว่า 5 มลิลเิมตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
พลาสตกิทีเ่กดิจากการสงัเคราะหใ์หม้ขีนาดเลก็ลง เพื่อใชป้ระโยชน์เฉพาะดา้น เช่น ในทางอตุสาหกรรมต่าง  ๆผสมในผลติภณัฑ ์
เครื่องส าอาง และไมโครพลาสตกิทีเ่กดิจากพลาสตกิขนาดใหญ่เกดิการแตกออกหรอืการย่อยสลาย [6] ซึง่ขึน้อยู่กบักลไก
ต่างๆ  เช่น ปัจจยัทางเคม ีกายภาพ และชวีภาพ [7] เป็นทีท่ราบกนัดวี่าไมโครพลาสตกิเหล่านี้มขีนาดเลก็ ซึง่ยากต่อการจดัการ
และก าจดั สามารถแพร่กระจายไดง้่ายสง่ผลกระทบทัง้สิง่มชีวีติในน ้าและในดนิตะกอน [6] อาจไดร้บัการปนเป้ือนหรอื
กนิไมโครพลาสตกิเขา้ไปในร่างกาย สง่ผลกระทบต่อสขุภาพและการด ารงชวีติ เช่น แพลงกต์อนสตัวใ์นกลุ่มโคพพีอด 
(Copepods) การกนิไมโครพลาสตกิของเคย [1] การสะสมในเนื้อเยื่อหอยสองฝาหรอืระบบไหลเวยีนโลหติ [8] การกนิไมโครพลาสตกิ
ของปทูะเล [9] ปลาทะเล นก หรอื เต่าทะเล อาจจะกนิไมโครพลาสตกิในมวลน ้า [10] หรอืแมวน ้าทีไ่ดร้บัผลกระทบโดย
ผ่านทางห่วงโซ่อาหารจากการกนิปลาทีม่กีารปนเป้ือนไมโครพลาสตกิ [11] และนอกจากนัน้อนัตรายจากสารเคมทีีม่าจากไม
โครพลาสตกิทัง้สารเตมิแต่ง สารเคมทีีใ่ชผ้ลติพลาสตกิ [12] ทีไ่ปรบกวนระบบสบืพนัธุแ์ละท าใหร้ะบบภูมคิุม้กนัลดลงได ้
[13] สว่นผลกระทบการปนเป้ือนไมโครพลาสตกิต่อมนุษยอ์าจจะไดร้บัผลกระทบในทางออ้มแทรกซมึผ่านทางห่วงโซ่
อาหารได ้ตวัอย่างงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส ารวจและจ าแนกไมโครพลาสตกิในประเทศไทย เช่น ในตะกอนดนิชายหาด
จงัหวดัจนัทบุร ี[14] จงัหวดัระยอง [15] และจงัหวดัภูเกต็ [16] และการศกึษาการปนเป้ือนและการกนิไมโครพลาสตกิในสิง่มชีวีติ 
เช่น หอยสองฝา [17,18] และปลาเศรษฐกจิในจงัหวดัสงขลา [19] โดยพบว่าประเภทรปูร่างไมโครพลาสตกิทีพ่บมากทีส่ดุ
ในตะกอนดนิและสิง่มชีวีติคอื เสน้ใย (Filament) ซึง่การศกึษาไมโครพลาสตกิในน ้าของประเทศไทยยงัขาดวธิกีารเกบ็
ตวัอย่างทีเ่ป็นทีย่อมรบัและมปีระสทิธภิาพทีส่ามารถใชป้ระเมนิองคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสตกิในสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อใหค้รอบคลุมในการศกึษาไมโครพลาสตกิทัง้ในน ้าและดนิตะกอน การศกึษาในครัง้นี้ใชว้ธิกีารถุงลาก Manta microplastics net 
และ Submersed pump [20] และเกบ็ตวัอย่างไมโครพลาสตกิในดนิตะกอน เพื่อศกึษาองคป์ระกอบและความหนาแน่นของ
ไมโครพลาสตกิ โดยเลอืกศกึษาบรเิวณชายฝัง่จงัหวดัชลบุร ีซึง่ตัง้อยู่ทางรมิฝัง่ทะเลดา้นทศิตะวนัออกของอ่าวไทย                 
มพีืน้ทีต่ดิทะเลประมาณ 160 กโิลเมตร [21] มแีม่น ้าสายส าคญัไหลผ่าน ประกอบไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวาม
หลากหลาย บรเิวณชายฝัง่ทะเลเป็นสถานทีส่ าคญัในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝัง่ การท าประมงพาณิชยแ์ละประมง
ชาวบา้น พรอ้มกบัเป็นแหล่งกจิกรรมการท่องเทีย่วและพืน้ทีพ่ฒันาอุตสาหกรรม จงึท าใหม้คีวามเหมาะสมในการศกึษา
องคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสตกิ  
 การส ารวจและศกึษาไมโครพลาสตกิในประเทศไทยขอ้มูลการแพร่กระจายในสิง่แวดลอ้มยงัมอีย่างจ ากดั [14] 
จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งศกึษาในดา้นน้ี เพื่อสามารถประเมนิสถานการณ์ไมโครพลาสตกิในสิง่แวดลอ้มไดถู้กตอ้ง ทัง้ในน ้า
และดนิตะกอน ดงันัน้การศกึษาในครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาองคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสตกิโดย
ใชว้ธิกีารเกบ็ตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนัในพืน้ทีช่ายฝัง่จงัหวดัชลบุรแีละตามการเปลีย่นแปลงของฤดูกาล คอื ฤดูรอ้น (เดอืน
มนีาคม), ฤดูฝน (เดอืนมถุินายนและเดอืนกนัยายน) และฤดูหนาว (เดอืนธนัวาคม) [22] ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาจะท า
ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงขององคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสตกิในบรเิวณชายฝัง่จงัหวดัชลบุรแีละ
วธิกีารเกบ็ตวัอย่างทีส่ามารถเป็นแนวทางประเมนิสถานการณ์ไมโครพลาสตกิในสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
 ท าการเกบ็ตวัอย่างไมโครพลาสตกิบรเิวณชายฝัง่จงัหวดัชลบุรโีดยใชเ้รอืเกบ็ตวัอย่าง เริม่ตน้เกบ็ตวัอย่างจาก
บรเิวณใกลป้ากแม่น ้าบางประกงซึง่เป็นเสน้ทางทีจ่ะพดัพาขยะจากชุมชนไหลลงสูท่ะเล [23] เกบ็ตวัอย่างระยะทางห่างจาก
ฝัง่ประมาณ 1 กโิลเมตร ทีม่คีวามลกึประมาณ 1-2 เมตร และมคีวามลกึมากสุด 10 เมตร บรเิวณเกาะสชีงั จ านวนทัง้หมด 
7 สถานี สถานีละ 3 ซ ้า ดงัแสดงในตารางที ่1 และรปูที ่1 โดยท าการเกบ็ตวัอย่างทัง้หมด 4 ครัง้ ไดแ้ก่ เดอืนมนีาคม เดอืน
มถุินายน เดอืนกนัยายน และเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
การศึกษาไมโครพลาสติก 
1. การเกบ็ไมโครพลาสตกิในน ้า ดงัแสดงในรปูที ่2                                                                                        
   1.1 เกบ็ไมโครพลาสตกิในผวิน ้าโดยใชว้ธิกีาร Manta Microplastics net 
        - ใชถุ้งลาก Manta net ทีต่ดิเครื่องมอืวดัการไหลของน ้า (Flow meter) ขนาดของช่องตา 330 ไมโครเมตร 
สงู 20 เซนตเิมตร กวา้ง 50 เซนตเิมตร และลากในแนวระนาบบรเิวณผวิหน้าน ้าประมาณ 10 เมตร (3 ซ ้า) ใหไ้ด้
ปรมิาตรน ้า 1,000 ลติร  

Station Latitude Longitude Human activities/Functional zone 
St1  Tha Ruea Phli 13°22'15.62"N 100°58'31.98"E Urban, Aquaculture (cockle farming), Mangrove 
St2 Angsila 13°20'17.54"N 100°55'19.60"E Aquaculture (oyster farming), coastal fishery 

village 
St3 Laem Thaen 13°18'53.34"N 100°53'57.68"E Travelling, recreation, Aquaculture (surf clam 

and mussels farming), Khlong Bangprong canal 
St4 Wonnapha beach 13°16'0.71"N 100°55'9.15"E Travelling, recreation, Aquaculture (mussels 

farming), 
St5 Koh loi island 13°10'32.37"N 100°55'9.20"E Urban, Transportation, Travelling, 

Aquaculture(mussels farming) 
St6 Koh sichang island 13° 9'46.86"N 100°48'51.06"E Transportation, Travelling 
St7 Ao Udom  13° 7'31.33"N 100°53'4.12"E Industrial development, Port 

ตารางที่ 1 สถานจีดุเก็บตวัอยา่งบรเิวณชายฝ่ัง จงัหวดัชลบรุี 

รูปท่ี 1 สถานีเก็บตวัอยา่งบรเิวณชายฝ่ัง จงัหวดัชลบรุี 
(ดดัแปลงรูปจาก Google map) 
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   1.2 เกบ็ไมโครพลาสตกิในมวลน ้าโดยใชว้ธิกีาร Submersed pump 
        - ปัม๊น ้าบรเิวณเดยีวกบัจดุลาก Manta net ความลกึประมาณ 1 เมตร ขึน้มาใหไ้ดป้รมิาตรน ้า 1,000 ลติร (3 ซ ้า) 
และกรองดว้ยถุงกรองขนาดของช่องตา 300 ไมโครเมตร 
        - น าตวัอย่างไมโครพลาสตกิทีไ่ดจ้ากสองวธิมีากรองดว้ยกระดาษกรองชนิด GF/C ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 47 มลิลเิมตร โดย
ใชเ้ครื่องปัม๊สญูญากาศ และอบกระดาษกรองโดยใชอุ้ณหภูม ิ60 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ในตูค้วบคมุอุณหภูม ิ
2. การเกบ็ไมโครพลาสตกิในดนิ ดงัแสดงในรปูที ่2 
    - ใชเ้ครื่องมอืเกบ็ดนิตะกอน (Ekman grab sampler) จ านวน 3 ซ ้า  
    - น าดนิตวัอย่างไปผึง่ลมประมาณ 2-3 วนั หรอืจนกว่าจะแหง้ สุม่ตวัอย่างดนิน ้าหนกั 500 กรมั ใสใ่นบกีเกอรข์นาด
ปรมิาตร 1 ลติร แลว้เตมิสารละลายโซเดยีมคลอไรดเ์ขม้ขน้ 250 กรมัต่อลติร จนครบ 1 ลติร คนใหเ้ขา้กนัเป็นเวลา 1 
ชัว่โมง ดว้ยเครื่องกวนสาร Magnetic stirrer จากนัน้ตัง้ทิง้ไวใ้หต้กตะกอนประมาณ 6 ชัว่โมง [14] ตวัอย่างไมโครพลาสตกิ
ทีม่คีวามหนาแน่นน้อยกวา่สารละลายโซเดยีมคลอไรดจ์ะลอยขึน้ แยกออกมาจากตะกอนดนิและอยู่ในน ้าตวัอย่าง 
   - น าน ้าตวัอย่างทีแ่ขวนลอยในสารละลายโซเดยีมคลอไรด ์ซึง่อยูบ่รเิวณเหนือตะกอนมากรองดว้ยกระดาษกรองชนิด GF/C ขนาด
เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 47 มลิลเิมตร โดยใชเ้ครื่องปัม๊สญูญากาศ และอบกระดาษกรองโดยใชอุ้ณหภมู ิ60 องศาเซลเซยีส  
เป็นเวลา  24 ชัว่โมง ในตูค้วบคมุอุณหภมู ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ศกึษาองคป์ระกอบของไมโครพลาสตกิ เช่น ขนาด ส ีประเภท รปูร่าง ชนิด 
   - น ากระดาษกรองทีผ่่านการอบมาศกึษาตวัอย่างไมโครพลาสตกิภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์ใชแ้สงแบบสเตอรโิอ  
(Stereo microscope) เพื่อจ าแนกรปูร่าง ขนาด ส ีและประเภทของไมโครพลาสตกิเบือ้งตน้ 
4. วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
    - ทดสอบความแตกต่างกนัทางสถติขิององคป์ระกอบไมโครพลาสตกิและความหนาแน่นในแต่ละพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษาและ
การเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลาโดยใชโ้ปรแกรม Minitab 18 ซึง่เป็นซอฟแวรล์ขิสทิธข์องคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
บรูพา โดยทดสอบวเิคราะหค์วามแปรปรวนดว้ย Two-way Analysis of Variance (Two-Way ANOVA) ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่ 95% 
 
ผลการทดลอง  
องคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสติก 
1. องคป์ระกอบของไมโครพลาสตกิ 
    จากผลการศกึษาองคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสตกิบรเิวณชายฝัง่ จงัหวดัชลบุร ีพบประเภทไมโครพลาสตกิ 
ทัง้หมด 6 ประเภทไดแ้ก่ เสน้ใย (Filament) ชิน้ส่วนพลาสตกิ (Fragment) โฟม (Foam) ฟิลม์พลาสตกิ (Film) เมด็บดี (Granule) 
และเมด็พลาสตกิ (Pellet) สขีองไมโครพลาสตกิทีจ่ าแนกไดค้อื แดง ด า ขาว เขยีว น ้าเงนิ น ้าตาลและเหลอืง และพบว่า
ขนาดของไมโครพลาสตกิมขีนาดอยู่ในช่วงประมาณ 10 - 1,000 ไมโครเมตร ดงัแสดงในรปูที ่3 โดยไมโครพลาสตกิประเภท

รูปท่ี 2 การเก็บตวัอยา่งไมโครพลาสติก 



89 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

เสน้ใย และชิ้นส่วนพลาสติกเป็นประเภทเด่นทัง้ 4 เดอืน โดยที่ในเดอืนมนีาคมการเกบ็ตวัอย่างไมโครพลาสติกด้วย
วธิกีาร Manta net และ Submersed pump พบไมโครพลาสตกิ 6 ประเภท สว่นในดนิตะกอนพบ 4 ประเภท ไม่พบ 
ไมโครพลาสติกประเภท ฟิล์มพลาสติกและเมด็พลาสติก เดือนมิถุนายนการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกด้วยวธิกีาร 
Manta net พบไมโครพลาสตกิ 5 ประเภท ไม่พบไมโครพลาสตกิประเภทเมด็พลาสตกิ สว่นในการเกบ็ตวัอย่าง 
ไมโครพลาสติกด้วยวธิกีาร Submersed pump และดนิตะกอนพบไมโครพลาสติก 4 ประเภท ไม่พบไมโครพลาสตกิ
ประเภทฟิล์มพลาสติกและเมด็พลาสติก เดอืนกนัยายนการเกบ็ตวัอย่างไมโครพลาสติกด้วยวธิกีาร Manta net และ 
Submersed pump พบไมโครพลาสตกิ 4 ประเภท ไม่พบไมโครพลาสตกิประเภทเมด็บดีและเมด็พลาสตกิ ในดนิตะกอน
พบไมโครพลาสตกิ 3 ประเภท ไม่พบไมโครพลาสตกิประเภท โฟม เมด็บดี และเมด็พลาสตกิ และเดอืนธนัวาคมการเกบ็
ตวัอย่างไมโครพลาสตกิดว้ยวธิกีาร Manta net และในดนิตะกอนพบไมโครพลาสตกิ 2 ประเภท ไม่พบไมโครพลาสตกิ
ประเภทฟิลม์พลาสตกิ โฟม เมด็บดี และเมด็พลาสตกิ ส่วนในการเกบ็ตวัอย่างไมโครพลาสตกิดว้ยวธิีการ Submersed 
pump พบไมโครพลาสตกิ 3 ประเภท ไม่พบไมโครพลาสตกิประเภทฟิลม์พลาสตกิ เมด็บดี และเมด็พลาสตกิ ดงัแสดง
ในรปูที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ความหนาแน่นของไมโครพลาสตกิ  
    ผลการศกึษาความหนาแน่นของไมโครพลาสตกิในแต่ละเดอืนและใน 3 วธิกีารศกึษา พบว่ามคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญั (p < 0.05) ดงัแสดงในตารางที ่2 พบความหนาแน่นเฉลีย่ใน Manta net 15.63±8.22 ชิน้ต่อลูกบาศก์
เมตร Submersed pump 40.96±29.14 ชิน้ต่อลูกบาศกเ์มตร และในดนิตะกอน 119.34±93.11 ชิน้ต่อกโิลกรมั ซึง่การ
เกบ็ตวัอย่างไมโครพลาสตกิในน ้าดว้ยวธิกีาร Manta net พบความหนาแน่นรวมสงูสุด 35.71 ชิน้ต่อลูกบาศกเ์มตร ใน
สถานีเกาะสชีงั เดอืนมถุินายน และพบความหนาแน่นต ่าสดุ 0.58 ชิน้ต่อลกูบาศกเ์มตร ในสถานีอ่าวอุดม เดอืนกนัยายน 

รูปท่ี 3 ภาพประเภทของไมโครพลาสติก 1-2 เสน้ใย 3 ชิน้สว่นพลาสติก 4 โฟม 5-6 ฟิลม์พลาสติก  
7-8 เม็ดบดี 9 เม็ดพลาสตกิ  
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และการเกบ็ตวัอย่าง ไมโครพลาสตกิดว้ยวธิกีาร Submersed pump พบความหนาแน่นสงูสดุ 125 ชิน้ต่อลกูบาศกเ์มตร 
ในสถานีท่าเรอืพล ีและพบความหนาแน่นต ่าสุด 11.67 ชิน้ต่อลูกบาศกเ์มตร ในสถานีเกาะลอย เดือนมนีาคม และการ
เกบ็ตวัอย่างไมโครพลาสตกิในดนิตะกอนพบความหนาแน่นสงูสดุ 376 ชิน้ต่อกโิลกรมั ในสถานีเกาะลอยเดอืนมถุินายน 
และพบความหนาแน่นต ่าสดุ 16 ชิน้ต่อกโิลกรมั ในสถานีท่าเรอืพล ีเดอืนมนีาคม ดงัแสดงในรปูที ่4 
 
 

Months Manta net (particles/m3) Submersed pump (particles/m3) Sediment (particles/kg) 
March 13.80±6.26a 35.8±39.7ab 50±33.4b 
June 16.87±12.77a 25±8.62b 130.6±120.9ab 
September 15.50±9.04a 34.05±10.99ab 190.3±85.8a 
December 16.37±3.74a 69±27.3a 106.6±63.9ab 

หมายเหตุ คา่เฉลีย่ทีม่ตีวัอกัษรเหมอืนกนัในแถวเดยีวกนั ไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 
องคป์ระกอบของไมโครพลาสติก 
 ผลการศกึษาในครัง้นี้พบประเภทไมโครพลาสตกิทัง้หมด 6 ประเภท ไดแ้ก่ เสน้ใย, ชิน้สว่นพลาสตกิ, โฟม, 
ฟิลม์พลาสตกิ, เมด็บดี และเมด็พลาสตกิ ซึง่ไมโครพลาสตกิประเภทเสน้ใยพบเป็นประเภทเด่นในทุกเดอืน สขีอง 
ไมโครพลาสตกิทีจ่ าแนกไดค้อื แดง ด า ขาว เขยีว น ้าเงนิ น ้าตาล และเหลอืง และพบว่าขนาดของไมโครพลาสตกิมี
ขนาดอยู่ในชว่ง 10 - 1,000 ไมโครเมตร เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาทีผ่่านมา พบว่าสแีละขนาดของไมโครพลาสตกิ 
มผีลการศกึษาใกลเ้คยีงกนั และพบว่าประเภทของไมโครพลาสตกิในการศกึษาครัง้นี้พบองคป์ระกอบใกลเ้คยีงกบั
การศกึษาของ พรปรณีนั ดอนสมจติร และคณะ (2563) [15] แต่พบประเภทไมโครพลาสตกิน้อยกว่าการศกึษาทีจ่งัหวดั
จนัทบุร ี[14] และเพญ็ศริ ิเอกจติต ์และคณะ (2562) [16] เน่ืองจากบรเิวณเกบ็ตวัอย่างทีอ่ยูบ่รเิวณชายหาด อุปกรณ์และ
วธิทีีใ่ชใ้นการเกบ็ตวัอย่างทีใ่ช ้Core ขนาด 3 นิ้ว และวางแปลงเกบ็ตวัอย่าง (Quadrat) และชว่งเวลาในการเกบ็ตวัอย่าง 
การศกึษาในครัง้นี้ใชว้ธิเีกบ็ตวัอย่างไมโครพลาสตกิทัง้หมด 3 วธิ ีเกบ็ตวัอย่างห่างจากฝัง่ไปประมาณ 1 กโิลเมตรและ 
เกบ็ตวัอย่างทัง้หมด 4 ครัง้ ทัง้นี้ความแตกต่างองคป์ระกอบของไมโครพลาสตกิอาจเกดิเนื่องจากบรเิวณทีเ่กบ็ตวัอย่าง 
จ านวนครัง้ในการเกบ็ตวัอย่าง วธิเีกบ็ตวัอย่างและช่วงเวลาทีท่ าการศกึษา จงึท าใหพ้บองคป์ระกอบของไมโครพลาสตกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ความหนาแนน่ของไมโครพลาสติก 
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รปูที ่4 องคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสตกิ 

หมายเหตุ : A1, A2, A3 คอื วธิกีารเกบ็ไมโครพลาสตกิดว้ย Manta net, Submersed pump, Grab sampler  
ในเดอืนมนีาคม ตามล าดบั 
B1, B2, B3 คอื วธิกีารเกบ็ไมโครพลาสตกิดว้ย Manta net, Submersed pump, Grab sampler ในเดอืนมถิุนายน ตามล าดบั 
C1, C2, C3 คอื วธิกีารเกบ็ไมโครพลาสตกิดว้ย Manta net, Submersed pump, Grab sampler ในเดอืนกนัยายน ตามล าดบั 
D1, D2, D3 คอื วธิกีารเกบ็ไมโครพลาสตกิดว้ย Manta net, Submersed pump, Grab sampler ในเดอืนธนัวาคม ตามล าดบั 
St1 = Tha Ruea Phli St2 = Angsila St3 = Laem Thaen St4 = Wonnapha beach St5 = Koh loi island  
St6 = Koh sichang island St7 = Ao Udom 
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ความหนาแน่นของไมโครพลาสติก 
 ผลการศกึษาความหนาแน่นในครัง้นี้ดว้ยวธิกีารทัง้ 3 วธิ ีพบว่ามคีวามแตกต่างกนัทัง้ดา้นวธิเีกบ็ตวัอย่าง  
ช่วงเวลาในการเกบ็ตวัอย่างและบรเิวณการเกบ็ตวัอย่าง ดงัแสดงในรูปที ่4 โดยวธิ ีManta net พบความหนาแน่นเฉลีย่
เท่ากับ 15.63±8.22 (13.80±6.26 – 16.87±12.77) ชิ้นต่อลูกบาศก์เมตร วิธี Submersed pump พบความหนาแน่น
เฉลี่ยเท่ากบั 40.96±29.14 (25±8.62 - 69±27.3) ชิ้นต่อลูกบาศก์เมตร และวธิศีกึษาในดนิตะกอนพบความหนาแน่น
เฉลีย่เท่ากบั 119.34±93.11 (50±33.4 – 190.3±85.8) (ตารางที ่2) ชิน้ต่อกโิลกรมั เมื่อเปรยีบเทยีบผลการศกึษาทีผ่่านมา
พบว่าความหนาแน่นเฉลีย่ของไมโครพลาสติกในน ้าน้อยกว่าการศกึษาของพรปรณีัน ดอนสมจติร และคณะ (2563) [15] 
เน่ืองจากวธิกีารศกึษา ปรมิาตรน ้า และช่วงเวลาในการเกบ็ตวัอย่าง การศกึษาในครัง้นี้เกบ็ตวัอย่างไมโครพลาสตกิในน ้า
ด้วย 2 วธิกีาร คอื ในผวิน ้าใช้ Manta net และในมวลน ้าใช้ Submersed pump และได้ปรมิาตรน ้าทัง้หมด 1,000 ลติร 
พรอ้มกบัการเกบ็ตวัอย่างจ านวน 4 ครัง้ คอื เดอืนมนีาคม, เดอืนมถุินายน, เดอืนกนัยายน และเดอืนธนัวาคม และความ
หนาแน่นของไมโครพลาสตกิในดนิตะกอนมากกว่าการศกึษาทีจ่งัหวดัจนัทบุร ี [14] เนื่องจากบรเิวณทีเ่กบ็ตวัอย่างซึ่ง
เกบ็ตวัอย่างดนิตะกอนจากชายหาด อุปกรณ์และวธิทีีใ่ชใ้นการเกบ็ตวัอย่าง จ านวนครัง้และช่วงเวลาในการเกบ็ตวัอย่าง
ที่น้อยกว่าการศกึษาในครัง้นี้ ซึ่งการศกึษาในครัง้นี้เกบ็ตวัอย่างในดนิตะกอนห่างจากฝัง่ไปประมาณ 1 กโิลเมตร เกบ็
ตวัอย่างทัง้หมด 7 สถานี จ านวน 4 ครัง้ และเกบ็ตวัอย่างดว้ยเครื่องมอืเกบ็ตะกอนดนิ  
ดงัแสดงในตารางที ่3 ซึง่ผลการศกึษาในครัง้นี้สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิTwo – Way ANOVA ทีพ่บว่า
องคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสตกิทัง้ 3 วธิ ีในแต่ละบรเิวณและช่วงเวลาทีท่ าการศกึษามคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) ทัง้นี้ผลการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัอาจเกดิจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นฤดกูาล 
เช่น ช่วงฤดฝูน ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต ้(เดอืนมถุินายนและกนัยายน) ท าใหเ้กดิฝนตกมปีรมิาณ
น ้าท่าไหลจากปากแม่น ้าลงสูท่ะเลจ านวนมาก [24] สง่ผลใหม้กีารพดัพาขยะพลาสตกิ ลงสูท่ะเลเป็นจ านวนมาก อกีทัง้
อทิธพิลของการไหลเวยีนกระแสน ้าในอ่าวไทยจากอทิธพิลลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต ้ท าใหเ้กดิกระแสน ้าไหลเป็นวงทวน
เขม็นาฬกิาทีด่า้นในสดุของอ่าวไทย ซึง่จะสง่ผลใหม้กีารพดัพาขยะไมโครพลาสตกิจากปากแมน่ ้าต่างๆ ในอ่าวไทย
มาตามกระแสน ้าดงักล่าว ในทางตรงกนัขา้มเมื่อเปลีย่นฤดกูาลอยู่ในชว่งเปลีย่นแปลงลมมรสมุเป็นลมมรสมุ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (เดอืนมนีาคม) ความเรว็ของลมลดลง สง่ผลใหก้ารไหลเวยีนกระแสน ้ามคีวามเรว็ลดลง ท าใหเ้กดิ
กระแสน ้าไหลเป็นวงตามเขม็นาฬกิา ซึง่สง่ผลใหก้ารพดัพาขยะไมโครพลาสตกิจากปากแม่น ้าต่างๆ ลงสูใ่นอ่าวไทยลดลง 
รวมถงึปรมิาณน ้าท่าไหลจากปากแม่น ้าลงสูท่ะเลน้อยลง ดงัแสดงในรปูที ่5 ชนิดของพลาสตกิทีม่คีวามหนาแน่น
แตกต่างกนัสง่ผลถงึการสะสมในสิง่แวดลอ้ม เช่น เสน้ใย ซึง่อาจจะผลติจากพลาสตกิทีม่คีวามหนาแน่นมากกว่าน ้า เช่น 
พอลเิอทลินีเทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate) ทีม่คีวามหนาแน่นมากกว่าน ้า 1.37 กรมัต่อลกูบาศกเ์ซนตเิมตร, 
พอลเิอไมด ์(Polyamide) ทีม่คีวามหนาแน่นมากกว่าน ้า 1.15 กรมัต่อลกูบาศกเ์ซนตเิมตร [6] ซึง่อาจท าใหพ้บความ
หนาแน่นสะสมในมวลน ้าและในตะกอนดนิมาก รวมไปถงึแหล่งทีม่าของไมโครพลาสตกิทีส่มัพนัธก์บับรเิวณเพาะเลีย้ง
ชายฝัง่ ทีอ่าจถูกกระแสน ้าหรอืคลื่นทีท่ าใหห้ลุดหรอืแตกออกจากบรเิวณเพาะเลีย้งชายฝัง่และถกูพดัพาไปสะสมใน
สิง่แวดลอ้ม และขยะพลาสตกิจากแหล่งท่องเทีย่วหรอืแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของชุมชนทีก่ าจดัไมถู่กตอ้ง อาจจะถูกพดัพาเขา้
สูป่ากแม่น ้าและไหลลงสูท่ะเลได ้แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที ่3 
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การศึกษา องคป์ระกอบ ความหนาแน่น ท่ีมา 
การแพร่กระจายของไมโครพลาสตกิใน
น ้าทะเลและตะกอนดนิตามแนว
ชายหาดจงัหวดัระยอง 
 

- เสน้ใย,แผ่นแขง็,แผ่นฟิลม์
,ทรงกลม,โฟม,ชิน้ทีไ่มม่รีูปแบบ 
- ขนาด 101-500 ไมโครเมตร 
- พบสขีาว, ฟ้า 

- ในน ้า1985.19±1273.31 ชิน้ต่อ
ลกูบาศกเ์มตร 
 

พรปรณีนั ดอนสมจติร 
และคณะ (2563) 

การส ารวจและจ าแนกตวัอย่างขยะ
ทะเลประเภทไมโครพลาสตกิ  
 

- เสน้ใย,แผ่นฟิลม์,กอ้นไมม่ี
รปูแบบ,แผ่นแขง็,ทรงกลม,
แท่ง,เสน้ใยทีไ่มใ่ช่เชอืก 
- ขนาดไมโครพลาสตกิในตะกอน
ดนิชายหาดคุง้วมิาน 22.8X361.8 
-7.3X81.2 ไมโครเมตร  
- ในตะกอนดนิชายหาดเจา้หลาว 
12.2X60.1 – 7.3X8.12
ไมโครเมตร  
- พบสขีาวขุน่,ขาวใส มากทีสุ่ด 

- ในตะกอนดนิชายหาดคุง้วมิาน 43±17 ชิ้น
ต่อกโิลกรมั และ 40±24 ชิน้ต่อกโิลกรมั ใน
ฤดฝูนและฤดแูลง้ตามล าดบั  
- ในตะกอนดนิชายหาดเจา้หลาว 54±20 ชิน้
ต่อกโิลกรมั และ 42±17 ชิน้ต่อกโิลกรมั 
ในฤดฝูนและฤดแูลง้ตามล าดบั 

สถาบนัวจิยัและพฒันา
ทรพัยากรทางทะเลและ
ป่าชายเลน และคณะ
เทคโน โลยทีางทะเล
มหาวทิยาลยับรูพา 
(2557) 

ขยะไมโครพลาสตกิบรเิวณ
ชายหาดฝัง่ตะวนัตก จงัหวดัภเูกต็ 

- เสน้ใย,แผ่นฟิลม์,ชิน้สว่นไร้
รปูแบบ,แผ่นแขง็,ทรงกลม,
แท่ง,เสน้ใยทีไ่มใ่ช่เชอืก 
- พบสขีาวขุน่,ขาวใส,แดง,ด า,
น ้าเงนิ,ฟ้า,เขยีว,น ้าตาล เป็นตน้ 

- พบมากสุด 265 ชิน้ต่อตารางเมตร เพญ็ศริ ิเอกจติต ์
 และคณะ (2562) 

การศกึษาองคป์ระกอบและความ
หนาแน่น ของไมโครพลาสตกิบริ
เวณชายฝัง่ จงัหวดัชลบุร ี
 

- เสน้ใย,ชิน้สว่นพลาสตกิ, 
โฟม, ฟิลม์พลาสตกิ, เมด็บดี, 
และเมด็พลาสตกิ 
- ขนาด 10 – 1,000 ไมโครเมตร 
- แดง,ด า,ขาว,เขยีว,น ้าเงนิ,
น ้าตาล,เหลอืง 

- Manta net พบความหนาแน่นเฉลีย่ 
15.63±8.22 ชิน้ต่อลกูบาศกเ์มตร 
-  Submersed พบความหนาแน่นเฉลีย่ 
40.96±29.14 ชิน้ต่อลกูบาศกเ์มตร 
- ในดนิตะกอนพบความหนาแน่นเฉลีย่ 
119.34±93.11 ชิน้ต่อกโิลกรมั  

การศกึษาในครัง้นี้ 

ตารางที่ 3 เปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาองคป์ระกอบและความหนาแนน่ของไมโครพลาสตกิที่ผา่นมา 

รูปท่ี 5 การไหลเวียนของกระแสน า้และอิทธิพลของลมมรสมุในบรเิวณอา่วไทย 

หมายเหต ุA : การไหลเวียนของกระแสน า้จากอิทธิพลของลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต ้

             B : การไหลเวียนของกระแสน า้จากอิทธิพลของลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ที่มา :  Buranapratheprat (2008) [24] 
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สรปุผล 
 จากการศกึษาองคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสตกิบรเิวณชายฝัง่ จงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษาในแต่
ละสถานีและเดอืนทีเ่กบ็ตวัอย่างพบองคป์ระกอบและความหนาแน่นแตกต่างกนั และพบประเภทของไมโครพลาสตกิและ
บรเิวณทีส่ะสมการแพร่กระจายแตกต่างกนัทัง้ในผวิน ้า มวลน ้า และในดนิตะกอน ซึง่การเกบ็ตวัอย่างไมโครพลาสติก
ทัง้ 3 วธิ ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการศกึษาองคป์ระกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสติกได ้ เพราะปัจจยัที่
สง่ผลต่อการแพร่กระจายและการสะสมไมโครพลาสตกิในสิง่แวดลอ้มบรเิวณต่างๆ เกดิจากปัจจยัของฤดกูาล, การ
ไหลเวยีนของกระแสน ้า, ปรมิาณน ้าท่า, ชนิดของพลาสตกิ เป็นตน้  แนวโน้มการแพร่กระจายและสะสมไมโครพลาสตกิ
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ อาจสง่ผลต่อสิง่แวดลอ้มและเขา้สะสมในห่วงโซ่อาหารของสิง่มชีวีติ จงึตอ้งมกีารศกึษาสถานการณ์
การปนเป้ือนไมโครพลาสตกิในสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิ เพื่อเป็นแนวทางการจดัการขยะไมโครพลาสตกิในอนาคต 
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การวิเคราะหม์อรโ์ฟเมตริกสเ์ชิงเรขาคณิตของหอยนักล่า Oophana mouhoti 
Pfeiffer, 1862 ในพืน้ท่ีภเูขาหินปนูจงัหวดัเพชรบรีุ และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

สทิธชิยั ชุณหข์จร1* และ ธนิต ศริบิุญ2 

 

บทคดัย่อ 

 Oophana mouhoti เป็นหอยนักล่าในวงศ์ Streptaxidae ซึ่งมีการกระจายตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่เขาหินปูน 
จงัหวดัเพชรบุร ีและจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์หอยชนิดนี้มคีวามแปรผนัของรปูทรงเปลอืกเกดิขึน้ค่อนขา้งสงู การศกึษานี้
จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความแปรผนัของเปลอืกและการกระจายตวัทางภูมศิาสตร ์โดยใชก้าร
วเิคราะหม์อรโ์ฟเมตรกิสเ์ชงิเรขาคณิตโดยใชข้อ้มลูเชงิจุดก าหนด (landmark-based data) และการวเิคราะหต์วัแปรคา
โนนิคอล (canonical variate analysis; CVA) จากผลการศกึษาพบว่าความแปรผนัของเปลอืก O. mouhoti สอดคลอ้ง
กบัการกระจายตัวทางภูมศิาสตร์โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 อยู่ในบรเิวณเทอืกเขาตะนาวศร ีกลุ่มที่ 2 อยู่ใน
บรเิวณเทอืกเขาฝัง่ตะวนัออกของจงัหวดัเพชรบุร ีและกลุ่มที ่3 อยู่ในบรเิวณเทอืกเขาสามรอ้ยยอด ผลการศกึษาแสดง
ใหเ้หน็ว่าพืน้ทีก่ารกระจายตวัของหอยนกัล่า O. mouhoti ในจงัหวดัเพชรบุร ีและจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มคีวามสมัพนัธ์
กบัการแปรผนัของรปูร่างเปลอืกอย่างมนียัส าคญัดว้ยการวดัค่าระยะห่างมาฮาลานอบสิ (ทีค่่า P<0.0001) ผลการศกึษา
นี้อาจเป็นขอ้มลูส าคญัในการศกึษาซสิเทมาตกิสข์องหอยนกัล่าในสกุล Oophana ต่อไปในอนาคต 

 

ค าส าคญั : หอยวงศ ์Streptaxidae, มอรโ์ฟเมทรกิสเ์ชงิเรขาคณิต, หอยนกัล่า   
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Geometric morphometric analysis of terrestrial carnivorous snail Oophana 
mouhoti  Pfeiffer, 1862 from limestone karst in Phetchaburi and Prachuap Khiri 

Khan Provinces 

Sittichai Chunkhajorn1* and Thanit Siriboon2 

 

                     ABSTRACT 

 Oophana mouhoti is a terrestrial carnivorous snail in the family Streptaxidae distributed in limestone 
karst of Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces. Intraspecific variation of shell morphological 
characters was highly occurred. This study aimed to clarify the relationship between the shell variation and their 
biogeographic distribution using landmark-based geometric morphometric analysis and canonical variate 
analysis (CVA). The results showed that the shell variation of O. mouhoti was associated with three groups of 
biogeographic distribution. Group 1 was distributed in Tenasserim range, while group 2 was distributed in the 
mountain range in eastern Phetchaburi. Group 3 was found in Khao Sam Roi Yot range. The results indicated 
that distribution areas of O. mouhoti in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces were significantly related 
to the shell variation based on mahalanobis distance (P<0.0001). This finding could be important data for further 
systematic research of carnivorous snails in the genus Oophana. 

 

Keywords:  Streptaxidae, geometric morphometric analysis, carnivorous snail 
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บทน า  

หอยนักล่าเปลอืกเบีย้วเป็นหอยทากบกฝาเดยีว จดัอยู่ใน Class Gastropoda และอยู่ใน Suclass Pulmonata 

ซึง่เป็นกลุ่มของหอยมปีอด โดยหอยนกัล่าสามารถพบไดท้ัว่ไปในเขตรอ้นชืน้และกึง่รอ้นชืน้ ในทวปีอเมรกิาใต ้แอฟรกิา 

และเอเชยี ด ารงชวีติเป็นผูล่้า โดยจะล่าหอยชนิดอื่น หอยนกัล่าดว้ยกนั ตวัอ่อนของแมลง รวมถงึไสเ้ดอืนเพื่อเป็นอาหาร 

ปัจจุบนัหอยนักล่าถูกจดัอยู่ใน Superfamily Streptaxoidea ซึ่งแบ่งได้ 2 วงศ์ คือ Streptaxidae ที่พบได้ทัว่โลกและ 

Diapheridae ทีพ่บในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เท่านัน้ (Siriboon et al., 2014) [1] หอยนักล่าในวงศ ์Streptaxidae 

มเีปลอืกหลายรูปแบบ ตัง้แต่ทรงกรวยยาว ทรงโดม เปลอืกแบนหรอืยอดเปลอืกมกีารยุบลงไป มกัถูกเรยีกว่า  หอย

เปลอืกเบีย้ว เน่ืองจากวงเปลอืก วงสดุทา้ยจะเบีย้วออกมาจากแนวแกนกลาง ลกัษณะโดยทัว่ไป คอื มเีปลอืกขนาดเลก็ 

ประมาณ 5-50 มลิลเิมตร สขีาวนวลหรอืบางใส ผวิเป็นมนั มรีิว้ถี ่หรอืมรีิว้ขนาดใหญ่ เมื่อเขา้ระยะโตเตม็วยั ปากเปลอืก

จะหนาขึน้และบานออก มฟัีนบรเิวณปากเปลอืก ล าตวัมสีสี้ม สเีหลอืงอ่อน และสแีดง ชนิดทีม่กีารพบในแอฟรกิาพบว่า

ล าตวัมสีเีขยีว ส่วนท้ายล าตวัสัน้กว่าส่วนหน้า บรเิวณหวัมหีนวด 2 คู่ โดยคู่บนมตีาอยู่บรเิวณปลาย ในปัจจุบนัวงศ์ 

Streptaxidae ทัว่โลกแบ่งได้ 90 สกุล มีจ านวนมากกว่า 600 ชนิด ในประเทศไทยพบอยู่ 7 สกุล ได้แก่ Oophana 

Ancey, 1884, Discartemon L. Pfeiffer, 1856, Gulella L. Pfeiffer, 1856, Haploptychius Möllendorff, 1905, 

Perrottetia Kobelt, 1905, Indoartemon Forcart, 1946, and Carinartemis Siriboon & Panha, 2014 

การศกึษาทางอนุกรมวธิานของหอยนักล่าในอดตีนัน้ อาศยัการจดัจ าแนกตามลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของ

เปลอืกเช่นเดยีวกบัหอยทากบกในวงศอ์ื่น ๆ โดยสามารถระบุชนิดไดจ้ากการจดัเรยีงของฟันเปลอืก และมุมการเอยีง

ของเปลอืกทีแ่ตกต่างกนั ปัจจุบนัมกีารพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาสภาพตวัอย่างมากขึน้ การศกึษากาย

วภิาคศาสตรข์องระบบสบืพนัธุจ์งึเขา้มามบีทบาทต่อการจดัจ าแนกในระดบัสกุล (genus) ไปจนถงึระดบัชนิด (species) 

(จริศกัดิ ์สจุรติ และ คณะ, 2560) [2] 

ในทศวรรษที่ผ่านมา งานวจิยัด้านอนุกรมวธิานและซสิเทมมาติกสข์องหอยนักล่าในวงศ ์Streptaxidae ส่วน

ใหญ่จะด าเนินการในบรเิวณ Sub-Saharan Africa เนื่องจากมคีวามหลากหลายทางชวีภาพค่อนขา้งมาก มงีานวจิยั

เพียงบางส่วนเท่านัน้ที่รายงานในอเมริกาใต้ และเอเชีย Siriboon et al. (2013) [3] งานวิจยัที่ผ่านมาได้รายงานถึง

ความสมัพันธ์เชิงวิวัฒนาการแบบ monophyletic ของหอยนักล่า O. mouhoti และ O. strangulatus ที่มีเปลือกเป็น

ทรงกระบอก (cylindrical shape) และจากการพจิารณาตวัอย่างเปลอืกหอยทัง้ 2 ชนิดทีม่กีารกระจายตวัในประเทศไทย

พบว่า รูปทรงของเปลอืกมคีวามแปรผนัภายในชนิดเดยีวกนั ซึง่อาจเกดิจากการทีม่ ีcryptic species เกดิขึน้ในหอยนกั

ล่ากลุ่มนี้ Siriboon et al. (2020) [4] ดงันัน้งานวจิยันี้จงึไดศ้กึษาความแปรผนัของรปูทรงเปลอืกโดยใชก้ารวเิคราะหม์อร์

โฟเมตรกิสเ์ชงิเรขาคณิตของเปลอืก ซึ่งผลการศกึษานี้จะน าไปสู่การสร้างความชดัเจนในการศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิ

ววิฒันาการของหอยชนิดนี้กบัหอยชนิดอื่นในสกุล Oophana และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจศกึษาความหลากชนิดของ

หอยนกัล่าในประเทศไทยต่อไป 
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อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

1. การศึกษาและรวบรวมตวัอย่าง 

ศกึษาตวัอย่างหอยนักล่า O. mouhoti ทีถู่กรวบรวมภายในประเทศ จากคลงัตวัอย่างในพพิธิภณัฑส์ตัววทิยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (CUMZ)   

2. การศึกษาด้านสณัฐานวิทยาของตวัอย่าง 

2.1 ลา้งท าความสะอาดตวัอย่างเปลอืก และตากใหแ้หง้ จากนัน้น ามาวดัค่าทางสณัฐานวทิยาของเปลอืก เช่น 
ความกว้างและความสูงของเปลือก (Shell width& height; SH, SW) และปากเปลือก (Aperture width & 
height; AW, AH) ดว้ยดจิติอลเวอรเ์นียรค์าลเิปอร ์ 

2.2 น าตัวอย่างที่สมบูรณ์ทัง้หมดมาถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอล Olympus OM-D E-M Mark III (Olympus, 
Tokyo, Japan) โดยท าการจดัต าแหน่งในแต่ละตวัอย่างใหม้คีวามคงทีม่ากทีส่ดุ  

2.3 จดัจ าแนกและระบุชนิดหอยทากบก โดยอาศยัลกัษณะต่าง ๆ เช่น รูปทรง (shape) ขนาด (size) ฝา
เปลอืก (aperture) ฟันปากเปลอืก (apertural teeth) และสะดอืหอย (umbilicus) ตามวธิกีารจดัจ าแนกของ  

Siriboon et al. (2014, 2020) [1,4] และท าการเปรียบเทียบข้อมูลทัง้หมดกับตัวอย่ างต้นแบบ (type 
specimens) เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งอกีครัง้หนึ่ง 

3. การเลือกจดุก าหนด (landmark point) เพื่อใช้ในการวิเคราะหม์อรโ์ฟเมตริกสเ์ชิงเรขาคณิต 

3.1 น ารูปทีไ่ดม้าท าการเปลีย่นนามสกุลไฟลใ์หเ้ป็น .TPS ดว้ยโปรแกรม tpsUtil 3.2 Rohlf (2017a) [5] โดย

แบ่งตามพืน้ทีท่ีเ่กบ็ตวัอย่าง  

3.2 จดัล าดบัภาพตวัอย่างแบบสุม่ ดว้ยโปรแกรม tpsUtil 3.2  

3.3 ใช้โปรแกรม tpsDig 2.31 Rohlf (2017b) [6] ในการเลือกจุดก าหนด โดยเลือกจุดที่เป็นจุดคู่เหมือน  

(homologous point) จ านวนเท่ากนัในทุก ๆ ตวัอย่าง จ านวน 15 จุด ดงัแสดงในรปูที ่1 

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    รปูที ่1 การเลอืกจุดก าหนด ทัง้หมด 15 จุดในทุก ๆ ตวัอย่างของ O. mouhoti 
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4. ท าการวิเคราะหม์อรโ์ฟเมตริกสเ์ชิงเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม MorphoJ 1.07a  

  4.1 สรา้งขอ้มลู Procrustes ของตวัอย่างในโปรแกรม MorphoJ 1.07a Klingenberg (2011) [7] 

  4.2 สรา้ง Covariance Matrix ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

4.3 สรา้งกราฟทีเ่กดิจากการเชื่อมจุดก าหนด ต่าง ๆ โดยใชค้ าสัง่ Wireframe 

4.4 ก าหนด Classifier ของพืน้ทีเ่กบ็ตวัอย่างสามเทอืกเขา ไดแ้ก่ เทอืกเขาตะนาวศร ีเทอืกเขาฝัง่ตะวนัออก

ของจงัหวดัเพชรบุร ีและเทอืกเขาสามรอ้ยยอด 

4.5 ท าการวิเคราะห์ค่า CVA (Canonical Variate Analysis) โดยให้แสดงผลเป็น scatter plot โดยมีการ

ทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรดว้ย permutation test จ านวน 10,000 ซ ้า 

 

ผลการทดลอง  

 จากการรวบรวมตัวอย่างหอยนักล่าชนิด O. mouhoti ในประเทศไทย จากจังหวัดเพชรบุรี และจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์พบตวัอย่างหอยนักล่าจากสามเทอืกเขา ไดแ้ก่เทอืกเขาตะนาวศร ีเทอืกเขาฝัง่ตะวนัออกของจงัหวดั
เพชรบุร ีและเทอืกเขาสามรอ้ยยอดจ านวน 21, 36 และ 18 เปลอืกตามล าดบัแสดงในรปูที ่2  

 

รปูที ่2 แผนทีก่ารกระจายตวัทางภูมศิาสตรข์องตวัอย่าง โดยแบง่ออกเป็นสามกลุ่มตามสญัลกัษณ์ทีร่ะบุไว ้
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 การวเิคราะหม์อรโ์ฟเมตรกิสเ์ชงิเรขาคณิตพบว่า ค่า CV ทีร่ะบุความแปรปรวนทัง้หมดอยู่ที ่100% โดย CV1 
เป็น 64.368% ของความแปรปรวนทัง้หมด และ CV2 อธบิาย 35.632% ของความแปรปรวนทัง้หมดแสดงผลในรปูที ่3 

รปูที ่3 กราฟ scatter plot ระหว่าง CV1 และ CV2 ของตวัอย่างทัง้สองจงัหวดั โดยมขีอบเขตของ confidence ellipse 
ของตวัอย่างในแต่ละจงัหวดัตามสญัลกัษณ์ทีร่ะบุไว ้

 

การวเิคราะหค์วามแปรปรวนภายในกลุ่มด้วยวธิ ีCVA โดยภาพรวมพบการแยกกนัของตวัอย่างจากทัง้สาม
เทอืกเขา โดยมคี่า mahalanobis distance ระหว่างเทอืกเขาตะนาวศรี และเทอืกเขาฝัง่ตะวนัออกของจงัหวดัเพชรบุรี 
ระหว่างเทอืกเขาสามรอ้ยยอด และเทอืกเขาฝัง่ตะวนัออกของจงัหวดัเพชรบุร ีและระหว่างเทอืกเขาสามรอ้ยยอด  และ
เทอืกเขาตะนาวศร ีเท่ากบั 3.3650 3.3398 และ 3.8031 ตามล าดบั (ตารางที ่1) อย่างมนีัยส าคญั (P<0.0001) (ตาราง
ที ่2) กราฟ wireframe แสดงถงึรูปร่างของเปลอืกในแกนของ CV1 ทีม่คี่าเป็นบวก จะมคีวามกวา้งของเปลอืกมากกว่า
จากบรเิวณจุดก าหนดที ่1-2 และ 8-10 แต่ถา้มคี่าเป็นลบจะสง่ผลใหค้วามกวา้งของเปลอืกลดลง ในขณะทีเ่ปลอืกในแกน
ของ CV2 ที่มคี่าเป็นบวก จะมคีวามสูงของเปลอืกมากกว่าจากบรเิวณจุดก าหนดที ่4 -8 แต่ถ้ามคี่าเป็นลบจะส่งผลให้
ความสงูของเปลอืกลดลง (รปูที ่4) 
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ตารางที ่1 ค่า mahalanobis distance ของตวัอย่างจากสามเทอืกเขา 

Mountain Range Eastern Phetchaburi Tenasserim 

Tenasserim 3.3650  

Khao Sam Roi Yot 3.3398 3.8031 

 

ตารางที ่2 ค่า P-value จากการทดสอบ permutation test ของ mahalanobis distance จ านวน 10,000 ซ ้า 

P-value Eastern Phetchaburi Tenasserim 

Tenasserim <0.0001  

Khao Sam Roi Yot <0.0001 <0.0001 

 

 

รปูที ่4 กราฟ wireframe ของคา่ CV1 และ CV2 ทีม่คี่าเป็นบวก และมคี่าเป็นลบสงูสดุ โดยรปูร่างทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
(consensus confuguration) จะแสดงในรปูแบบเสน้ประ และรปูร่างของเปลอืกทีม่คี่า CV1 และ CV2 สงูทีส่ดุทัง้ในดา้น

บวกและดา้นลบจะแสดงในรปูแบบเสน้ทบึ  

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  
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จากการวเิคราะหม์อรโ์ฟเมตรกิสเ์ชงิเรขาคณิตพบว่า เปลอืกหอยนักล่า O. mouhoti จากจงัหวดัเพชรบุร ีและ
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มคี่า mahalanobis distance แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั (P<0.0001) แสดงใหเ้หน็ว่าพืน้ทีก่าร
กระจายตัวทางภูมศิาสตร์ เป็นปัจจยัที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเปลือกหอยนักล่าชนิดนี้ ซึ่งอาจเกิดจาก
ปรมิาณแร่ธาตุในระบบนิเวศเขาหนิปนูแต่ละจงัหวดัทีห่อยนกัล่าชนิดนี้อาศยัอยู่ หรอือาจเกดิจากความยดืหยุ่นทีเ่กดิจาก
ความแปรผนัของฟีโนไทป์ (phenotypic plasticity) ซึง่อาจต้องใชก้ารศกึษาดว้ยวธิทีางอณูชวีวทิยา หรอืการศกึษากาย
วภิาคของระบบสบืพนัธุแ์ละแรดูลาเพิม่เตมิ เพื่ออธบิายถงึความผนัแปรของรูปร่างเปลอืกทีเ่กดิขึน้นี้ ดงัการศกึษาของ 
Jeratthitikul et al. (2019) [8 ] ที่ได้ศึกษาหอยกาบน ้ าจืดชนิด Contradens contradens ในประเทศไทย ด้วยวิธี
อนุกรมวธิานบูรณาการ (integrative taxonomy) ทีป่ระกอบไปดว้ยการศกึษามอรโ์ฟเมตรกิสเ์ชงิเรขาคณิตของเปลอืก 
และการระบุชนิดทางอณูชวีวทิยาดว้ยการหาความสมัพนัธเ์ชงิววิฒันาการ (phylogenetic analysis) ดว้ยวธิ ีmaximum 
likelihood (ML) และ Bayesian inferences (BI) โดยใชย้นี COI และ H3 รวมไปถงึการศกึษาทางชวีภูมศิาสตรข์องหอย
กาบน ้าจดืชนิดน้ี พบว่าความแปรผนัของลกัษณะรปูร่างของเปลอืกอาจไม่สอดคลอ้งไปตามหลกัการววิฒันาการ แต่เกดิ
จากความยดืหยุ่นทีเ่กดิจากความแปรผนัไดข้องฟีโนไทป์ และการศกึษาของ Boonmachai and Nantarat (2020) [9] ที่
ไดศ้กึษาการเปลีย่นแปลงทางสณัฐานวทิยาของเปลอืกของหอยทากสยาม Cryptozona siamensis ทีอ่าศยัในพืน้ทีเ่ขา
หนิปูน และพืน้ทีร่าบในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยใชท้ัง้การวเิคราะหม์อรโ์ฟเมตรกิสเ์ชงิเรขาคณิต การระบุชนิดดว้ยวธิทีาง
อณูชีววิทยา HAT-RAPD โดยใช้ยีน COI และการศึกษากายวิภาคของระบบสบืพนัธุ์และแรดูลา เพื่อระบุถึงความ
แตกต่างของสณัฐานวิทยาของเปลือกหอยที่อยู่ในระบบนิเวศที่แตกต่างกนั โดยพบว่าปัจจยัทางด้านระบบนิเวศที่
แตกต่างกนัส่งผลต่อการแปรผนัทางสณัฐานวทิยาของเปลอืก ดงันัน้หากท าการศกึษาทางอนุกรมวธิานของหอยนกัล่า 
O. mouhoti เพิม่ดว้ยวธิต่ีาง ๆ ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ อาจท าใหส้ามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงลกัษณะภายนอกของรปูร่าง
เปลอืกทีอ่าจจะน าไปสูก่ารศกึษาซสิเทมาตกิสใ์นสกุล Oophana ไดใ้นอนาคต 

  

กิติกรรมประกาศ  

งานวจิยันี้ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจากงบประมาณเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (เงนิรายไดว้ทิยาศาสตร์) 
ตามเลขที่สญัญา 245/2561 ขา้พเจ้าขอขอบคุณภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
และหน่วยวจิยัซสิเทมาตกิสข์องสตัว ์คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีส่นับสนุนสถานที่ และอุปกรณ์ใน
การด าเนินงานวจิยั และขอขอบคุณผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกท่านทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนและประสานงานในหลาย ๆ ดา้นจนกระทัง่
การศกึษาในครัง้นี้ไดส้ าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

 

เอกสารอ้างอิง  

[1 ] Siriboon, T., Sutcharit, C., Naggs, F., Rowson B. & Panha, S. (2014). Revision of carnivorous snail genus 
Indoartemon Forcart, 1946 and a new genus Carinartemis from Thailand (Pulmonata: Streptaxidae). Raffles 
Bulletin of Zoology, 62, 161-174.       

[2] จิรศกัดิ ์สุจริต, ปิโยรส ทองเกิด และ สมศกัดิ ์ปัญหา. (2560) หอยทากบก ทรพัยากรชวีภาพทีท่รงคุณค่าแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.).  



104 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

[3] Siriboon, T., Sutcharit, C., Naggs, F. & Panha, S. (2013).  Three new species of the carnivorous snail genus 
Perrottetia Kobelt, 1905 from Thailand (Pulmonata, Streptaxidae). Zookeys, 287, 41-57.  

[4 ] Siriboon, T., Naggs, F., Wade, C.M., Jeratthitikul, E., Tongkerd, P., Jirapatrasilp, P., Panha, S. & Sutcharit 
C. (2020). Phylogenetic relationships of the carnivorous terrestrial snail family Streptaxidae (Stylommatophora: 
Achatinina) in Thailand and surrounding areas of Southeast Asia. Systematics and Biodiversity, 18(7), 1-19.  

[5] Rohlf, F. J. (2017a). tpsUtil version 3.2: Stony Brook, New York: Department of Ecology and Evolution, 
State University of New York. 

[6] Rohlf, F. J. (2017b). tpsDig2 version 2.31: Stony Brook, NY: Department of Ecology and Evolution, State 
University of New York. 

[7] Klingenberg, C. P. (2011). MorphoJ: An integrated software package for geometric morphometrics. 
Molecular Ecology Resources, 11, 353–357.           

[8 ] Jeratthitikul, E. et al., (2019) Integrative taxonomy reveals phenotypic plasticity in the freshwater mussel 
Contradens contradens (Bivalvia: Unionidae) in Thailand, with a description of a new species. Systematics and 
Biodiversity, 17(2), 134-147. 

[9 ] Boonmachai, T. & Nantarat, N. (2020). The effects of different habitats and morphological variability on 
Cryptozona siamensis (Pfeiffer, 1856) in Chiang Mai province. Chiang Mai University Journal of Natural Science, 
19(4), 846-864.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

การศึกษากายวิภาคศาสตรแ์ละมิญชวิทยาของระบบประสาทใน 

หอยทากยกัษ์อาฟริกนั Lissachatina fulica 

สริวชิญ ์สนิประเสรฐิรตัน์, ครษิฐ ์ศรศีลิปอุดม และธนิต ศริบิุญ* 

 

บทคดัย่อ 

  

ระบบประสาทของหอยทากยกัษ์อาฟรกินั Lissachatina fulica (Bowdich, 1822)  ประกอบดว้ย 4 ปมประสาท 
คอื buccal ganglia, cerebral ganglia, pedal ganglia และ tentacular ganglia โดยแต่ละปมประสาทจะมเีสน้ประสาทที่
แตกแขนงไปสนับสนุนการท างานในส่วนต่าง ๆ ของหอยทาก งานวจิยันี้ สามารถศกึษาปมประสาท buccal, cerebral 
และ pedal ดว้ยวธิทีางกายวภิาคได ้แต่ส่วนของ tentacular ganglia นัน้ไม่สามารถใชว้ธิทีางกายวภิาคในการศกึษาได้ 
จงึต้องใชว้ธิทีางมญิชวทิยาเพื่อตรวจสอบโครงสรา้งดงักล่าว จากการศกึษา พบเซลลป์ระสาทจ านวนมากอยู่ภายในแต่
ละปมประสาท โดยเซลลป์ระสาทมรีูปร่างหลายเหลีย่ม ลกัษณะนิวเคลยีสไม่แน่นอน และยงัสามารถพบเซลลป์ระสาท
ขนาดใหญ่ทีเ่รยีกว่า giant ganglionic cell อกีดว้ย 

 

ค าส าคญั ระบบประสาท, กายวภิาคศาสตร,์ มญิชวทิยา, หอยทากยกัษ์อาฟรกินั 
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Anatomical and histological studies on the nervous system of the giant African 
snail Lissachatina fulica (Pulmonata: Achatinidae) 

Siravit Sinprasertrat, Kris Srisilapaudom and Thanit Siriboon* 

 

ABSTRACT 

Nervous system of The Giant African Land Snail, Lissachatina fulica (Bowdich, 1822) consists of 4 
ganglia which are buccal ganglia, cerebral ganglia, pedal ganglia and tentacular ganglia. Each ganglion is 
associated with the branching network of nerves that support body functions in the snail. This study could reveal 
insights into buccal ganglia, cerebral ganglia and pedal ganglia with anatomical method. However, the method 
could not be applied to tentacular ganglia which were therefore studied with histological method instead. The 
results showed that a number of neurons were found in each ganglion. The neurons are polyhedral cells with 
varying shape of nucleus. Moreover, large neurons called giant ganglionic cell were also found.   

 

Keywords:  nervous system, anatomy, histology, African land snail 
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บทน า 

 หอยทากยกัษ์อาฟรกินั จดัอยู่ใน family Achatinidae มถีิน่ก าเนิดอยู่ในทวฟีอาฟรกิา และมกีารกระจายตวัอยู่
ในเขตรอ้นชืน้หลายทวปีทัว่โลก [3] เนื่องจากหอยทากมกีารพฒันาส่วนหวั (cephalization) จงึท าใหม้กีารพฒันาระบบ
ประสาทให้มีขนาดใหญ่เหมาะส าหรบัการน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา หอยทากมีปมประสาททัง้หมด 4 ปม
ประสาท ไดแ้ก่ buccal ganglia, cerebral ganglia, pedal ganglia และ tentacular ganglia [7] 

 Buccal ganglia เป็นปมประสาทที่อยู่เป็นคู่พบได้ใน Gastropods ทุกชนิด วางตัวทางด้าน ventral ของ 
oesophagus ปมประสาทนี้แบ่งออกเป็น 2 ปมประสาทย่อย คอื right buccal ganglia และ left buccal ganglia ซึง่แต่ละ
ปมประสาทย่อยมเีสน้ประสาทไปควบคุมการท างานของ salivary gland, oesophagus และ digestive gland [10] 

Cerebral ganglia หรอืเรยีกอกีอย่างว่า brain เป็นปมประสาททีว่างตวัอยู่ทางดา้น dorsal ของ oesophagus 
แบ่งเป็น 2 ปมประสาทย่อยคือ right cerebral ganglia และ left cerebral ganglia เชื่อมต่อกันด้วย intercerebral 
commissure ในปมประสาทนี้มเีสน้ประสาท optic nerve เชื่อมไปยงั tentacular ganglia ที่อยู่บรเิวณ upper tentacle 
ท าหน้าที่ในการรบัภาพที่ได้จากตาแล้วส่งมาแปลผลที่ cerebral ganglia นอกจากนี้ ยงัมเีสน้ประสาทส าหรบัการรบั
สมัผสัทีบ่รเิวณ lower tentacle ดว้ย [8] 

Pedal ganglia เป็นปมประสาททีม่ ีcapsule ทีล่อ้มรอบ วางตวัอยู่ทางดา้น ventral ของ oesophagus ภายใน
แบ่งออกเป็น 2 บรเิวณคอื บรเิวณ cortex ซึ่งเป็นบรเิวณทีพ่บเซลล์ประสาทและเซลลท์ี่ช่วยสนับสนุนการท างานของ
เซลล์ประสาท และบริเวณ neuropil ซึ่งเป็นบริเวณที่พบการรวมกลุ่มกนัของ axon ที่ปมประสาท pedal ganglia มี
เสน้ประสาททีแ่ตกแขนงออกไปควบคุมการท างานของเทา้เพื่อใชใ้นการเคลื่อนที่ [4] 

 Tentacular ganglia เป็นปมประสาทที่พบได้ใน Order Systellommatophora และ Stylommatophora เมื่อ
ศกึษาปมประสาทนี้ด้วยวธิทีางมญิชวทิยา จะพบเซลล์ประสาทอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อรบัสญัญาณประสาททีม่าจาก 
retina แลว้สง่สญัญาณผ่าน optic nerve ไปยงั cerebral ganglia [5] 

 การศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาอวยัวะและเปรยีบเทยีบความแตกต่างของเนื้อเยื่อในโครงสร้างที่
เกี่ยวขอ้งกบัระบบประสาท ทัง้ทางด้านกายวภิาคและมญิชวทิยา เพิม่ประสทิธภิาพในการอธบิายกลไกเชงิสรรีวทิยา 
และเป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหอยทากในกลุ่ม Pulmonates ต่อไป 

 

อปุกรณ์และวิธีศึกษา 

การศกึษาทางกายวภิาค 

 น าตวัอย่างหอยทากจากพืน้ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กรุงเทพมหานคร มาลา้งดว้ยน ้าสะอาดและกา
รุณยฆาตดว้ยวธิ ีsubmersion ดว้ย 5% Ethanol เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แลว้น ามารกัษาสภาพดว้ย 70% Ethanol เพื่อให้
เนื้อเยื่ออ่อนนุ่มเหมาะส าหรบัการศกึษาดา้นกายวภิาค เลาะเปลอืกของหอยทากออกดว้ยกรรไกร แลว้ใชม้ดีค่อย ๆ ผ่า
จาก dorsal lip ไปทาง anterior part จนถงึ mantle edge จากนัน้ ฉีด collagenase ทีผ่สม Tris/ HCl buffer เพื่อสลาย
เนื้อเยื่อเกี่ยวพนัและท าให้สามารถเห็นปมประสาทได้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น ตดัระบบสบืพนัธุ์และระบบย่อยอาหารออก 
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เพื่อให้สามารถศกึษาระบบประสาทได้อย่างชดัเจน โดยขณะท าการผ่าตดั ค่อย ๆ เติม 4% formalin ลงบนเนื้อเยื่อ 
เพื่อใหเ้น้ือเยื่อแขง็ตวั ซึง่จะท าใหก้ารศกึษามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

การศกึษาทางมญิชวทิยา 

 ล้างหอยทากด้วยน ้ าสะอาดและการุณยฆาตด้วยด้วยวิธี submersion ด้วย 5% Magnesium sulphate        
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แล้วน ามารกัษาสภาพด้วย 4% formalin เพื่อเตรยีมท าให้เนื้อเยื่อแขง็เหมาะส าหรบัการศึกษา     
มิญชวิทยา จากนัน้ผ่าตัดเพื่อน าอวยัวะที่ต้องการศึกษาออกมาใส่ใน bouin’s fixative ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส                
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท าใหป้ราศจากน ้าโดย alcohol series (50 - 100 %) แลว้จงึเตมิ absolute ethanol: xylene และ 
xylene ก่อนน าเน้ือเยื่อไปฝังลง Paraplast ตดัเนื้อเยื่อดว้ย rotary microtome ที ่8 micron จากนัน้ยอ้มส ีhaematoxylin 
และ eosin ก่อนน ามาตดิลงบนสไลดเ์พื่อถ่ายรปูจากกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง [2] 

 

ผลการศึกษา 

ระบบประสาทหอยทากยกัษ์อาฟรกินั 

หอยทากมกีารพฒันาของระบบประสาทที่ด ีซึ่งมกีารพฒันาบรเิวณส่วนหวัแยกกบัส่วนล าตวัไดอ้ย่างชดัเจน 
(cephalization) โดยหอยทากมปีมประสาท (ganglia) 4 บรเิวณ คอื buccal ganglia, cerebral ganglia, pedal ganglia 
และ tentacular ganglia  

 1) Buccal ganglia วางตัวอยู่บริเวณด้าน posterior ของ buccal mass โดยพบอยู่ใต้ oesophagus ในส่วน 
buccal ganglia พบเส้นประสาทส าหรบัควบคุมกล้ามเนื้อใน buccal mass และ radula เช่น anterior buccal nerve 
(AN) ทีท่ าหน้าทีใ่นการควบคุมการเคลื่อนไหวกลา้มเน้ือในบรเิวณดา้น anterior ของ buccal mass โดย buccal ganglia 
จะเชื่อมกบั cerebral ganglia ดว้ย cerebral-buccal commissure 

2) Cerebral ganglia วางตัวอยู่บริเวณด้าน dorsal ของ oesophagus และอยู่บริเวณด้าน posterior ของ 
buccal ganglia โดย cerebral ganglia จะเชื่อมกบั buccal ganglia ดว้ย cerebral-buccal commissure ในสว่น cerebral 
ganglia พบเสน้ประสาท optic nerve ซึง่สามารถควบคุมการท างานของ upper tentacle และพบ                 nuchal 
nerve ที่เป็นเสน้ประสาทส าหรบัรบัสมัผสัจาก lower tentacle โดย cerebral ganglia จะเชื่อมกบั pedal ganglia ด้วย 
cerebral-pedal commissure 

3) Pedal ganglia วางตวัอยู่ใต้ oesophagus ลกัษณะคล้ายสามเหลี่ยม มเีสน้ประสาทที่ส าคญั เช่น visceral 
nerve (VN) ทีว่างตวัในแนวเดยีวกบั aorta (Ao) เป็นเสน้ประสาททีไ่ปควบคุมอวยัวะภายในต่าง ๆ เช่น ตบั ไต หวัใจ 
ล าไส ้ไสต้รง รูทวาร ผวิหนัง ระบบสบืพนัธุ์ และ medioparietal nerve (MN) ทีค่วบคุมการท างานของกลา้มเนื้อที่เท้า 
โดย pedal ganglia จะเชื่อมกบั cerebral ganglia ดว้ย cerebral-pedal commissure  

4) Tentacular ganglia อยู่เกอืบปลายสุดของ upper tentacle ทัง้สองขา้ง โดยในการศกึษาดา้นกายวภิาคจะ
เห็นเพียงเป็นเนื้อเยื่อที่นูนออกมาด้านล่างตา จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีทางมิญชวิทยาช่วยในการอธิบายเพิ่มเติม                      
tentacular ganglia ม ีoptic nerve ทีแ่ยกออกมาจาก cerebral ganglia ซึง่ท าหน้าทีใ่นการรบัสญัญาณทีม่าจาก retina 
แลว้มาแปลผลที ่cerebral ganglia  
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ภาพที ่1 ระบบประสาทของหอยทากอาฟรกินั (A) ปมประสาททัง้ 3 ปมของหอยทาก (B) Buccal ganglia (C) Cerebral & Pedal ganglia  

 

Eye 
 Eye เป็นโครงสรา้งทีอ่ยู่ปลายสุดของ upper tentacle ท าหน้าทีใ่นการมองเหน็ โดยส่งกระแสประสาทผ่านไป
ยัง optic nerve (ON) เพื่อแปลข้อมูลที่ cerebral ganglia เมื่อ upper tentacle ยืดออกเต็มที่ จะพบ epidermis ที่มี            
การพฒันาเป็นเนื้อเยื่อบุผวิปกคลุมตาทีเ่รยีกว่า sensory epithelium (Sn) เป็นเซลล์รูปร่างแบบ columnar นิวเคลยีส
เป็นทรงรี ไซโทพลาสซึมมีมากในส่วน apical แต่ epidermis (Ed) ในบริเวณส่วนอื่น ๆ ของ tentacle จะมีลกัษณะ               
เป็น stratified squamous epithelium ซึ่งชัน้ด้านล่างมีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการควบคุมการยืดหดของหนวด เรียกว่า               
eye retractor muscle (Er) ส่วนของตามนี ้าในเบา้ตา เรยีกว่า vitreous body (Vi) ท าหน้าทีช่่วยสนับสนุนการมองเหน็ 
โดยพบ lens (Ln) ที่ใช้ในการรับแสงจากภายนอก เพื่อให้แสงตกกระทบที่ retina (Rn) บริเวณชัน้ retina พบ                 
pigment particle (Pi) ซึง่มสีดี า ทีช่่วยในการดูดกลนืแสง และพบเซลลป์ระสาทลอ้มรอบเพื่อส่งสญัญาณประสาทไปยงั 
optic nerve นอกจากนี้ยงัพบ ganglionic cell (Gc) ทีเ่รยีงเป็นปมประสาทส าหรบัการมองเหน็ ขอบเขตเซลลไ์ม่ค่อยชดั  
มีนิวเคลียสค่อนข้างกลม เห็น heterochromatin ไซโทพลาสซึมน้อย และพบ neuropil (Nr) ซึ่งเป็นส่วนของ                 
nerve fiber ทีไ่ม่ม ีmyelin sheath  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 Eye longitudinal section (A) แสดงเนื้อเยือ่ทีอ่ยู่บรเิวณตา (400x) (B) ภาพโดยรวมของ upper tentacle (100x) (C) ลกัษณะของ 

ganglionic cell และ sensory epidermis (400x) 
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Buccal ganglia 
 Buccal ganglia เป็นปมประสาททีอ่ยู่ดา้นล่างของ esophagus ตดิกบั buccal mass มสีองปมประสาทย่อย คอื 
left buccal ganglia (Lbg) และ right buccal ganglia (Rbg) ล้อมรอบด้วย connective tissue (CT) พบเซลล์ประสาท
ขนาดใหญ่ เรยีกว่า giant nerve cell (Gnc) มขีนาดใหญ่กว่า 100 ไมครอน นิวเคลยีสกลม                                     เหน็ 
Heterochromatin พบ Ganglionic cell (Gc) เป็นเซลลป์ระสาททีม่ขีนาดเลก็กว่าจ านวนมาก รปูร่างกลม นิวเคลยีสกลม
ขนาดใหญ่ ท าใหเ้หน็ไซโทพลาสซมึน้อย และพบเซลลท์ีส่นบัสนุนการท างานของเซลลป์ระสาท เรยีกว่า glia cell (Gl) มี
ขนาดเลก็กว่าเซลล์ประสาทแต่กระจายตวัทัว่ปมประสาท และพบกลุ่มของ axon ของ ganglionic cell  ที่ไม่ม ีmyelin 
sheath หุม้ เรยีกว่า neuropil (Nr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3 Buccal ganglia cross section (A) buccal  ganglia ทีม่สีองปมประสาท (40X) (B) เซลลป์ระสาทขนาดใหญ่ภาย buccal ganglia 
(400X) (C) cerebral – buccal commissure (100X) 

Cerebral ganglia 
 Cerebral ganglia เป็นปมประสาทที่อยู่ด้าน dorsal ของ oesophagus มีปมประสาทย่อยคือ right cerebral 
ganglia (Rcg) และ left cerebral ganglia (Lcg) ล้อมรอบด้วย capsule (Cp) ที่เป็นเนื้อเยื่อชนิด connective tissue 
(CT) เ ชื่ อ ม ต่ อกับ  buccal ganglia ด้ ว ย  cerebral-buccal commissure และ เ ชื่ อ ม ต่ อกับ  pedal ganglia ด้ วย              
cerebral-pedal commissure บรเิวณ cerebral ganglia พบเสน้ประสาททีส่ าคญั คอื optic nerve ท าหน้าทีร่บัภาพจาก
ตา ในส่วนปมประสาท พบเซลล์ประสาทขนาดใหญ่ เรยีกว่า giant nerve cell (Gnc) มขีนาดใหญ่กว่า 100 ไมครอน 
นิวเคลยีสเป็นทรงกลม พบ heterochromatin และพบ ganglionic cell (Gc) เป็นเซลล์ประสาทที่มขีนาดใกล้เคียงกนั
ภายในปมประสาท รปูร่างเป็นทรงกลม นิวเคลยีสค่อนขา้งร ีเหน็ heterochromatin ม ีaxon ทีร่วมกนัเป็น nerve ทีไ่ม่ม ี
myelin sheath เรียกว่า neuropil (Nr) นอกจากนี้ยังมีเซลล์ที่สนับสนุนการท างานของ ganglionic cell เรียกว่า                     
glia cell (Gc) และ neurosecretory cell (Ncc) ซึง่ภายในจะพบ vacuole ขนาดใหญ่ ท าใหน้ิวเคลยีสมลีกัษณะคอดเวา้ 
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ภาพที ่4 Cerebral ganglia longitudinal section (A) cerebral ganglia ทีม่สีองปมประสาท (100X) (B) เซลลป์ระสาทขนาดใหญ่ภาย 
cerebral ganglia (200X) 

 

Pedal ganglia  
 Pedal ganglia เป็นปมประสาทขนาดใหญ่อยู่ทางด้าน ventral ลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยม เชื่อมมาจาก 

cerebral ganglia ด้วย cerebral-pedal commissure  มีเส้นประสาทที่ส าคญัคือ visceral nerve ท าหน้าที่ควบคุมการ
ท างานของอวัยวะภายใน pedal ganglia ล้อมรอบด้วย capsule (Cp) ที่เป็นเนื้อเยื่อชนิด connective tissue (CT) 
ภายในปมประสาทพบ ganglionic cell (Gc) จ านวนมาก เซลลม์ลีกัษณะเป็นหลายเหลีย่ม และมรีปูร่างของนิวเคลยีสไม่
แน่นอน (Irregular nucleus) ไซโทพลาสซมึค่อนขา้งน้อย และมเีซลลท์ีส่นับสนุนการท างานของเซลลป์ระสาท เรยีกว่า 
glia cell (Gl) เป็นเซลลท์ีม่นีิวเคลยีสขนาดเลก็ ไซโทพลาสซมึค่อนขา้งมาก นอกจากนี้ยงัพบ nerve  ทีต่่อออกมาจาก 
pedal ganglia เพื่อออกไปควบคุมสว่นต่าง ๆ  

 
 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่5 Pedal ganglia longitudinal section (A) pedal ganglia ทีม่ ีnerve ไปควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (40x) (B) ลกัษณะของ
เซลลป์ระสาทและเซลลท์ีส่นบัสนุนการท างานของเซลลป์ระสาทใน pedal ganglia (400x) 
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สรปุและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่าในช่วงการเตรียมตัวอย่าง พบว่าปมประสาทของหอยทากยักษ์อาฟริกามีเนื้อเยื่อ
เกีย่วพนัอยู่มาก ท าใหใ้นการศกึษาควรสลายเนื้อเยื่อเกีย่วพนัออกก่อน เพื่อใหเ้หน็โครงสรา้งทีช่ดัเจนดว้ย collagenase 
ผสมดว้ย Tris/ HCl buffer ทิง้ไวป้ระมาณ 1-2 ชัว่โมง เพื่อใหเ้อนไซมท์ างาน [1] แลว้จงึท าการผ่าตดั และในการศกึษา
บรเิวณ tentacular ganglia ควร submersion หอยทากดว้ย Magnesium sulphate หรอื Magnesium chloride เพื่อให้ 
Magnesium ยบัยัง้การหดตวัของกลา้มเน้ือ [6] ท าใหเ้น้ือเยื่อบรเิวณตายดืออกเตม็ทีเ่หมอืนขณะทีย่งัมชีวีติ 

 ในการศกึษาดา้นกายวภิาค ยงัมขีอ้จ ากดัในการอธบิายโครงสร้างของระบบประสาททีไ่ม่สามารถสงัเกตได้
ด้วยตาเปล่า โดยเฉพาะปมประสาทที่ตา (tentacular ganglia) ที่ไม่มีการพองออกเป็นโครงสร้างที่ชดัเจนเหมือน 
buccal, cerebral และ pedal ganglia [7] จากขอ้มลูของวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จงึใชว้ธิทีางดา้นมญิชวทิยา เพื่อเพิม่เตมิขอ้มลู
ในสว่นดงักล่าว [5, 8, 10] และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการศกึษาต่อในดา้นต่าง ๆ  

 ในการศกึษาดา้นมญิชวทิยา ปมประสาททัง้ 4 ปม ทีไ่ดศ้กึษาม ีganglionic cell ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ
ปมประสาท คือ 1) tentacular ganglia มีลักษณะขอบเขตเซลล์ไม่ค่อยชัด  มีนิวเคลียสค่อนข้างกลม เห็น 
heterochromatin ไซโทพลาสซึม น้อย 2) buccal ganglia มีลักษณะ เ ป็นทรงกลม นิว เคลียสกลม และพบ 
heterochromatin 3) cerebral ganglia มีลักษณะ รูปร่างเป็นทรงกลม นิวเคลียสค่อนข้างรี เห็น heterochromatin                
ไซโทพลาสซึมค่อนข้างมาก 4) pedal ganglia มีลักษณะเป็นหลายเหลี่ยม และมีรูปร่างของนิวเคลียสไม่แน่นอน 
(Irregular nucleus) ไซโทพลาสซมึค่อนขา้งน้อย ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ดว้ยขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นการเพิม่
ฐานขอ้มลูในการศกึษาหอยทากในกลุ่ม Pulmonates ต่อไป 

 

Anatomical abbreviation: AN, anterior buccal nerve; Ao, aorta; Bg, buccal ganglia; BM, buccal mass;                    
CBC, cerebral-buccal commissure; Cg, cerebral ganglia; CPC, cerebral-pedal commissure; Cp, Capsule;              
CT, Connective tissue; E, Eye; Ed, Epidermis; Er, Eye retractor muscle; Gc, Ganglionic cell; Gl, Glia cell; Gnc, 
Giant nerve cell; Lbg, Left buccal ganglia; Lcg, left cerebral ganglia; Le, Len; MN, Medioparietal nerve; N, Nerve; 
Ncc, Neurosecretory cell; Nr, Neuropil; Oes, oesophagus; ON, optic nerve; Pg, pedal ganglia;                  Pi, 
Pigment particle; Rbg, Right buccal ganglia; Rcg, right cerebral ganglia; SM, Smooth muscle; Sn, Sensory 
epithelium; Vi, Vitreous body; VN, visceral nerve 
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โครงสร้างประชาคมแพลงกต์อนในอ่างเกบ็น ้าบางพระ จงัหวดัชลบรีุ 
 

วชิญา กนับวั, หทยัชนก นาหวันิล และ หทยัชนก บุญเพช็ร 
 
 

บทคดัย่อ 
ศกึษาโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในอ่างเกบ็น ้าบางพระ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีระหว่างเดอืน

ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 เดอืนละ 1 ครัง้ จ านวน 12 ครัง้ มสีถานีเกบ็ตวัอย่าง 7 สถานี เกบ็
ตวัอย่างแพลงกต์อนพชืและแพลงกต์อนสตัว์ โดยใชถุ้งกรองแพลงกต์อนขนาดตา 20 และ 200 ไมโครเมตร โดยกรอง
ตวัอย่างน ้าปรมิาตร 20 และ 50 ลติร ตามล าดบั จ านวน 3 ซ ้า ในแต่ละสถานี แลว้จงึน ามาท าการจ าแนกภายใต้กลอ้ง
จุลทรรศน์ ผลการศกึษาพบแพลงกต์อนพชื 3 ดวิชิ ัน่ 47 สกุล โดยพบดวิชิัน่ Cyanophyta (Cyanobacteria) 10 สกุล ดิ
วชิ ัน่ Chlorophyta (Green algae) 25 สกุล และดวิชิ ัน่ Chromophyta (Diatom and Dinoflagellates) 12 สกุล โดยพบดิ
วชิัน่ Cyanophyta และดวิชิ ัน่ Chromophyta เป็นดวิชิ ัน่เด่นตลอดช่วงที่ท าการศกึษา มคีวามหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 
224,110-866,842 เซลลต่์อลติร พบแพลงกต์อนสตัว ์2 ไฟลมั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ไฟลมั Arthropoda กลุ่ม Copepods กลุ่ม 
Cladocera และ กลุ่ม Ostracods และไฟลมั Rotifera กลุ่ม Rotifers โดยพบกลุ่ม Copepods และกลุ่ม Cladocera เป็น
กลุ่มเด่นตลอดช่วงที่ท าการศึกษา มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 7,434-50,180 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร โครงสร้าง
ประชาคมแพลงก์ตอนในอ่างเกบ็น ้าบางพระจดัอยู่ในประเภทด ีอย่างไรกต็ามในช่วงระยะเวลาการศกึษาโครงสร้าง
ประชาคมแพลงก์ตอนมีความแปรปรวนอย่างมากในแต่ละเดือน (ฤดูกาล) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้าง
ประชาคมแพลงก์ตอนเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิในช่วงระยะเวลาการศกึษา รวมทัง้คุณภาพน ้าส่งผลกระทบต่อ
โครงสรา้งประชาคมแพลงกต์อน 

 
ค าส าคญั: แพลงกต์อนพชื, แพลงกต์อนสตัว,์ อ่างเกบ็น ้าบางพระ  
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Plankton community structure in Bangphra reservoir, Chonburi Province 
 

Vichaya Gunbua*, Hathaichanok Nahuanil and Hathaichanok Boonpetch 
 
 

ABSTRACT 
 This study aims to determine the plankton community structure in Bang Phra reservoir, Chonburi 
province, eastern of Thailand. The study was conducted on October 2019 to September 2020. Survey methods 
were used in this research. Phytoplankton and zooplankton were taken 12 times, once / months, in 7 different 
stations with 3 replications each. Water sample was collected into 20 and 50 liters using a smaller mesh size 
plankton nets (20 micrometer (µm)) and a 200 µm mesh size plankton net, respectively. The plankton was 
sampled and identified using a binocular microscope. There were 3 divisions and 47 genus of plankton in Bang 
Phra reservoir: 10, 25 and 12 genus belong to Cyanophyta, Chlorophyta and Chromophyta, respectively. 
Division of Cyanophyta and Chromophyta were found most dominant through the all sampling periods with a 
total density range of 224,110-866,842 cells/L. However, the zooplankton detected in this study consisted of 4 
groups (Copepods, Cladocera, Ostracods and Rotifers) from 2 phyla (Arthropoda and Rotifera). Copepods and 
Cladocera were the dominant group with a total density range of 7,434 - 50,180 (ind./m³). The plankton 
community structure in the Bang Phra reservoir is categorized as good. During the study period, however, the 
plankton community structure highly fluctuated in different months (seasons). Our findings reveal that increased 
temperature change plankton community structure during the study period. Including, water quality impact on 
the plankton community structure. 
 
Keywords: Phytoplankton, Zooplankton, Bangphra reservoir 
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บทน า 
 แพลงกต์อนเป็นสิง่มชีวีติทีล่่องลอยอยู่ในมวลน ้า แบง่ออกไดเ้ป็นสองกลุ่มคอื แพลงกต์อนพชืและแพลงกต์อน
สตัว ์แพลงกต์อนพชื สามารถสงัเคราะหแ์สงและสรา้งอาหารเองได ้มคีวามส าคญัต่อระบบนิเวศ เนื่องจากแพลงกต์อน
พชืเป็นผูผ้ลติขัน้ตน้ในห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร ดดูซบัธาตุอาหารต่างๆ ในน ้าใชเ้พื่อการเจรญิเตบิโต 
สภาพแวดลอ้มและคุณภาพน ้าทีเ่ป็นปัจจยัในการเจรญิเตบิโตและเพิม่จ านวนของแพลงกต์อนพชื ไดแ้ก่ สารอาหาร แสง 
อุณหภูม ิและผูล่้า จากบทบาทของแพลงกต์อนดงักล่าวท าใหข้อ้มลูดา้นความหลากชนิดและความอุดมสมบรูณ์ของ
แพลงกต์อนบ่งชีถ้งึสภาวะธาตุอาหารและความอุดมสมบรูณ์ของสตัวน์ ้าได ้นอกจากน้ียงับ่งชีถ้งึคุณภาพน ้าอกีดว้ย [1] 
สว่นแพลงกต์อนสตัว ์จดัเป็นสิง่มชีวีติทีม่คีวามส าคญัต่อระบบนเิวศ  เนื่องจากแพลงกต์อนสตัวจ์ะเป็นตวัช่วยใน
กระบวนการหมุนเวยีนพลงังานและถ่ายทอดสารอาหารต่างๆ จากแพลงกต์อนพชืไปสูส่ิง่มชีวีติในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป
ของหว่งโซ่ (food chain) และสายใยอาหาร (food web) แพลงกต์อนสตัวต่์างจากแพลงกต์อนพชืคอื ไมม่คีวามสามารถ
ในการสงัเคราะหแ์สงและสรา้งอาหารไดเ้ช่นเดยีวกบัแพลงกต์อนพชื  เราสามารถพบแพลงกต์อนสตัวไ์ดท้ัง้ในระบบ
นิเวศน ้าจดื  ระบบนิเวศน ้าเคม็  ตลอดจนในระบบนิเวศน ้ากร่อยเช่นเดยีวกบัแพลงกต์อนพชื  โดยแพลงกต์อนสตัวส์ว่น
ใหญ่จะเป็นสิง่มชีวีติทีม่ขีนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่ เช่น โปรโตซวั  สตัวไ์ม่มกีระดกูสนัหลงัขนาดเลก็  ตลอดจนตวัอ่อน
ของสตัวต่์างๆ ทีล่่องลอยไปตามกระแสน ้า [2] 
 อ่างเกบ็น ้าบางพระ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีพืน้ทีช่ลประทาน 8,500 ไร่ สามารถเกบ็กกัน ้าได ้110 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร กรมชลประทานไดร้บัมอบหมายใหจ้ดัหาแหล่งน ้าส าหรบัใชใ้นอ าเภอเมอืงชลบุร ี และอ าเภอศรรีาชา  ซึง่
มจี านวนประชาชนอาศยัอยู่หนาแน่น  จงึไดส้รา้งอ่างเกบ็น ้าบางพระขึน้  เมื่อ พ.ศ.2496  ต่อมาไดป้รบัปรุงอ่างใหเ้กบ็
น ้าไดม้ากขึน้  โดยสรา้งท านบดนิขึน้ใหม่ทา้ยน ้า  สามารถสง่น ้าเพื่อใชใ้นการเพาะปลกูและใชท้ าประปาในจงัหวดัชลบุร ี
อ่างเกบ็น ้าบางพระมคีวามส าคญัต่อประชาชนในพืน้ที ่เป็นแหล่งสง่น ้าใหแ้ก่การประปาบางพระ ศรรีาชา      บางแสน  
ชลบุร ี เพื่ออุปโภค-บรโิภค สง่น ้าใหแ้ก่การอุตสาหกรรม เป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลา  ท่องเทีย่ว  และพกัผ่อนหย่อนใจ [3] 
บทบาททีส่ าคญัของอ่างเกบ็น ้าบางพระจดัเป็นแหล่งน ้าทีใ่ชใ้นการอุปโภค บรโิภคของประชาชน ใชใ้นการอุตสาหกรรม
ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  
 แต่ในปัจจุบนั พบการเปลีย่นแปลงคุณภาพน ้าในสภาวะเสือ่มโทรม เช่น การเกดิปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชัน่ 
จากการเพิม่จ านวนของสาหร่าย มกีารปล่อยน ้าเสยีทีย่งัไมไ่ดร้บัการบ าบดัลงสูอ่่างเกบ็น ้า เป็นตน้ สง่ผลกระทบต่อ
คุณภาพน ้า ระบบนิเวศในอ่างเกบ็น ้า รวมทัง้สิง่มชีวีติต่างๆทีอ่าศยัอยู่ในแหล่งน ้า โดยเฉพาะอยา่งยิง่สิง่มชีวีติกลุ่ม
แพลงกต์อนทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการเปลีย่นแปลงคุณภาพน ้าดงักล่าว บทบาทของแพลงกต์อนพชืและ      แพ
ลงกต์อนสตัวใ์นอ่างเกบ็น ้าบางพระมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติอื่นๆ ทีอ่าศยัอยู่รว่มกนัในระบบนิเวศ แพลงกต์อนพชื
เป็นผูผ้ลติขัน้ตน้ของหว่งโซ่อาหาร และยงัเป็นเป็นอาหารของแพลงกต์อนสตัว ์แพลงกต์อนสตัวน์ัน้เป็นผูบ้รโิภคขัน้ตน้
ในระบบนิเวศทีส่ามารถถ่ายทอดพลงังานจากผูผ้ลติขัน้ตน้อย่างแพลงกต์อนพชื ไปสูผู่บ้รโิภคขัน้สงูผ่านทางสายใย
อาหาร โดยแพลงกต์อนสตัวจ์ะกนิแพลงกต์อนพชืและต่อดว้ยการกนิเป็นทอดๆ ของ ตวัอ่อนสตัวน์ ้าทีอ่าศยัอยู่ [4] 
ดงันัน้การศกึษาในครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชาคมแพลงกต์อนในอ่างเกบ็น ้า
บางพระ จงัหวดัชลบุร ีขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้นี้สามารถน าไปใชเ้ป็นดชันีบ่งชีคุ้ณภาพน ้า และความอุดม-
สมบรูณ์ของทรพัยากรได ้อกีทัง้ยงัสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการตดิตาม เฝ้าระวงั ผลกระทบต่างๆ ทีอ่าจเกดิจากการ
ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรน ้าในพืน้ทีด่งักล่าว  
 
อปุกรณ์และวิธีทดลอง 
บริเวณท่ีศึกษา 
 ท าการเกบ็ตวัอยา่งแพลงกต์อนในอ่างเกบ็น ้าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีจ านวน 
7 สถานี ไดแ้ก ่
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1. สถานีศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าจดื เขต 7 (ชลบุร)ี 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. สถานีสบูน ้า บางพระ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
3. สถานีสบูน ้ากรมชลประทาน 
4. สถานีสบูน ้ากรมชลประทาน 
5. สถานีบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (Substation 39) 
6. สถานีการประปาสว่นภูมภิาค ส านกังานประปาชลบุร ี
7. สถานีบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั มหาชน (East Water) 

 

ระยะเวลาท่ีศึกษา 
 ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ.2563 โดยท าการเกบ็ตวัอย่างเดอืนละ 1 ครัง้  
 
 
 

รปูที ่1 จุดเกบ็ตวัอย่าง บรเิวณอ่างเกบ็น ้าบางพระ (ดดัแปลงจาก Google Map) 

สถานีท่ี 1 

สถานีท่ี 2 

สถานีท่ี 3 

สถานีท่ี 4 

สถานีท่ี 5 

สถานีท่ี 6 

สถานีท่ี 7 

แนวส่งน ้าออก 

แนวน ้าไหลเข้า 

แนวน ้าไหลเข้า 

แนวน ้าไหลเข้า 

แนวสนัเขื่อน 
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วิธีด าเนินการทดลอง 
 1. เกบ็ตวัอย่าง 
 การเกบ็ตวัอย่างแพลงกต์อนพชื ใชถุ้งกรองแพลงกต์อนขนาดชอ่งตา 20 ไมโครเมตร กรองตวัอย่างน ้าปรมิาณ 
20ลติร เกบ็ตวัอยา่งแพลงกต์อนสตัว ์ใชถุ้งกรองแพลงกต์อนขนาดช่องตา 200 ไมโครเมตร กรองตวัอย่างน ้าปรมิาณ 50 
ลติร จ านวน 3 ซ ้า ในแต่ละสถานี จากนัน้น าน ้าตวัอย่างทีไ่ดใ้ส่ลงในขวดแกว้เกบ็ตวัอย่าง แลว้จงึน ามารกัษาสภาพดว้ย
น ้ายาฟอรม์าลดไีฮดท์ีถู่กปรบัสภาพใหเ้ป็นกลาง ความเขม้ขน้สดุทา้ยรอ้ยละ 5 อา้งองิจากเอกสารของลดัดา วงศร์ตัน์ 
และโสภณา บุญญาภวิฒัน์ (2546) [5] 
 2. วเิคราะหต์วัอย่าง 
 นบัจ านวนและจ าแนกตวัอย่างแพลงกต์อนพชืจนถงึระดบัสกุล และแพลงกต์อนสตัวจ์นถงึระดบักลุ่ม ภายใต้
กลอ้งจุลทรรศน์ โดยใชเ้อกสารอา้งองิตามเอกสารของยุวด ีพรีพรพศิาล (2556) [1]  และลดัดา วงศร์ตัน์ (2541) [2] 
ตามล าดบั ค านวณหาความหนาแน่นของแพลงกต์อนพชื (เซลลต่์อลติร) และแพลงกต์อนสตัว ์(ตวัต่อลกูบาศกเ์มตร)  
 3. การตรวจวดัคุณภาพน ้าเบือ้งตน้ 
 ตรวจวดัปัจจยัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่อุณหภูม ิความเป็นกรด-ด่าง ปรมิาณออกซเิจนละลายน ้า และคา่การน า
ไฟฟ้าดว้ยเครื่อง AZ-8603 Water Quality Meter ณ บรเิวณจุดเกบ็ตวัอย่าง 
 4. วเิคราะหข์อ้มลู 
 - ทดสอบความแตกต่างกนัทางสถติขิองความหนาแน่นแพลงกต์อนในแต่ละเดอืนในช่วงเวลาทีท่ าการศกึษา 
โดยใชว้ธิ ีAnalysis of Variance (ANOVA) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 - วเิคราะหด์ชันีความคลา้ยคลงึ โดยการจดักลุ่มความคลา้ยคลงึ (Similarity index) ของแพลงกต์อนพชืแพลงก์
ตอนสตัวใ์นแต่ละเดอืนและในแต่ละสถานี เพื่อแสดงถงึโครงสรา้งประชาคมแพลงกต์อนในอ่างเกบ็น ้าบางพระ จงัหวดั
ชลบุร ีโดยใชโ้ปรแกรม Primer 
 
ผลการทดลอง 
แพลงกต์อนพืช 
 โครงสรา้งประชาคมแพลงกต์อนพชื 
 ผลการศกึษาโครงสรา้งประชาคมแพลงกต์อนพชืในอ่างเกบ็น ้าบางพระ จงัหวดัชลบุร ีระหว่างเดอืนตุลาคม 
พ.ศ.2562 ถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ.2563 พบแพลงกต์อนพชื 3 ดวิชิ ัน่ 47 สกุล โดยพบดวิชิัน่ Cyanophyta 
(Cyanobacteria) 10 สกุล ดวิชิ ัน่ Chlorophyta (Green algae) 25 สกุล และ ดวิชิ ัน่ Chromophyta (Diatom and 
Dinoflagellates) 12 สกุล โดยพบดวิชิัน่ Cyanophyta และดวิชิ ัน่ Chromophyta เป็นดวิชิ ัน่เด่นตลอดช่วงที่
ท าการศกึษา มคีวามหนาแน่นรวมสงูทีส่ดุ คอื 866,842 เซลลต่์อลติร ในเดอืนมกราคม พ.ศ.2563 และมคีวามหนาแน่น
รวมต ่าทีส่ดุ คอื 224,110 เซลลต่์อลติร ในเดอืนมถุินายน พ.ศ.2563 (รปูที ่2 และ 3) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติพิบ
ความแตกต่างของความหนาแน่นแพลงกต์อนพชืในแต่ละเดอืนอย่างมนียัส าคญั (p-value < 0.05) 
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รปูที ่2 โครงสรา้งประชาคมแพลงกต์อนพชืในอ่างเกบ็น ้าบางพระ จงัหวดัชลบุร ี

 

 
รปูที ่3 แพลงกต์อนพชืสกุลเด่นในอ่างเกบ็น ้าบางพระ จงัหวดัชลบุร ี

 
 

Cylindrospermopsis sp. Pseudanabaena sp. 

Microcystis sp. Oscillatoria sp. Aulacoseira sp. 
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แพลงกต์อนสตัว ์
 โครงสรา้งประชาคมแพลงกต์อนสตัว ์
 ผลการศกึษาโครงสรา้งประชาคมแพลงกต์อนสตัว ์ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ.2562 ถงึ เดอืนกนัยายน พ.ศ.
2563 พบแพลงกต์อนสตัว ์2 ไฟลมั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ไฟลมั Arthropoda กลุ่ม Copepods กลุ่ม Cladocera และ กลุ่ม
Ostracods และไฟลมั Rotifera กลุ่ม Rotifers โดยพบกลุม่ Copepods และกลุ่ม Cladocera เป็นกลุ่มเด่นตลอดช่วงที่
ท าการศกึษา มคีวามหนาแน่นรวมสงูทีส่ดุ คอื 50,180 ตวัต่อลกูบาศกเ์มตร ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2562 และมคีวาม
หนาแน่นรวมต ่าทีส่ดุ คอื 7,434 ตวัต่อลกูบาศกเ์มตร ในเดอืนตุลาคม พ.ศ.2562 (รปูที ่4 และ 5) ผลการวเิคราะหข์อ้มลู
ทางสถติพิบความแตกต่างของความหนาแน่นแพลงกต์อนสตัวใ์นแต่ละเดอืนอย่างมนียัส าคญั (p-value < 0.05) 

 
รปูที ่4 โครงสรา้งประชาคมแพลงกต์อนสตัวใ์นอ่างเกบ็น ้าบางพระ จงัหวดัชลบุร ี

 

 
รปูที ่5 แพลงกต์อนสตัวก์ลุ่มเด่นในอ่างเกบ็น ้าบางพระ จงัหวดัชลบุร ี

 
 

Cladocera Copepods 



121 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

คณุภาพน ้าเบือ้งต้น 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้า ณ จดุเกบ็ตวัอย่าง พบว่าตลอดช่วงทีท่ าการศกึษาอุณหภูมอิยู่ในช่วง 29.45-

33.00 องศาเซลเซยีส ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 7.30-8.41 ค่าออกซเิจนละลายน ้าอยูใ่นชว่ง 3.73-6.73  มลิลกิรมั
ต่อลติร และค่าการน าไฟฟ้าอยู่ในช่วง 448.86-657.50 ไมโครซเิมนต่อเซนตเิมตร (ตารางที ่1) 
 
ตาราง 1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้า 

Parameters / 
Months 

Temperature  

(°C) 

pH Dissolved Oxygen  

(mg/L) 

Conductivity  

(µS/cm) 

October 2019 31.89 8.09 6.73 448.86 

November 2019 29.99 7.69 3.81 476.57 

December 2019 30.13 7.54 5.43 490.57 

January 2020 29.99 7.59 6.39 490.57 

February 2020 29.45 7.30 4.47 485.67 

March 2020 31.20 7.77 4.55 495.50 

April 2020 31.80 7.73 4.05 657.50 

May 2020 33.00 8.41 4.63 624.50 

June 2020 30.65 8.39 3.73 637.50 

July 2020 31.40 7.90 5.30 558.00 

August 2020 30.53 8.34 5.06 541.75 

September 2020 31.82 8.25 5.00 570.00 

 

วิเคราะหข์้อมูล  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการจดักลุ่ม (Similarity index) แพลงกต์อนพชืสามารถแบง่กลุ่มได ้2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มที ่1 เป็นโครงสรา้งประชาคมของเดอืนพฤศจกิายน และธนัวาคม พ.ศ.2562 เดอืนมนีาคม เมษายน พฤษภาคม 
มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม และกนัยายน พ.ศ.2563 กลุ่มที ่2 เป็นโครงสรา้งประชาคมของเดอืนตุลาคม พ.ศ.2562 
เดอืนมกราคม และกมุภาพนัธ ์พ.ศ.2563 และแพลงกต์อนสตัวส์ามารถแบง่กลุ่มได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที ่1 เป็น
โครงสรา้งประชาคมของเดอืนพฤศจกิายน และธนัวาคม พ.ศ.2562 เดอืนมกราคม และกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2563 กลุ่มที ่2 
เป็นโครงสรา้งประชาคมของเดอืนตุลาคม พ.ศ.2562 เดอืนเมษายน พฤษภาคม และกนัยายน พ.ศ.2563 กลุ่มที ่3 เป็น
โครงสรา้งประชาคมของเดอืนมนีาคม มถุินายน กรกฎาคม และสงิหาคม พ.ศ.2563 (ดงัรปูที ่6) 
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รปูที ่6 ดชันีความคลา้ยคลงึของโครงสรา้งประชาคมแพลงกต์อนพชืและสตัวใ์นอ่างเกบ็น ้าบางพระ จงัหวดัชลบุร ี
 

 
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 การศึกษาโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน ้ าบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบ             
แพลงกต์อนพชื 3 ดวิชิ ัน่ 47 สกุล โดยพบดวิชิัน่ Cyanophyta (Cyanobacteria) 10 สกุล ดวิชิ ัน่ Chlorophyta     (Green 
algae) 25 สกุล และ ดวิชิ ัน่ Chromophyta (Diatom and Dinoflagellates) 12 สกุล โดยพบดวิชิัน่ Cyanophyta และดิ

I II 

I III II 
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วชิัน่ Chromophyta เป็นดวิชิ ัน่เด่นตลอดช่วงทีท่ าการศกึษา มคีวามหนาแน่นรวมสงูทีส่ดุ คอื 866,842 เซลลต่์อลติร ใน
เดอืนมกราคม พ.ศ.2563 และมคีวามหนาแน่นรวมต ่าที่สุด คอื 224,110 เซลล์ต่อลติร ในเดอืนมถุินายน พ.ศ.2563 
โครงสรา้งประชาคมแพลงกต์อนพชืมคีวามคล้ายคลงึกบัการศกึษาในแหล่งน ้าต่างๆของประเทศไทยในอดตีทีผ่่านมา 
ไดแ้ก่ ศริพิงษ์ เกยีรตปิระดบั (2546) [7] รชัดา ไชยเจรญิ (2559) [8] วสิทิธิฎ์า  
อึง้เจรญิสกุาน และ วชิญา กนับวั (2560) [9] ทีพ่บโครงสรา้งของแพลงกต์อนพชืดวิชิ ัน่ Cyanophyta ดวิชิัน่ Chlorophyta 
และดวิชิ ัน่ Chromophyta ทัง้นี้เนื่องจากแพลงกต์อนพชืกลุ่มดงักล่าวสามารถพบแพร่กระจายไดต้ามแหล่งน ้าจดืทัว่ไป 
ในขณะทีเ่มื่อเปรยีบเทยีบผลการศกึษาทางดา้นจ านวนสกุล พบว่ามคีวามแตกต่างกนั โดยการศกึษาครัง้นี้พบจ านวน
สกุลน้อยกว่ากบัการศกึษาวสิทิธิฎ์า อึ้งเจรญิสุกาน และ วชิญา กนับวั (2560) [9] ทัง้นี้อาจเกดิเนื่องจากลกัษณะทาง
กายภาพและพืน้ทีข่องแหล่งน ้าทีม่ขีนาดใหญ่กว่า รวมทัง้ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางเคมอีาจสง่ผลต่อจ านวนสกุล
ที่พบแตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นรวมและการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นตลอดช่วงที่
ท าการศกึษา จากการศกึษาใน ครัง้นี้พบว่าเหมอืนกบัผลการศกึษาของรชัดา ไชยเจรญิ (2559) [8] วสิทิธิฎ์า อึง้เจรญิสุ
กาน และวชิญา กนับวั (2560) [9] ที่พบว่ามกีารเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นในแต่ละช่วงเวลา สอดคล้องกบัผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติทิีพ่บความแตกต่างของความหนาแน่นแพลงกต์อนพชืในแต่ละเดอืนอย่างมนีัยส าคญั (p-value 
< 0.05) รวมทัง้ผลการจดักลุ่มความคลา้ยคลงึ  (Similarity index) ของแพลงกต์อนพชืทีพ่บว่าสามารถแบ่งกลุ่มแพลงก์
ตอนพืชออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัแสดงในภาพที่ 6 ทัง้นี้ความแตกต่างของแพลงก์ตอนพชืในแต่ละช่วงเวลาอาจเกดิจาก
อทิธพิลจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ อุณหภูม ิความเป็นกรด-ด่าง และค่าการน าไฟฟ้าของน ้า โดย
ช่วงทีอุ่ณหภูมแิละค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้าทีค่่าลดต ่าลง จะพบแพลงกต์อนพชืกลุ่มไดอะตอมเป็นกลุ่มเด่น ในขณะ
ทีค่่าการน าไฟฟ้า อุณหภูม ิและค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้ามคี่าเพิม่สงูขึน้จะพบแพลงกต์อนพชืกลุ่มไซยาโนแบคทเีรยี
เป็นกลุ่มเด่น คล้ายคลึงกบัการศกึษาของปฏพิทัธ์ สนัป่าเป้า , สุพฒัน์ พลซา, ปิยวฒัน์ ปองผดุง และวิทยา ทาวาศ์ 
(2560) [6] ทีพ่บว่าแพลงกต์อนพชืกลุ่มไซยาโนแบคทเีรยี เป็นกลุ่มเด่นในช่วงเดอืนเมษายน -กรกฎาคม 2559 ซึง่เป็น
ช่วงทีค่่าการน าไฟฟ้า อุณหภูม ิและค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้ามคี่าเพิม่สงูขึน้  
 พบแพลงก์ตอนสตัว ์2 ไฟลมั 4 กลุ่ม ได้แก่ ไฟลมั Arthropoda กลุ่ม Copepods กลุ่ม Cladocera และ กลุ่ม
Ostracods และไฟลมั Rotifera กลุ่ม Rotifers โดยพบกลุ่ม Copepods และกลุ่ม Cladocera เป็นกลุ่มเด่นตลอดช่วงที่
ท าการศกึษา มคีวามหนาแน่นรวมสงูทีส่ดุ คอื 50,180 ตวัต่อลกูบาศกเ์มตร ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2562 และมคีวาม
หนาแน่นรวมต ่าที่สุด คอื 7,434 ตวัต่อลูกบาศก์เมตร ในเดอืนตุลาคม พ.ศ.2562 โครงสร้างแพลงก์ตอนสตัว์มคีวาม
แตกต่างกบัการศกึษาของวสิทิธิฎ์า อึ้งเจรญิสุกาน และวชิญา กนับวั (2560) [9] ที่พบไฟลมั Protozoa แตกต่างจาก
การศกึษาครัง้นี้ทีไ่ม่พบ อาจเนื่องวธิกีารศกึษาในครัง้นี้ทีใ่ชถุ้งกรองขนาดชอ่งตา 200 ไมโครเมตร ซึง่มขีนาด   ช่องตาที่
ใหญ่กว่าการศกึษาอื่นซึ่งใช ้20 ไมโครเมตร โดยแพลงก์ตอนสตัว์กลุ่ม Ciliates protozoa มขีนาดอยู่ในช่วง 100-350 
ไมโครเมตร [10] อาจลอดผ่านถุงกรองไปได้ แพลงก์ตอนสตัว์กลุ่มเด่นทีพ่บมคีวามแตกต่างจากการศกึษาของรชัดา 
ไชยเจรญิ (2559) [8] ซึง่พบแพลงกต์อนสตัวก์ลุ่ม Rotifers เป็นกลุ่มเด่นตลอดการศกึษา ทัง้นี้อาจเนื่องจากวธิกีารศกึษา
ในครัง้นี้ใช ้ถุงกรองขนาดช่องตา 200 ไมโครเมตร จงึท าใหพ้บแพลงกต์อนสตัวส์่วนใหญ่เป็นแพลงกต์อนสตัวท์ีม่ขีนาด
ใหญ่ แตกต่างจากการศกึษางานวจิยัอื่นทีใ่ชข้นาดช่องตา 20 ไมโครเมตร จงึพบ Rotifers เป็นกลุ่มเด่น ซึง่แพลงกต์อน
สตัวก์ลุ่ม Rotifers มขีนาดทีเ่ลก็กว่าแพลงกต์อนสตัวก์ลุ่มอื่น [2] ในเรื่องของความหนาแน่นรวมแตกต่างจากการศกึษา
ของวสิทิธิฎ์า อึง้เจรญิสุกานและ วชิญา กนับวั (2560) [9] พบความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 280,000 -820,000 ตวัต่อ
ลูกบาศกเ์มตร แต่ในการศกึษาครัง้นี้ พบความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 7,434 - 50,180 ตวัต่อลูกบาศกเ์มตร ทัง้นี้อาจ
เนื่องจากพื้นที่ที่ท าการศกึษาในครัง้นี้มขีนาดพื้นที่ เล็กกว่า ประกอบกบัการกรองผ่านถุงกรองที่มขีนาดช่องตา 200 
ไมโครเมตร ซึง่ในการศกึษาอื่นใช้ถุงกรองทีม่ขีนาดช่องตาเลก็กว่า จงึอาจท าใหจ้ านวนตวัอย่างทีพ่บในการศกึษาครัง้นี้
มคี่าความหนาแน่นน้อยกว่าได้ จากการศกึษาในครัง้นี้พบว่ามกีารเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นรวมในแต่ละช่วงเวลา 
สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติทิีพ่บความแตกต่างของความหนาแน่นแพลงกต์อนสตัวใ์นแต่ละเดอืนอย่าง
มนีัยส าคญั (p-value < 0.05) รวมทัง้ผลการจดักลุ่มความคลา้ยคลงึ (Similarity index) ของ           แพลงกต์อนสตัวท์ี่
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พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มแพลงก์ตอนสตัว์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัแสดงในภาพที่ 6 โดยในกลุ่มที่ 1 พบว่าเมื่ออุณหภูมลิด
ต ่าลง สง่ผลใหค้วามหนาแน่นของแพลงกต์อนสตัวก์ลุ่ม Ostracods เพิม่สงูขึน้ กลุ่มที ่2 ค่าอุณหภูม ิ  ค่าความเป็นกรด-
ด่าง และค่าการน าไฟฟ้ามคี่าเพิม่สงูขึน้ สง่ผลใหค้วามหนาแน่นของแพลงกต์อนสตัวก์ลุ่ม Copepods เพิม่สงูขึน้ดว้ย 
 จากการศึกษาในครัง้นี้สรุปได้ว่าโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน ้าบางพระที่พบมีความ
หลากหลายของสกุล และมคีวามหนาแน่นสงู รวมถงึโครงสรา้งประชาคมแพลงกต์อนสตัวท์ีม่คีวามหนาแน่นมาก บ่งชีถ้งึ
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้า ซึ่งแพลงก์ตอนพชืและแพลงก์ตอนสตัว์ล้วนมบีทบาทที่แตกต่างกนัในสายใยอาหาร 
(Food Web) ซึ่งมคีวามซบัซ้อนในกลุ่มผู้ผลติขัน้ต้นและกลุ่มผู้บรโิภคขัน้ต้น แสดงให้เหน็ถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
สิง่มชีวีติในแต่ละระดบัชัน้ (Trophic level) จงึสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้านัน้ [4] อกีทัง้การศกึษานี้ยงั
พบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพชืและสตัว์ที่เปลี่ยนไปตลอดช่วงเวลาที่ท าการศกึษาได้รบั
อทิธพิลจากปัจจยัสิง่แวดลอ้มทีม่าจากการเปลีย่นแปลงของฤดกูาล โดยปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
แพลงกต์อน คอื อุณหภูม ิค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า      
 โครงสรา้งและองคป์ระกอบของแพลงกต์อน มีการเปลีย่นแปลงตลอดช่วงการศกึษา การเปลีย่นแปลงดงักล่าว
อาจเกดิเนื่องจากปัจจยัสิง่แวดลอ้ม โดยพบว่าปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของแพลงกต์อน คอื  
อุณหภูมิซึ่งมคีวามส าคญัต่อการเจริญเติบโตและแพร่กระจายของแพลงก์ตอน ค่าความเป็นกรด-ด่าง ส่งผลต่อการ
ด ารงชวีติของแพลงกต์อนและค่าการน าไฟฟ้าทีแ่สดงถงึความเขม้ขน้ของธาตุอาหารทีล่ะลายในน ้าซึง่แพลงกต์อนพชื
น าไปใชใ้นการช่วยสงัเคราะหด์ว้ยแสง [9] นอกจากนี้ ปัจจยัดา้นสารอาหารทีล่ะลายในน ้าจดัว่าเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญั
ทีค่วรศกึษาควบคู่กนั 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัมนุษยป์ระสบปัญหาในการจดัการขยะ หนึ่งในนัน้คอืขยะอนิทรยี ์ซึง่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์เป็นสาร
ตัง้ต้นในกระบวนการหมกัแบบไร้ออกซเิจน ได้ผลผลติเป็นก๊าซ และปุ๋ยน ้าชวีภาพที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิห์รือ
ฮอรโ์มนพชืทีม่ผีลช่วยในการเจรญิเตบิโตของพชื งานวจิยันี้จงึมุ่งศกึษาหน้าทีข่องสารออกฤทธิท์างชวีภาพเหล่าน้ี ดว้ย
การจดัท าฐานขอ้มูล เพื่ออธบิายการออกฤทธิข์องสารออกฤทธิใ์นปุ๋ยน ้าชวีภาพทีม่ต่ีอพชื โดยการสบืคน้และคดัเลอืก
ข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณะ น ามาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ วางแผน และออกแบบโมเดลเชิงสมัพนัธ์ ก่อนสร้าง
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access จากผลการวิเคราะห์พบว่าสารออกฤทธิเ์หล่าน้ีมีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเมแทบอลซิมึทีส่่งผลต่อโครงสรา้งพชื ตวัอย่างเช่น Indole-3-acetic acid ช่วยพฒันาการของต้นอ่อน เพิม่
ขนาดผลและเมล็ด Benzoic acid ช่วยขยายราก และ 4-Hydroxybenzoic acid ช่วยเพิ่มความทนทานแขง็แรง ซึ่งมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการออกฤทธิจ์ากปฎสิมัพนัธร์ะหว่างโปรตนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมแทบอลซิมึของกรดอะมโิน และ
การสงัเคราะห์ Salicylic acid ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลที่ได้จะช่วยท าให้เห็นภาพรวมและเป็นการจดั
ระเบยีบองคค์วามรูข้องสารออกฤทธิท์างชวีภาพทีม่ต่ีอพชื เพื่อการศกึษา และการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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ABSTRACT 
  

Today, humans have problems with waste management. One of them is organic waste which can be 
utilized as a precursor for anaerobic digestion process. These outputs are gas and liquid fertilizers that contained 
bioactive compounds or plant hormones that effect the growth of plants. This research aims to study the 
functions of these bioactive compounds with database creating to explain the effects of bioactive compounds 
in liquid fertilizers on plants. By searching and selecting information from public databases to analyze 
relationships, plan and design an E-R model before database creating with program Microsoft Access. The 
results show these bioactive compounds are associated with metabolic processes that effect plant structures, 
for example, Indole-3-acetic acid improves seedling development, increase fruit and seed size; benzoic acid 
improves root elongation; and 4-hydroxybenzoic acid improves durability. There are consistent with the effect 
of these bioactive compounds on plant growth that related to amino acid metabolism and salicylic acid synthesis.  
In summary, this research will help to provide an overview and to organize the knowledge of the effects of 
bioactive compounds on plant growth for the further studies and applications. 
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บทน า 
 ปัจจุบนักจิกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินชวีติประจ าวนัของมนุษยก์่อใหเ้กดิขยะเพิม่ขึน้ทุกวนั ก่อใหเ้กดิปัญหาใน
การจดัการกบัขยะเหล่านัน้ หนึ่งในประเภทของขยะเหล่านัน้ คอื ขยะอนิทรยี์เป็นขยะมลูฝอยประเภทหนึ่ง ทีเ่ป็นปัญหา
ไม่แพ้ขยะจ าพวกอื่น ๆ แม้ว่าจะดูเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมแต่กก็่อใหเ้กดิปริมาณขยะจ านวนมหาศาล นอกจากนี้ขยะ
อนิทรยีย์งัก่อใหเ้กดิปัญหาแก๊สเรอืนกระจกจากการย่อยสลายซึง่ก่อใหเ้กดิปัญหาภาวะโลกร้อนตามมา โดยในประเทศ
ไทยประสบปัญหาในการจดัการขยะชนิดนี้ เนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรม จงึมขียะอนิทรยี์ทัง้จากการบรโิภคใน
ครวัเรอืนและการท าเกษตรมากมายทีถู่กผลติและเหลอืทิง้ ที่มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้เรื่อย ๆ อย่างไรกต็าม ขยะอนิทรยี์
พวกนี้ถอืเป็นสารตัง้ตน้ทีเ่หมาะสมมาใชใ้นกระบวนการย่อยแบบไรอ้อกซเิจน (Anaerobic digestion) [1] ทีเ่ป็นการหมกั
ร่วมกบัเชือ้จุลนิทรยีธ์รรมชาต ิแต่ควรระมดัระวงัเป็นอย่างสงูเพราะวธิีนี้ไดผ้ลติภณัฑเ์ป็นก๊าซมเีทนทีส่ามารถตดิไฟได ้
เนื่องจากเป็นวิธีก าจดัขยะที่ได้ผลิตภัณฑ์จ าพวกก๊าซไวไฟที่ เป็นก๊าซชีวภาพ [2] และของเหลวที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อในการเกษตรเป็นปุ๋ ยน ้าหมกัเพื่อปลกูพชืและบ ารุงใหพ้ชืใหง้อกงาม [3] 
 จากการศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัการหมกัแบบไรอ้อกซเิจนดว้ยการหมกัมลูสตัวช์นิดต่าง ๆ ร่วมกบัขยะอนิทรยี์
แลว้น ามาวเิคราะหห์าฮอรโ์มนและสารประกอบทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชืพบว่า ในผลติภณัฑข์องเหลวที่ได้
จากการหมกัมสีารประกอบจ าพวกฮอรโ์มนพชื [3] หรอืเมื่อใชข้ยะอนิทรยีเ์หลอืทิง้จากการเกษตรเป็นสารตัง้ต้นสิง่ทีไ่ด้
จะเป็นสารกระตุน้ทีม่ผีลคลา้ยฮอรโ์มนพชื เช่น Indole-3-acetic acid เป็นสารจ าพวกฮอรโ์มนพชืประเภท Auxin มสี่วน
ช่วยในการเจรญิเตบิโตของพชื Succinic acid เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรา้งพลงังาน (Citric acid cycle) ภายใน
เซลล์ Benzoic acid ที่เป็นส่วนหนึ่ งของการสังเคราะห์ในพืช  (Biosynthesis) Aspartic acid, Alanine, Tyrosine, 
Glutamic acid กเ็ป็นกรดอะมโินทีพ่บไดใ้นกระบวนการเมแทบอลซิมึต่าง ๆ ภายในเซลล ์นอกจากนี้ยงัพบ lactic acid, 
Adipic acid, 4-Hydroxybenzoic acid รวมอยู่ด้วย จะเห็นได้ว่าสารส่วนใหญ่เป็นสารประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเมแทบอลซิมึ ซึง่มผีลต่อการด ารงชวีติของเซลลพ์ชืรวมไปถงึการเตบิโตในพชื  [4] ในการศกึษากลไกการ
ออกฤทธิข์องสารประกอบในปุ๋ยที่ได้จากกระบวนการหมกัแบบไร้ออกซเิจน เราจ าเป็นต้องศกึษาถึงขอ้มูลคุณสมบตั ิ
และเกีย่วขอ้งกบักระบวนการเมแทบอลซิมึในพชืของตวัสารออกฤทธิเ์ป้าหมาย น ามาจดัเรยีงเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ถงึการ
ท างานของสารเหล่านัน้ต่อการเตบิโตของพชืจะส่งผลต่อการเรยีบเรยีงองคค์วามรูใ้นการเตบิโตของพชือย่างเป็นระบบ 
และแสดงใหเ้หน็ถงึการส่งผลของสารประกอบต่อพชื น าไปสู่ภาพองคร์วมที่สามารถอธบิายไดว้่าสารประกอบในปุ๋ ยมี
การออกฤทธิต่์อการเจรญิเตบิโตของพชื พร้อมน าไปอา้งองิกบัเอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งการรวบรวมขอ้มูลและ
เชื่อมโยงความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชก้ารจดัท าฐานขอ้มลูเขา้มาช่วยได้ 
 ฐานขอ้มลู เป็นกลุ่มและโครงสรา้งของขอ้มลูทีส่มัพนัธก์นั ซึง่น ามาจดัเกบ็ไวใ้นทีเ่ดยีวกนั ซึง่การท าฐานขอ้มูล
ในเรื่องที่ศกึษาจะช่วยให้เราจ าแนกความเกี่ยวขอ้งและความสมัพนัธ์ของขอ้มูลสิง่ที่เราจะศกึษาได้ และยงัท าให้เรา
สามารถมองเหน็ความสมัพนัธอ์งคร์วมของเรื่องทีศ่กึษาเพื่ออธบิายความรูท้ีเ่ราไดค้้นพบ รวมไปถงึการตัง้สมมตฐิาน
ใหม่ ๆ ถงึความเป็นไปไดข้องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในฐานขอ้มูลเพื่อศกึษาวจิยัต่อไป ตวัอย่างของฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใน
การศกึษาสารออกฤทธิ ์เช่น Pubchem [5] และ ChemBl [6] ที่เป็นฐานขอ้มูลออนไลน์ ซึ่งในการศกึษานี้ฐานขอ้มูลจะ
เป็นแหล่งขอ้มลูส าคญัในการศกึษาตวัสารออกฤทธิ ์สว่นในดา้นการออกฤทธิท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัสารจะศกึษาในฐานขอ้มูล 
STITCH ทีเ่ป็นฐานขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างสารเคมี โปรตนี และความเกีย่วขอ้งกบั Pathway การออกฤทธิข์องสาร 
[7] นอกจากนี้ยงัใชฐ้านขอ้มูลเอกสารงานวจิยั เช่น Pubmed NCBI และ ScienceDirect เพื่อหางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมา
ช่วยยนืยนัการออกฤทธิข์องสาร โดยขอ้มูลทัง้หมดจะถูกน ามาท า Entity-relationship model (E-R model) คอื การท า
แผนผงัแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลู เพื่อออกแบบก่อนทีจ่ะสรา้งเป็นฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรม Microsoft Access ทีเ่ป็น
โปรแกรมจดัท าฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ์ ช่วยจดัการเปรยีบเทยีบขอ้มลูว่ามคีวามเกีย่วขอ้ง คลา้ยกนัและน่าเชื่อถอืแค่ไหน 
ก่อให้เกิดเป็นการอธิบายกลไกการออกฤทธิข์องสารต่อพืช ซึ่งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นน้ีจะเป็นประโยชน์เพื่อน าไป
ประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ต่อยอดทางดา้นการเกษตร ทัง้การเพาะปลกู และการบ ารุงพนัธุพ์ชื หรอืดา้นอื่นๆ ไดใ้นอนาคต 
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อปุกรณ์และวิธีทดลอง  
ฐานข้อมูลและโปรแกรม 
 ฐานขอ้มลูหลกัๆทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูสาธารณะ STITCH Version: 5.0 [7] ฐานขอ้มลูสาธารณะ 
ChemBl [6] และฐานขอ้มูลสาธารณะ Pubchem V1.7.0 beta [5] ในส่วนของโปรแกรมจะใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟแอค-
เซซ็ (Microsoft Access) Version 2008 และไมโครซอฟเอกซเ์ซล (Microsoft Excel) Version 2008 
วิธีการด าเนินการ 
 การศกึษานี้จะด าเนินงานดว้ยการจดัท าและออกแบบฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์ทีจ่ะท าใหส้ามารถจดัเกบ็ขอ้มลูที่
มอียู่อย่างเป็นระบบ และลดการซ ้าซอ้น ซึง่จะท าใหเ้ราเขา้ใจความเกีย่วขอ้งกนัในขอ้มูลสารออกฤทธิท์างชวีภาพทีไ่ด้
จากกระบวนการหมกัแบบไรอ้อกซเิจน สามารถรบัรูภ้าพรวมถงึสว่นทีม่กีารศกึษาไปแลว้ วเิคราะหปั์ญหาของการศกึษา
ที่ผ่านมา รวมไปถึงการมองหาความเป็นไปได้ในการศึกษาและต่อยอดในอนาคต ซึ่ งสุดท้ายผลที่ได้จะสอดรบักบั
วตัถุประสงคท์ีเ่ป็นความตอ้งการของงานวจิยันี้ 

 
รปูท่ี 1 แผนภาพแสดงภาพรวมแนวคดิในการจดัท าฐานขอ้มลูสารออกฤทธิท์างชวีภาพทีไ่ดจ้าก 

กระบวนการหมกัแบบไรอ้อกซเิจน 
 

1. การคน้หาและคดัเลอืกขอ้มลู 
 ขัน้ตอนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลในเรื่องสารออกฤทธิท์างชีวภาพที่ได้จากกระบวนการ Anaerobic 
digestion โดยเฉพาะงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพจ์ากแหล่งฐานขอ้มลูต่าง ๆ มาท าการคดัเลอืกขอ้มูลสารออกฤทธิใ์หไ้ด้
ตรงตามความต้องการที่จะศึกษาในงานวิจยัน้ี ในส่วนของข้อมูลสารออกฤทธิแ์ต่ละชนิด ผู้วิจยัได้เลือกสบืค้นจาก
ฐานข้อมูลสาธารณะ คือ ChemBl [6] และ Pubchem [5] ก่อนที่จะท าการสบืค้นขอ้มูลปฏิสมัพนัธ์ระหว่างโปรตีนใน
ฐานขอ้มลู STITCH [7] เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูการออกฤทธิท์างชวีภาพของสารแต่ละชนิด 

2. การวเิคราะหแ์ละออกแบบดว้ยการท าแผนภาพ E-R Model 
 ขอ้มูลทีค่น้หามาได ้จะต้องถูกพจิารณาเลอืกตามความต้องการทีจ่ะน ามาจดัเกบ็เป็นฐานขอ้มูลที่เป็นขอ้มูล
เชงิสารสนเทศอกีทหีนึ่ง เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ทีช่ดัเจนตามคยีเ์วริด์ หรอืค าส าคญัของขอ้มูลนัน้ ๆ โดยจะ
น าหมวดหมู่เหล่านี้ไปใชใ้นการวางแผนและออกแบบจ าลองโครงสรา้งความสมัพนัธข์องขอ้มลู ในรูปแบบของแผนภาพ 
E-R Model ทีจ่ะท าใหเ้ราสามารถเหน็ภาพรวมของขอ้มลู ในการออกแบบนี้ ต้องค านึงถงึความเป็นระเบยีบ และความ
ชดัเจนของขอ้มลูตามความสมัพนัธข์องขอ้มลูนัน้ เพื่อทีจ่ะลดความซ ้าซอ้นของขอ้มลู 

3. การจดัท าฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรม Microsoft Access 
  ในขัน้ตอนนี้เป็นการน าการออกแบบในขัน้ตอนก่อนหน้ามาเป็นแบบแผนในการจดัท าฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft Access เนื่องจากโปรแกรมมรีะบบรองรบัทีเ่หมาะสม สามารถท างานพร้อม ๆ กนั (Concurrent 
Usage) และพฒันาปรบัแต่งตามต้องการ ซึง่มทีัง้มาโคร (Macro) ทีเ่ป็นชุดค าสัง่อตัโนมตั ิหรอืโมดูล (Module) ทีเ่ป็น
ชุดค าสัง่ระดบัสงูใชป้รบัแต่งไดต้ามตอ้งการ นอกจากนี้ยงัสามารถ Import/Export Data ไปยงัระบบอื่น เช่น Excel, SQL 
Server, Text File เป็นต้น จึงท าให้ Microsoft Access เป็นโปรแกรมที่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้งานสร้าง
ฐานขอ้มูลในครัง้นี้ การสรา้งฐานขอ้มูล เริม่จากการสรา้งตารางใน Access ซึง่เปรยีบไดก้บัเอน็ทติี้ ขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็เป็น
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คอลมัน์ในตารางกค็อืแอททรบิวิท์ในแผนภาพ E-R Model ท าการก าหนดชนิดของขอ้มูล (Data Type) ให้เหมาะสม  
จากนัน้เชื่อมโยงความสมัพนัธข์องขอ้มลูเพื่อน าขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ไปสรา้งแบบฟอรม์แสดงผล  
 
ผลการทดลอง  
การสืบค้นและศึกษางานวิจยั การออกแบบ และพฒันาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 
 สารออกฤทธิท์ีถู่กน ามาท าเป็นฐานขอ้มูลมพีืน้ฐานการศกึษามาจากงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัสารประกอบทีพ่บใน
ของเหลวทีไ่ดจ้ากกระบวนการหมกัแบบไรอ้อกซเิจน ซึง่สามารถพบสารไดห้ลายชนิด ทัง้นี้ในงานวจิยันี้ไดเ้ลอืกน าสาร
ออกฤทธิโ์ดยส่วนใหญ่ที่ปรากฎในงานวิจยัของ Scaglia et al.(2017) [4] มาใช้ในการสร้างฐานข้อมูลเนื่องจากเป็น
งานวจิยัทีเ่รยีบเรยีงวเิคราะหส์ารออกฤทธิจ์ากกระบวนการหมกัแบบไร้ออกซเิจน ที่ชดัเจนและตรงวตัถุประสงคข์อง
งานวจิยัมากทีสุ่ด โดยขยะอนิทรยีท์ีใ่ชเ้ป็นของเสยีจากหม ูพชื ผลพลอยไดจ้ากอุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร ใน
ส่วนของข้อมูลปฏิสมัพนัธ์ได้อ้างอิงจากฐานข้อมูลสารธารณะ STITCH [7] เป็นหลกั จากข้อมูลที่ได้ เราจะเห็นถึง
ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลที่สามารถน ามาจดัเรยีงวางแผนเชื่อมโยงได้โดยการท าแผนภูมิแบบจ าลองฐานข้อมูล (E-R 
Diagram) เพื่อใหเ้ราเหน็ภาพแนวทางความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีจ่ะท าเป็นฐานขอ้มลูต่อไป ดงัจะเหน็ไดจ้ากรปูที ่2 (a) มี
จ านวน 11 เอนทริตี้ (Entity) 25 แอตทริบิ้ว (Attribute) และ 10 รีเลชัน่ชิป (Relationship) เมื่อจัดเก็บข้อมูลลงใน
ฐานขอ้มูลตามทีไ่ดพ้รอ้มเชื่อมโยงความสมัพนัธ ์ตามทีไ่ดว้างแผนแนวความคดิไวใ้นแผนภูม ิจะไดฐ้านขอ้มลูดงัรปูที ่2 
(b) สามารถน าขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็ในฐานขอ้มูลมาแสดงในรูปแบบของฟอรม์ได ้ซึง่สามารถออกแบบไดต้ามความต้องการ
และความเหมาะสมกบัขอ้มูล และยงัง่ายต่อการท าความเขา้ใจขอ้มูลมากยิง่ขึน้ ดงัรูปที่ 3 ผู้วจิยัท าการออกแบบการ
แสดงผลฟอรม์เป็น 3 ฟอร์ม ได้แก่ ฟอร์มหน้าหลกั (รูป 3 a) มปุ่ีมกดเลอืกการออกฤทธิต่์อพชืที่สนใจ (รูป 3 a,1) จะ
แสดงผลเป็นสารทีช่่วยออกฤทธิน์ัน้ต่อพชื เมื่อคลกิเลอืกสารนัน้ไดอ้กีครัง้จะแสดงกลุ่มสารและเอกสารอา้งองิทีย่นืยนัว่า
สารนัน้สามารถให้ผลต่อพืชได้จริง (รูป 3 a,2) หากต้องการข้อมูลเพิ่มสามารถคลิกปุ่ มไปยังหน้าค้นหาสารและ
รายละเอยีดการออกฤทธิไ์ด ้(รปู 3 a,3) ฟอรม์คน้หาสาร (รปู 3 b) ประกอบดว้ยปุ่ มคน้หาสาร ช่องแสดงรายละเอยีดสาร 
รูปปฎิสมัพันธ์จาก STITCH [7] ช่องแสดงผลการออกฤทธิก์บัแหล่งอ้างอิง (รูป 3 b,1) และแท็บแสดงโปรตีนและ 
pathway ทีเ่กีย่วขอ้ง (รูป 3 b,2) สุดทา้ยเป็นฟอรม์คน้หาการออกฤทธิ ์(รูป 3 c) มชี่องเลอืกการออกฤทธิแ์ละสาร เมื่อ
เลอืกแลว้จะแสดงผลรายละเอยีดของกลุ่มสาร ชื่อสาร รูปโครงสรา้ง และแหล่งอา้งองิ (รูป 3 c,1) พรอ้มแสดงรปูอธบิาย
ประกอบจากงานวจิยั (รปู 3 c,2) 

การออกฤทธ์ิของสารประกอบในน ้าหมกัชีวภาพ 
 ในการศกึษาน้ีพบว่ามสีารทีอ่อกฤทธิต่์อการเจรญิเตบิโตของพชืในระดบัโครงสรา้งอย่างชดัเจน และพบการ
รายงานในงานวจิยัอยู่ 3 ชนิด คอื Indole-3-acetic acid มสี่วนช่วยในการเพิม่ขนาดผลและเมลด็ของพชื โดยมคีวาม
เกี่ยวข้องในกระบวนการระดับการแสดงออกของยีนในต้นพืช [8] รวมไปปถึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใน 
Peroxisome ที่ช่วยผลติสารส่งผลต่อพฒันาการของต้นอ่อน [9] นอกจากนี้ยงัเป็นฮอร์โมนพชืธรรมชาตทิีม่กีารศกึษา
มาแลว้อย่างยาวนานว่าช่วยในการเตบิโตของพชืในส่วนต่างๆ เช่น ล าต้น ราก เมื่อมคีวามเขม้ขน้ของสารชนิดนี้ทีส่ว่น
นัน้ในปริมาณที่เหมาะสม, Benzoic acid เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใน Peroxisome เช่นเดียวกนั ช่วยผลติสาร 
Salicylic acid ทีม่สี่วนช่วยในการขยายราก [9] และ 4-Hydroxybenzoic acid มรีายงานจากงานวจิยัว่าสารชนิดน้ีมสีว่น
ช่วยในเรื่องการเพิม่ความทนทานและแขง็แรงของต้นพชื สามารถทนต่อความแหง้แลง้หรอืสภาพอากศหนาวเยน็และ
พวกพยาธไิด้มากขึน้ แต่เป็นการค้นพบเบื้อต้นที่ยงัไม่สามารถอธบิายกลไกได้ [10] ในส่วนของการออกฤทธิร์ะดบั
โมเลกุล จากการประมวลผลและแสดงผลขอ้มลูในฟอรม์สามารถจ าแนกสารออกฤทธิไ์ดเ้ป็น 4 กลุ่ม จ านวน 10 ชนิด ใน
ฐานขอ้มูลเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเมแทบอลซิมึต่าง ๆ โดยมคีวามเกีย่วขอ้งกบัโปรตนี 87 ชนิด KEGG Pathway 
29 cycle, INTERPRO Protein Domains and Features 33 cycle, PFAM Protein Domains 15 cycle, Biological 
Process (GO) 7 cycle และ Molecular Function (GO) 7 cycle  
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รปูท่ี 2 แผนภูมฐิานขอ้มลูของสารออกฤทธิต่์อการเจรญิเตบิโตของพชื: (a) แผนภูมแิบบจ าลองฐานขอ้มลู  
(E-R Diagram, E-R Model), (b) แผนภาพ Relationship จากโปรแกรม Microsoft Access 



132 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 

รปูท่ี 3 ฟอรม์แสดงผลของฐานขอ้มลู: (a)ฟอรม์หน้าหลกั, (b)ฟอรม์หน้าคน้หาสาร, (c)ฟอรม์หน้าคน้หาการออกฤทธิ ์
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สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  
 จากผลการสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัสารออกฤทธิท์ีไ่ดจ้ากกระบวนการหมกัแบบไรอ้อกซเิจน อา้งองิจากงานวจิยั
ทีผ่่านมาจะพบว่าสารออกฤทธิท์ีไ่ดเ้ป็นสารจ าพวกฮอรโ์มนพชื [3] และสารออกฤทธิค์ลา้ยออกซนิ ทีโ่ดดเด่นขึน้มาคอื
สารที่มกีารออกฤทธิค์ล้ายออกซนิ ซึ่งสารเหล่านัน้ถูกแบ่งหมวดหมู่เป็น Auxin active form, Carboxylic acids, Fatty 
acid และ Amino acids [4] สารเหล่านี้เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งใน pathway ต่าง ๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น Indole-3-
acetic acid มคีวามเกีย่วขอ้งกบั Tryptophan metabolism ใน KEGG Pathways โดยตรง จากการเกีย่วขอ้งกบัโปรตนี
อย่าง alA หรอื Aldehyde dehydrogenase (รูป 3 b,2) เป็นต้น สารทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการเจรญิเตบิโตของพชืมาก
ทีส่ดุ คอืสารจ าพวกออกซนิทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นฮอรโ์มนพชืตามธรรมชาต ิสารพวกนี้เขา้ไปมสีว่นในกระบวนการเจรญิเติบโต
หลายส่วนในพชื ซึ่งได้รบัการศกึษาวจิยัเป็นอย่างมากตัง้แต่อดตี โดยในงานวจิยันี้พบขอ้มูลจากบทความวจิยัทีช่่วย
ยนืยนัอย่างชดัเจนว่ามสี่วนช่วยในการเพิม่ขนาดผลและเมลด็พชืจากกระบวนการแสดงออกระดบัยนีที่เกี่ยวขอ้งกบั  

auxin signal transduction pathway [8] รวมไปถงึเป็นสารตวักลางในกระบวนการที ่peroxisome มอีทิธพิลต่อการแตก
ยอด ราก ใบเลี้ยง ที่เป็นพฒันาการของต้นอ่อน ตรงกบัข้อมูลจากฟอร์ม (รูป 3 b,2) Indole-3-acetic acid มีความ
เกีย่วขอ้งกบัโปรตนี An10g00848 ทีค่ลา้ยคลงึกบั Indole-3-acetaldehyde dehydrogenase ช่วยเร่งปฏกิริยิาเหมอืนที่
เกดิกบัออกซนิใน peroxisome [9] โดยกลไกการออกฤทธิข์อง Indole-3-acetic acid เกีย่วขอ้งกบัวถิเีมแทบอลซิมึของ
กรดอะมิโน ได้แก่  Tryptophan metabolism, Arginine and proline metabolism, Phenylalanine metabolism และ
Ascorbate and aldarate metabolism นอกจากนี้ภายใน peroxisome ยงัม ีBenzoic acid ที่จะถูกน าไปสลายผ่านวถิี 
Aminobenzoate degradation, Styrene degradation และ Xylene degradation ทีท่ าใหไ้ดส้ารตวักลางในกระบวนการ
ผลิต Salicylic acid ที่ช่วยในการยืดขยายราก [9] ส่วน 4-Hydroxybenzoic acid มีความเกี่ยวข้องกับ Benzoate 
degradation, Degradation of aromatic compounds, Polycyclic aromatic hydrocarbon degradation และ Ubiquinone 
and other terpenoid-quinone biosynthesis ซึ่งมีงานวิจัยยืนยันว่าช่วยในเรื่ องความแข็งแรงและทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมของต้นพชื แม้จะเป็นการส่งผลทางอ้อมต่อพชืทีย่งัไม่สามารถอธบิายกลไกได้ [10] ส่วนกลุ่มของสาร
อย่าง Amino acid เมื่อพจิารณาจากโปรตนีและ pathway ทีเ่กีย่วขอ้งจะพบว่าสารในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเมแทบอลซิมึทีเ่กดิขึน้ภายในพชื โดยผลทีไ่ดจ้ะช่วยใหเ้หน็ภาพรวมและจดัระเบยีบองคค์วามรูข้องสารออก
ฤทธิท์ี่ส่งผลต่อพืช แม้จะยงัไม่สามารถอธิบายการออกฤทธิข์องสารที่ได้จากกระบวนการหมกัแบบไร้ออกซิเจนที่
ครอบคลุมไดทุ้กชนิด แต่กม็ปีระโยชน์ในการมองภาพรวมแก่ผูศ้กึษาในภายหลงั และเพื่อการศกึษาต่อยอดองคค์วามรู้
ต่อไป เช่น ใช้เป็นฐานข้อมูลส่วนกลางของนักวิจยัเพื่อการวิจยัสารออกฤทธิท์ี่มีผลต่อพืช หรือพฒันาต่อยอดเป็น
ฐานขอ้มลูการเลอืกใชปุ้๋ ยทีม่สีตูรเฉพาะส าหรบัการเพาะปลกูพชื และงานวจิยันี้เป็นเพยีงจุดเริม่ตน้ของการออกแบบและ
พฒันาฐานขอ้มูลบนพืน้ฐานของขอ้มลูจากบทความวจิยัและฐานขอ้มลูสาธารณะ ดงันัน้การต่อยอดงานวจิยัจ าเป็นตอ้ง
ใช้การออกแบบวธิีการหรืออลักอลิทมึที่จะช่วยท าให้การจดัเก็บขอ้มูลจากบทความวจิยัและฐานขอ้มูลสาธารณะ มี
ความถูกตอ้ง น่าเชื่อถอื และสามารถพฒันาส าหรบัการเขยีนโปรแกรมต่อไปได้ 
 
กิติกรรมประกาศ  
 โครงงานวจิยันี้ส าเรจ็ด้วยดจีากความช่วยเหลอืของ นางสาวจารนิี คงทรพัย์ และนางสาวชลิตา จนัทรมณี 
ผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอย่างยิง่ทีช่่วยใหค้ าปรกึษา และแนะน าเทคนิคการใชโ้ปรแกรมท าวจิยั ในระหว่างด าเนินการวจิยั  
 
 
 
 
 



134 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

เอกสารอ้างอิง 
[1]  Pramanik, S. K., Suja, F. B., Zain, S. M., & Pramanik, B. K. (2019). The anaerobic digestion 

process of biogas production from food waste: Prospects and constraints. Bioresource 
Technology Reports, 8, 100310. 

[2] Al Seadi, T. (2008). Biogas handbook. Esbjerg: Syddansk Universitet. 

[3] Li, X., Guo, J., Pang, C., & Dong, R. (2016). Anaerobic digestion and storage influence availability 
of plant hormones in livestock slurry. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 4(3), 719-727. 

[4]  Scaglia, B. , Pognani, M. , & Adani, F.  ( 2017) .  The anaerobic digestion process capability to 
produce biostimulant:  the case study of the dissolved organic matter (DOM)  vs.  auxin- like 
property. Science of the Total Environment, 589, 36-45. 

[5]  Kim, S., Chen, J., Cheng, T., Gindulyte, A., He, J., He, S., Li, Q., Shoemaker, B. A., Thiessen, 
P. A., Yu, B., Zaslavsky, L., Zhang, J., & Bolton, E. E. (2019). PubChem in 2021: new data 
content and improved web interfaces. Nucleic acids research, 49(D1), D1388–D1395.   

[6]    Mendez, D., Gaulton, A., Bento, A. P., Chambers, J., De Veij, M., Félix, E., ... & Leach, A. R. 
(2019). ChEMBL: towards direct deposition of bioassay data. Nucleic acids research, 47(D1), 
D930-D940.  

[7]    Szklarczyk, D., Santos, A., Von Mering, C., Jensen, L. J., Bork, P., & Kuhn, M. (2016). STITCH 
5: augmenting protein–chemical interaction networks with tissue and affinity data. Nucleic acids 
research, 44(D1), D380-D384.  

[8]    Huang, Z. , Bao, K. , Jing, Z. , Wang, Q. , Duan, H. , Zhu, Y. , Zhang, S. , & Wu, Q.  (2020) .  Small 
Auxin Up RNA s influence the distribution of indole-3-acetic acid and play a potential role in 
increasing seed size in Euryale ferox Salisb. BMC Plant Biology, 20(1), 1-13. 

[9]    Kao, Y. T., Gonzalez, K. L., & Bartel, B. (2018). Peroxisome function, biogenesis, and dynamics 
in plants. Plant Physiology, 176(1), 162-177. 

[10]   Bogner, C. W., Kamdem, R. S., Sichtermann, G., Matthäus, C., Hölscher, D., Popp, J., Proksch, 
P. , Grundler, F.  M.W. , & Schouten, A.  ( 2017) .  Bioactive secondary metabolites with multiple 
activities from a fungal endophyte. Microbial biotechnology, 10(1), 175-188. 

 

 

 
 



135 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

ความหลากหลายของไลเคนในป่าชมุชนบา้นนาตารอด  
ต าบลหาดง้ิว อ าเภอเมือง จงัหวดัอตุรดิตถ ์
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความหลากหลายของไลเคนในป่าชุมชนบ้านนาตารอด ระหว่างเดอืน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ส ารวจโดยการวางแปลงขนาด 100 x 100 เมตร บริเวณทางขึ้น 
วดัม่อนพระพุทธบาทสีร่อย สุม่ตน้ไมท้ีม่เีสน้รอบวง 35 - 50 เซนตเิมตร และเกบ็ตวัอย่างไลเคนทีเ่จรญิบนตน้ไม ้จากนัน้
น ามาศกึษาลกัษณะสณัฐานวทิยาของราร่วมกบัการทดสอบสบีนแทลลสัเพื่อระบุชื่อไลเคน ผลการส ารวจพบไลเคน
ทัง้หมด 8 วงศ ์9 สกุล 29 แทกซ่า ประกอบดว้ย ไลเคนกลุ่มครสัโตสจ านวน 7 วงศ ์8 สกุล 28 แทกซ่า และกลุ่มโฟลโิอส 
จ านวน 1 วงศ์ 1 สกุล 1 แทกซ่า ไลนเคนวงศ์ Graphidaceae พบจ านวนมากที่สุด 4 สกุล 17 แทกซ่า ค่าดชันีความ
หลากหลายชนิดของไลเคนในป่าชุมชนบา้นนาตารอดเท่ากบั 2.55 อยู่ในระดบัปานกลาง ขอ้มูลความหลากหลายทาง
ชวีภาพของไลเคนน้ีสามารถน าไปใชว้างแผนการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ไลเคนในอนาคต 
 
ค าส าคญั :  ความหลากหลาย ไลเคน ป่าชุมชน อนุกรมวธิาน 
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Diversity of Lichen at Ban Na Ta Rot Community Forest,  
Hat Ngiu Sub-District, Muang District, Uttaradit Province 

 
Jurarak Pankeat1 Parinya Pimpila1 Sirimon Chaiya1 and Kodchakorn Lapmak2,* 

 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was studied diversity of lichen at Ban Na Ta Rot community forest, Hat 
Ngiu sub-District, Muang District, Uttaradit Province during July to September 2020. Epiphytic lichens at the 
way up to the Mon Phra Buddhabart Si Roy temple area was surveyed by using 100 x 100 m plots size. The 
lichen were collected from sampling trees with circumference size 35-50 cm. All lichen specimens were identified 
on the basis of morphological characteristic of fungus and chemical test (spot test) on thallus. Results of the 
survey revealed 29 lichen taxa belonging to 9 genera, 8 families. The lichen were divided in to 2 groups including 
crustose lichen which is comprised of 28 taxa, 8 genera and 7 families and foliose lichen that comprised of 1 
taxa, 1 genus and 1 family. The most lichen diversity were found in family was Graphidaceae comprised of 4 
genera, 17 taxa. Diversity index (H’) was 2.55. The results of this research can be sued as a biodiversity 
information for conservation planning and utilization in the future. 
 
Keywords:  Diversity, Lichen, Community forest, Taxonomy 
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บทน า  
 ไลเคน เป็นการอยู่ร่วมกนัของสิง่มชีวีติแบบพึง่พาอาศยั (Symbiosis) ของรา (Mycobiont) ซึง่ท าหน้าทีร่กัษา
ความชืน้ และป้องกนัอนัตรายใหส้าหร่ายสเีขยีว หรอืสาหร่ายสเีขยีวแกมน ้าเงนิ (Photobiont) ทีเ่ป็นส่วนที่ท าหน้าทีใ่น
การสงัเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร [1, 2] และนอกจากนี้ยงัพบยสีต์ (Yeats) ในชัน้ Cortex ซึ่งอาจจะท าหน้าที่
เกีย่วกบัรปูลกัษณ์ภายนอกของไลเคน [3] ไลเคนอาศยัน ้าและแร่ธาตุจากอากาศในการสงัเคราะหด์ว้ยแสง โดยไม่มสีาร
เคลอืบผวิ (Vax) และควิตเิคลิ (Cuticle) ทีท่ าหน้าควบคุมการผ่านเขา้ออกของสาร จงึท าใหไ้ลเคนอ่อนไหวต่อมลภาวะ
ทางอากาศ ดงันัน้ชนิดของไลเคนจงึสามารถบ่งบอกคุณภาพอากาศได้ [1] ในพืน้ที่มคีุณภาพอากาศดแีละไม่มมีลพษิ
ทางอากาศ สามารถพบไลเคนสกุล Rinodina ที่มคีวามอ่อนไหวมากได้ ส่วนพื้นที่ที่มมีลพษิทางอากาศสามารถพบ 
ไลเคนบางชนิดทีส่ามารถทนทานต่อมลพษิทางอากาศได ้เช่น Trypethelium tropicum และ Trypethelium eluteriae [2] 
นอกจากนี้ยงัมกีารใชป้ระโยชน์จากไลเคนเป็นสยีอ้ม เป็นอาหาร หรอืใชใ้นการหมกัเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์[1] 
 ในปัจจุบนัองคก์ารกองทุนสตัวป่์าโลกสากลหรอืกองทุนสตัวป่์าโลก (Word Wide Fund for Nature: WWF) 
ได้มรีายงาน Living Planet Report 2020 ว่าเป็นช่วงที่ความหลากหลายทางชวีภาพของโลกได้รบัผลกระทบจากภยั
คุกคามจากการบุกรุกท าลายพืน้ทีป่่าเพื่อปลกูพชืเศรษฐกจิทัง้แบบทีต่ัง้ใจหรอืรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ รวมถงึการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศท าใหส้่งผลกระทบต่อสิง่มชีวีติหลายชนิด จงึท าใหค้วามหลากหลายของสิง่มชีวีติลดลง โดยพบว่าในปี 
1970 - 2016 พืน้ทีล่ะตนิอเมรกิาและแครบิเบยีนมคีวามหลากหลายทางชวีภาพลดลงถงึรอ้ยละ 94 แอฟรกิารอ้ยละ 65 
และเอเชยีแปซฟิิกร้อยละ 45 โดยเฉลี่ย [4] นอกจากนี้ยงัพบว่าปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซซลัเฟอร์ 
ไดออกไซดใ์นอากาศทีเ่พิม่สงูขึน้ส่งผลกระทบใหค้วามหลากหลายของไลเคนลดลง [5] ดงันัน้ในประเทศไทยจากเดมิที่
เคยคาดว่าน่าจะมไีลเคนมากกว่า 2,000 ชนิด และส ารวจพบแลว้ 1,292 ชนิด [1,6] อาจเป็นไปไดว้่าภยัคุกคามต่าง ๆ นี้
จะส่งผลกระทบท าใหค้วามหลากหลายของไลเคนในประเทศไทยลดลง ทัง้ทีเ่ป็นผลมากจากการบุกรุกพืน้ทีป่่าหรอืการ
เกดิมลพษิในอากาศ พืน้ทีป่่าทีถู่กเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดง้่าย เช่น พืน้ทีป่่าชุมชน อาจเป็นพืน้ทีเ่สีย่งต่อการสญูเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพได้ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสนใจศึกษาความหลากหลายของไลเคนในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาตารอด 
บริเวณทางขึ้นม่อนพระพุทธบาทสี่รอย ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากสภาพป่าเป็นป่า  
เบญจพรรณและป่าเตง็รงั มเีนื้อที ่205 ไร่ [7] เป็นป่าทีค่นในชุมชนสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดง้่าย อยู่ตดิแนวเขตท า
กนิของชาวบ้าน และมกีารใช้สารเคมใีนการท าการเกษตร จงึเป็นพื้นที่เสีย่งที่จะเกดิผลกระทบต่อความหลากหลาย
ของไลเคน อกีทัง้ยงัไม่มกีารรายงานขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพของไลเคนในพืน้ที ่ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา
นี้สามารถน าไปใชใ้นการหาแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพ หรอืศกึษาต่อยอดในการ
ใชป้ระโยชน์ของไลเคนต่อไปได ้
 
อปุกรณ์และวิธีทดลอง  
 1.  การเกบ็รวบรวมตวัอย่างไลเคนภาคสนาม ส ารวจและเกบ็ตวัอย่างไลเคนในป่าชุมชนบา้นนาตารอด 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 โดยการวางแปลงขนาด 100 x 100 เมตร บรเิวณทางขึน้วดัม่อน
พระพุทธบาทสีร่อย (ภาพที่ 1) สุ่มต้นไม้ที่มเีสน้รอบวง 35 - 50 เซนติเมตร บนัทกึขอ้มูลสภาพอากาศ คอื อุณหภูม ิ
ความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศ บนัทกึขอ้มูลลกัษณะสณัฐานวทิยาภายนอกของไลเคนที่ส าคญั ถ่ายภาพแทลลสั ลกัษณะ
โครงสรา้งทีส่ าคญัของไลเคน ถ่ายภาพต้นไมท้ีเ่ป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัเพื่อระบุชนิด เกบ็เปลอืกไมส้ าหรบัวดัค่าความเป็น
กรดด่าง และเกบ็ตวัอย่างไลเคนบนต้นไมท้ีสุ่่ม ในระดบัความสงู 100 - 150 เซนตเิมตรพรอ้มก าหนดรหสัก ากบัทุกตวั
ย่าง และน ากลบัมายงัหอ้งปฏบิตักิาร 
 2.  การระบุช่ือไลเคน น าตวัอย่างไลเคนจากภาคสนามแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกใชส้ าหรบัเกบ็เป็นตวัอย่าง
แห้ง โดยน าตวัอย่างเคนไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูม ิ40 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 4-6 ชัว่โมง และใส่ในซองเกบ็
ตวัอย่างแหง้พรอ้มระบุขอ้มูลหน้าซอง เกบ็ไว้ในที่แหง้ ไม่มคีวามชื้น ส่วนที่สองจะคดัแยกเบือ้งต้นโดยใชรู้ปแบบการ
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เจริญเติบโต เป็น 3 กลุ่มหลกั ๆ คือ กลุ่มครสัโตส กลุ่มโฟลิโอส และกลุ่มฟรูทโิคส และแบ่งประเภทของโครงสร้าง
สบืพนัธุ์เพื่อให้ง่ายส าหรบัการศกึษาลกัษณะสณัฐานวทิยาใต้กล้องจุลทรรศน์ เช่น แอสโคมาตา แอสคสั พาราไฟซสิ 
แอสโคสปอร์ เป็นต้น และส่วนที่สามใช้ส าหรบัทดสอบสดี้วยการใช้หลอดแคพิลลารี่หยดสารเคมี และสงัเกตดูการ
เปลีย่นแปลงของส ีจากนัน้น าขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ดไ้ปวเิคราะห ์โดยใชห้นังสอือา้งองิ หรอืรายงานการศกึษาไลเคน เช่น  
ไลเคนวงศก์ราฟิดาซอิ ิศลิปกรรมตามธรรมชาต ิ[8] ความหลากหลายชนิดของไลเคนในป่าชุมชนและโบราณสถานแห่ง
นครชยับุรนิทร ์[9] ไลเคนป่าเขากระยาง [10] และงานวจิยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

ภาพที ่1 ภาพถ่ายดาวเทยีมป่าชุมชนบา้นนาตารอด บรเิวณทางขึน้วดัม่อนพระพุทธบาทสีร่อย [11] 

 3.  การวิเคราะหข์้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน งานวจิยันี้ไดว้เิคราะหข์อ้มลูจ านวน
ชนิดและความถี่ของไลเคนในพืน้ทีศ่กึษาโดยน าไปค านวณดชันีตามสูตร  ดชันีความหลากหลาย (Shannon-Wiener’s 
Diversity Index: H’)    

   
s

i i
i 1

H' (P)(lnP)
=

= −  

   เมื่อ H' = ดชันีความหลากหลายทางชนิด 
        S   = จ านวนชนิดของสิง่มชีวีติทัง้หมด 
    Pi = สดัสว่นระหว่างจ านวนตวัอย่างของสิง่มชีวีติ (i= 1, 2, 3,…..) 
  ค่า H' มคี่าเท่ากบั 0 เมื่อมจี านวนชนิดในพื้นที่เพยีงชนิดเดยีว แต่ค่า H' จะมคี่าไม่เกนิ 5 ซึ่งสามารถ 
แปลผลได ้ดงันี้ 
  ระดบัการแปลผล (Shannon-Wiener’s Diversity Index: H’) 
   > 4 หมายถงึ มคีวามหลากหลายทางชวีภาพอยู่ในระดบัสงูมาก 
   > 3 หมายถงึ มคีวามหลากหลายทางชวีภาพอยู่ในระดบัสงู 
   > 2 หมายถงึ มคีวามหลากหลายทางชวีภาพอยู่ในระดบัปานกลาง 
   > 1 หมายถงึ มคีวามหลากหลายทางชวีภาพอยู่ในระดบัต ่า 
   ≤ 1 หมายถงึ มคีวามหลากหลายทางชวีภาพอยู่ในระดบัต ่ามาก   
  ค่าความสม ่าเสมอหรอืดชันีการกระจายตวั (Shannon-Wiener’s Evenness Index, EH)  

       H

H H
E = =

Hmax lns
 

   เมื่อ  S = จ านวนชนิดของสิง่มชีวีติ = ค่าความหลากชนิด (Species richness) 
     EH = มคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1 
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ผลการทดลอง  
 จากการศกึษาความหลากหลายของไลเคนในป่าชุมชนบ้านนาตารอด ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุตรดติถ์ ในเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 พบว่ามอีุณหภูมติ ่าทีสุ่ด 26 องศาเซลเซยีสในเดอืนสงิหาคม
และเดอืนกนัยายน และสงูทีสุ่ด 29 องศาเซลเซยีสในเดอืนกรกฎาคม ความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศต ่าทีสุ่ดรอ้ยละ 77 ใน
เดอืนกรกฎาคม และสงูทีสุ่ดรอ้ยละ 82 ในเดอืนกนัยายน โดยท าการส ารวจไลเคนทีเ่จรญิบนต้นไมท้ีม่ขีนาดเสน้รอบวง
ของล าต้น 35 - 50 เซนตเิมตร ในระดบัความสงู 100 - 150 เซนตเิมตร จ านวน 20 ต้น สามารถรวบรวมชนิดพนัธุไ์มท้ี่
ส ารวจได้ทัง้หมด 8 ชนิด โดยพบว่าต้นรงั (Shorea siamensis Miq.) เป็นพนัธุ์ไม้ที่มไีลเคนอาศยัอยู่หลากหลายมาก
ที่สุด พบจ านวน 8 แทกซ่า ในหนึ่งต้น ขณะที่ไลเคน Graphis sp.1 มีการกระจายตัวและอาศัยอยู่บนพันธุ์ไม้ที่
หลากหลายทีสุ่ด พบบนต้นไม ้15 ต้น ค่าความเป็นกรดด่างของเปลอืกไมอ้ยู่ระหว่าง 4.8-6.9 พบไลเคนทัง้หมด 8 วงศ ์
9 สกุล 29 แทกซ่า (ตารางที่ 1) แบ่งตามกลุ่มการเจรญิเติบโตได้ 2 กลุ่ม คอื กลุ่มครสัโตสจ านวน 7 วงศ์ 8 สกุล 28  
แทกซ่า (ภาพที ่2) และกลุ่มโฟลโิอสจ านวน 1 แทกซ่า คอื Dirinaria aegialita (Afzel. ex Ach.) B.J. Moore (ภาพที ่3)  
วงศ์ที่มคีวามหลากหลายมากที่สุดคอื Graphidaceae พบไลเคนทัง้หมด 4 สกุล 17 แทกซ่า และสกุลที่มจี านวนมาก
ทีส่ดุ คอื Graphis ค่าดชันีความหลากชนิดของไลเคนในป่าชุมชนบา้นนาตารอดเท่ากบั 2.55 อยู่ในระดบัปานกลาง และ
ค่าดชันีความสม ่าเสมอเท่ากบั 0.76 

ตารางท่ี 1 ไลเคนทีพ่บในป่าชุมชนบา้นนาตารอด ต าบลหาดงิว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - 
  เดอืนสงิหาคม 

กลุ่ม วงศ ์ แทกซ่า 

ครสัโตส Chrysothricaceae Chrysothrix xanthina (Vain.) Kalb 

  Unknown sp.5 

 Graphidaceae Carbacanthographis sp.1 

  Carbacanthographis sp.2 

  Diorygma sp. 

  Fissurina sp. 

  Graphis sp.1 

  Graphis sp.2 

  Graphis sp.3 

  Graphis sp.4 

  Graphis sp.5 

  Graphis sp.6 

  Graphis sp.7 



140 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

กลุ่ม วงศ ์ แทกซ่า 

  Graphis sp.8 

  Graphis sp.9 

  Graphis sp.10 

  Graphis sp.11 

 Lecanoraceae Lecanora lacteola Mull. Arg. 

  Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb. 

 Pertusariaceae Pertusaria sp.1 

 
ตารางท่ี 1 ไลเคนทีพ่บในป่าชุมชนบา้นนาตารอด ต าบลหาดงิว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - 
  เดอืนกนัยายน (ต่อ) 

กลุ่ม วงศ ์ แทกซ่า 

ครสัโตส (ต่อ) Pertusariaceae Pertusaria sp.2 

  Pertusaria sp.3 

 Pyrenulaceae Unknown sp.1 

  Unknown sp.2 

 Thelotremataceae Unknown sp.3 

  Unknown sp.4 
 

Trypetheliaceae Trypethelium eluteriae Spreng. 

  Laurera sp. 

โฟลโิอส Physciaceae Dirinaria aegialita (Afzel. ex Ach.) B.J. Moore 
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Chrysothrix xanthina (Vain.) Kalb Carbacanthographis sp.1 Carbacanthographis sp.2 Diorygma sp. Fissurina sp. 

     

Graphis sp.1 Graphis sp.2 Graphis sp.3 Graphis sp.4 Graphis sp.5 

     

Graphis sp.6 Graphis sp.7 Graphis sp.8 Graphis sp.9 Graphis sp.10 

     

Graphis sp.11 Lecanora lacteola Mull. Arg. Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb. Pertusaria sp.1 Pertusaria sp.2 

   

  

Pertusaria sp.3 Trypethelium eluteriae Spreng. Laurera sp.   

ภาพที ่2 ไลเคนกลุ่มครสัโตสทีพ่บในป่าชุมชนบา้นตารอด 
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Dirinaria aegialita (Afzel. ex Ach.) B.J. Moore 

ภาพที ่3 ไลเคนกลุ่มโฟลโิอสทีพ่บในป่าชุมชนบา้นตารอด  

  
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  
 จากการศกึษาความหลากหลายของไลเคนในป่าชุมชนบา้นนาตารอด โดยใช้ลกัษณะสณัฐานวทิยาของรา
ร่วมกบัการทดสอบสบีนแทลลสัเพื่อระบุชื่อไลเคน พบไลเคนทัง้หมด 8 วงศ์ 9 สกุล 29 แทกซ่า ประกอบด้วยกลุ่ม 
ครสัโตสจ านวน 7 วงศ ์8 สกุล 28 แทกซ่า และกลุ่มโฟลโิอสจ านวน 1 แทกซ่า โดยพบไลเคนสกุล Graphis มากทีส่ดุ ค่า
ดชันีความหลากชนิดของไลเคนในป่าชุมชนบา้นนาตารอดเท่ากบั 2.55 ค่าดชันีความสม ่าเสมอเท่ากบั 0.76  
 ความหลากหลายของไลเคนในป่าชุมชนบา้นนาตารอดทีเ่ป็นป่าเตง็รงัผสมกบัป่าเบญจพรรณ มคี่าดชันีความ
หลากชนิดของไลเคน 2.55 น้อยกว่าสมัฤทธิ ์เส็งเล็ก และกัณฑรีย์ บุญประกอบ (2558) [12] ได้รายงานค่าความ
หลากหลายของไลเคนในป่าเตง็รงั ณ อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ เท่ากบั 2.86 ซึง่ในป่าชุมชนพนัธุไ์มเ้ด่น คอื เตง็ รงั และ
มีไผ่ขึ้นกระจายอยู่  ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ผลัดใบซึ่งจะทิ้งใบในช่วงฤดูแล้ง  เปลือกไม้บางชนิดแตกเ ป็น 
ร่องลกึหรอืเป็นสะเกด็สามารถหลุดร่วงได้  จงึอาจส่งผลต่อการสญูหายของไลเคนบางชนิด จากการตรวจสอบค่าความ
เป็นกรดด่างของเปลือกไม้ที่ไลเคนอาศยัอยู่พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 4.8 - 6.9 มีอุณหภูมิในพื้นที่อยู่ระหว่าง 26 - 29  
องศาเซลเซยีสและมคีวามชืน้สมัพทัธใ์นอากาศระหว่างรอ้ยละ 77 - 82 โดยค่าความเป็นกรดด่างของเปลอืกไมค้่อนขา้ง
เป็นกรดสูงกว่าหนูเดือน เมืองแสน (2556) [9] เล็กน้อย ที่ได้รายงานว่าค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 3.6 - 5.7 
ค่อนขา้งเป็นกรด เหมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตของไลเคน ในพืน้ทีป่่าชุมชนมอีุณหภูมทิีพ่บสงูกว่า 25 องศาเซลเซยีส 
สอดคลอ้งกบักณัฑรยี ์บุญประกอบ (2557) [1] ทีว่่าไลเคนจะเจรญิเตบิโตไดด้ใีนเขตรอ้น เนื่องจากสาหร่ายในไลเคนจะ
สามารถสงัเคราะหด์ว้ยแสงไดถ้งึแมว้่าจะมอีุณหภูมสิงูกว่า 25 องศาเซลเซยีส ถ้าความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศมเีพยีงพอ
ใหร้าสามารถดูดซบัไวใ้นช่วงเวลากลางคนื ท าใหส้าหร่ายสามารถน ามาใชส้งัเคราะหด์ว้ยแสงได ้และความชืน้สมัพทัธ์
อยู่ในช่วงเดยีวกนักบัฉนัทนา รุ่งพทิกัษ์ไชย และคณะ (2557) [2] ไดร้ายงานว่าค่าความชืน้สมัพทัธร์อ้ยละ 55 - 85 เป็น
สภาพแวดลอ้มทีไ่ลเคนสามารถเจรญิเตบิโตได ้ 
  การศึกษาครัง้นี้พบไลเคนกลุ่ม ครัสโตสมากที่สุดจ านวน 7 วงศ์ 8 สกุล 28 แทกซ่า ส่วนกลุ่มโฟลิโอส 
พบเพยีง 1 แทกซ่า และไม่พบไลเคนกลุ่มฟรทูโิคส ในจ านวนนี้พบไลนเคนวงศ ์Graphidaceae มากทีส่ดุ ประกอบดว้ย
ทัง้หมด 4 สกุล 17 แทกซ่า ซึ่งสอดคล้องกับพชร มงคลสุข และคณะ (2556) [13] ได้รายงานว่าพบไลนเคนวงศ์ 
Graphidaceae มากทีส่ดุเช่นกนั และพบสกุล Graphis พบมากทีส่ดุ จ านวน 11 แทกซ่า สอดคลอ้งกบัวสนัต ์เพงิสงูเนิน 
และคณะ (2553) [14] ที่รายงานว่าไลเคนสกุล Graphis มีจ านวนชนิดมากที่สุด และสามารถพบได้ในทุกสภาพป่า  
ผลจากการศกึษาพบว่าป่าชุมชนบา้นนาตารอดมสีภาพทีค่่อนขา้งสมบูรณ์ มคีวามหลากหลายของไลเคนอยู่ในระดบั
ปานกลาง หากมกีารสรา้งความตระหนกัในการใชพ้ืน้ทีแ่ละดูแลป่าอาจท าใหพ้บจ านวนและชนิดของไลเคนเพิม่มากขึน้  
ซึง่ขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพของไลเคนน้ีสามารถใชใ้นการวางแผนการอนุรกัษ์ และการใชป้ระโยชน์ไลเคนใน
อนาคตได ้
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กิติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนมหาวทิยาลยั -

ราชภฏัอุตรดติถ ์ทีเ่อือ้เฟ้ือสถานทีแ่ละอ านวยสะดวกในการปฏบิตังิาน ขอขอบคุณ คุณวาสนา ผวิละออง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 
ที่ 9 บ้านนาตารอด และชาวบ้าน บ้านนาตารอด ที่ได้ให้โอกาสแก่คณะผู้วจิยัเขา้ไปท าการศกึษาความหลากหลาย
ของไลเคน และสอบถามขอ้มลูในพืน้ทีป่่าชุมชนบา้นนาตารอดในครัง้นี้ 
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ฐานข้อมลูสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในทเุรียน  
 

โชตกิา ยอดฉุน และพทิกัษ์ สตูรอนนัต์*    
 
 
 

บทคดัย่อ  
 

 ทุเรยีน เป็นผลไมท้ีม่รีสชาตแิละมกีลิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และทุเรยีนยงัมสีารออกฤทธิท์างชวีภาพทีม่ี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็นราชาผลไม้ ซึง่ไดม้กีารศกึษาและรายงานในบทความวจิยัมาอย่าง
ต่อเนื่อง ดงันัน้โครงงานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อการออกแบบและพฒันาฐานขอ้มลูจากบทความวจิยั และอาศยัขอ้มลู
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสารออกฤทธิก์บัโปรตนีจากฐานขอ้มูลสาธารณะ เพื่อน ามาอธบิายการออกฤทธิข์องสารประกอบใน
ทุเรยีนในระดบัโมเลกุล โดยอาศยัขอ้มูลจากบทความวจิยัแลว้น ามาออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูลทีป่ระกอบดว้ย การ
ออกแบบเชงิแนวคดิ การออกแบบเชงิตรรกะ และการสร้างแบบฟอรม์ เพื่อการรายงานผล จากการรวบรวมขอ้มูลใน
ทุเรยีนทัง้ 6 สายพนัธุ ์คอื หมอนทอง ชะน ีกระดุม กา้นยาว พวงมณี และกบตาข า สามารถออกแบบเชงิแนวคดิทีม่ ี17 
เอนทติี้ 39 แอททรบิวิต์ ที่ประกอบไปด้วยขอ้มูลสารออกฤทธิท์างชวีภาพในทุเรยีนทัง้หมด 5 กลุ่ม จ านวน 24 ชนิด 
พบว่าทุเรยีนแต่ละสายพนัธุม์สีารออกฤทธิใ์นปรมิาณทีแ่ตกต่างกนัตวัอย่างเช่น สารกลุ่ม carotenoids พบมากในทุเรยีน
พนัธุห์มอนทองและชะนี และสารกลุ่ม flavanone พบมากในพนัธุก์ระดุม เป็นต้น และการออกฤทธิข์องสารเหล่าน้ีกม็ี
ความเกี่ยวขอ้งกบักลไกการออกฤทธิใ์นระดบัโมเลกุลที่ส่งผลดต่ีอสุขภาพ เช่น การยบัยัง้การอกัเสบ และการยบัยัง้
อนุมูลอสิระ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการจดัท าฐานขอ้มลูและออกแบบพฒันาฐานขอ้มลูจากบทความวจิยันี้จะ
เป็นจุดเริม่ตน้ส าหรบัการพฒันาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจต่อไป 
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Database of Bioactive Compounds in Durian 
Chotika Yodchun and Pitak Sootanan* 

 
 
 

ABSTRACT  
 

 Durian is a fruit with a unique taste and is considered beneficial for health due to its bioactive 
ingredients. It also has been dubbed as the “Fruit King”, which has been studied and reported in research 
articles continuously. This research aims to design and develop a database based on the bioactive compounds 
obtained from research articles related to studies in durian. Chemical-protein interactions of each bioactive 
compounds are retrieved from public database to explain their actions at the molecular level. Data collection, 
on-demand data analysis, conceptual design, logical design and form creating for reporting results are five steps 
in this methodology. Data are collected from 6 species of durian, namely Monthong, Chanee, Kan Yao, Kradum, 
Puang Manee, and Kop Takham. A conceptual design database has a total of 17 entities, including 39 attributes 
containing 5 groups of 24 bioactive compounds.  Each strain of durian containes different kinds and amounts 
of bioactive compounds. For example carotenoids are high in and Chanee and Monthong, while flavanone is 
high in Kradum and their activities are related to the molecular function on health benefits such as anti-
inflammation and anti-oxidation. Therefore, the researcher sincerely hopes that the database preparation and 
design of the database from this research article will be the starting point for further development for the benefit 
of those interested in further. 
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บทน า 
 ทุเรยีน เป็นผลไมท้ีม่เีปลอืกเป็นหนาม เนื้อสเีหลอืงทอง รสชาตเิฉพาะตวั [1] ซึง่มสีารประกอบทีม่ฤีทธิต์า้น
อนุมูลอสิระหลายชนิด เช่น สารทีค่ลา้ยคลงึวติามนิอี (vitamin E analogues) กรดแอสคอรบ์กิ (ascorbic acid) และโพ
ลฟีีนอล (polyphenol) โดยสารส าคญัดงักล่าวมใีนปรมิาณทีค่่อนขา้งสงู เมื่อเทยีบกบัผลไมช้นิดอื่น อกีทัง้ยงัพบสารใน
กลุ่ม phenolic acids เช่น caffeic acid, p-coumaric, cinnamic acid และ vanillic และสารกลุ่มฟลาโวนอยด ์เช่น morin, 
myricitin, apigenin, kaempferol โดยเฉพาะ caffeic acid และ quercetin ทีเ่ป็นสารส าคญัหลกัทีม่ฤีทธิต์้านอนุมลูอสิระ
ในทุเรยีนสุก [2,3] นอกจากนัน้เนื้อทุเรยีนยงัมสีารซลัเฟอรห์รอืก ามะถนัตามธรรมชาตใินปรมิาณมาก โดยมขีอ้แนะน า
ว่าไม่ควรกนิทุเรยีนกบัเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์เพราะสารซลัเฟอร์ในทุเรยีนจะท าปฏกิริยิากนัก่อใหเ้กดิพษิกบัร่างกาย 
เน่ืองจากสารซลัเฟอรล์ะลายไดด้ใีนแอลกอฮอลซ์ึง่จะท าใหถู้กดดูซมึเขา้กระแสเลอืดไดเ้รว็ขึน้ ฤทธิร์อ้นของซลัเฟอรท์ีแ่ผ่
เขา้สูก่ระแสเลอืดอย่างรวดเรว็จงึไม่เป็นผลดต่ีอร่างกาย [1] 
 ในต าราสมุนไพรไทยไดก้ล่าวไวว้่าสว่นต่างๆ ของทุเรยีนสามารถน ามาใชเ้ป็นยาได ้โดยใบมรีสขม เยน็เฝ่ือน 
มสีรรพคุณแกไ้ข ้แกด้ซี่าน ขบัพยาธ ิและท าใหห้นองแหง้ เน้ือทุเรยีนมรีสหวาน มสีรรพคุณใหค้วามรอ้น แกโ้รคผวิหนงั 
ท าใหฝี้แหง้ และขบัพยาธ ิเปลอืกทุเรยีนมรีสฝาดเฝ่ือนใชส้มานแผล แกน้ ้าเหลอืงเสยี พุพอง แก้ฝี ตาน ซาง คุมธาตุ แก้
คางทมู และไล่ยุงไล่แมลง สว่นรากมรีสฝาดขมใชแ้กไ้ขแ้ละแกท้อ้งร่วงได ้ทุเรยีนมสีารออกฤทธิท์ีส่ าคญัในการรกัษาโรค
ต่างๆ ซึง่ในทุเรยีนมปีรมิาณสารต้านออกซเิดชนั หรอืสารต้านอนุมูลอสิระในผลไมเ้มอืงรอ้น ซึง่มปีระโยชน์ในการลด
คอเลสเตอรอลในเสน้เลอืดชนิด LDL สามารถป้องกนัเสน้เลอืดอุดตนัทีเ่ป็นสาเหตุของการเกดิโรคหวัใจได ้[1]  
 สารส าคญัทีอ่ยู่ในทุเรยีน ท าใหม้คี่าพลงังานสงูมาก (ประมาณ 174 กโิลแคลอรีต่่อ 100 กรมัของน ้าหนักสด) 
เนื่องจากมคีารโ์บไฮเดรตและไขมนัเป็นสว่นประกอบในปรมิาณสงู ทุเรยีนมทีัง้กรดไขมนัอิม่ตวั และกรดไขมนัไม่อิม่ตวั
เป็นสว่นประกอบ นอกจากนี้ทุเรยีนยงัมเีสน้ใยอาหาร โปรตนี เกลอืแร่ และมโีปแตสเซยีมค่อนขา้งสงู โดยมปีรมิาณของ
เกลือแร่ที่เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ potassium, calcium, magnesium, sodium, iron, manganese, zinc และ 
copper ทีส่ าคญัทุเรยีนมสีารซึง่มฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระหลายชนิด เช่น สารทีค่ลา้ยคลงึวติามนิอ ี(vitamin E analogues) 
ascorbic acid และ polyphenol โดยสารส าคญัดงักล่าวมใีนปรมิาณที่ค่อนขา้งสูงเมื่อเทยีบกบัผลไม้ชนิดอื่น โดยพบ
กรดฟีนอลิก (phenolic acids) เช่น caffeic acid, p-coumaric, cinnamic acid และ anillic acid และมี flavonoid เช่น 
morin, myricetin, apigenin, kaempferol โดยเฉพาะ caffeic acid และ quercetin ที่เป็นสารส าคัญหลักที่มีฤทธิต์้าน
อนุมูลอสิระในทุเรยีนสุก [2,3] จากการศกึษาของ Aziz & Mhd Jalil (2019) ไดม้กีารศกึษาสารองคป์ระกอบ สารระเหย 
และสารออกฤทธิท์างชวีภาพของทุเรยีน สายพนัธุ์จากมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี โดยได้จ าแนกกลุ่มสารออกฤทธิ ์คอื 
ก ลุ่ม  phenolic acid คือ  cinnamic acid, caffeic acid, p-coumaric acid, ferulic acid, p-anisic acid, gallic acid และ 
vanillic acid  กลุ่ม flavonoids คือ  quercetin, morin, myricetin, kaempferol, rutin, apigenin, luteolin, anthocyanin, 
hesperetin และ  hesperidin ก ลุ่ ม  carotenoids คือ  β-carotene, α-carotene, β-crptoxanthin, lycopene, lutein, 
zeaxanthin, ascorbic acid และ tannin [4] 
 การตรวจสอบการออกฤทธิร์ะดับโมเลกุลของสารออกฤทธิจ์ากทุเรียน สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูล
เครอืข่ายทางชวีภาพ ไดแ้ก่ ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสารออกฤทธิก์บัโปรตนีและขอ้มลูปฏสิมัพนัธร์ะหว่างโปรตนีกบัโปรตนี 
ซึง่มบีทบาทส าคญัในกระบวนการทางชวีภาพของสิง่มชีวีติ เนื่องจากโปรตนีสามารถท าหน้าทีผ่่านการมปีฏสิมัพนัธก์บั
โปรตนีตวัอื่น [5] และยงัพบว่าโปรตนีไม่สามารถพบอยู่เพยีงล าพงัแต่จะมกีารส่งสญัญาณผ่านการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
โปรตนีเพื่อท าหน้าทีท่างชวีภาพทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้การศกึษาเครอืข่ายทางชวีภาพ สามารถสรา้งความเขา้ใจพืน้ฐาน
ของกระบวนต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในเซลลส์ิง่มชีวีติ โดยอาศยัการศกึษาขอ้มลูปฏสิมัพนัธข์องสารออกฤทธิก์บัโปรตนี [6]  

การออกแบบและจดัท าฐานขอ้มลูในเบือ้งต้น สามารถท าไดใ้นคอมพวิเตอรภ์ายใตร้ะบบการจดัการฐานขอ้มลู
โปรแกรม Microsoft Access และกระบวนการทางชวีสารสนเทศในการคน้หากลุ่มของสารออกฤทธิท์ีม่คีวามส าคญั โดย
อาศยักระบวนการการวเิคราะหเ์ครอืข่ายทางชวีภาพทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสารออก
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ฤทธิก์บัโปรตนี โดยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสารออกฤทธิก์บัโปรตนีเป้าหมายมกีารเกบ็รวบรวมไวใ้น
ฐานขอ้มูลสาธารณะออนไลน์ เช่น ฐานขอ้มูลปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสารออกฤทธิก์บัโปรตนี STITCH [6] ทีจ่ะช่วยอธบิาย
กลไกการออกฤทธิข์องสารออกฤทธิใ์นระดบัโมเลกุล และการสบืคน้ขอ้มลูของสารออกฤทธิจ์ากฐานขอ้มูล ChEMBL [7]  
และ PubChem  [8] จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้น โครงการวจิยันี้จงึมแีนวคดิในการออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูลจาก
บทความวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารออกฤทธิท์างชวีภาพในทุเรยีนบนพืน้ฐานโปรแกรม Microsoft Access  เพื่อศกึษา และ
อธบิายการออกฤทธิข์องสารในทุเรยีน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการพฒันาฐานขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพื่อ
การสบืคน้และพฒันางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ของขอ้มลูสารออกฤทธิข์องทุเรยีนต่อไป 
 
อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
 งานวจิยันี้ใช้โปรแกรมและฐานขอ้มูลทางชวีสารสนเทศ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลสาธารณะของสารเคมแีละสารออก
ฤทธิ  ์ChEMBL (https://www.ebi.ac.uk/chembl/)  [7 ]  และ  PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/)   [8 ] 
ฐานข้อมูลสาธารณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารออกฤทธิก์ ับโปรตีน STITCH version 5.0 (http://stitch.embl.de/) [6] 
โปรแกรมไมโครซอฟทเ์อกซเ์ซล (Microsoft Excel) version 15.0.4454.1503 (32-bit) (©2010 Microsoft Corporation) 
และโปรแกรมไมโครซอฟท์แอค-เซ็ซ (Microsoft Access) version 15.0.4454.1501 (32-bit) (©2010 Microsoft 
Corporation) 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 การออกแบบและจดัท าฐานขอ้มูลสารออกฤทธิใ์นทุเรยีน ประกอบไปด้วยขัน้ตอนการคดัเลอืกขอ้มูล การ
วเิคราะหข์อ้มลูและตรวจสอบความตอ้งการ แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าออกแบบเชงิแนวคดิดว้ยการสรา้ง E-R Model (Entity-
Relationship Model) การออกแบบเชิงตรรกะด้วย Microsoft Access และการสร้างแบบฟอร์มรายงานผล โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

1. การคดัเลอืกขอ้มลู 

 โดยคดัเลอืกจากบทความวจิยัและขอ้มลูการทดลองหรอืขอ้มลูเชงิเทคนิค ซึง่จะค านึงถงึผูท้ีต่อ้งการศกีษาให้
สามารถอ่าน วเิคราะห ์และเขา้ใจในบทความนี้ไดง้่ายมากยิง่ขึน้ ซึง่เนื้อหาหลกัจะเกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบและสารออก
ฤทธิท์างชวีภาพของทุเรยีน ในทีน่ี้รวบรวมขอ้มลูจากบทความวจิยัจ านวน 3 บทความ [2,3,4] จากรายชื่อสารออกฤทธิท์ี่
ได้ จะน ามาสืบค้นข้อมูลโครงสร้างของสารแต่ละชนิดตามรูปแบบ SMILES (Simplified molecular-input line-entry 
system) ที่ ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น ไ ด้ จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง ส า ร เ ค มี แ ล ะ ส า ร อ อ ก ฤ ท ธิ ์ ChEMBL 

(https://www.ebi.ac.uk/chembl/) [7] และ PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/)  [8] ก่อนทีจ่ะน าขอ้มูลสาร
ในรูปแบบ SMILES ไปสบืค้นข้อมูลปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสารออกฤทธิก์บัโปรตีน ในฐานข้อมูล STITCH version 5.0 
(http://stitch.embl.de/) [6] แล้วท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ได้ของข้อมูลปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสารออกฤทธิก์บัโปรตีน 
ขอ้มลูโปรตนีเป้าหมาย ขอ้มลูการแปลผลทางชวีภาพ มาใชร้่วมกบัขอ้มลูจากบทความวจิยั 

2. วเิคราะหข์อ้มลูตามความตอ้งการ 

 หลงัจากทีไ่ดค้ดัเลอืกขอ้มลูงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูองคป์ระกอบและสารออกฤทธิท์างชวีภาพในทุเรยีน
ทีไ่ดจ้ากวารสารหรอืบทความวจิยั น ามาวเิคราะหต์ามความตอ้งการโดยเริม่จากการคน้หารายชื่อสายพนัธุข์องทุเรยีน , 
การออกฤทธิข์องสารออกฤทธิท์างชวีภาพ ความสามารถในการต้านอนุมลูอสิระ และปฏสิมัพนัธข์องทุเรยีน โดยน ามา
ร่างเป็นขอ้มูลเชงิสารสนเทศ ซึง่จะเป็นการพจิารณาเกีย่วกบัค าส าคญัในงานวจิยั ซึง่ค าส าคญัเหล่านี้จะใชเ้ป็นเอนทติี้
(Entity, กลุ่มของขอ้มูล หรอืเปรยีบเทยีบได้กบัชื่อของตาราง) และมแีอททรบิวิต์ (Attribute, คุณสมบตัิภายในขอ้มูล
เอนทติี)้ ในการขยายความทีม่คีวามสมัพนัธก์นั 

http://stitch.embl.de/
http://stitch.embl.de/
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3. การออกแบบเชงิแนวคดิโดยการสรา้งแผนภาพ E-R Model 

 เมื่อได้ขอ้มูลหรอืเนื้อหาที่สนใจและสามารถคดัเลอืกขอ้มูลหวัขอ้ได้อย่างชดัเจนแล้วจงึน ามาเชื่อมโยงขอ้มูล 
โดยน ามาเป็นแบบจ าลองที่ใช้ในการอธบิายโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขยีนออกมาในลกัษณะของแผนภาพ การ
อธิบายโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของขอ้มูล โดยมีความสมัพนัธ์ของเอนทติี้ ที่ช่วยในการออกแบบฐานขอ้มูล ซึ่ง
แผนภาพ E-R Model เป็นแบบจ าลองเชงิแนวคดิที่ท าให้เครอืข่ายปฏสิมัพนัธ์ของสารออกฤทธิม์คีวามครบถ้วน ลด
ความซบัซอ้นของขอ้มลู และมคีวามสมบรูณ์เพิม่มากขึน้  

4. การออกแบบเชงิตรรกะโดยการใชโ้ปรแกรม Microsoft Access 

 เป็นการกรอกขอ้มูลเชงิแนวคดิทีไ่ดจ้าก E-R Model มาออกแบบและน าขอ้มูลมาใส่ในโปรแกรม Microsoft 
Access เพื่อใหม้คีวามเป็นระบบ สะดวก และลดความซบัซอ้นของขอ้มลูมากยิง่ขึน้ ท าใหผู้ท้ีส่นใจจะศกึษาต่อสามารถ
สบืค้นขอ้มูลได้โดยง่าย ซึ่งการออกแบบขอ้มูลเชงิตรรกะเป็นการแปลงโครงร่างของระดบัแนวคดิใหอ้อกมาในรูปของ
ตารางรเีลชนัทีป่ระกอบดว้ยเอนทติีแ้ละแอททรบิวิท ์ทีม่อียู่ใน E-R Model โดยจะมขีอ้ก าหนดใหก้บัรเีลชนัต่อไป 

5. สรา้งแบบฟอรม์ส าหรบัรายงานผล 

 เป็นการสรา้งฟอรม์ส าหรบัสบืคน้ขอ้มลูของบทความวจิยัทีส่รา้งโดยใชต้ารางเอนทติีแ้ละแอททรบิวิต ์ซึง่น ามา
สรา้งรูปแบบใหม่โดยเลอืกแสดงฟอรม์จากขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัและมคีวามเชื่อมโยงกนัในการน าเสนอ ซึง่ผลทีไ่ดจ้าก
การสรา้งฟอรม์ส าหรบัสบืคน้ ท าใหส้ามารถเชื่อมโยงและเกบ็บนัทกึขอ้มลูไดอ้ย่างเป็นระบบ อกีทัง้ยงัช่วยประหยดัเวลา
ในการคน้หามากยิง่ขึน้ 
 
ผลการทดลอง 
 จากการสบืค้นและการวเิคราะห์ขอ้มูลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสารออกฤทธิท์างชวีภาพในทุเรยีน ท าให้ได้
แผนภาพ E-R model และแผนภาพ Relationship แสดงดงัรูปที่ 1 จากขอ้มูลที่ได้พบสารส าคญัและสารประกอบที่มี
ฤทธิช์วีภาพ อยู่ 5 กลุ่ม รวมมสีารทัง้หมด 24 ชนิด ซึง่ประกอบดว้ย กลุ่มที ่1. สารประกอบ flavanone คอื hesperetin 
และ hesperidin พบในทุเรยีนสายพนัธุก์ระดุม, พวงมณี, หมอนทอง, ชะน ีและกา้นยาวตามล าดบั กลุ่มที ่2 สารประกอบ 
flavonol คอื quercetin, morin, rutin, keampferol และ myricetin  พบว่ามปีรมิาณสาร quercetin โดดเด่นที่สุดในสาย
พนัธุห์มอนทอง, กา้นยาว, ชะนี และพวงมณี ตามล าดบั กลุ่มที ่3 สารประกอบ flavone คอื  luteolin และ apigenin ซึง่
พบสาร apigenin ในปริมาณที่สูงกว่าสาร luteolin โดยเฉพาะสายพันธุ์หมอนทอง, กระดุม, ก้านยาว และพวงมณี 
ตามล าดบั กลุ่มที่ 4 สารประกอบ phenolic acids คอื cinnamic acid, caffeic acid, p-coumaric acid, ferulic acid, p-
anisic acid, gallic acid และ vanillic acid พบสาร gallic acid ปรมิาณสงูทีส่ดุในสายพนัธุพ์วงมณี, หมอนทอง และชะนี 
ตามล าดับ ก ลุ่มที่  5 สารประกอบ  carotenoids คือ  β-carotene, α-carotene, β-crptoxanthin, lycopene, lutein, 
zeaxanthin, ascorbic acid และ tannin พบปริมาณสาร β-carotene สูงที่สุด โดยพบในสายพันธุ์ ชะนี หมอนทอง 
กระดุม กบตาข า พวงมณี และก้านยาว ตามล าดบั [4]  และเพื่อน ามาใชใ้นการหากลไกการออกฤทธิแ์ละดาวน์โหลด
ขอ้มูลภายใต้ฐานขอ้มูลสาธารณะ Pubchem และฐานขอ้มูลสาธารณะ STITCH โดยจะแสดงตวัอย่างการออกฤทธิท์าง
ชวีภาพของทุเรยีน เช่น สารในกลุ่ม flavonoids เป็นกลุ่มของสารออกฤทธิท์างชวีภาพที่พบได้ทัว่ไปในอาหารทีม่ตี้น
ก าเนิดจากพชื การบรโิภคเป็นประจ ามคีวามสมัพนัธ์กบัการลดความเสีย่งของโรคเรื้อรงัหลายชนิดรวมถึงโรคมะเรง็  
โรคหวัใจ หลอดเลอืด (CVD) และความผดิปกตขิองระบบประสาท ฟลาโวนอยดแ์บ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามโครงสร้าง
ทางเคมี ได้แก่ flavanones, flavones, flavonols, flavan-3-ols, anthocyanins และ isoflavones สารกลุ่มนี้ในระดับ
โมเลกุลรวมถงึผลของสารตา้นอนุมลูอสิระมคีวามสามารถในการปรบัเปลีย่น enzymatic pathways หลายชนิด หลกัฐาน
ทางวทิยาศาสตรท์ีเ่พิม่มากขึน้บ่งชีว้่า flavonoids มบีทบาทหน้าทีแ่ละเป็นประโยชน์ในการป้องกนัโรคได ้เป็นตน้ [9]  



150 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 
รปูท่ี 1  (a) แผนภาพ E-R Model แสดงการออกแบบขอ้มลูเชงิแนวคดิ และ (b) แผนภาพ Relationship จ าลอง

ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารออกฤทธิท์างชวีภาพของทุเรยีน  
 

 รูปที ่2 แสดงผลจากการสรา้งฟอรม์ส าหรบัสบืคน้ขอ้มูลของบทความวจิยัที ่ โดยรปู 2a แสดงกราฟแผนภูมิ
แท่งของสารออกฤทธิจ์ านวน 5 กลุ่ม ที่จะแสดงการเปรยีบเทยีบขอ้มูลสารออกฤทธิใ์นทุเรยีนทัง้ 6 สายพนัธุ์ รูป 2b 
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แสดงตวัอย่างการคน้หาสารออกฤทธิข์องทุเรยีน โดยเริม่จาก 2b-1 เป็นการเลอืกสายพนัธุข์องทุเรยีน รปู 2b-2 แสดงผล
ขอ้มลูกลุ่มสารระเหยทีท่ าใหเ้กดิกลิน่ในเนื้อทุเรยีน และรปู 2b-3 เป็นการแสดงผลการออกฤทธิท์างชวีภาพของสารออก
ฤทธิใ์นทุเรยีน ซึง่เป็นสารออกฤทธิท์ีพ่บในสารกลุ่มทีเ่ลอืก และสุดทา้ยรูป 2c เป็นการแสดงขอ้มูลรายละเอยีดของสาร
ออกฤทธิท์างชวีภาพโดยเริม่จาก 2c-1 เป็นการเลอืกสารออกฤทธิท์างชวีภาพ และในรูป 2c-2 เป็นการน าเสนอภาพ
โครงสรา้ง ภาพปฏสิมัพนัธ ์จ านวนโปรตนีทีพ่บและการแปลผลโดยใชฐ้านขอ้มลู KEGG pathway (Kyoto Encyclopedia 
of Genes and Genomes) และยีนออนโทโลยี (Gene ontology) โดยการแปลผลของยีนออนโทโลยีจะแสดงถึงการ
ท างานร่วมกัน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กระบวนการทางชีวภาพ (Biological processes)  หน้าที่ระดับโมเลกุล 
(Molecular functions) และองคป์ระกอบของเซลล ์(Cellular components) 
 
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการจดัท าฐานขอ้มูลและออกแบบพฒันาฐานขอ้มูลจากบทความวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สารออกฤทธิท์างชวีภาพในทุเรยีนบนพืน้ฐานโปรแกรม Microsoft Access โดยไดท้ัง้หมด 17 เอนทติี้ รวม 39 แอททริ
บวิต ์ท าใหท้ราบถงึสารออกฤทธิท์างชวีภาพในทเุรยีนทัง้หมด 5 กลุ่มสาร จ านวน 24 ชนิด ยกตวัอย่างการเชื่อมโยงของ
รูปปฏิสมัพนัธ์ของสารในกลุ่ม flavonol เช่น morin มีฟังก์ชนัในระดบัโมเลกุลโดยมีการท างานร่วมกนักบั CASP9, 
CASP7 และ  CASP3 ใ นกล ไกขอ ง  Legionellosis, Cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic 
process  และ Activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process by cytochrome c 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตายของเซลล ์มสีว่นร่วมในการใชง้าน Caspases เมื่อเกดิการตายแบบ apoptosis [6,9] เป็นตน้ สาร
กลุ่ม phenolic acids เช่น ferulic acid พบว่ามกีารท างานร่วมกนัระหว่าง 3 ลแิกนด์ ในวถิีกลไก Legionellosis, TNF 
signaling pathway, Chemokine signaling pathway และ Cytokine-cytokine receptor interaction ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ
ภูมคิุม้กนั โดยตวัที ่1 chemokine (C-X-C motif) ลแิกนด ์1 (CXCL1); เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมการกระตุ้นการเตบิโตของ
เนื้องอก มฤีทธิท์างเคมสี าหรบันิวโทรฟิล และอาจมบีทบาทในการอกัเสบและมผีลต่อเซลลบ์ุผนังหลอดเลอืดในรปูแบบ 
autocrine ส าหรับ chemokine (C-X-C motif) ลิแกนด์ 2 (CXCL2); ผลิตโดยโมโนไซต์และนิวโทรฟิลที่กระตุ้นและ
แสดงออกที่บรเิวณที่มกีารอกัเสบ Hematoregulatory chemokine ซึ่งในหลอดทดลองเป็นการยบัยัง้การแพร่กระจาย
ของเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลอืด GRO-beta เป็นต้น และตวัที่ 3 chemokine (C-X-C motif) ลแิกนด์ 3 (CXCL3); เป็นลิ
แกนดส์ าหรบั CXCR2 มฤีทธิท์างเคมกีบันิวโทรฟิล อาจมบีทบาทในการอกัเสบและมผีลต่อเซลลบ์ุผนังหลอดเลือดใน
รปูแบบ autocrine เป็นตน้ [6,9] 

จากการวเิคราะหส์ารออกฤทธิท์างชวีภาพของทุเรยีนสายพนัธุต่์างๆ พบว่าทุเรยีนแต่ละสายพนัธุม์ปีระโยชน์
และมจี านวนสารออกฤทธิใ์นปรมิาณทีแ่ตกต่างกนัในหน่วย มลิลกิรมัต่อ 100 กรมัของน ้าหนักสด โดยพบว่าสารกลุ่ม 
carotenoids พบมากในทุเรยีนพนัธุห์มอนทองและชะนี สารกลุ่ม flavonone พบมากในพนัธุก์ระดุม สารกลุ่ม flavonol 
และ flavone พบมากในพนัธุห์มอนทอง และสารกลุ่ม phenolic acids พบมากในพนัธุพ์วงมณีและหมอนทอง โดยการ
ออกฤทธิข์องสารมคีวามเกีย่วขอ้งกบักลไกการออกฤทธิใ์นระดบัโมเลกุลทีส่่งผลดต่ีอสุขภาพ ทัง้ในแง่ของการเป็นสาร
ต้านอนุมูลอสิระ และสารต้านการอกัเสบ [4]   แต่ถงึอย่างไรกต็ามในการเลอืกรบัประทานทุเรยีนกค็วรค านึงถงึปรมิาณ
ในการบริโภคให้พอเหมาะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน หรือหลอดเลือดหัวใจ เพราะหาก
รบัประทานในปรมิาณทีม่ากเกนิไปกอ็าจส่งผลเสยีต่อร่างกายได้ จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทัง้หมดนี้จงึน ามาพฒันา
สรา้งเป็นฐานขอ้มูลท าใหส้ามารถเชื่อมโยงขอ้มลูและจดัเกบ็บนัทกึขอ้มลูไดอ้ย่างเป็นระบบมากขึน้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึหวงั
เป็นอย่างยิง่ว่าการจดัท าฐานขอ้มลูและการออกแบบพฒันาฐานขอ้มลูจากบทความวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารออกฤทธิท์าง
ชวีภาพในทุเรยีนน้ี จะเป็นประโยชน์และเป็นจุดเริม่ตน้ส าหรบัการพฒันาต่อยอดฐานขอ้มลูสารออกฤทธิใ์นทุเรยีนต่อไป 



152 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 
 

รปูท่ี 2 (a) การเปรยีบเทยีบสารออกฤทธิใ์นทุเรยีน (b) การคน้หาสารออกฤทธิใ์นทุเรยีน 
 (c) การออกฤทธิท์างชวีภาพของสารออกฤทธิใ์นทุเรยีน 
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ฤทธ์ิการต้านจลุชีพของครสัทินชนิดท่ี 1 (Lvcarcinin) จากกุ้งขาว  
(Litopenaeus vannamei) 
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บทคดัย่อ 
 

ครสัทนิจดัเป็นเพปไทดต์้านจุลชพีชนิดหน่ึงทีส่ามารถพบไดใ้นระบบภูมคุิม้กนัของกุง้ ซึง่มฤีทธิท์างชวีภาพที่
สามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของจุลชพีไดห้ลายชนิด ซึง่ในงานวจิยัก่อนหน้านี้ไดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัครสัทนิชนิดที ่1 
พบว่ามฤีทธิใ์นการตา้นจุลชพีต่อแบคทเีรยีแกรมบวก แบคทเีรยีแกรมลบ เชือ้รา และไวรสั ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึสนใจทีจ่ะ
ศึกษายีน Lvcarcinin ซึ่งเป็นยีนของครัสทินชนิดที่1 และพบได้ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ประกอบด้วย                   
นิวคลโีอไทด์ 381 คู่เบส ที่สามารถแปลงรหสัเป็นกรดอะมโินได้ 126 โมเลกุล ในการทดลองนี้จะท าการผลติโปรตีน
ลูกผสม Lvcarcinin (rLvcarcinin) ในระบบของ Escherichia coli แล้วน าโปรตีนที่ได้ไปทดสอบฤทธิใ์นการยบัยัง้การ
เจรญิเติบโตของแบคทเีรยีด้วยเทคนิค agar well diffusion assay ซึ่งผลการทดลองพบว่า rLvcarcinin มฤีทธิใ์นการ
ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของ Bacillus subtilis โดยความเขม้ขน้ต ่าสุดของโปรตนีลูกผสมส าหรบัการทดสอบนี้ทีส่ามารถ
ยับยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้คือ 50 µM ดังนัน้เป็นไปได้ว่า Lvcarcinin น่าจะมีความเกี่ยวข้องกบัระบบ
ภูมคิุม้กนัของกุง้ขาว 
 
ค าส าคญั:   Litopenaeus vannamei, ครสัทนิชนิดที ่1, โปรตนีลกูผสม, ฤทธิก์ารตา้นจุลชพี  
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Antimicrobial activities of a novel type-I crustin (Lvcarcinin) from  
whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) 

 
Thassanee Srisook,1* Suwattana Visetnan 2 and Suchao Donpudsa 1 

1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University,  
Bangkok 10110, Thailand 

2 Faculty of Dentistry, BangkokThonburi University, Bangkok 10170, Thailand 
 
 

ABSTRACT 
 

Crustins were antimicrobial peptides that were found in shrimp immune system. Their biological 
activities exhibited the growth inhibition of several microorganisms. In previous research of type-I crustin, it 
showed the antimicrobial activities against Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, fungi and virus. In 
this work, a novel type-I crustin (Lvcarcinin) from the whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) was studied. The 
Lvcarcinin consists of an open reading frame of 381 bp encoding a putative protein of 126 amino acid residues. 
The recombinant Lvcarcinin protein was produced in the Escherichia coli expression system in order to 
characterize the antimicrobial activities using agar well diffusion assay. The assay showed that the growth of 
Bacillus subtilis, was inhibited with the minimum inhibitory concentration of about 50 µM. So, the Lvcarcinin was 
probably involved in the shrimp immune system. 
 
Keywords:  Litopenaeus vannamei, Type-I crustin, Recombinant protein, Antimicrobial activities 
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บทน า 
กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) นับว่าเป็นอาหารทะเลที่มผีูน้ิยมบรโิภคมากเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก โดย

ประเทศไทยมอีุตสาหกรรมกุง้เป็นอุตสาหกรรมส่งออกหลกัทีม่คีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศ แต่ปัจจุบนัมูลค่า
การส่งออกของกุง้ขาวลดลงเป็นอย่างมาก [1] อาจมสีาเหตุมาจากโรคระบาดของกุง้แพร่เขา้มาในประเทศไทย ส่งผลให้
กุ้งเกดิการติดเชื้อและตายในที่สุด ซึ่งโรคระบาดส่วนใหญ่ที่พบมกัเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรสั เช่น โรคไวรสัตวัแดง             
ดวงขาว (White Spot Syndrome Virus) หรอืโรคไวรสัหวัเหลอืง (Yellow-head Virus Disease) และโรคทีเ่กดิจากเชือ้
แบคทเีรยี เช่น แบคทเีรยีกลุ่ม Vibrio spp. เกษตรกรจงึหาแนวทางป้องกนัดว้ยการใชย้าปฏชิวีนะซึง่อาจสง่ผลเสยี เช่น
เกดิการตกคา้งในสิง่แวดลอ้มหากใชย้าทีไ่ม่ถูกต้อง [2] จงึเริม่มกีารศกึษาวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพทดแทนเพื่อเป็นการ
หลกีเลีย่งหรอืลดปรมิาณการใชย้าปฏชิวีนะ ไดแ้ก่ การใชส้ารกระตุน้ภูมคิุม้กนั [3] การพฒันาวธิกีารตรวจสอบโรคต่างๆ 
เพื่อเพิม่ความไวในการตรวจวเิคราะห์ และการศกึษาเกีย่วกบัระบบภูมคิุม้กนัของกุง้เพื่อน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการ
ป้องกนัโรค 
กุ้งขาวเป็นสัตว์ที่มีระบบภูมิคุ้มกันแบบที่มีมาตัง้แต่ก าเนิด ( innate immunity) ซึ่งเป็นกลไกที่ตอบสนองต่อสิ่ง
แปลกปลอมหรือเชื้อโรคแบบไม่จ าเพาะ โดยสามารถแบ่งกลไกการตอบสนองออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คือ           
การตอบสนองโดยการใช้เซลล์ (cellular immune response) ได้แก่ กระบวนการกินเซลล์แบบฟาโกไซโทซิส 
(phagocytosis) การกกัล้อมสิง่แปลกปลอม (encapsulation) และการเกดิโนดูล (nodule formation)  และรูปแบบที่ 2 
คอื การตอบสนองดว้ยสารน ้า (humoral immune response) โดยเซลลข์องกุง้ขาวจะผลติและปล่อยสารต่าง ๆ ออกมา
เพื่อท าลายสิง่แปลกปลอม เช่น เพปไทด์ต้านจุลชพี (antimicrobial peptides, AMPs) ตวัยบัยัง้โปรทเีนส (proteinase 
inhibitor) และไซโตไคน์ไลท์แฟกเตอร์  (cytokine-like factors) เ ป็นต้น  [4] โดย AMPs เ ป็นโปรตีนขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยกรดอะมิโนน้อยกว่า 150-200 โมเลกุล พบอยู่ในระบบภูมคิุ้มกนัแบบที่มมีาตัง้แต่ก าเนิดของสิง่มชีวีติ          
และมีหน้าที่ในการท าลายเชื้อโรค มีรายงานเกี่ยวกับการค้นพบ AMPs หลายชนิด เช่น พีเนียดิน (penaeidins)              
ไลโซไซม์ (lysozyme) แอนติไลโพพอลิแซ็กคาไรด์แฟกเตอร์ (antilipopolysaccharide factors, ALFs) และครัสทิน 
(crustins)  โดยแต่ละชนิดมลีกัษณะโครงสรา้งการท างานและความจ าเพาะต่อการตา้นเชือ้จุลชพีทีแ่ตกต่างกนั [4]  
 ครสัทินเป็นเพปไทด์ชนิดหนึ่งใน AMPs ที่มีลกัษณะเฉพาะและพบได้ในกุ้งขาว ซึ่งโครงสร้างของครสัทิน
ประกอบดว้ยบรเิวณทีเ่ป็นเพปไทด์ส่งสญัญาณ (signal peptide) ทีบ่รเิวณปลายดา้นหมู่อะมโิน (N-terminal) ของสาย
พอลิเพปไทด์ โดยท าหน้าที่ส่งครสัทนิออกไปนอกเซลล์เพื่อยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพ  นอกจากนี้ยงัพบ
บริเวณที่เรียกว่า โดเมน Whey acidic protein (WAP) ที่อยู่ปลายด้านคาร์บอกซิล (C-terminal) ซึ่งเป็นบริเวณที่มี
ลกัษณะเฉพาะที่ประกอบดว้ยกรดอะมโินซสิเตอนี (Cys) จ านวน 8 โมเลกุล และสร้างพนัธะไดซลัไฟดร์ะหว่างกนัได้               
4 พนัธะ โดยโดเมน WAP มคีุณสมบตัยิบัยัง้เชือ้จุลชพีหรอืยบัยัง้การท างานของเอนไซมโ์ปรทเีนสได้ [5-6]   ในปัจจุบนั
สามารถจ าแนกครสัทนิได ้5 ชนิด ดงัภาพประกอบที ่1 โดยความแตกต่างของครสัทนิแต่ละชนิดอยู่ทีอ่งคป์ระกอบของ
กรดอะมโินทีอ่ยู่ระหว่างเพปไทด์ส่งสญัญาณกบัโดเมน WAP ซึง่ครสัทนิชนิดที ่1 ประกอบดว้ยบรเิวณทีม่ีซสิเตอนีอยู่
มาก (Cys-rich)  ครัสทินชนิดที่ 2 ประกอบด้วยบริเวณที่มีไกลซีนและซิสเตอีนอยู่มาก (Gly-rich) และ Cys-rich         
ครัสทินชนิดที่ 3 ประกอบด้วยบริเวณที่มีโพรลีนและอาร์จินีนอยู่มาก  (Pro and Arg-rich) ส่วนครัสทินชนิดที่ 4 
ประกอบดว้ย โดเมน WAP เพิม่มาอกี 1 โดเมน และครสัทนิชนิดที ่5 ประกอบดว้ยบรเิวณทีม่ ีCys-rich และกรดอะมโิน
ประเภทวงอะโรมาตกิอยู่มาก (aromatic amino-rich) [7] 
งานวจิยันี้คณะผูว้จิยัสนใจศกึษาเกี่ยวกบัครสัทนิชนิดที ่1 ในกุ้งขาว ซึ่งในงานวจิยัก่อนหน้านี้ได้มกีารค้นพบครสัทนิ
ชนิดที่ 1 ครัง้แรกในปู Carcinus maemas โดยตัง้ชื่อว่า คาร์ซินิน (carcinin) ซึ่งมีความสามารถในการยับยัง้การ
เจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีแกรมบวกได ้[8] นอกจากน้ียงัพบฤทธิใ์นการต้านจุลชพีของครสัทนิชนิดที ่1 ในสิง่มชีวีติอกี
หลายชนิด ไดแ้ก่ ฤทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทีเรียแกรมบวกของ CruHa1 และ CruHa2             ในปู 
Hyas araneus [9] ฤทธิใ์นการยบัยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบของ PcCru ในเครย์ฟิช 
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Procambarus clarkia [10] ฤทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีแกรมบวก แบคทเีรยีแกรมลบ และยสีตข์อง 
PtCrustin2 ในปู Portunus trituberculatus [11] และฤทธิใ์นการยับยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวก 
แบคทเีรยีแกรมลบ เชือ้รา และไวรสัตวัแดงดวงขาวของ SpCrus6 ในป ูScylla paramamosain [12] จากงานวจิยัทีก่ล่าว
มาแสดงใหเ้หน็ว่าครสัทนิชนิดที ่1 น่าจะมคีวามส าคญัต่อระบบภูมคิุม้กนัของสิง่มชีวีติในตระกูลครสัเตเชยีน แต่อย่างไร
กต็ามยงัไม่มกีารรายงานเกีย่วกบัฤทธิก์ารต้านจุลชพีของครสัทนิชนิดที ่1 ของกุง้ขาว ดงันัน้ในงานวจิยันี้จงึสนใจทีจ่ะ
ศกึษาฤทธิก์ารต้านจุลชพีของครสัทนิชนิดที ่1 ในกุง้ขาว โดยเริม่จากการน ายนีของครสัทนิชนิดที ่1 (Lvcarcinin) จาก
กุ้งขาวโคลนเข้าไปในแบคทีเรียเพื่อผลิตโปรตีนลูกผสม (rLvcarcinin) และน าไปทดสอบฤทธิใ์นการยับยัง้การ
เจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีในล าดบัถดัไป 

 

 
ภาพที ่1 ลกัษณะของครสัทนิชนิดที ่1-5 (ดดัแปลงจาก  Tassanakajon, A., et al. (2015) [7]) 

 
วิธีด าเนินการทดลอง 
1.  การโคลนยีน Lvcarcinin ของกุ้งขาวและการสรา้งพลาสมิดลูกผสม 
 งานวจิยันี้จะท าการโคลนยนี  Lvcarcinin (GenBank accession No.KY425707.1) จาก cDNA ของกุ้งขาวที่
สงัเคราะหโ์ดยชุด Kit BioLabs (BioLabs, USA)  จากนัน้น า cDNA ทีไ่ดไ้ปเพิม่ปรมิาณดว้ยกระบวนการ Polymerase 
chain reaction (PCR) โดยปราศจากบริเวณเพปไทด์ส่งสัญญาณ ซึ่งไพรเมอร์ที่ใช้จะท าการออกแบบเพื่อให้มี
ความจ าเพาะกับบริเวณนิวคลีโอไทด์ของยีน  Lvcarcinin ในส่วน forward primer (5’ TTAACCATGGGCCAT 
CATCATCATCATCATTGCCGCTATTACTGC 3’) จะมีส่วนบริเวณตัดจ า เพาะของ NcoI และส่วนของล าดับ                     
นิวคลีโอไทด์ที่สามารถแปลงรหัสเป็นฮิสทีดีนได้ 6 โมเลกุล (6xHis-tag) และ reverse primer (5’ ATATCTCGA              
GTTATCCTCCTCGATTCAC 3’) จะเพิม่สว่นบรเิวณตดัจ าเพาะของ XhoI และรหสัหยุด โดยปรมิาตรรวมของปฏกิริยิา 
PCR เท่ากบั 50 ไมโครลิตร ซึ่งประกอบด้วยสารผสมดงันี้ 1x buffer, 0.1 mM dNTP, forward primer และ reverse 
primer อย่างละ 0.2 µM, 1.25 units ของ Taq DNA polymerase (BioLabs, USA) น ้าปราศจากไอออน (Deionized 
water) และ cDNA ของกุ้งขาว จากนัน้น าไปท าปฏิกริิยาในสภาวะที่เหมาะสมคือที่ 95 C เป็นเวลา 3 นาที แล้วจงึ
น าไปท าปฏิกิริยาต่อในสภาวะที่ก าหนดอีก 35 รอบ ซึ่งในแต่ละรอบประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกคือ                          
ทีอุ่ณหภูม ิ95 C เป็นเวลา 30 วนิาท ีขัน้ตอนทีส่องคอืที่อุณหภูม ิ55 C เป็นเวลา 30 วนิาท ีและขัน้ตอนทีส่ามคอืที่
อุณหภูม ิ72 C เป็นเวลา 30 วนิาท ีจากนัน้จงึท าปฏกิริยิาทีอุ่ณหภูม ิ72 C ต่ออกี 10 นาท ีน าผลติภณัฑ ์PCR ทีไ่ด้
โคลนเขา้ใน pVR500 vector ซึ่ง pVR500 vector ถูกดดัแปลงมาจาก pET32a vector ตามที่ได้อธบิายไว้ในงานวจิยั
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ของ Donpudsa et al. (2009) [13]  จากนัน้น าพลาสมิดลูกผสมที่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้องโดยน าไปหาล าดบั                  
นิวคลโีอไทด ์(DNA sequencing) โดยบรษิทั Macrogen (South Korea) 
2.  การผลิต rLvcarcinin และการท าโปรตีนให้บริสทุธ์ิ 
 ในการผลติ rLvcarcinin สามารถท าไดโ้ดยน าพลาสมดิลกูผสมของยนี Lvcarcinin เขา้สูเ่ซลล ์Escherichia coli 
สายพนัธุ ์BL-21 (DE3)  จากนัน้น าเซลลข์องแบคทเีรยีทีม่พีลาสมดิลูกผสมมาเลีย้งในอาหารเหลว Luria-Bertani (LB) 
ซึ่งมีส่วนประกอบของ 100 µg/mL ampicillin ที่อุณหภูม ิ37 C จนกระทัง่ได้ค่า Optical density ที่ 600 นาโนเมตร 
(OD600) มคี่าอยู่ในช่วง 0.6-0.8 จากนัน้จงึเตมิสารละลาย Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) ให้มคีวาม
เขม้ขน้สดุทา้ยเท่ากบั 1 mM  เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการแสดงออกของโปรตนี แลว้ท าการบ่มต่อและเกบ็เซลลข์องแบคทเีรยี
ทีช่่วงเวลาต่างๆ หลงัจากเตมิ IPTG ลงไป ที ่0, 1, 2, 3 และ 4 ชัว่โมง จากนัน้น าโปรตนีทีไ่ดม้าวเิคราะหก์ารแสดงออก
ด้วยเทคนิค sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) ที่ เจลความเข้มข้น 15 
เปอรเ์ซน็ต ์
 จากนัน้เมื่อทราบช่วงเวลาทีม่กีารผลติ rLvcarcinin แลว้ จงึท าการเกบ็เซลลข์องแบคทเีรยีทีช่่วงเวลาดงักล่าว
ดว้ยเครื่องปัน่เหวีย่งทีอุ่ณหภูม ิ4 C ความเรว็ 5,000 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 15 นาท ีและท าการละลายตะกอนเซลล์
ด้วยสารละลาย phosphate-buffered saline pH 7.4 (PBS; 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM 
KH2PO4) เพื่อน าไปท าใหเ้ซลลแ์ตกดว้ยเครื่อง sonicator แลว้น าไปปัน่เหวีย่งเพื่อแยกส่วนของสารละลายกบัส่วนของ
ตะกอนออกจากกนั จากนัน้น าส่วนของสารละลายและตะกอนทีไ่ดไ้ปวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค SDS-PAGE เพื่อตรวจสอบ
ว่า rLvcarcinin ทีไ่ดอ้ยู่ในสว่นของสารละลายหรอืตะกอนเซลล ์
 ในส่วนของการท าโปรตนีใหบ้รสิุทธิ ์น าส่วนของสารละลายโปรตนีมาท าใหบ้รสิุทธิด์ว้ยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบแอฟฟินิต ี(affinity chromatography) โดยใชค้อลมัน์ Ni-NTA (GE Healthcare, Sweden) ซึง่ rLvcarcinin สามารถ
จบักบัคอลมัน์นี้ได ้จากนัน้ท าการชะ rLvcarcinin ออกจากคอลมัน์ และน าไปท าไดอะไลซสิ (dialysis) ในสารละลาย 1X 
PBS buffer pH 7.4 แลว้น าโปรตนีทีไ่ดไ้ปวดัความเขม้ขน้ดว้ยวธิ ีBradford [14] 
3.  การทดสอบฤทธ์ิยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี agar diffusion assay 
 ในการทดลองทดสอบฤทธิข์องโปรตีน rLvcarcinin ต่อการยบัยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ได้ท าการ
ทดสอบโดยดดัแปลงวธิมีาจากงานวจิยัของ Donpudsa et al. (2014) [15] โดยทดสอบกบัแบคทเีรยีแกรมบวก 4 สาย
พนัธุ ์ไดแ้ก่ Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Micrococcus luteus และ Staphylococcus aureus และแบคทเีรยี
แกรมลบ 3 สายพนัธุ์ ได้แก่ Escherichia coli 363, Vibrio harveyi 639 และ Vibrio parahaemolyticus (AHPND) โดย
ท าการบ่มเชื้อในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ LB ที่อุณหภูมิ 37 C เป็นเวลา 16-18 ชัว่โมง ยกเว้น V. harveyi 639 และ                              
V. parahaemolyticus (AHPND) ทีบ่่มในอาหารเพาะเลีย้งเชือ้ Tryptone Soya Broth (TSB) ทีอุ่ณหภูม ิ30 C จากนัน้
น าไปวดัค่า OD600 แลว้เจอืจางเชือ้แต่ละสายพนัธุ์ทีจ่ะท าการทดสอบใหม้คีวามเขม้ขน้สุดทา้ยมคี่า OD600 ประมาณ 0.4 
แลว้เตมิเชือ้ผสมลงใน 1% (w/v) agarose gel ทีอ่ยู่ในสารละลาย PBS จงึน าไปเทลงในจานเพาะเชือ้และรอใหเ้จลแขง็
ตวั แลว้ท าการเจาะหลุมใหม้เีสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 70 มลิลเิมตร จากนัน้เตมิโปรตนีความเขม้ขน้ที ่3, 6, 12, 25, 
50, 75, 100 และ 150 µM ลงในหลุม ปรมิาตรหลุมละ 80 ไมโครลติร โดยใช ้5 nmol ของ kanamycin และ thioredoxin 
เป็น positive control และ negative control ตามล าดบั น าจานเพาะเชือ้ทีไ่ด้ไปบ่มที่อุณหภูม ิ37 C เป็นเวลา 16-18 
ชัว่โมง ยกเวน้จานเพาะเชือ้ทีท่ดสอบกบั V. harveyi 639 และ V. parahaemolyticus (AHPND) จะน าไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ
30 C จากนัน้ท าการวเิคราะหผ์ลโดยการสงัเกตบรเิวณวงใสทีเ่กดิขึน้ (inhibition zone) บนจานเพาะเชือ้บรเิวณหลุมที่
เติมโปรตีน rLvcarcinin ที่ความเข้มข้นต่างๆ เพื่อหาความเข้มข้นต ่ าสุดของโปรตีนที่ยังคงสามารถยับยัง้การ
เจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีได ้โดยการทดลองจะท าซ ้าทัง้หมด 3 ครัง้  
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ผลการทดลอง 
 งานวจิยันี้มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาฤทธิก์ารต้านแบคทเีรยีของโปรตนีลูกผสม rLvcarcinin โดยท าการโคลนยนี
และผลติโปรตนีลูกผสมในระบบ E. coli ก่อนจะน าโปรตนีลูกผสมทีไ่ดไ้ปท าใหบ้รสิุทธิ ์ และทดสอบฤทธิก์ารยบัยัง้การ
เจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีแกรมบวกและแกรมลบ 
1.  การโคลนยีน Lvcarcinin ของกุ้งขาวและการสรา้งพลาสมิดลูกผสม 
 ในการโคลนยนี Lvcarcinin ของกุ้งขาว ได้ท าการออกแบบไพรเมอร์ให้มคีวามจ าเพาะกบับรเิวณยนีทีส่นใจ 
โดยใช้ฐานข้อมูล GenBank  (accession No. KY425707.1) ซึ่งในงานวิจยันี้ได้ท าการเพิ่มปริมาณยีนเฉพาะส่วนที่
โปรตีนสามารถท างานได้ ดงันัน้การโคลนยีน Lvcarcinin ในงานวิจยันี้จงึไม่มีส่วนของบริเวณเพปไทด์ส่งสญัญาณ               
และหลังจากที่ท าการเพิ่มปริมาณยีนแล้วจะน าผลิตภัณฑ์ PCR ที่ได้โคลนเข้าสู่เวคเตอร์ pVR500 แล้วน าไป                      
สกดัพลาสมดิลกูผสม จากนัน้จงึน าไปวเิคราะหล์ าดบันิวคลโีอไทดเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งโดยเทยีบกบัฐานขอ้มลู 
 โดย Lvcarcinin จดัเป็นครสัทนิชนิดที ่1 ประกอบดว้ย 381 นิวคลโีอไทด ์และสามารถถอดรหสัเป็นโปรตีนที่
ประกอบดว้ยกรดอะมโินจ านวน 126 โมเลกุล มมีวลโมเลกุล 13.9 กโิลดาลตนั และค่าจุดอเิลก็ทรกิ (isoelectric point, 
pI) เท่ากบั 6.39 จากการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม SignalP 4.1 server [16] พบว่ายนี Lvcarcinin มบีรเิวณของเพปไทด์
ส่งสญัญาณระหว่างกรดอะมโินอะลานีน (โมเลกุลที่ 15) และกรดอะมโินซสิเตอนี (โมเลกุลที่ 16) ที่บรเิวณปลายดา้น      
N-terminal ดงันัน้เมื่อน าเอาบรเิวณเพปไทด์ส่งสญัญาณออกไป จะท าให้ได้โปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมโินจ านวน 
111 โมเลกุล มมีวลโมเลกุล 12.4 กโิลดาลตนั และค่า pI เท่ากบั 6.06 นอกจากนัน้ยงัมบีรเิวณ Cys-rich ระหว่างเพป-
ไทดส์ง่สญัญาณและโดเมน WAP ดงัแสดงในภาพที ่2 จงึสามารถบอกไดว้่า Lvcarcinin เป็นยนีของครสัทนิชนิดที ่1  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2  ล าดบันิวคลโีอไทดแ์ละกรดอะมโินของ Lvcarcinin โดยสว่นทีข่ดีเสน้ใตเ้ป็นบรเิวณของเพปไทดส์ง่สญัญาณ 

และบรเิวณทีเ่ป็นตวัหนาสแีดงของ Cys คอื สว่นของโดเมน WAP 
 
2.  การแสดงออกของโปรตีนลูกผสม (recombinant protein) ในแบคทีเรีย  E. coli สายพนัธุ ์BL-21 (DE3) 
 จากการผลติโปรตนีลูกผสม rLvcarcinin ในแบคทเีรยี E. coli สายพนัธุ ์BL-21(DE3) และท าการวเิคราะหผ์ล
ด้วยเทคนิค 15% SDS-PAGE พบว่าโปรตนีมขีนาด 26.2 กโิลดาลตนั  และมกีารแสดงออกของโปรตนีลูกผสมตัง้แต่
ชัว่โมงแรกหลงัจากเตมิ IPTG ดงัแสดงในภาพที ่3 จากภาพแสดงใหเ้หน็ว่าโปรตนีมกีารแสดงออกทีเ่พิม่ขึน้ตัง้แต่เวลา 
1 ชัว่โมง เป็นต้นไป ดงันัน้จงึได้น าเซลล์แบคทเีรยีลูกผสมหลงัจากผ่านการกระตุ้นให้มกีารผลติโปรตีน rLvcarcinin    
ด้วยการเติม IPTG เป็นเวลา 3 ชัว่โมง ซึ่งเป็นช่วงเวลามีการแสดงออกของโปรตีนมากที่สุดไปท าให้เซลล์แตก              
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แลว้น าส่วนของสารละลายและตะกอนเซลลท์ีไ่ดไ้ปตรวจสอบการแสดงออกของโปรตนี ซึง่ผลการทดลองพบว่าโปรตีน 
rLvcarcinin อยู่ในรปูของสารละลายดงัแสดงในภาพที ่4A  จากนัน้น าโปรตนีไปท าใหบ้รสิทุธิด์ว้ยเทคนิคโครมาโทกราฟี                  
แบบแอฟฟินิตีชนิด Ni-NTA column  พบว่าได้โปรตีน rLvcarcinin ที่มคีวามบรสิุทธิด์งัแสดงในภาพที่ 4B  ซึ่งพร้อม
น าไปใชใ้นการทดสอบฤทธิย์บัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 การแสดงออกโปรตนีใน E. coli สายพนัธุ ์BL-21(DE3) ช่วงเวลาต่างๆ หลงัจากถูกกระตุน้ดว้ย IPTG                           
ทีท่ าการวเิคราะหด์ว้ย 15% SDS-PAGE  โดยแถว M คอื โปรตนีมาตรฐาน แถว 1-5 คอื โปรตนีทีถู่กกระตุน้ 

ใหผ้ลติดว้ย IPTG ทีช่ว่งเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 ชัว่โมง ตามล าดบั  
และบรเิวณลกูศรแสดงต าแหน่งของโปรตนี rLvcarcinin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 โปรตนี rLvcarcinin ทีท่ าการวเิคราะหด์ว้ย 15% SDS-PAGE  
โดยภาพ A ในแถว M คอืโปรตนีมาตรฐาน  แถว 1 และ 2 แสดงโปรตนีในสว่นของตะกอนและสารละลาย ตามล าดบั 

และภาพ B  แสดงโปรตนี rLvcarcinin ทีถู่กท าใหบ้รสิทุธิ ์
 

3.  การทดสอบฤทธ์ิยบัยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
 จากการทดสอบฤทธิข์องโปรตีน rLvcarcinin ต่อการยับยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยวิธี                           
agar well diffusion assay โดยใช้แบคทเีรยีแกรมบวก 4 สายพนัธุ์ ได้แก่ B. subtilis, B. megaterium, M. luteus และ                
S. aureus  และแบคทเีรยีแกรมลบ 3 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่ E. coli 363, V. harveyi 639 และ V. parahaemolyticus (AHPND) 
ผลการทดลองทีไ่ดพ้บว่า โปรตนี rLvcarcinin มฤีทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้แบคทเีรยีไดเ้ฉพาะแบคทเีรยี
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แกรมบวก B. subtilis โดยค่าความเขม้ขน้ต ่าสดุของโปรตนีทีส่ามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีไดค้อื 50 µM 
ดงัแสดงในภาพที ่5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 ผลการทดสอบ Agar well diffusion assay ของโปรตนี rLvcarcinin ต่อการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้

แบคทเีรยี B. subtilis ทีค่วามเขม้ขน้ 50 และ 150 µM โดยใชย้าปฏชิวีนะ Kanamycin เขม้ขน้ 5 nmol                             
และ Thioredoxin เป็น positive control และ negative control ตามล าดบั 

 
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ครสัทนิเป็นเพปไทด์ต้านจุลชพีทีส่ามารถแบ่งออกได้หลายชนิดตามลกัษณะโครงสรา้งทีม่คีวามแตกต่างกนั
ตรงบรเิวณระหว่างเพปไทด์ส่งสญัญาณที่ปลายอะมโิน และโดเมน WAP ที่ปลายคาร์บอกซลิ ดงัที่แสดงในภาพที่ 1            
ซึ่งตามลกัษณะโครงสร้างพบว่า ครสัทนิชนิดที่ 1 ประกอบด้วยบรเิวณทีม่ี Cys อยู่มาก (Cys-rich) อยู่ระหว่างโดเมน
ของเพปไทด์ส่งสญัญาณและ โดเมน WAP [7] ซึ่งจากล าดบักรดอะมโินของ Lvcarcinin พบว่ามบีรเิวณของเพปไทด์               
ส่งสญัญาณที่ปลายด้านหมู่อะมิโน ถัดมาเป็นบริเวณ Cys-rich และมีบริเวณโดเมน WAP ที่ปลายด้านคาร์บอกซิล                
ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับครัสทินชนิดที่ 1 ดังนัน้จึงสามารถบอกได้ว่า Lvcarcinin               
เป็นครสัทนิชนิดที ่1   
 ในการผลติโปรตีน rLvcarcinin เพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิย์บัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี โดยการผลติ
โปรตนีลกูผสมในระบบ E. coli นัน้ในงานวจิยันี้ใชเ้วคเตอร ์pVR500 ส าหรบัน ายนี Lvcarcinin เขา้สูเ่ซลลข์องแบคทเีรยี
เพื่อผลิตโปรตีนลูกผสม โดยโปรตีนลูกผสมที่ผลิตได้มีขนาด 26.2 กิโลดาลตัน เนื่องจากโปรตีนลูกผสมที่ผลิตได้
ประกอบดว้ย thioredoxin tag และ 6xHis-tag ทีบ่รเิวณปลายดา้นหมู่อะมโินตามล าดบั จงึท าใหโ้ปรตนีทีไ่ดม้ขีนาดใหญ่
กว่า 12.4 กโิลดาลตนั นอกจากนี้ 6xHis-tag ทีพ่บ ยงัช่วยในการท าใหโ้ปรตนีบรสิทุธิไ์ดอ้กีดว้ย 
 ในการศกึษาฤทธิก์ารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี จากงานวจิยัก่อนหน้านี้พบว่าครสัทนิส่วนใหญ่มี
ฤทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีแกรมบวก [6-7]  แต่พบว่าในครสัทนิบางชนิดมฤีทธิใ์นการยบัยัง้ทัง้การ
เจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีแกรมบวก แกรมลบ และเชือ้รา รวมถงึไวรสับางชนิดอกีดว้ย [10-12] นอกจากนัน้ในงานวจิยั
ของ Liu et al. (2015) [17] ได้ศึกษายีน MjCru I-1 ซึ่งจดัเป็นครสัทนิชนิดที่ 1 ในกุ้ง Marsupenaeus japonicus โดย
ศกึษาเกีย่วกบัคุณสมบตักิารจบักนัของโปรตนีและแบคทเีรยี พบว่าโปรตนีลูกผสมของครสัทนิสามารถจบักบัลโิพพอลิ
แซก็คาไรด ์(lipopolysaccharide) เพปทโิดไกลแคน (peptidoglycan) และ lipoteichoic acid (LTA) ซึง่เป็นองคป์ระกอบ
ของผนังเซลล์ของแบคทเีรยีไดท้ัง้แบคทเีรยีแกรมบวกและแบคทเีรยีแกรมลบ นอกจากนัน้ยงัสามารถเหนี่ยวน าใหเ้กดิ 
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bacterial agglutination และเกดิการเปลีย่นแปลงบนผนังเซลลข์องแบคทเีรยี รวมทัง้ท าให้ผนังเซลล์ของแบคทเีรยีถูก
ท าลาย ซึง่เป็นกลไลทีส่ าคญัของครสัทนิในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี 
 โดยจากงานวจิยัของ Donpudsa et al. (2010) [18] ได้ศึกษาฤทธิก์ารต้านจุลชีพของครสัทนิชนิดที่ 1 จาก
เครยฟิ์ช Pacifastacus leniusculus รวมทัง้ไดเ้ปรียบเทียบฤทธ์ิการตา้นจลุชีพของครสัทนิชนิดที ่1 จากสิ่งมีชีวิตตา่งๆ ใน
ตระกูลครสัเตเชียนกบัครสัทนิชนิดที ่2 และ 3 ซึ่งพบว่าครสัทนิชนิดที ่1 มฤีทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตไดเ้ฉพาะ
แบคทเีรยีแกรมบวก ซึง่แตกต่างจากครสัทนิชนิดที ่2 และ 3 ทีส่ามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตไดท้ัง้แบคทเีรยีแกรมบวก
และลบ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบฤทธิก์ารยบัยัง้การเจรญิเติบโตของแบคทเีรยีของ rLvcarcinin ทีพ่บว่า 
rLvcarcinin มฤีทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีแกรมบวก B. subtilis เท่านัน้ แมว้่าครสัทนิชนิดที ่1 ใน
สิง่มชีวีติต่างๆ จากตระกูลครสัเตเชยีนแสดงฤทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตไดเ้ฉพาะแบคทเีรยีแกรมบวก แต่ความ
หลากหลายของชนิดของแบคทเีรยีทีส่ามารถถูกยบัยัง้การเจรญิเตบิโตได้กไ็ม่เหมอืนกนั  ทัง้นี้อาจเนื่องจากชนิดและ
ล าดบัการจดัเรียงของกรดอะมโินที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่แตกต่างกนั จึงอาจส่งผลต่อโครงสร้าง 3 มิติของ
โปรตนีแต่ละชนิด และส่งผลต่อฤทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้การศกึษาเกีย่วกบั
ฤทธิท์างชวีภาพของยนี Lvcarcinin นี้ ท าใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัครสัทนิชนิดที ่1 และความสามารถในการยบัยัง้การ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะครสัทินที่พบในกุ้งขาว ซึ่งยงัไม่เคยมีการรายงานเกี่ยวกบัฤทธิ ์            
การตา้นจุลชพีของครสัทนิชนิดที ่1 มาก่อน ดงันัน้งานวจิยันี้จงึท าใหไ้ดข้อ้มลูทางระบบภูมคิุม้กนัของกุง้ขาวเพิม่มากขึน้ 
ซึง่อาจเป็นขอ้มลูส าคญัทีน่ าไปสูก่ารพฒันาวธิกีารควบคุมโรคของกุง้ขาวในอนาคต 
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 ผลของไซโตไคนินต่อการเจริญและพฒันาของปลายยอดเอื้องกระด่ิงภ ู  

(Pleione maculata (Lindl.) Lindl. & Paxton; วงศก์ล้วยไม้) ในสภาพปลอดเช้ือ 
 

ธนากร วงษศา และหน่ึงฤทยั จกัรศร ี

 
 
 

บทคดัย่อ 
  

เอื้องกระดิง่ภูซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่หายากและยงัมรีายงานการศกึษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่น้อยมาก จงึได้
ท าการศกึษาผลของไซโตไคนินต่อการทวจี านวนยอด โดยเลีย้งชิน้สว่นหน่ออ่อนบนอาหารสตูร ½ MS (Murashige and 
Skoog, 1962) ที่เติมไซโตไคนินชนิดต่าง ๆ ได้แก่ N6-Benzyladenine (BA) Kinetin (Kn) และ Thidiazuron (TDZ) 
ความเขม้ขน้ 0, 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร เป็นเวลา 8 สปัดาห ์พบว่า ชิน้สว่นทีเ่ลีย้งบนอาหารสตูร ½ MS 
ทีเ่ตมิ BA ทีม่คีวามเขม้ขน้ 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร ใหอ้ตัราการเพิม่จ านวนยอดใหม่จากชิน้สว่นหน่ออ่อนสงูทีส่ดุ 3.3 ยอด
ต่อชิน้ส่วน อกีทัง้อาหารสตูร ½ MS ทีเ่ตมิ Kn 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร หรอื TDZ 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร ส่งผลใหป้ลายยอด
เกดิการพฒันาเป็น Protocorm Like Bodies (PLBs)  ไดม้ากทีส่ดุเฉลีย่ 1.7  PLBs ต่อชิน้สว่น 

 
ค าส าคญั: เอือ้งกระดิง่ภู ไซโตไคนิน การเจรญิและพฒันา 
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Effect of cytokinins on growth and development of shoot tips of  
Pleione maculata (Lindl.) Lindl. & Paxton (Orchidaceae) in vitro culture 

 
Thanakorn Wongsa*, and Nuengruethai Jucksri 

 
 
 

ABSTRACT  
  

Pleione maculata (Lindl.) Lindl. & Paxton is rare orchid which a few micropropagation studies have 
been reported. The effect of cytokinin on the multiplication was studied. In vitro shoot tips of Pleione maculata 
(Lindl.) Lindl. & Paxton were cultured on ½ MS (Murashige and Skoog, 1962) supplemented with 30 g/l sucrose 
and cytokinin; N6-Benzyladenine (BA), Kinetin (Kn) and Thidiazuron (TDZ) in various concentrations at 0, 0.1, 
0.5,  1.0 and 2.0 mg/l for 8 weeks. The results found that the highest number of shoots could obtain on ½ MS 
medium supplemented with 0.5 mg/l BA (3.3 shoots/explants). Furthermore, shoot tips were induced 1.7 
Protocorm Like Bodies (PLBs) when cultured on ½ MS medium added with 5 mg/l Kn or 0.5 mg/l TDZ.  
 
Keywords:  Pleione maculata, cytokinins, growth and development 
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บทน า  
กล้วยไมส้กุล Pleione D.Don สกุลนี้มกีารกระจายพนัธุใ์นเขตอบอุ่นและบางพืน้ทีใ่นเขตร้อนของทวปีเอเชยี 

พบ 18 ชนิด ประเทศไทยพบ 2 ชนิด ส าหรบัเอือ้งกระดิง่ภู หรอื P. maculate (Lindl.) Lindl. & Paxton มลี าต้นเป็นล า
ลกูกลว้ยมจีุดสมี่วงจ านวนมาก ใบรปูร ีขนาด 10 x 25 เซนตเิมตร  ม ี2 ใบ เรยีงตวัตรงขา้ม ปรากฏเสน้ใบชดัเจน ปลาย
ใบแหลม ดอกเดีย่ว กลบีเลีย้งรปูขอบขนาน กลบีดอกรปูแถบแกมรปูขอบขนาน ทัง้หา้กลบีสขีาว ปลายกลบีแหลม กลบี
ปากรูปรกีว้างจนเกอืบกลม สขีาว มจีุดแกมรูปขอบขนาน มจีุดหรอืแต้มสเีหลอืงและสแีดงทัว่กลบี ปลายกลบีหยกัไม่
สม ่าเสมอ มหีูปากรูปทรงกลม แผ่นกลบีมขีนอว้นและยาวเรยีงเป็นหลายแถว เสา้เกสรสขีาวและเรยีวยาว ปลายแผ่เป็น
ครบีสัน้ ๆ (ภาพที ่1) มเีขตการกระจายพนัธุใ์นเนปาล สกิขมิ ภูฏาน อนิเดยี จนี พม่า และไทย พบที ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 
เลย และกาญจนบุร ีมกัเจรญิบนหนิ พบในป่าดบิเขา ตามทีโ่ล่งแจ้งแสงแดดจดั บางครัง้เจรญิบนดนิทราย ที่ความสงู 
1,400 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มฤีดอูอกดอกตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนธนัวาคม ในช่วงออกดอกมกัทิง้ใบ เพื่อทน
ต่อความหนาวเยน็และความแหง้แลง้ไดด้ ีโดยพกัตวัเหลอืเพยีงล าลกูกลว้ย [1]  
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 

ภาพท่ี 1 ลกัษณะล าตน้และดอกของเอือ้งกระดิง่ภู 
 

กล้วยไม ้Pleione humulis, P. praecox และ P. maculata  ถูกบนัทกึเป็นยาสมุนไพรในพืน้ทีท่างตอนเหนือ
ของอินเดีย โดยเฉพาะ P. maculate มีสรรพคุณในการใช้รกัษาอาการเกี่ยวกบัตับและกระเพาะอาหารซึ่งยงัต้องมี
การศกึษาในรายละเอยีดเพิม่เตมิทางวทิยาศาสตรต่์อไป [2] อกีทัง้ยงัมรีายงานการศกึษาสารสกดัจากสว่นของพชืทัง้ต้น
ด้วย diethyl ether (Et2O) มสีารออกฤทธิท์ีม่คุีณสมบตัใินการต่อต้านเชือ้จุลนิทรยี์ Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus และ Mycobacterium tuberculosis strain H37Rv [3] กล้วยไม้สกุลนี้ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะใกล้สูญพนัธุ์ตาม
เกณฑข์อง The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species [2] จงึได้
มกีารศกึษาถงึการขยายพนัธุก์ลว้ยไมส้กุลนี้มาตัง้แต่ปี “ค.ศ. 1971 โดย Morel G. [4,5] และมรีายงานการขยายพนัธุใ์น
สภาพปลอดเชื้อตัง้แต่ปี ค.ศ. 1980 โดย Weatherhead & Harberd [6]” [7]( Joseph Arditti, F.L.S., 1996) และมี
การศกึษาเพิม่เตมิอกีหลายชนิด เช่น P. albiflora [8] P. formosana [9] P. bulbocodioides [10] P. yunnanensis [11] 
ส าหรบัเอื้องกระดิง่ภูพบมรีายงานจ านวนน้อย ได้แก่ ดวงกมล สริเกรยีงไกร (2550)  [12] ที่ได้รายงานถึงผลของน ้า
มะพร้าวต่อการชกัน าการเกดิ protocorm-like bodies (PLBs) และรายงานการชกัน าให้เกดิต้นใหม่จากชิน้ส่วนล าต้น
เทยีม โดยการทดลองของ Chauhan & Sharmab (2017) [13] ในการศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการศกึษาถงึผลของไซโตไคนิน 
ต่อการชกัน าการเกดิยอดใหม่ของเอื้องกระดิง่ภู เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิม่จ านวนยอดใหม่ของเอื้องกระดิง่ภูใน
สภาพปลอดเชือ้ส าหรบัการศกึษาดา้นอื่นต่อไป 
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อปุกรณ์และวิธีทดลอง  
1. พชืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 ตน้เอือ้งกระดิง่ภูในสภาพปลอดเชือ้ เพาะเลีย้งไวท้ีห่น่วยวจิยัการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชื ภาควชิาชวีวทิยา คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก 

2. การเตรยีมอาหารเพาะเลีย้ง 
 เตรยีมอาหารกึ่งแขง็สูตร ½ MS [14] ที่มนี ้าตาล 30 กรมัต่อลติร ผงวุ้น 7.0 กรมัต่อลติร และไซโตไคนินที่
ต่างกนั 3 ชนิด ได้แก่ N6-Benzyladenine (BA) Kinetin (Kn) และ Thidiazuron (TDZ) ความเขม้ข้น 0, 0.1, 0.5, 1.0 
และ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร เติมอาหารลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาด 2 ออนซ์ ปรมิาตร 15 มลิลลิติรต่อขวด ความ
เขม้ขน้ละ 30 ขวด จากนัน้นึ่งฆา่เชือ้ดว้ยหมอ้น่ึงฆา่เชือ้ดว้ยความดนัไอน ้าทีอุ่ณหภูม ิ121 องศาเซลเซยีส ภายใตแ้รงดนั 
15 ปอนดต่์อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาท ี

3. ผลของไซโตไคนินต่อการเจรญิและพฒันา  
น าต้นอ่อนเอื้องกระดิง่ภูความสูงประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร ตัดรากของต้นอ่อนออกทัง้หมด เลี้ยงบน

อาหารกึ่งแขง็สูตร ½ MS ที่ได้จากขัน้ตอนการเตรียมอาหารดงัที่ได้กล่าวข้างต้น จากนัน้เลี้ยงในห้องเพาะเลี้ยงที่
อุณหภูม ิ25 ± 2 องศาเซลเซยีส ให้แสง 12 ชัว่โมงต่อวนั ความเขม้แสง 20 ไมโครโมล์ต่อตารางเมตรต่อวนิาท ีและ
บนัทกึผลการทดลองดา้นการเจรญิและพฒันาของตน้อ่อนไดแ้ก่ จ านวนและความสงูของต้น จ านวน PLBs จ านวนและ
ความยาวของราก หลงัจากเพาะเลีย้งไป 8 สปัดาห ์ 

4. การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) แต่ละกรรมวธิเีลี้ยงชิ้นส่วน

ทัง้หมด 30 ชิ้นส่วน (หน่วยทดลอง) และท าการทดลองซ ้า 3 ครัง้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
(Duncan’s multiple range test; DMRT) หลงัจากเพาะเลีย้งเป็นเวลา 8 สปัดาห ์ 
 
ผลการทดลอง  

การทดลองเลีย้งปลายยอดเอือ้งกระดิง่ภูบนอาหาร ½ MS เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์พบว่ารอยตดับรวิณฐาน
ของปลายยอดนัน้ไม่มกีารเกดิเป็นแคลลสั อกีทัง้ในทุกกรรมวธิสีามารถชกัน าใหป้ลายยอดเกดิ PLBs ไดด้ไีม่แตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ โดยการเกดิ Protocorm Like Bodies (PLBs) นัน้มกีารเจรญิและพฒันาจากบรเิวณฐาน
ของชิน้สว่นปลายยอด ในกรรมวธิทีีเ่ตมิ Kn 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร หรอื TDZ 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร สง่ผลใหป้ลายยอดเกดิ
การพฒันาเป็น PLBs  ไดม้ากทีส่ดุเฉลีย่ 1.7 PLBs ต่อชิน้สว่น 

ยอดใหม่สามารถเกดิขึน้ได้ดใีนกรรมวธิีควบคุม แต่การเพิม่จ านวนยอดใหม่มกีารพฒันามากขึน้แตกต่าง
อย่างมนียัส าคญัทางสถติเิมื่อเลีย้งปลายยอดเอือ้งกระดิง่ภูในกรรมวธิทีีเ่ตมิ BA และ TDZ  โดยกรรมวธิทีีม่กีารเตมิ BA 
0.5 มลิลกิรมัต่อลติร เกดิการพฒันาของยอดใหม่จ านวนมากทีสุ่ด (3.3 ยอดต่อชิน้ส่วน) และยอดใหม่ทีเ่ลีย้งในกรรมวธิี
ทีเ่ตมิ TDZ 0.5-2.0 มลิลกิรมัต่อลติร จ านวนยอดใหม่ไดไ้ม่แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิส าหรบัปลายยอดทีเ่ลีย้ง
ในกรรมวธิทีีเ่ตมิ Kn พบว่ามกีารพฒันาเกดิเป็นยอดใหมน้่อยทีส่ดุในกรรมวธิทีีเ่ตมิ Kn 0.5มลิลกิรมัต่อลติร (1.5 ยอดต่อ
ชิน้สว่น) (ภาพที ่2) อกีทัง้ Kn ทีร่ะดบัความเขม้ขน้ต ่า (0.1 มลิลกิรมัต่อลติร) มผีลสง่เสรมิการยดืยาวออกของปลายยอด  
(2.31 เซนตเิมตร) และราก (1.18 เซนตเิมตร) ไดด้ ี(ภาพที ่3) 
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ภาพท่ี 2 ค่าเฉลีย่ของจ านวนตน้ จ านวน PLBs และจ านวนรากของปลายยอดเอือ้งกระดิง่ภูทีเ่ลีย้งบนอาหารดดัแปลง ½ 

MS ทีม่กีารเตมิไซโตไคนินทีร่ะดบัความเขม้ขน้ต่าง ๆ หน่วยมลิลกิรมัต่อลติร (มก./ล) เป็นเวลา 8 สปัดาห ์

 
ภาพท่ี 3 ค่าเฉลีย่ของความยาวยอด และความยาวรากของปลายยอดเอือ้งกระดิง่ภูทีเ่ลีย้งบนอาหารดดัแปลง ½ MS ทีม่ี

การเตมิไซโตไคนินทีร่ะดบัความเขม้ขน้ต่าง ๆ หน่วยมลิลกิรมัต่อลติร (มก./ล) เป็นเวลา 8 สปัดาห ์
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สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  
ผลการศกึษาพบว่าการเลีย้งปลายยอดของเอือ้งกระดิง่ภูในสภาพปลอดเชือ้พบวา่ปลายยอดสามารถตอบสนอง

ต่อไซโตไคนินได้แตกต่างกนั โดยเฉพาะต้นอ่อนที่เลี้ยงบนอาหารสูตร ½ MS ที่เติม BA ที่เติม 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร 
เลีย้งเป็นเวลา 8 สปัดาห ์สามารถทวจี านวนตน้ใหม่มากทีสุ่ด อกีทัง้ยงัเกดิการพฒันาของ PLBs จ านวนราก และความ
ยาวรากไดด้เีช่นกนั  

ส าหรบัการเจรญิและพฒันาปลายยอดที่เลีย้งในกรรมวธิทีี่เตมิ Kn มกีารพฒันาเกดิเป็นยอดใหม่น้อยที่สุดใน
กรรมวธิทีีเ่ตมิ Kn 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร (1.5 ยอดต่อชิ้นส่วน) แม้ว่า Kn ให้ผลได้ดใีนการชกัน าชิน้ส่วนล าต้นเทยีมให้
เกดิเป็นต้นใหม่ไดด้กีว่า BA  [13] และในทุกกรรมวธิสีามารถชกัน าใหป้ลายยอดเกดิ PLBs ไดด้ไีม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิโดยจ านวนของ  PLBs ทีเ่กดิการพฒันาขึน้นัน้มจี านวนเฉลีย่ 1.2-1.7 PLBs ในระยะเวลา 8 สปัดาห ์
หากมกีารย้าย PLBs ไปเพิม่จ านวน PLBs ต่อนัน้ สามารถทวจี านวนต้นใหม่ที่เกดิขึน้จาก PLBs ได้เป็นจ านวนมาก 
[10, 12, 13] 
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การพฒันายาสลบรปูแบบฟิลม์จากน ้ามนัหอมระเหยโกศจฬุาลมัพา (Artemisia 
vulgaris) ส าหรบัขนส่งลกูปลาทบัทิม (Oreochromis niloticus) 

 
นฤดม สมจริง, พีระพัฒน์ พิมพิลา, มนตรี มณีภาค และนลินา ประไพรักษ์สิทธิ์* 

 
 
 

บทคดัย่อ 
 

 เพื่อลดปัญหาการตกค้างของยาสลบปลาชนิดสงัเคราะห์ น ้ามนัหอมระเหยจากพชืจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจเนื่องจากมปีระสทิธภิาพในการชกัน าการสลบและไม่ก่อใหเ้กดิการตกคา้งในตวัปลา งานวจิยันี้จงึมจีุดประสงค์
เพื่อพฒันาน ้าหอมระเหยโกศจฬุาลมัพา (MT) ในรปูแบบแผ่นฟิลม์ยาสลบส าหรบัการขนสง่ลกูปลาทบัทมิ (Oreochromis 
niloticus) โดยประเมนิระดบัความเขม้ขน้ของน ้ามนัหอมระเหยโกศจุฬาลมัพาทีเ่หมาะสมในการชกัน าใหเ้กดิการสลบใน
ระยะที ่3  ในเวลา 5 นาท ีและฟ้ืนสลบภายในเวลา 10 นาท ีผลการวจิยัพบว่า ความเขม้ขน้ทีต่ ่าสุดในการชกัน าใหเ้กดิ
การสลบคือ 0.6  มิลลิลิตรต่อลิตร ซึ่งใช้เวลาในการสลบเร็วกว่า Tricaine Methanesulfonate (MS-222) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และใช้เวลาในการฟ้ืนสลบไม่แตกต่างกบั MS-222 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
ส าหรบัการประเมนิประสทิธภิาพของแผ่นฟิล์มน ้ามนัหอมระเหยโกศจุฬาลมัพาส าหรบัการขนส่งลูกปลาทบัทมิ พบว่า 
ฟิลม์สตูร 75 F75 ซึง่ประกอบดว้ยโซเดยีมอลัจเินต 3 กรมั : กลเีซอรอล 1 กรมั : MT 1 มลิลลิติร มคีวามสามารถในการ
ละลายน ้าดทีีสุ่ด และทีค่วามเขม้ขน้ 0.5 กรมัต่อลติร มปีระสทิธภิาพในการชกัน าใหลู้กปลาทบัทิมสลบในระยะที ่1 เป็น
เวลา 2 ชัว่โมง โดยมอีตัราการรอดชวีติรอ้ยละ 100 ทัง้ระหว่างการทดลองและหลงัการทดลอง 24 ชัว่โมง นอกจากนี้ผล
การตรวจวดัคุณภาพน ้าก่อนและหลงัการทดลอง พบว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(p<0.05) ดงันัน้ 
แผ่นฟิลม์ยาสลบน ้ามนัหอมระเหยโกฐจุฬาลมัพามปีระสทิธภิาพทีด่แีละปลอดภยัในการใชเ้ป็นยาสลบส าหรบัขนส่งลกู
ปลาทบัทมิ 
 
ค าส าคญั: น ้ามนัหอมระเหยโกฐจุฬาลมัพา ยาสลบปลา ปลาทบัทมิ แผ่นฟิลม์ยาสลบ 
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The Development of Mugwort (Artemisia vulgaris) Oil as Anesthetizing film for 
Transportation of Red Tilapia (Oreochromis niloticus) Juvenile 

 
Narudom Somjing, Peerapat Pimpila, Montree Maneepark and Nalena Praphairaksit* 

 
         
 

ABSTRACT 

 
To minimize the problem of chemical residues from the use of synthetic anesthesia, herbal essential 

oils are considered as an interesting alternative fish anesthetic because of their anesthetic efficiency and safety. 
The purpose of this research was to develop Mugwort (Artemisia vulgaris) essential oil (MT) as anesthetizing 
film for Red tilapia (Oreochromis niloticus) juvenile transportation by evaluating the optimal concentration of MT 
that can induce the 3rd stage of anesthesia (less than 5 minutes) and bring the fish back to the recovery stage 
within 10 minutes. The results demonstrated that the lowest concentration was 0.6 ml/L which showed anesthetic 
potential more than Tricaine Methanesulfonate (MS-222)  did significantly (p<0 . 0 5 ) . Moreover, there were no 
significant differences between the recovery time of MT 0.6 ml/L and MS-222. The results of anesthetizing film 
also revealed that the 75 film (F75) which consisted of Sodium alginate 3 g : Glycerol 1  g : MT 1 ml had the 
highest water solubility and the optimal concentration for short-time transportation in 1st stage of anesthesia was 
0.5 g/l with a 100% survival rate in both during and after 24 hours of fish transportation. Furthermore, the water 
parameters revealed that no significant differences (p<0 . 0 5 )  before and after experiments. In conclusion, the 
MT anesthetizing film is effective and safe for employment as an anesthetic for transporting Red Tilapia.  
 
Keywords: Mugwort oil, Fish anesthetic, Red tilapia ,Anesthetic film 
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บทน า 

 ปลาทบัทมิ (Oreochromis niloticus) เป็นปลาทีไ่ดร้บัความนิยมในการเพาะเลีย้งจากเกษตรเน่ืองจากเนื้อปลามี
รสชาตทิีด่แีละมปีรมิาณมาก อยา่งไรกต็าม สิง่ทีต่อ้งค านึงในการเพาะเลีย้งปลาชนิดนี้ คอื ความเสีย่งขณะขนสง่ปลา ซึง่
อาจท าใหป้ลาบาดเจบ็หรอืตายได ้ ดงันัน้ การใชย้าสลบจงึเป็นทางเลอืกหนึ่งเพื่อลดปัญหาความบอบช ้าของปลาและ
อตัราการตายในขณะขนสง่ได ้[1] 
 ยาสลบทีถู่กใชใ้นปัจจบุนัสว่นใหญ่เป็นสารเคมสีงัเคราะหเ์น่ืองจากไดผ้ลดแีละมรีาคาถูก แต่ยาสลบเหล่านี้
สามารถตกคา้งในปลาและถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหารจนก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อมนุษยไ์ด ้ [2] เช่น Tricaine 
Methanesulfonate (MS-222) หลงัจากใชท้ าสลบปลาแลว้ ตอ้งรอเป็นเวลา 21 วนั จงึน ามาปลามารบัประทานได ้
นอกจากนี้ยงัมรีายงานว่า 2-Phenoxyethanol สามารถสง่ผลใหเ้กดิโรคทางประสาทจติวทิยาได ้ (Neuropsychological 
syndrome) [3]  ปัจจุบนั จงึเริม่มกีารใชน้ ้ามนัหอมระเหยซึง่เป็นสารสกดัจากพชืมาแทนทีย่าสลบประเภทสารเคมี
สงัเคราะหม์ากขึน้ เน่ืองจากมปีระสทิธภิาพทีด่แีละไม่เกดิการตกคา้งในปลา เช่น น ้ามนัขา่ น ้ามนักานพล ูและน ้ามนัโรส
วดู [4, 5, 6] อย่างไรกต็าม ในปัจจุบนัยงัไม่มรีายงานการท าสลบส าหรบัการขนสง่ปลาโดยใชน้ ้ามนัหอมระเหยจากตน้
โกศจฬุาลมัพา หรอื Mugwort (Artemisia vulgaris L.) ซึง่เป็นพชืในวงศท์านตะวนั (Asteraceae) พบไดใ้นทวปียุโรป 
เอเชยี และอเมรกิาเหนือ จากการศกึษาพบว่า น ้ามนัโกฐจุฬาลมัพาสามารถชกัน าใหเ้กดิการสลบได ้เน่ืองจากมสีาร 1,8-
Cineole และ α-Pinene ซึง่มฤีทธิย์บัยัง้การสง่กระแสประสาทหลงัการไซแนปส ์ (Inhibitory Post-Synaptic Potential, 
IPSP) [7]  
 อย่างไรกต็าม น ้ามนัหอมระเหยมคีวามไวต่อแสงและอุณหภมูสิงู สง่ผลใหฤ้ทธิใ์นการท าสลบลดลงไดห้ากเกบ็
รกัษาน ้ามนัหอมระเหยอย่างไม่เหมาะสม ดงันัน้ การแปรรปูเพือ่รกัษาประสทิธภิาพการท าสลบของน ้ามนัหอมระเหยจงึ
เป็นสิง่ส าคญั โดยมรีายงานการวจิยัพบว่า โซเดยีมอลัจเินต (sodium alginate) ซึง่เป็นสารสกดัจากผนงัเซลลข์อง
สาหร่ายสนี ้าตาล มคีุณสมบตัใินการละลายน ้าไดด้ ี [8] และยงัสามารถใชเ้ป็นสารก่อรปูฟิลม์ร่วมกบัน ้ามนัหอมระเหยได้
หลายชนิด เช่น คาโมมายด ์ซนินามอน ลาเวนเดอร ์และข่า [9]  ท าใหโ้ซเดยีมอลัจเินตเป็นตวัเลอืกทีด่สี าหรบัใชก้กัเกบ็
น ้ามนัหอมระเหย ดว้ยเหตุนี้ งานวจิยัชิน้น้ีจงึมจีุดประสงคท์ีจ่ะพฒันาน ้ามนัหอมระเหยโกฐจฬุาลมัภาในรปูแบบ
แผ่นฟิลม์ยาสลบส าหรบัการขนสง่ลกูปลาทบัทมิ โดยท าการประเมนิระดบัความเขม้ขน้ของน ้ามนัหอมระเหยโกฐ
จุฬาลมัพาทีเ่หมาะสมต่อการชกัน าใหเ้กดิการสลบ ตรวจสอบประสทิธภิาพการละลายน ้าของแผ่นฟิลม์ยาสลบ และ
ประเมนิประสทิธภิาพน ้ามนัหอมระเหยโกฐจฬุาลมัพาส าหรบัขนสง่ลกูปลาทบัทมิ 
 
 อปุกรณ์และวิธีทดลอง 
การเตรียมปลาทบัทิมส าหรบัการทดลอง 
 ลูกปลาทบัทมิ (Oreochromis niloticus) อายุ 1-3 เดอืน มนี ้าหนักเฉลีย่ 5.72 ± 0.23 กรมั เลีย้งลูกปลาภายใน
ตู้ บรรจุน ้าตู้ละ 30 ลติร อตัราส่วนน ้า 1 ลติร ต่อปลา 1 ตวัและใหฟ้องอากาศภายในตู้ตลอดเวลา ลูกปลาทบัทมิจะถูก
เลีย้งในตูป้ลาเพื่อปรบัสภาพภายในหอ้งปฏบิตักิารเป็นเวลา 2 สปัดาหก์่อนท าการทดลองและอดอาหารปลา 24 ชัว่โมง
ก่อนการทดลอง การใชส้ตัวท์ดลองในงานวจิยันี้ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการก ากบัดแูลการด าเนินการต่อสตัว์
เพื่องานทางวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
การตรวจสอบคณุภาพน ้า 
 คุณภาพน ้าไดแ้ก่ อุณหภูมนิ ้า ปรมิาณออกซเิจนที่ละลายในน ้า และค่าความเป็นกรดด่าง ไดร้บัการตรวจโดย
ใชเ้ครื่อง Multiparameter ก่อนและหลงัเตมิสารชกัน าการสลบ และหลงัท าการทดลองการสลบ  
การประเมินประสิทธิภาพการสลบของสารละลายน ้ามนัหอมระเหยโกฐจฬุาลมัพา 
 การเตรียมสารละลายน ้ามนัหอมระเหยโกฐจฬุาลมัพา (MT) 
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 เตรียมสารละลาย MT โดยใช้อตัราส่วนน ้ามนัหอมระเหยโกฐจุฬาลมัพาและเอทานอลสมับูรณ์  (Absolute 
ethanol) ในอตัราสว่น 1 ต่อ 9 [10] 
 การทดสอบประสิทธิภาพการสลบของน ้ามนัหอมระเหยโกฐจฬุาลมัพา 
 ทดลองทีค่วามเขม้ขน้ของน ้ามนัหอมระเหยโกฐจุฬาลมัพาทีท่ าใหลู้กปลาทบัทมิสลบ 4 ระดบั ไดแ้ก่ 0.5, 0.6, 
0.7 และ 0.8 มลิลลิติรต่อลติร โดยท าการสลบปลาจนถงึระยะที ่3 (ตาราง 1) ใช ้MS-222 เป็นชุดควบคุมผลบวก ทีร่ะดบั
ความเขม้ขน้ 120 มลิลกิรมัต่อน ้า 1 ลติร ซึง่เป็นความเขม้ขน้ทีส่ามารถชกัน าใหเ้กดิการสลบในระยะที ่3 ได ้[11] 
 
ตาราง 1 พฤตกิรรมการตอบสนองของปลาในระยะการสลบและระยะฟ้ืนตวั (ดดัแปลงจาก Ross et al., 2008)  

ระยะการสลบ พฤติกรรม 

การสลบระยะที ่ 1  ยงัมกีารตอบสนองต่อสิง่เรา้ การเคลื่อนทีแ่ละอตัราการหายใจลดลง 
การสลบระยะที ่ 2  สญูเสยีการควบคุมกลา้มเน้ือรวมถงึสมดุลร่างกายบางสว่น อตัราการหายใจชา้มาก  
การสลบระยะที ่ 3  สญูเสยีสมดุลร่างกายทัง้หมด ไม่มกีารเคลื่อนไหว ไม่ตอบสนองต่อสิง่เรา้  
การสลบระยะที ่4 หยุดหายใจ หวัใจหยุดเตน้ และตายในทีส่ดุ  
ระยะการฟ้ืนตวั  มกีารตอบสนองต่อสิง่เรา้ สมดุลร่างกายปกต ิการว่ายน ้าปกต ิหลบหลกีสิง่กดีขวางได ้ 

 
การประเมินประสิทธิภาพการสลบของแผน่ฟิลม์ยาสลบน ้ามนัหอมระเหยโกฐจฬุาลมัพา 
 การเตรียมแผน่ฟิลม์ยาสลบ 
 ก าหนดสตูรฟิลม์ยาสลบออกเป็น 3 สตูร (ตาราง 2) ผสมโซเดยีมอลัจเินต กลเีซอรอล และน ้ากลัน่ทีอุ่ณหภูม ิ
80 องศาเซลเซียส ผสมสารให้เข้ากนับนเครื่องกวนสาร (Magnetic stirrer) เมื่อสารเข้ากนัแล้วพกัสารละลายจนมี
อุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส จากนัน้ผสมน ้ามันหอมระเหยโกศจุฬาลัมพากับทวีน 20 (Tween 20 ) ใน
อตัราส่วน 4 ต่อ 1 มลิลลิติร ผสมสารใหเ้ขา้กนับนเครื่องกวนสารเป็นเวลา 20 นาท ีน าสารละลายโซเดยีมอลัจเินตและ
กลเีซอรอลผสมกบัสารละลายน ้ามนัหอมระเหยโกศจุฬาลมัพากบัทวนี 20 ผสมใหส้ารเขา้กนับนเครื่องกวนสารเป็นเวลา 
20 นาท ีน าสารผสมที่ได้ไปท าให้เป็นเนื้อเดยีวกนัด้วยเครื่องโฮโมจีไนซ์ (Homogenizer) ที่ความเรว็ 13,500 รอบต่อ
นาท ีเป็นเวลา 3 นาท ีและก าจดัฟองอากาศด้วยอ่างส่องคลื่นความถี่สูง (Ultrasonicator bath) จากนัน้เทสารใส่ถาด
ขนาด 10x15 เซนตเิมตร แลว้น าเขา้เตาอบทีอุ่ณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แลว้จงึลอกแผ่นฟิลม์ชัง่
น ้าหนกัและเกบ็ใสซ่องเพื่อเตรยีมน าไปทดลองประสทิธภิาพของแผ่นฟิลม์ยาสลบต่อไป [8] 
 
ตาราง 2 สตูรการผลติแผ่นฟิลม์ยาสลบน ้ามนัหอมระเหยโกศจุฬาลมัพา 

 
การทดสอบความสามารถการละลายน ้าของฟิลม์ยาสลบ   
 ทดสอบการละลายน ้าของฟิลม์ยาสลบ โดยการตดัฟิลม์ใหม้ ีขนาด 1x1 ตารางเซนตเิมตร น าฟิลม์ใส่บกีเกอร์
แลว้น าไปชัง่น ้าหนักเริม่ตน้ (Wi) จากนัน้เตมิน ้ากลัน่ปรมิาตร 50 มลิลลิติร และน าไปเขย่าดว้ยเครื่องเขย่า (Shaker) ที่

สูตรฟิลม์ 
โซเดียมอลัจิเนต 

(กรมั) 
กลีเซอรอล 

(กรมั) 

น ้ามนัหอมระเหย  
โกฐจฬุาลมัพา 

(มิลลิลิตร) 

ทวีน 80 
(มิลลิลิตร) 

( 

น ้ากลัน่  
(มิลลิลิตร) 

F100 4 0 4 1 200 
F87.5 3.5 0.5 4 1 200 
F75 3 1 4 1 200 
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ความเรว็ 120 รอบต่อนาททีีอุ่ณหภูมหิอ้งเป็นเวลา 24 ชัว่โมง แล้วน า เขา้ตู้อบลมรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ80 องศาเซลเซยีส 
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อระเหยน ้าออก จากนัน้น าฟิลม์อบแหง้มาชัง่น ้าหนกัหลงัการละลาย (Wf) และจงึน ามาค านวณหา
ค่ารอ้ยละการละลายน ้า (Solubility in Water, WS) [12]  
                                         
ค่ารอ้ยละการละลายน ้า  𝑾𝑺 =  {

𝐖𝐢 −𝐖𝐟  

𝐖𝐢
} × 𝟏𝟎𝟎 

   เมื่อ Wi คอื น ้าหนกัแหง้ของฟิลม์เริม่ตน้           
    Wf คอื น ้าหนกัแหง้ของฟิลม์หลงัการละลาย 
 
การประเมินประสิทธิภาพในการสลบปลาทบัทิมส าหรบัขนส่งของสารละลายน ้ามนัหอมระเหยโกฐจุฬาลมัพา 
(MT) และแผน่ฟิลม์ยาสลบ 
 การทดลองนี้มจีุดประสงค์เพื่อชกัน าให้ลูกปลานิลเกดิการสลบในระยะที่ 1 เนื่องจากเป็นระยะที่ปลาลดการ
เคลื่อนไหวและตอบสนองต่อสิง่เรา้ภายนอกโดยยงัไม่สญูเสยีสมดุลของร่างกาย ดงันัน้ สภาวะการสลบในระยะที1่ จงึ
เหมาะสมในการขนสง่ปลาขณะมชีวีติ [13]  
 ท าการจ าลองการขนส่งระยะสัน้เป็นเวลา 2 ชัว่โมง โดยใชส้ารละลาย MT ทีค่วามเขม้ขน้ 50, 100, 150 และ 
200 ไมโครลติรต่อลติร และแผ่นฟิล์มยาสลบทีค่วามเขม้ขน้ 0.25 , 0.5, 0.75 และ 1 กรมัต่อลติร จ าลองการขนส่งบน
เครื่องเขย่าทีค่วามเรว็ 45 รอบต่อนาท ีโดยใชป้ลาทัง้หมด 10 ตวั ใน 30 นาทแีรกสงัเกตพฤตกิรรมและบนัทกึผลทุก ๆ 
5 นาท ีหลงัจากนัน้ สงัเกตพฤตกิรรมและบนัทกึผลทุก 30 นาท ีจนครบ 2 ชัว่โมง โดยใหฟ้องอากาศตลอดระยะเวลา
การขนส่ง ใช ้MS-222 เป็นชุดควบคุมผลบวกทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 30 มลิลกิรมัต่อลติร ซึง่เป็นความเขม้ขน้ทีส่ามารถ
ชกัน าใหเ้กดิการสลบในระยะที ่3 ได ้[11] 
 
การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์หาความเข้มขน้ต ่าสุดที่ท าให้ปลาสลบภายใน 5  นาทีและฟ้ืนจากการสลบภายในเวลา 10 นาที 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการชกัน าให้เกดิการสลบและเวลาทีฟ้ื่นจากการสลบและทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความสามารถในการละลายน ้า โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( one-way 
ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้ Tukey’s honestly significant difference ด้วยโปรแกรม IBM SPSS 
Statistics 26 
 
ผลการทดลอง 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการสลบของน ้ามนัหอมระเหยโกฐจฬุาลมัพา 
 ผลการประเมนิประสทิธภิาพการชกัน าใหเ้กดิการสลบถงึระยะที ่3 และเวลาฟ้ืนตวัของลูกปลาทบัทมิที่ได้รบั 
MT และ MS-222 แสดงดงัรปูที ่1 โดยพบว่า MT ทีค่วามเขม้ขน้ 0.6, 0.7 และ 0.8 มลิลลิติรต่อลติร สามารถชกัน าใหล้กู
ปลาทบัทมิสลบในระยะที ่3 ไดเ้รว็กว่า MS-222 และ MT ที ่0.5 มลิลลิติรต่อลติร อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
MT ทีค่วามเขม้ขน้ 0.5, 0.6, 0.7 และ 0.8 มลิลลิติรต่อลติร สามารถชกัน าใหลู้กปลาทบัทมิสลบในระยะที ่3 ไดเ้รว็กว่า 
MS-222 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) โดยทีค่วามเขม้ขน้ 0.6, 0.7 และ 0.8 มลิลลิติรต่อลติร ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) แต่สามารถชกัน าให้ลูกปลาทบัทมิสลบในระยะที่ 3 ได้เร็วกว่า MT ที่ความเขม้ขน้ 0.5 
มิลลิลิตรต่อลิตร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และ MT ที่ความเข้มข้น 0.6  มิลลิลิตรต่อลิตร และ MS-222  
สามารถฟ้ืนสลบไดเ้รว็กว่า MT ทีค่วามเขม้ขน้ 0.5 และ 0. 8 อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
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(a)                                                                                             (b) 
รปูท่ี 1 (a) ระยะเวลาในการชกัน าใหเ้กดิการสลบในระยะที ่3 ของน ้ามนัหอมระเหยโกฐจุฬาลมัพาและ MS-222 ทีค่วาม
เขม้ขน้ 120 มลิลกิรมัต่อลติร (b) ระยะเวลาในการฟ้ืนสลบของน ้ามนัหอมระเหยโกฐจุฬาลมัพา และ MS-222 ทีค่วาม
เขม้ขน้ 120 มลิลกิรมัต่อลติร อกัษรภาษาองักฤษทีแ่ตกต่างกนัระบุถงึความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
 
ผลการวิเคราะหค์ณุภาพน ้า 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้า (ตาราง 3) ได้แก่ ปรมิาณออกซเิจนที่ละลายน ้าและความเป็นกรดด่างของน ้า 
พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างและปรมิาณออกซเิจนที่ละลายน ้าก่อนและหลงัเติมยาสลบแต่ละระดบัความเขม้ข้นเมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ไม่แตกต่างกนั (p<0.05) 
 
ตาราง 3  คุณภาพน ้าและประสทิธภิาพในการชกัน าใหเ้กดิการสลบระยะที ่3 ของ MT ในแต่ละความเขม้ขน้ 

 

สาร 

คุณภาพน ้า เวลาชกัน าการ
สลบระยะที ่3 

(วนิาท)ี 

 

เวลาการฟ้ืน
สลบ (วนิาท)ี 

 

อตัราการ
รอดชวีติ 

(%) 
ก่อนใชย้าสลบ หลงัใชย้าสลบ 

DO  

มก./ล. 

pH DO  

มก./ล. 

pH 

MS-222 120 มก./ล. 5.26±0.07 8.61±0.06 5.24±0.12 8.29±0.05 509.40±7.52 209.47±8.22 100 

MT 0.5 มล./ล. 5.36±0.13 8.19±0.09 5.16±0.11 8.21±0.02 338.45±11.53 406.56±8.97 100 

MT 0.6 มล./ล. 5.50±0.10 8.16±0.08 5.06±0.15 7.90±0.02 283.30±9.96 202.85±12.43 100 

MT 0.7 มล./ล. 5.36±0.13 8.19±0.09 5.22±0.14 8.14±0.05 282.35±11.95 281.80±26.81 100 

MT 0.8 มล./ล. 5.50±0.10 8.16±0.08 5.10±0.07 8.13±0.07 259.91±5.73 354.06±29.19 100 

 
การประเมินความสามารถในการละลายน ้าของฟิลม์ยาสลบ  
 

 ฟิลม์สตูร 75 (F75) มคี่าเฉลีย่รอ้ยละการละลายน ้ามากกว่าฟิลม์สตูรอื่น ๆ อย่างนัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) ดงั
แสดงในรปูที ่2 
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รูปท่ี 2 ร้อยละการละลายน ้าของแผ่นฟิล์มยาสลบ อักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกนัระบุถึงความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพสารละลายน ้ามนัหอมระเหยโกฐจฬุาลมัพา (MT) และแผน่ฟิลม์ยาสลบส าหรบัท า
สลบลูกปลานิลในขณะการขนส่ง 
 ผลการประเมนิประสทิธภิาพของสารละลาย MT ในการสลบลกูปลาทบัทมิในขณะขนสง่ พบว่า สารละลาย MT 
ที ่ 0.05  มลิลลิติรต่อลติร และแผ่นฟิลม์ยาสลบที ่0.5 กรมัต่อลติร คอื ความเขม้ขน้ทีน้่อยทีส่ดุทีส่ามารถชกัน าใหล้กู
ปลาทบัทมิสลบในระยะที่  1  ในขณะจ าลองการขนสง่เป็นเวลา  2 ชัว่โมง และฟ้ืนสลบหลงัจากการขนสง่ไดภ้ายในเวลาที่
เหมาะสม (ตาราง 4) 
 
ตาราง 4 ระยะเวลาในการสลบขณะขนสง่ ระยะเวลาในการฟ้ืนสลบและอตัราการรอดชวีติ (0 = ไม่สลบ, 1= ระยะที ่1, 2 
= ระยะที ่2  และ 3 = ระยะที ่3) 
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ผลการวิเคราะหค์ณุภาพน ้าก่อนและหลงัการจ าลองการขนส่ง 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าไดแ้ก่ ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายน ้าและความเป็นกรดด่างของน ้า พบว่า ค่าความ
เป็นกรดด่างและปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายน ้าก่อนและหลงัเตมิยาสลบแต่ละระดบัความเขม้ขน้เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
รายคู่ไมแ่ตกต่างกนั (p<0.05)  
 
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง   
 จากการศกึษาในครัง้นี้ผลการวจิยัชี้ใหเ้หน็ว่า ระดบัความเขม้ขน้ที่ต ่าที่สุดทีส่ามารถชกัน าใหลู้กปลาทบัทมิ
สลบภายใน 5 นาที คือ 0.6 มิลลิลิตรต่อลิตร และฟ้ืนสลบได้ภายในเวลา 10 นาที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Pikulkaew et al., (2017) ที่ท าการทดสอบประสทิธภิาพของน ้ามนัหอมระเหยจากข่าส าหรบัการสลบปลานิล และได้
รายงานว่า ที่ความเขม้ขน้ 700 มิลลิกรมัต่อลิตร ปลานิลสลบในเวลา 4 นาที และฟ้ืนสลบในเวลา 7 นาที [13] เมื่อ
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการชกัน าใหเ้กดิการสลบกบั MS-222 ทีค่วามเขม้ขน้ 120 มลิลกิรมัต่อลติร พบว่า MT ที่
ความเขม้ขน้ 0.6 มลิลลิติรต่อลติร สามารถชกัน าใหเ้กดิการสลบไดเ้รว็กว่า MS-222 อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
แต่เวลาในการฟ้ืนสลบของปลาทีไ่ดร้บั MT 0.6 มลิลลิติร/ลติร และ MS-222 ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
(p<0.05)  
 ในการประเมนิประสทิธภิาพของแผ่นฟิล์มน ้ามนัหอมระเหยโกศจุฬาลมัพาที่เหมาะสมกบัการขนส่งลูกปลา
ทบัทมิ ผูว้จิยัไดท้ าการประเมนิระดบัความเขม้ขน้ของ MT ทีเ่หมาะสมในการชกัน าใหเ้กดิการสลบในระยะที ่1 เน่ืองจาก
เหมาะสมต่อการขนส่งปลาทีม่ชีวีติ [14] ผลการจ าลองขนส่ง พบว่า ความเขม้ขน้ของ MT ทีต่ ่าทีสุ่ดในการชกัน าใหเ้กดิ
การสลบในระยะที ่1 ภายในเวลา 5 นาท ีตลอดระยะเวลา 2 ชัว่โมง คอื ความเขม้ขน้ 0.05 มลิลลิติรต่อลติร โดยลกูปลา
ทบัทมิสามารถฟ้ืนสลบไดภ้ายในเวลา 10 นาท ีซึ่งสอดคล้องกบังานของ Becker et al., (2017) ที่รายงานว่าน ้ามนัเล
มอนเวอรบ์น่ีา (Aloysia triphylla) ทีค่วามเขม้ขน้ 25 ไมโครลติรต่อลติร  สามารถชกัน าให้ปลาดุกสลบตลอดระยะเวลา
จ าลองการขนสง่ 4 ชัว่โมง [15] จากนัน้ผูว้จิยัไดป้ระเมนิผลประสทิธภิาพการละลายน ้าของฟิลม์ยาสลบ พบว่าฟิลม์สตูร 
F75 ใหผ้ลรอ้ยละการละลายน ้ามากกว่าฟิลม์สตูร F100 และ F87.5  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) ดงันัน้ ฟิลม์สตูร 
F75 จึงเหมาะสมที่จะน ามาผลิตแผ่นฟิล์มยาสลบน ้ ามันหอมระเหยโกฐจุฬาลัมพา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Marismandani, (2020) ซึง่พบว่ายิง่ความเขม้ขน้ของโซเดยีมอลัจเินตลดลงประสทิธภิาพการละลายน ้าของแผ่นฟิลม์จะ
เพิม่ขึน้ นอกจากนี้การเพิม่กลเีซอรอลยงัเพิม่คุณสมบตักิารละลายน ้าของแผ่นฟิลม์ เน่ืองจากเป็นการเพิม่หมู่ฟังกช์นัไฮ
ดรอกซลิใหก้บัโมเลกุลของโซเดยีมอลัจเินตสง่ผลใหล้ะลายน ้าไดม้ากขึน้ [16]  
 เมื่อประเมนิประสทิธภิาพของแผ่นฟิลม์น ้ามนัหอมระเหยโกศจุฬาลมัพาทีเ่หมาะสมส าหรบัการขนส่งลูกปลา
ทบัทมิ พบว่า ฟิลม์สตูร F75 ทีค่วามเขม้ขน้ 0.5 กรมัต่อลติร มปีระสทิธภิาพในการชกัน าใหล้กูปลาทบัทมิเกดิการสลบใน
ระยะที่ 1 ตลอดการจ าลองการขนส่งในระยะเวลา 2 ชัว่โมง และสามารถฟ้ืนสลบในเวลา 10 นาท ีโดยไม่มกีารตาย
เกดิขึน้ระหว่างการทดลองและหลงัการทดลองเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ซึง่ผลการทดลองเป็นไปในทางเดยีวกนักบัการใช้
น ้ามนัหอมระเหยโกศจุฬาลมัพาส าหรบัขนสง่ ทัง้นี้เมื่อเปรยีบเทยีบฟิลม์สตูร F75 ความเขม้ขน้ 0.5 กรมัต่อลติร กบั MS-
222 ทีค่วามเขม้ขน้ 30 มลิลกิรมัต่อลติร พบว่า สามารถชกัน าใหเ้กดิการสลบในเวลา 5 นาท ีเช่นเดยีวกนั และเวลาทีใ่ช้
ในการฟ้ืนสลบของปลาทีไ่ดร้บัฟิลม์สตูร F75 กบั MS-222 ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) จงึสามารถ
สรุปไดว้่า แผ่นฟิลม์ยาสลบน ้ามนัหอมระเหยโกฐจุฬาลมัสตูร F75 มปีระสทิธภิาพเทยีบเท่ากบั MS-222   
ดงันัน้ MT มปีระสทิธภิาพในการชกัน าใหลู้กปลาทบัทมิเกดิการสลบส าหรบัการจดัท าหตัถการต่าง ๆ โดยความเขม้ขน้
ทีเ่หมาะสมคอื 0.6 มลิลลิติรต่อลติร เนื่องจากสามารถท าใหป้ลาสลบใน 5 นาทแีละฟ้ืนสลบในเวลา 10 นาท ีนอกจากน้ี 
ทัง้น ้ามนัหอมระเหยโกฐจุฬาลมัพาความเขม้ขน้ 0.05 มลิลลิติรต่อลติร และแผ่นฟิลม์ยาสลบความเขม้ขน้ 0.5 กรมัต่อ
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ลติร สามารถใชส้ าหรบัสลบลกูปลาทบัทมิขณะขนสง่เป็นเวลา 2 ชัว่โมงได ้และสามารถใชเ้ป็นยาสลบปลาทางเลอืกแทน
การใช ้MS-222 ทีเ่ป็นสารเคมสีงัเคราะห ์เพราะมคีวามปลอดภยัและไม่มปีลาตายหลงัจากไดร้บัยาสลบ โดยแผ่นฟิลม์
ยาสลบสามารถจดัเกบ็รกัษาได้ง่ายกว่ายาสลบในรูปน ้ามนัหอมระเหย ดงันัน้ แผ่นฟิล์มยาสลบน ้ามนัหอมระเหยโกศ
จุฬาลมัพาจงึมปีระสทิธภิาพในการใชเ้ป็นยาสลบส าหรบัขนส่งลูกปลาทบัทมิและสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิต่อไป โดยใน
อนาคตสามารถพฒันาวธิกีารเกบ็รกัษาเพื่อใหใ้ชไ้ดเ้ป็นระยะเวลานานขึน้ต่อไป  
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A cross-sectional study of trematode metacercariae in cyprinid fish from 
Ubolratana Reservoir, Khon Kaen Province, Thailand  

 
Nipawan Labbunruang,* Jeerawat Boonyai and Rawiwan Wakchaisong 

 
 
 

ABSTRACT  
  

Freshwater fish are the second intermediate host of liver flukes and intestinal flukes. Parasites are 
transmitted to humans through the consumption of traditional dishes cooked with raw Cyprinoid fish.  In our 
study, the prevalence of trematode metacercariae in Cyprinoid fish was investigated.  A total of 154 specimens 
of two cyprinid fish species, Henicorhynchus siamensis (n=112) and Puntioplites proctozystron (n=42) were 
obtained from Ubolratana Reservoir in Khon Kaen Province, Thailand, during July to October 2018. The samples 
were digested in a 0.25% pepsin-HCl solution and filtered through sieves. Metacercariae were observed under 
stereo and compound microscopes. H. siamensis was infected with a higher prevalence of metacercariae, 
20.53%, whereas P. proctozystron showed a 9.52% prevalence. A total of 1,506 metacercariae were found. 
The trematode species Haplorchis pumilio presented as the largest proportion of total metacercariae (33.06%). 
This cross-sectional study indicates that the residents in this area have a likelihood of parasite infection. 
However, larger sample sizes and longer study times are suggested.  
 
Keywords: Metacercariae, Cyprinoid fish 
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Introduction  
Trematodes are the causative agents of fish-borne parasitic zoonoses [1]. Fish-borne zoonotic 

trematodes are distributed in many countries, including Thailand, the Lao PDR, Cambodia, Korea, and Russia, 
among others. Trematodes are responsible for large numbers of human infections. The World Health 
Organization (WHO) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations reported that over 18 
million people worldwide were infected in 2002 [2]. Opisthorchiidae (human liver fluke) and Heterophyidae 
(intestinal flukes) are the major families of fish-borne zoonotic trematodes. The freshwater fish family, 
Cyprinidae, is involved in the trematode life cycle as a second intermediate host. Therefore, the consumption 
of raw fish or inadequately prepared fish dishes can generate infection. An explanation of the culturally rooted 
practices of raw fish consumption in Laos was presented by Xayaseng et al. (2013) [3]. They concluded that 
the health risks associated with ingesting raw fish dishes were rarely a concern of the consumers. In Thailand, 
raw fish dishes such as “Koi pla” and “Pla som” are also popular in the northeastern region [4 , 5]. 

Metacercariae, the infective stage of trematode, are found embedded in many parts of Cyprinoid fish 
such as the muscle, fins and head [6]. A study of metacercariae infected fish in Thailand was done that included 
the samples from Nakhon Ratchasima Province (51.9% of prevalence) [7], Mae Ngad and Mae Kuang Udomtara 
Reservoirs, Chiang Mai Province (83.9% and 74.2% of prevalence) [8], Li River, Lamphun Province (100% of 
prevalence) [9], Amnat Charoen Province (6.5 metacercariae/fish), Nakhon Phanom Province (4.3 MC/fish), 
Mukdahan Province (4.1 MC/fish), Khon Kaen Province (3.5 MC/fish), Si Sa Ket  Province (3.4 MC/fish) [10].  

There are several freshwater reservoirs in upper northeastern Thailand including Ubolratana Reservoir, 
Lam Pao Reservoir, Huay Luang Reservoir, and Lake Kud-Thing, among others. All of freshwater reservoir 
supplies fish to the local residents; fisheries are a major business in the local communities.  In this study, we 
focus on Ubolratana Reservoir which is surrounded by many villages. Freshwater fish are a major source of 
protein and a source of income for these villagers as these fish are sold in the local markets. There are previous 
reports indicated that the cyprinoid fish species Cyclocheilichthys armatus, Puntius orphoides, Hampala dispar, 
Henicorhynchus siamensis, Osteochilus hasselti, Puntioplites proctozysron and Puntius leiacanthus are 
commonly infected with metacercariae [7,10].  Thus, an understanding of the prevalence of metacercariae in 
cyprinoid fish from Ubolratana Reservoir will be advantageous for the residents and government public health 
organizations.  
 
Materials and Methods  
Sample collection 

1-2 kg samples of cyprinoid fish, totaling 112 of H. siamensis and 42 of P. proctozystron were 
purchased from local vendors several times from July to October 2018. All samples were kept in an icebox and 
immediately brought to the laboratory. Afterwards, fish species were classified by their morphology according 
to Saenjundaeng (2014) [11]. The number of each fish species was recorded, and their length were also 
measured.  
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Fish digestion and trematode metacercariae identification 
Individual fish was minced and mixed in a pepsin solution (0.25% in 1% HCl). The mixture was 

transferred to 50 ml centrifuge tubes, then incubated at 37 °C for 1 hour with manual mixing every 15 minutes.  
After that, the suspension was filtered through an 850 µm mesh size sieve. The flow was washed through the 
sieve with a 0.85% NaCl solution and allowed to precipitate in 50 ml centrifuge tubes. Then, the sediment of 
the sample was filtered through 300 µm sieves.  Next, it was washed with 0.85% NaCl and allowed to precipitate 
in 50 ml centrifuge tubes. The washing step was repeated until the solution was clear. The sediment was 
observed under a stereomicroscope. Each metacercariae specimen was prepared on a wet mount slide followed 
by examination under a compound light microscope. Morphological identification of trematode metacercariae, 
including the examination of the suckers, shape of juveniles, shape of the excretory bladder and ventrogenital 
sac, was used to classify the trematode species according to Sohn et al. (2009) [12]. 
 
Results  

A total of 154 cyprinoid fish samples were studied. The sample consisted of two species, 
Henicorhynchus siamensis (n=112) and Puntioplites proctozystron (n=42). The average length of P. 
proctozystron was 15.54 cm whereas H. siamensis was 11.56 cm. Images of these cyprinoid fish are shown in 
Table 1.  

 
Table 1. Cyprinoid fish samples obtain from Ubolratana reservoir from July-October 2018 

Cyprinoid fish Number of fish  Length (cm) Morphology 

Henicorhynchus siamensis 112 11.56 

 
 Puntioplites proctozystron  42 15.54 

 
Total 154 12.65*  

*Average length from 154 fishes 
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Examination of Metacercariae  
Metacercariae in our study were active metacercariae with internal juvenile movement. Images of their 

oral suckers, ventral suckers, ventrogenital sacs and excretory bladders are shown in Figure 1. The prevalence 
of infected fish is shown in Table 2. The proportions of infected samples were 20.53% and 9.52% in 
Henicorhynchus siamensis and Puntioplites proctozystron, respectively. The average number of metacercariae 
in H. siamensis was 61.57 metacercariae/fish while for another species, P. proctozystron, it was 22.50 
metacercariae/fish. For the prevalence of metacercariae species observed, the highest percentage was 
Haplorchis pumilio (33.06%), followed by Haplorchis taichui (12.28%), Haplochoides spp. (4.18%), Opisthorchis 
viverrini  (3.45%) Centrocestus  formosanus (0.33%) and unidentified species (46.68%). 

 
Table 2. Prevalence of infected cyprinoid fish and metacercariae species 

Cyprinoid fish Examined  Infected 

fish 

Prevalence Metacercariae species Total MC 

Number Ov Ht Hp Cf Hd Un 

H. siamensis 112 23 20.53 49 175 492 5 63 632 1,416 

P. proctozystron 42 4 9.52 3 10 6 - - 71 90 

 154 27  52 185 498 5 63 703 1,506 

Ov =  Opisthorchis viverrini, Ht = Haplorchis taichui, Hp = Haplorchis pumilio, Cf = Centrocestus formosanus   
Hd = Haplorchoides spp. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figure 1. Trematode metacercariae: A=O. viverrini, B = H.pumilio, C = C. formosanus, D = H. taichui 
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Conclusions and Discussion 
 In our cross-sectional study, there were 27 infected fish out of 154 samples. The prevalence of 
metacercariae was 20.53% and 9.52% in H. siamensis and P.  proctozystron, respectively. 1,506 metacercariae 
were found with an average number of 55.78 MC/fish. The largest proportion of metacercariae was in 
Heterophyidae (H. pumilio, H. taichui and Haplorchoides spp.) with 49.52%. Our result is consistent with a 
previous report by Nithikathkul and Wongsawad (2008) [8]. They indicated a high infection rate of Heterophyidae 
(Haplorchoides sp. and H. taichui) in cyprinoid fish (H. siamensis and P. proctozystron). In the present study, 
the fish species, H. siamensis, showed the highest infection intensity, 61.57 MC/fish. This was greater than the 
intensity found in H. siamensis in Chiang Rai Province (33.14 MC/fish) [13] and H. siamensis in Udon Thani 
Province (17.6 MC/fish) [14]. The higher intensity is possibly caused by seasonal fluctuations. Collection in the 
current study was done from July to October. The samples were collected monthly and 100% of the 
metacercariae in H. siamensis were found in October. The late rainy season and winter are peak season of 
metacercariae [13, 15]. Moreover, H. siamensis in our study was the most infected fish, which is in agreement 
with other reports from Thailand by Nithikathkul and Wongsawad (2008)[8] and Jitkham et al., (2020) [13].  Our 
results present the incidence of trematode infected fish in Ubolratana Reservoir. These findings are important 
data for public health organizations and the residents of this area since awareness of the dangers of raw fish 
consumption must be raised.  
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ความหลากชนิดของเหด็และราขนาดใหญ่ในป่าชมุชนบา้นนาตารอด 
ต าบลหาดง้ิว อ าเภอเมือง จงัหวดัอตุรดิตถ ์

 
นิรตัตศิยั  นนัทะชยั1,  กาญจนา  ตแิกว้1,  รตันาวด ี บวักลา้1  และกชกร ลาภมาก2* 

 
   
 

บทคดัย่อ 
 

 งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของเหด็และราขนาดใหญ่ในป่าชุมชนบ้านนาตารอด 
ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ ท าการเก็บตัวอย่างเห็ดและราขนาดใหญ่ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2563 น ามาศกึษาลกัษณะทางสณัฐานวทิยาเพื่อจดัจ าแนกชนิด ผลการส ารวจพบเหด็และราขนาดใหญ่ 
จ านวน 67 ตัวอย่าง จดัจ าแนกได้ 50 ชนิด 29 สกุล 19 วงศ์ 6 อนัดบั ซึ่งพบเห็ดในวงศ์ Marasmiaceae มากที่สุด 
จ านวน 10 ชนิด รองลงมาคือ Russulaceae จ านวน 6 ชนิด ดัชนีความหลากชนิด Shannon – Weiner’s index of 
diversity (H') มคี่าเท่ากบั 3.59 เหด็และราขนาดใหญ่ทัง้หมดสามารถระบุบทบาทหน้าทีใ่นระบบนิเวศได้ 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
เหด็ผูย้่อยสลายอนิทรยีสาร 32 ชนิด เหด็เอคโตไมคอรไ์รซา 15 ชนิด เหด็ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปลวก 2 ชนิด และเหด็
ปรสติ 1 ชนิด ผลจากการศกึษานี้แสดงให้เหน็ว่าป่าชุมชนบา้นนาตารอดยงัคงมคีวามอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมต่อการ
เจรญิเติบโตของเหด็และราขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ท าหน้าที่เป็น ผู้ย่อยสลายและเหด็เอคโตไมคอร์ไรซา จ านวนและ
ชนิดของเหด็และราขนาดใหญ่ทีพ่บสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูนี้ในการวางแผนอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ 
 
ค าส าคญั: ความหลากหลาย เหด็ ราขนาดใหญ่ ป่าชมุชน 
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Species Diversity of Mushrooms and Macrofungi at Ban Na Ta Rot  
Community Forest, Hat Ngiu Sub District, Muang District, Uttaradit Province 

 
Nirattisai Nantachai1 Kanjana Tikaew1 Rattanawadee Buakla1 and Kodchakorn Lapmak2* 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 The objective of this research is the study of species diversity of mushrooms and macrofungi at Ban 
Na Ta Rot community forest, Hat Ngiu Sub District, Muang District, Uttaradit Province. The samples of 
mushrooms and macrofungi were collected during July to September 2020. All of samples were identified based 
on morphological characteristics. Results of the survey revealed 67 samples of mushrooms and macrofungi 
belonging to 50 species, 29 genera, 19 families and 6 orders. The most common family was Marasmiaceae 
comprising 10 species followed by Russulaceae comprising 6 species. Diversity index (Shannon - Weiner’s 
index of diversity; H') is 3.59. All of mushrooms and macrofungi were able to identify their roles in the ecosystem 
into four groups, including, 32 species of saprophytic mushroom, 15 species of ectomycorrhizal mushroom, 2 
species of termite mushroom and 1 species of parasitic mushroom. The results of this study showed that Ban 
Na Ta Rot community forest was still fertile. It was suitable for the growth of most mushrooms and macrofungi 
that play role as saprophytes and ectomycorrhiza. The information of number and species of mushrooms and 
macrofungi that found in this study can be used for planning of conservation and utilization in the future. 
 
Keywords:  Diversity, Mushrooms, Macrofungi, Community Forest 
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บทน า 
 เหด็และราขนาดใหญ่ (Mushroom and Macrofungi) เป็นราชัน้สูงใน 2 ไฟลมั (Phylum) ได้แก่ ไฟลมัแอสโคไมโคตา 
(Phylum Ascomycota) และไฟลมัเบสดิโิอไมโคตา (Phylum Basidiomycota) เป็นสิง่มชีวีติทีไ่ม่สามารถสรา้งอาหารเองได ้
ซึง่การทีจ่ะเจรญิเตบิโตขึน้ไดต้อ้งอาศยัการดดูซมึแร่ธาตุและสารอาหารจากสิง่ทีย่ดึตดิหรอืเศษซากอนิทรยีสารในการสรา้ง
เสน้ใยจนก่อตวัขึน้เป็นดอกเหด็ รวมทัง้ต้องอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีม่ปัีจจยัทัง้อุณหภูม ิความชืน้เพยีงพอและความเป็น
กรดเป็นด่างของดนิทีเ่หมาะสม เหด็สามารถพบไดท้ัง้บนพืน้ดนิ บนเศษซากพชื ซากสตัว ์และเซลลข์องสิง่มชีวีติในพวก
พชืหรอืสตัวอ์ย่างแมลง [1] บทบาทของเหด็และราขนาดใหญ่ในระบบนิเวศแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มตามสิง่ทีเ่หด็และรา
ขนาดใหญ่เจรญิขึน้อยู่ ไดแ้ก่ 1) เหด็ผูย้่อยสลายอนิทรยีสาร (Saprophytic mushroom) เป็นกลุ่มเหด็ผูย้่อยสลายอนิทรยี
สารที่จะเจริญขึ้นบนซากสิง่มีชีวิต ได้แก่ ซากพืชอย่างเศษใบไม้แห้ง กิ่งไม้ ขอนไม้ผุ หรือซากสตัว์ ท าให้เกิดการ
หมุนเวยีนธาตุอาหารในระบบนิเวศจากสิง่มชีวีติที่ตายแล้ว 2) เหด็เอคโตไมคอร์ไรซา (Ectomycorrhiza mushroom) 
เป็นเหด็ทีอ่ยู่ร่วมกบัรากของพชื และ 3) เหด็ที่มคีวามสมัพนัธก์บัปลวก (Termite mushroom) 4) เหด็ที่เป็นปรสติกบั
สิง่มชีวีติอื่นๆ (Parasitic mushroom) เป็นเหด็ทีข่ ึน้อยู่บนล าตน้ กิง่หรอืกา้นของตน้ไมท้ีม่ชีวีติหรอืขึน้อยู่บนตวัแมลงท า
ใหพ้ชืและแมลงตายในทีส่ดุ [2] จากบทบาทดงักล่าวในระบบนิเวศเหด็จงึเป็นตวับ่งชีถ้งึความอุดมสมบรูณ์ของป่าไมไ้ด้ 

ป่าชุมชนบา้นนาตารอด ต าบลหาดงิว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ มขีนาดพืน้ทีเ่ท่ากบั 205 ไร่ ทีม่สีภาพ
เป็นป่าผสมระหว่างป่าเต็งรงักบัป่าเบญจพรรณ มพีรรณไม้หลกั ได้แก่ เต็ง รงั งิ้วป่า รกัใหญ่ สกั ยาง แดง และไผ่  
มีเห็ดป่ามากมายหลากหลายชนิด แต่ยงัไม่มีการศกึษารวบรวมขอ้มูลของเหด็และราขนาดใหญ่ในพื้นที่นี้ จึงท าให้ 
ยงัไม่ทราบชนิดและปรมิาณ การส ารวจชนิดของเหด็และราขนาดใหญ่ในครัง้นี้จะท าใหไ้ดข้อ้มลูเพื่อสนบัสนุนองคค์วามรู้
ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพของเหด็และราขนาดใหญ่ซึง่จะน าไปสูก่ารวางแผนอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้ 
 
อปุกรณ์และวิธีทดลอง 
 1.  การส ารวจและเกบ็ตวัอย่างเหด็ 
  1.1 ส ารวจและเกบ็ตวัอย่างเหด็และราขนาดใหญ่ในป่าชุมชนบ้านนาตารอด ต าบลหาดงิว้ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุตรดติถ ์ช่วงเดอืนกรกฎาคมถงึกนัยายน 2563 ท าการวางแปลงส ารวจแบบชัว่คราวขนาด 100 เมตร × 50 เมตร 
จ านวน 1 แปลง ด าเนินการส ารวจทัง้ 4 ครัง้ภายในแปลง จดบนัทกึบรเิวณทีพ่บเหด็ นิสยัในการเจรญิเตบิโต และแหล่งทีอ่ยู่
อาศยัเช่น บนพืน้ดนิ บนเศษซากใบไม ้บนเปลอืกต้นไมท้ีย่งัมชีวีติ บนจอมปลวก เพื่อจ าแนกบทบาทและหน้าทีข่องเหด็ใน
ระบบนิเวศ ประเภทของป่า ลกัษณะการเจรญิของเหด็ วดัขนาดของหมวก ความยาวกา้นของเหด็ เป็นตน้ พรอ้มบนัทกึ
รปูภาพสว่นประกอบทุกสว่นโดยใชก้ลอ้งถ่ายภาพ รวมถงึระยะการเจรญิของดอกเหด็ตัง้แต่ดอกอ่อนจนถงึดอกแก่  
  1.2 เก็บตัวอย่างเห็ดโดยใช้เสยีมหรือพลัว่ เก็บทุกส่วนประกอบของเห็ด น าเห็ดแต่ละชนิดใส่ในถุง
กระดาษเก็บแยกกนัป้องกนัการปะปนกนัของสปอร์ ก าหนดรหสั วนัเดือนปีและสถานที่ที่ส ารวจลงในถุงกระดาษ  
ทุกตัวอย่าง แล้วน ากลบัมายงัห้องปฏิบตัิการ ศึกษาลกัษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลกัษณะของสปอร์ เบสเิดียม  
ท าการบนัทึกและวาดภาพรูปร่างสปอร์ และท าการเก็บรกัษาตัวอย่างแห้งของเห็ดโดยน าตัวอย่างเห็ดไปอบแห้งใน
เครื่องอบลมรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ40 – 60 องศาเซลเซยีส เมื่อตวัอย่างแหง้แลว้น าไปเกบ็ไวใ้นถุงซปิลอ็คทีใ่ส่สารกนัความชืน้และ
เขยีนรหสัของตวัอย่างเหด็และวนัเดอืนปีทีเ่กบ็บนกระดาษบนัทกึขอ้มลูของตวัอย่างเหด็ 
 2.  วเิคราะหแ์ละจดัจ าแนกชนิดของเหด็ 
  ท าการจัดจ าแนกตัวอย่างเห็ดในระดับสกุลและชนิด โดยน าข้อมูลที่ท าการรวบรวมและบันทึกจาก
ภาคสนาม ลกัษณะสณัฐานวทิยาต่างๆ เทยีบกบัคู่มอืการจดัจ าแนก ตวัอย่างเช่น หนงัสอืความหลากหลายของเหด็และ
ราขนาดใหญ่ในประเทศไทย [3] หนังสอืบญัชรีายการทรพัยส์นิชวีภาพเหด็ [4] หนังสอืคู่มอืศกึษาความหลากหลายของเหด็ 
[2] เป็นตน้ 
 3.  การวเิคราะหข์อ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพของเหด็ 
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  3.1 ดชันีความหลากชนิดโดยค านวณจากสตูร Shannon – Wiener's index of diversity (H') [5] 
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เมื่อ S = จ านวนชนิดของเหด็ทัง้หมดในแปลงทีศ่กึษา 

 Pi = สดัสว่นระหว่างจ านวนของเหด็ชนิดที ่i ต่อจ านวนของเหด็ทัง้หมด 

 i = ชนิดที ่i ของเหด็ทีพ่บในพืน้ที ่(เมื่อ i = 1, 2, 3, … s) 

 
3.2 ดชันีความสม ่าเสมอของชนดิ (Equitability index) ตามสตูรของ Shannon's equitability (Evenness 

Index; EH) [6] 
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H'

HE =  

   
เมื่อ H' = ดชันีความหลากชนิด Shannon – Wiener’s index of diversity 

 S = จ านวนชนิดของเหด็ทัง้หมดในแปลงทีศ่กึษา 

 
ผลการทดลอง 

 จากการส ารวจความหลากหลายและเกบ็รวบรวมตวัอย่างเหด็และราขนาดใหญ่ทีพ่บในป่าชุมชนบา้นนาตา
รอด ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดติถ์ สามารถเก็บตวัอย่างเห็ดได้ทัง้หมด 67 ตวัอย่าง จดัจ าแนกได้ 50 ชนิด 
แบ่งเป็นชัน้ Basidiomycetes จ านวน 45 ชนิด 28 สกุล 18 วงศ ์5 อนัดบั และชัน้ Ascomycetes จ านวน 5 ชนิด อยู่ใน 1 สกุล 
1 วงศ์ 1 อนัดบั เห็ดที่พบมากที่สุดอยู่ในวงศ์ Marasmiaceae จ านวน 10 ชนิด เป็นเห็ดสกุล Marasmius จ านวน 6 ชนิด 
Marasmiellus จ านวน 3 ชนิด และ Gymnopus จ านวน 1 ชนิด รองลงมาเป็นเห็ดในวงศ์ Russulaceae จ านวน 6 ชนิด  
พบเหด็สกุล Russula จ านวน 4 ชนิด และ Lactarius จ านวน 2 ชนิด (ตารางที ่1 และ ภาพที ่1) เหด็และราขนาดใหญ่ทีส่ ารวจ
พบในป่าชุมชนบ้านนาตารอด มีค่าดัชนีความหลากชนิด Shannon – Weiner’s index of diversity (H') และดัชนีความ
สม ่าเสมอ Species evenness (EH) เท่ากบั 3.59 และ 0.92 ตามล าดบั เหด็และราขนาดใหญ่ทีพ่บทัง้หมดประกอบดว้ยเหด็ผู้
ย่อยสลายอนิทรยีสาร จ านวน 32 ชนิด เหด็เอคโตไมคอรไ์รซา 15 ชนิด เหด็ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปลวก 2 ชนิด และเหด็ทีเ่ป็น
ปรสติอกี 1 ชนิด ทัง้นี้พบว่าป่าชุมชนบา้นนาตารอด มสีภาพป่าเป็นป่าผสมระหว่างป่าเตง็รงักบัป่าเบญจพรรณ มพีรรณไม้
หลกั ไดแ้ก่ เตง็ รงั งิว้ป่า รกัใหญ่ สกั ยาง แดง และไผ ่มสีภาพภูมอิากาศทัว่ไปในเดอืนกรกฎาคมมอีากาศรอ้น เมื่อเริม่เดอืน
สงิหาคมจนถงึกนัยายนเป็นช่วงฤดูฝนสภาพอากาศทัว่ไปค่อนขา้งชืน้ อุณหภูมอิยู่ระหว่าง 26 – 29 องศาเซลเซยีส ความชืน้
สมัพทัธร์ะหว่าง 77 – 82  เปอรเ์ซน็ต ์สภาพดนิเป็นดนิร่วนปนทรายระดบัค่า pH ของดนิอยู่ระหว่าง 5.2 – 6.4 
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ตารางท่ี 1 แสดงชนิดของเหด็ราและขนาดใหญ่ในป่าชมุชนบา้นนาตารอด อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ ชื่อสามญั/ทอ้งถิน่ 
เดอืนทีพ่บ บทบาทใน

ระบบนิเวศ ก.ค. ส.ค. (1) ส.ค. (2) ก.ย. 

ชัน้ Ascomycetes       

อนัดบั Xylariales       

   วงศ ์Xylariaceae       

     Xylaria acuminatilongissima     ✓ Sap 

     Xylaria cubensis (Mont.) Fr.    ✓  Sap 

     Xylaria escharoidea   ✓ ✓ ✓ Sap 

     Xylaria hypoxylon  ✓ ✓   Sap 

     Xylaria longipes Nitschke  ✓ ✓  ✓ Sap 

ชัน้ Basidiomycetes       

อนัดบั Agaricales       

   วงศ ์Agaricaceae       

     Agaricus sp.1   ✓   Em 

     Agaricus sp.2    ✓  Em 

     Lepiota clypeolaris (Bull.ez Fr.) Kum. กา้นขนรุงรงั   ✓  Em 

   วงศ ์Clavariaceae       

     Ramariopsis kunzei (Fries) R.H. Petersen ปะการงัพุ่มขาว   ✓ ✓ Em 

   วงศ ์Coprinaceae       

     Coprinus sp.    ✓  Sap 

     Parasola sp.  ✓    Sap 

   วงศ ์Crepidotaceae       

     Crepidotus variabilis (Pers.) P.Kumm.   ✓   Sap 

   วงศ ์Entolomataceae       

    Entoloma sp.    ✓  Em 
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   วงศ ์Hymenogastraceae       

    Psilocybe sp.    ✓ ✓ Sap 

   วงศ ์Lycoperdaceae       

    Lycoperdon pusillum Fr. ลกูฝุ่ น  ✓   Sap 

     Lycoperdon pyriforme Schaeff. Ex Pers. ลกูฝุ่ นขอนไม ้   ✓  Sap 

   วงศ ์Marasmiaceae       

     Gymnopus sp.     ✓ Sap 

    Marasmiellus candidus   ✓   Sap 

     Marasmiellus sp.1   ✓   Sap 

    Marasmiellus sp.2   ✓   Sap 

     Marasmius haematocephalus     ✓  Sap 

     Marasmius jasminodorus     ✓  Sap 

 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงชนิดของเหด็ราขนาดใหญ่ในป่าชมุชนบา้นนาตารอด อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ ชื่อสามญั/ทอ้งถิน่ 
เดอืนทีพ่บ บทบาทใน

ระบบนิเวศ ก.ค. ส.ค. (1) ส.ค. (2) ก.ย. 

     Marasmius laticlavatus    ✓   Sap 

     Marasmius purpureostriatus Hongo  ดอกรกั  ✓   Sap 

     Marasmius siccus (Schwein.) Fr. เฟืองลอ้สสีม้   ✓  Sap 

     Marasmius sp.    ✓  Sap 

   วงศ ์Mycenaceae       

     Hemimycena sp.   ✓   Sap 

   วงศ ์Pleurotaceae       

     Hohenbuehelia petaloides (Bull. ex Fr.) Schulz นางรมป่าขาว  ✓   Sap 

   วงศ ์Strophariaceae       

     Gymnopilus sp.     ✓ Sap 
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   วงศ ์Tricholomataceae       

     Pseudoclitocybe cyathiformis   ✓   Sap 

     Termitomyces aurantiacus (Heim) Heim โคนปลวกสสีม้    ✓ ✓ Ter 

     Termitomyces sp. โคน    ✓ Ter 

อนัดบั Boletales       

   วงศ ์Boletaceae       

     Tylopilus nigropurpureus (Corner) Hongo ตบัเต่าด า   ✓  Em 

   วงศ ์Cantharellaceae       

     Cantharellus cibarius Fr. มนัปใูหญ่    ✓ Em 

     Cantharellus minor Peck มนัปเูลก็   ✓ ✓ Em 

   วงศ ์Sclerodermataceae       

     Scleroderma sp.     ✓ Em 

อนัดบั Phallales       

   วงศ ์Geastraceae       

     Geastrum triplex Jungh. ดาวดนิปลอกคอ   ✓  Sap 

     Geastrum saccatum Fr. ดาวดนิกลม    ✓ Sap 

อนัดบั Polyporales       

   วงศ ์Ganodermataceae       

     Ganoderma applanatum (Pers. Ex Wallr.) Pat. หชูา้ง    ✓ Pa 

   วงศ ์Polyporaceae       

     Hexagonia sp.   ✓   Sap 

    Lentinus fasciatus Berk. วงปีขอนไม ้ ✓    Sap 

     Lenzites sp.     ✓ Sap 

     Polyporus grammocephalus Berk. พดัใบลาน    ✓ Sap 

     Polyporus retirugis (Bres.) Ryv.  ✓ ✓   Sap 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงชนิดของเหด็ราขนาดใหญ่ในป่าชมุชนบา้นนาตารอด อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ ์

ช่ือวิทยาศาสตร ์ ชื่อสามญั/ทอ้งถิน่ 
เดอืนทีพ่บ บทบาทใน

ระบบนิเวศ 
ก.ค. ส.ค. (1) ส.ค. (2) ก.ย. 

อนัดบั Russulales       

   วงศ ์Russulaceae       

     Lactarius piperatus (L.) Pers. ขงิ   ✓  Em 

    Lactarius sp.    ✓  Em 

    Russula alboareolata Hongo น ้าแป้ง    ✓ Em 

    Russula delica Fr. หล่มขาว ✓ ✓ ✓ ✓ Em 

    Russula grata Britzelm.  หล่มกลิน่อลัมอนด ์   ✓  Em 

    Russula violeipes Quél.    ✓ ✓ Em 

*หมายเหตุ Sap = Saprophytic (เหด็ผูย้่อยสลาย); Em = Ectomycorrhiza (เหด็เอคโตไมคอรไ์รซา); Ter = Termite  
 (เหด็ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปลวก); Pa = Parasitic (เหด็ปรสติ) 
 

     

     

     

 
ภาพท่ี 1 เหด็และราขนาดใหญ่ทีพ่บในป่าชมุชนบา้นนาตารอด ต าบลหาดงิว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ ์

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

12 14 15 13 11 
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ภาพท่ี 1 (ต่อ) เหด็และราขนาดใหญ่ทีพ่บในป่าชมุชนบา้นนาตารอด ต าบลหาดงิว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ ์

 

1 X. acuminatilongissima 2 X. cubensis 
(Mont.) Fr. 

3 X. escharoidea 4 X. hypoxylon 

5 X.  longipes Nitschke 6 Agaricus sp.1 7 Agaricus sp.2 8 L. clypeolaris (Bull.ez Fr.) 
Kum. 

9 R. kunzei (Fries) R.H. 
Petersen 

10 Coprinus sp. 11 Parasola sp. 12 C. variabilis (Pers.) 
P.Kumm. 

13 Entoloma sp. 14 Psilocybe sp. 15 L. pusillum Fr.   

36 

31 32 33 34 35 

37 38 39 40 

26 27 28 29 30 

16 17 18 19 20 

21 25 24 22 23 
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16 L. pyriforme Schaeff. Ex 
Pers. 

17 Gymnopus sp. 18 M. candidus 19 Marasmiellus sp.1 

20 Marasmiellus sp.2 21 M. haematocephalus 22 M. jasminodorus 23 M. laticlavatus 

24 M. purpureostriatus 
Hongo 

25 M. siccus (Schwein.) 
Fr. 

26 Marasmius sp. 27 Hemimycena sp. 

28 H. petaloides (Bull. ex 
Fr.) Schulz 

29 Gymnopilus sp. 30 P. cyathiformis 31 T. aurantiacus (Heim) 
Heim 

32 Termitomyces sp. 33 T. nigropurpureus 
(Corner) Hongo 

34 C. cibarius Fr. 35 C. minor Peck 

36 Scleroderma sp. 37 G. triplex Jungh. 38 G. saccatum Fr. 39 G. applanatum (Pers. 
Ex Wallr.) Pat. 

40 Hexagonia sp.       
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ภาพท่ี 1 (ต่อ) เหด็และราขนาดใหญ่ทีพ่บในป่าชมุชนบา้นนาตารอด ต าบลหาดงิว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ ์

 
41 L. fasciatus Berk. 42 Lenzites sp. 43 P. grammocephalus 

Berk. 
44 P. retirugis (Bres.) Ryv. 

45 L. piperatus (L.) Pers. 46 Lactarius sp. 47 R. alboareolata Hongo 48 R. delica Fr. 

49 R. grata Britzelm. 50 R. violeipes Quél.     

 
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการศกึษาความหลากหลายของเหด็และราขนาดใหญ่ในป่าชุมชนบา้นนาตารอด อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถึงเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 พบว่าป่าชุมชนบ้านนาตารอดนี้มสีภาพป่าเป็นป่าผสมระหว่าง  
ป่าเตง็รงักบัป่าเบญจพรรณ มพีรรณไมห้ลกั ไดแ้ก่ เตง็ รงั งิว้ป่า รกัใหญ่ สกั ยาง แดง และไผ่ สภาพดนิเป็นดนิร่วนปนทราย 
เหด็และราขนาดใหญ่ทีพ่บในป่าชุมชนบา้นนาตารอดครัง้นี้ม ี50 ชนิด ส่วนมากพบเหด็วงศ ์Marasmiaceae จ านวน 10 ชนิด 
มคี่าดชันีความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ (H') เท่ากบั 3.59 เห็ดและราขนาดใหญ่ทัง้หมดแบ่งตามบทบาท
หน้าทีใ่นระบบนิเวศไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ เหด็ผูย้่อยสลายอนิทรยีสาร 32 ชนิด เหด็เอคโตไมคอรไ์รซา 15 ชนิด เหด็ทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัปลวก 2 ชนิด และเหด็ทีเ่ป็นปรสติ 1 ชนิด  
 เห็ดและราขนาดใหญ่จ านวนทัง้หมด 67 ตัวอย่าง สามารถจัดจ าแนกได้ 50 ชนิด จัดอยู่ใน 2 ชัน้ คือ 
Ascomycetes (ไฟลัม Ascomycota) จ านวน 5 ชนิด และ Basidiomycetes (ไฟลัม Basidiomycota) จัดจ าแนกได้        
45 ชนิด 28 สกุล 18 วงศ ์5 อนัดบั โดยเหด็ทีพ่บมากทีสุ่ด คอื เหด็ทีอ่ยู่ในไฟลมั Basidiomycota ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของฉันทนา รุ่งพทิกัษ์ไชย (2553) [7] ไดร้ายงานว่าส ารวจพบเหด็ 2 ไฟลมั คอื Ascomycota พบ 3 ชนิด และ Basidiomycota 
พบ 48 ชนิด ในหุบเขานางพญา จงัหวดัยะลา แต่จ านวนชนิดของเหด็ทีพ่บจากการศกึษานี้มมีากกว่าการส ารวจของฉันทนา  
รุ่งพทิกัษ์ไชย ทัง้นี้อาจเนื่องสภาพป่าทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนี้ยงัพบเหด็วงศ ์Marasmiacea มากทีสุ่ด จ านวน 10 ชนิด 
สอดคลอ้งกบั แหลมไทย อาษานอก และคณะ (2562) [8] ทีร่ายงานว่าพบเหด็ในวงศ ์Marasmiaceae มากทีส่ดุ จ านวน 
7 ชนิด ในพืน้ทีป่่าเตง็รงั มหาวทิยาลยัแม่โจ ้– แพร่ ซึง่มสีภาพเป็นป่าเตง็รงัเช่นเดยีวกบัพืน้ทีท่ีส่ ารวจในงานวจิยันี้ สว่น
ดชันีความหลากหลาย (H') มคี่าเท่ากบั 3.59 ซึง่มากกว่ารายงานของ ศุทธนิี ไชยแกว้ และคณะ (2563) [9] ทีพ่บค่าดชันี
ความหลากชนิดของเหด็ในป่าเตง็รงั สถานีวจิยัสิง่แวดล้อมสะแกราช จงัหวดันครราชสมีา ระหว่า งเดอืนกนัยายนถงึ
พฤศจกิายน 2558 (ปลายฤดูฝน) เท่ากบั 2.67 ทัง้นี้อาจเนื่องจากช่วงเวลาในการเกบ็ตวัอย่างเหด็ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ใน

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 
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งานวจิยันี้พบเหด็จ านวนมากในการเกบ็ปลายเดอืนสงิหาคม (2) อยู่ในช่วงฤดฝูน จงึสง่ผลใหปั้จจยัแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
เจรญิของเหด็ เช่น อุณหภูม ิความชืน้สมัพทัธข์องอากาศ ปรมิาณน ้าฝน และค่าความเป็นกรดด่างของดนิแตกต่างกนัไปดว้ย 
 เหด็และราขนาดใหญ่ทีพ่บระบุบทบาทหน้าทีใ่นระบบนิเวศไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ยเหด็ผูย้่อยสลายอนิทรยีสาร 
32 ชนิด เหด็เอคโตไมคอร์ไรซา 15 ชนิด เหด็ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัปลวก 2 ชนิด และเหด็ที่เป็นปรสติ 1 ชนิด ซึ่งเหด็ 
ผูย้่อยสลายอนิทรยีสารมากทีส่ดุ ทัง้นี้เน่ืองจากในแปลงทีท่ าการส ารวจพืน้ดนิถูกคลุมไปดว้ยเศษใบไม ้กิง่ไมท้ีท่บัถมกนั
จ านวนมาก ซึง่เป็นปัจจยัหลกัในบทบาทหน้าทีข่องเหด็กลุ่มนี้ รองลงมาเป็นเหด็เอคโตไมคอรไ์รซา 15 ชนิด เนื่องจาก
สภาพป่าทีย่งัสมบูรณ์และมพีรรณไมท้ีเ่ป็นพชือาศยัของเหด็เอคโตไมคอรไ์รซาไดห้ลายชนิด เช่น เตง็ รงั สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของกชกร ลาภมาก และคชรตัน์ ภูฆงั (2558) [10] ทีไ่ดศ้กึษาความหลากหลายของเหด็ราขนาดใหญ่ในอุทยาน
แห่งชาติล าน ้าน่าน จงัหวดัอุตรดติถ์ ที่พบเห็ดผู้ย่อยสลายอินทรียสารมากที่สุด นอกจากนี้ยงัมปัีจจยัที่ส่งเสรมิการ
เจรญิเตบิโตของเหด็และราขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ความชืน้สมัพทัธ ์อุณหภูม ิสภาพของดนิ และความเป็นกรด-ด่างของดนิ 
ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้พบว่า ความชืน้สมัพทัธร์ะหวา่ง 77 – 82  เปอรเ์ซน็ต ์อุณหภูมอิยู่ระหว่าง 26 – 29 องศาเซลเซยีส 
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายระดับค่าความเป็นกรด – ด่างหรือ pH ของดินอยู่ระหว่าง 5.2 – 6.4  สอดคล้องกบั
งานวจิยัของพทิกัษ์ วงษ์ชาล ี(2552) [11] ทีไ่ดศ้กึษาความหลากหลายทางชวีภาพของเหด็ป่าในป่าเบญจพรรณ เขตอุทยาน
แห่งชาตภิูพาน จงัหวดัสกลนคร พบทัง้เหด็ทีเ่กดิในดนิ ซากใบไม ้ขอนไมแ้หง้ เกดิบนดนิและทีอ่ื่นๆ ซึง่สภาพแวดลอ้มที่
พบเหด็ในป่าเบญจพรรณ มคีวามชืน้สมัพทัธอ์ยู่ที ่68 – 96  เปอรเ์ซน็ต์ อุณหภูมริะหว่าง 28 – 35 องศาเซลเซยีส ความ
เป็นกรด – ด่างของดนิ (pH) อยู่ระหว่าง 4.0 – 7.8 ซึง่ปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ นี้ส่งผลใหส้ ารวจพบชนิดและปรมิาณของเหด็
แตกต่างกันไปตามสภาพป่าและฤดูกาล ดังนัน้ หากต้องการรักษาความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่  
จงึจ าเป็นตอ้งรกัษาระบบนิเวศของป่าและสงัคมของพชืดว้ยเช่นกนั 
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การศึกษาเบือ้งต้นเก่ียวกบัการเจริญของกุ้งเต้นบรูพา (Floresorchestia buraphana) 
 

ปิยาพร หมื่นฤทธิ1์, กรอร วงษ์ก าแหง2 และพงษ์รตัน์ ด ารงโรจน์วฒันา1* 
 

 

     บทคดัย่อ 

กุ้ ง เต้นบูรพา  (Floresorchestia buraphana Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana and Pattaratumrong, 
2016) เป็นกุ้งเต้นบกชนิดใหม่ของโลก ที่มรีายงานการค้นพบอย่างเป็นทางการในเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  มี
ความน่าสนใจเนื่องจากอาศัยตามพื้นดินชายตลิ่งบริเวณสระน ้ า พบแพร่กระจายทัว่ไปในมหาวิทยาลัยบูรพา 
ท าการศกึษาในระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 ถึง เดอืนมกราคม 2564 เกบ็ตวัอย่างโดยใช้กบัดกัคอืกล่องพลาสตกิ 
ขนาด 9.5x15 ตารางเซนตเิมตรกบัแอลกอฮอล ์70-75 % ตัง้ไว ้3 ชัว่โมง ผลการศกึษาการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนและ
ระยะฟักตวัของไข ่พบตวัเมยีมถุีงอุม้ไข ่อุม้ตดิกบัสว่นทอ้ง ออกลกูเป็นไข ่จ านวนเฉลีย่ 4-10 ฟอง การเจรญิเตบิโตของ
ตวัอ่อนแบ่งไดเ้ป็น 4 ระยะไดแ้ก่ 1.ไม่เหน็ตา, 2.เริม่เหน็ตา, 3.เริม่มปีลอ้งตวั, 4.มรียางคเ์หมอืนตวัเตม็วยั ตวัอ่อนในแต่
ละรอบของการตัง้ทอ้งมกีารพฒันาไม่พรอ้มกนั ในบางเดอืนพบตวัอ่อนสองระยะในตวั การศกึษาการเจรญิเติบโตของตวั
อ่อนของกุ้งเต้นในครัง้นี้อาจน าไปใช้ประโยชน์ในการเป็นชวีดชันีของระบบนิเวศในมหาวทิยาลยับูรพาและบรเิวณ
ขา้งเคยีงในอนาคต 

 

ค าส าคญั: การพฒันาตวัอ่อน, กุง้เตน้บรพูา 
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Preliminary study on the embryonic development of Buraphana amphipod 
(Floresorchestia buraphana) 

 
Piyaporn Muenrit1, Koraon Wongkamhaeng2 and Pongrat Dumrongrojwattana1* 

 
 

ABSTRACT 
 

Floresorchestia buraphana Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana and Pattaratumrong, 2016 was firstly 
described in November 2016. The amphipods were commonly found in swamps at Burapha University and 
adjacent areas. Further study on the amphipod's postembryonic developments was investigated from February 
2020 to January 2021. The sampling was carried out by alcohol trap to explorer. Results of studies on embryo 
growth and incubation period Found a female with an egg-carrying bag Carried next to the abdomen The 
average number of eggs is 4-10 eggs. The amphipod development was classified into four stages: 1. without 
eyes, 2. eyes fully developed, 3. segment developed, 4. subadult. The result revealed that each brood's 
embryonic development was not synchronized, which two stages were found in the same brood. The monitoring 
on amphipod development is useful as a bioindicator baseline data for Burapha University and adjacent areas. 

 

Keywords: Embryonic development,  burapha amphipod  
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บทน า 
กุ้ง เต้นบูรพา (Floresorchestia buraphana Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana and Pattaratumrong, 

2016) เป็นกุง้เต้นบก (land-hopper) ชนิดใหม่ของโลก กุง้เต้นชนิดนี้ ตัง้ชื่อใหก้บัมหาวทิยาลยับูรพา เนื่องจากคน้พบ
ครัง้แรกในพืน้ทีบ่รเิวณมหาวทิยาลยั และเป็นเกยีรตแิก่มหาวทิยาลยับูรพา  ซึ่งกุง้เต้นบูรพามคีวามน่าสนใจเนื่องจาก
อาศยัตามพืน้ดนิชายตลิง่บรเิวณสระน ้า  พบแพร่กระจายทัว่ไปในมหาวทิยาลยับรูพา กุง้เต้นบูรพาอาศยัอยู่ใตด้นิ หลบ
ใต้ซากพชื หรอืพบอาศยัอยู่ในไม้ผุ กุ้งเต้นกลุ่มนี้กนิซากพชืและสาหร่ายเป็นอาหารหลกั [1] มบีทบาทส าคญัในทาง
นิเวศวทิยาในการหมุนเวยีนสารอาหารใน detrital food chain [2]  และกุง้เต้นยงัเป็นอาหารที่ส าคญัของผู้ล่าทีม่ขีนาด
ใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นปลานกและสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม (Wildish, 1988) [3] การศกึษาทีผ่่านมายงัมกีารศกึษาอยู่น้อย โดย
สว่นใหญ่เป็นการศกึษาลกัษณะสณัฐานวทิยา ดงันัน้การศกึษาวจิยัการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนของกุง้เตน้บรพูาในครัง้นี้ 
เป็นขอ้มลูต่อยอดจากการศกึษาทีผ่่านมาและอาจน าไปใชป้ระโยชน์ในการเป็นชวีดชันีของระบบนิเวศในอนาคต 
 
วตัถปุระสงค ์

เพื่อศกึษาการเจรญิของตวัอ่อนกุง้เตน้บูรพาทีพ่บ บรเิวณสระน ้าคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 
 
อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

เกบ็ตวัอย่างกุง้เต้นบูรพาในระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ถงึ เดอืนมกราคม 2564 เกบ็ตวัอย่างทุกๆ เดอืน 
โดยใช้กบัดกั กล่องพลาสติก ขนาด 9.5x15 ตารางเซนติเมตรกบัแอลกอฮอล์ 70-75 % ตัง้ไว้ 3 ชัว่โมง จากนัน้เกบ็
รกัษาตวัอย่างโดยการดองตวัอย่างดว้ยแอลกอฮอล ์ 70-75 % เพื่อน ามาศกึษาต่อในหอ้งปฏบิตั ิโดยน าตวัอย่างมาท า
การนับจ านวนตวัเมยีทีอุ่ม้ไข ่จ านวนฟองไข่ทีพ่บ ศกึษาการเจรญิของตวัอ่อนและระยะฟักตวัของไขใ่นระยะต่างๆ ของ
กุง้เตน้บรูพา ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์สเตอรโิอ บนัทกึขอ้มลู 
 

ผลการทดลอง 
จากการศกึษาการเจรญิของตวัอ่อนกุง้เต้นบรูพา (Floresorchestia buraphana) พบตวัเมยีทีอุ่ม้ไข่จ านวน 23 

ตวักุง้เตน้ทีม่ตีวัอ่อนในระยะที ่1 ระยะไม่เหน็ตาไดเ้กอืบทุกเดอืนทีท่ าการศกึษายกเวน้เดอืนกรกฎาคม 2563 และพบสงู
ที่สุดในเดอืนตุลาคม 2563 ส่วนกุ้งเต้นทีม่ตีวัอ่อนระยะที ่2 เริม่เหน็ตาพบได้ในเดอืนกุมภาพนัธ ์เมษายน กรกฎาคม 
และสงิหาคม 2563 กุง้เต้นทีม่ตีวัอ่อนระยะที ่3 พบไดเ้พยีงเดอืนเดยีวคอืกรกฏาคม 2563 และพบกุง้เต้นระยะที ่4 ทีม่ี
รยางคเ์หมอืนตวัเตม็วยั ในเดอืนกรกฎาคมและตุลาคม 2563 เหน็ไดว้่าในรอบปีจะพบกุง้เต้นทีม่ตีวัอ่อนทุกระยะไดใ้น
เดอืนตุลาคม 2563 (ตาราง1 และ ภาพที1่-4) 
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ตาราง 1 แสดงระยะการเจรญิของตวัอ่อนกุง้เตน้บรูพา (Floresorchestia buraphana) 
เดอืน 

 

ระยะการเจรญิของตวัอ่อนกุง้เตน้บรูพา 

1.ไม่เหน็ตา  2.เริม่เหน็ตา  3.เริม่มปีลอ้งตวั 4.มรียางคเ์หมอืน
ตวัเตม็วยั 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 1 1   

มนีาคม พ.ศ. 2563 1    

เมษายน พ.ศ. 2563 1 1   

พฤษภาคม พ.ศ. 2563 1    

มถุินายน พ.ศ. 2563 1    

กรกฎาคม พ.ศ. 2563  1 1 1 

สงิหาคม พ.ศ. 2563 1 1   

กนัยายน พ.ศ. 2563 1    

ตุลาคม พ.ศ. 2563 2 1 1 1 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 1    

ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1    

มกราคม พ.ศ. 2564 1    

หมายเหตุ ตวัเลข หมายถงึ จ านวนตวัเมยีทีอุ่ม้ไขท่ีม่รีะยะการเจรญิของตวัอ่อน 
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ภาพที ่1 ระยะการเจรญิของตวัอ่อนกุง้เตน้บรูพา (Floresorchestia buraphana) A ระยะไม่เหน็ตา B ระยะเริม่เหน็ตา 

  C ระยะเริม่มปีลอ้งตวั Dระยะทีม่รียางคเ์หมอืนตวัเตม็วยั  

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนของกุ้งเต้นบรูพา (Floresorchestia buraphana) พบว่า การ

เจรญิเตบิโตของตวัอ่อนแบ่งไดเ้ป็น 4 ระยะไดแ้ก่ 1.ไม่เหน็ตา, 2.เริม่เหน็ตา, 3.เริม่มปีลอ้งตวั, 4.มรียางคเ์หมอืนตวัเตม็
วยั และพบตวัอ่อนในแต่ละรอบของการตัง้ทอ้งมกีารพฒันาไม่พรอ้มกนั ในบางเดอืนพบตวัอ่อนสองระยะในแม่เดยีวกนั 
แสดงว่าไขเ่จรญิเตบิโตไม่พรอ้มกนั 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการศกึษาการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนของกุง้เต้นบูรพากบักุง้เต้น Platorchestia monodi  
ซึง่อยู่ในวงศเ์ดยีวกนั พบว่าในการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนของกุง้เต้นบรูพาแบ่งไดเ้ป็น 4 ระยะคอื 1.ไม่เหน็ตา ,2.เริม่
เหน็ตา ,3.เริม่มปีลอ้งตวั,4.มรียางคเ์หมอืนตวัเตม็วยั ยงัพบตวัอ่อนในแต่ละรอบของการตัง้ทอ้งมกีารพฒันาไม่พรอ้มกนั 
ในบางเดอืนพบตวัอ่อนสองระยะในแม่เดยีวกนั ในขณะที ่Platorchestia monodi  มกีารเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนแบ่งได้
เป็น 5 ระยะ 1. ระยะไข่เป็นทรงกลม 2. ระยะแกสทรูเลชนั 3. ระยะมเีนื้อเยื่อกบัหุม้ตวัอ่อน 4. ระยะเริม่มเีมด็สตีา 5. 
ระยะอวยัวะสมบรูณ์พฒันาด ีแต่ไม่พบตวัอ่อนทีม่กีารพฒันาไม่พรอ้มกนั Salman et al.(2018) [4] เมื่อเปรยีบเทยีบใน
เรื่องของการผสมพนัธุ ์พบว่ากุง้เตน้ทัง้สองชนิดน้ี ตวัเมยีจะมไีขต่ลอดทัง้ปีซึง่บ่งชีว้่าการผสมพนัธุเ์ป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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ด้วยขอ้จ ากดัด้านจ านวนของไข่ ควรเพิม่ระยะเวลาในการศกึษาใหถ้ี่ขึน้ เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลง ให้ไดข้อ้มูลที่
ถูกตอ้ง แม่นย ามากขึน้  
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การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระของผกัไผแ่ปรรปู 
 

นชัชา หนกัตือ้, ฐติกิา ธรรมยา, ขวญัจริา จนัต๊ะค า,  
วราภรณ์ อยูอ่นิทร ์และพชัราวรนิทร ์เรอืนโต* 

 
 
 

บทคดัย่อ 
  

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาฤทธิต์้านอนุมูลอสิระของผกัไผ่ (Polygonum odoratum Lour.) เพื่อพฒันา
ผงชาผกัไผ่ส าหรบัการบรโิภคเน่ืองจากเป็นพชืที่มสีารออกฤทธิท์างชวีภาพทีม่ปีระโยชน์ และศกึษาวธิกีารเตรยีมชา 
ตลอดจนการชงชาทีท่ าใหไ้ดร้บัประโยชน์จากการดื่มชามากทีสุ่ด โดยทดสอบฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของผงผกัไผ่อบแหง้ 
3 ขนาดที่แตกต่างกนัด้วยวธิี 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay โดยวดัค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 517 นาโนเมตร เพื่อค านวณค่า half maximal inhibitory concentration (IC50) พบว่าค่า IC50 ของผงชาขนาดเลก็ 
(<1.0 mm.) ขนาดกลาง (1.0-4.0 mm) และ ขนาดใหญ่ (>4.0 mm) เท่ากบั 92.45, 97.38 และ 99.42 mg/ml. ตามล าดบั 
และเวลาในการชงทีเ่หมาะสมคอื 3-5 นาทซีึง่ใหค้่า IC50 96.77, 90.44 และ 76.19 mg/ml. ตามล าดบั โดยเป็นเวลาทีม่ี
ประสทิธภิาพในการตา้นอนุมลูอสิระดกีว่าการชงโดยใชเ้วลา 1-2 นาทอีย่างมนียัส าคญั นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาปรมิาณ
คลอโรฟิลล ์a และ b ทีส่กดัไดจ้ากผกัไผ่ดว้ยอะซโิตนเขม้ขน้ 99.5% พบว่ามคี่าเท่ากบั 0.29 และ 1.39 mg/gFW  
 
ค าส าคญั :  ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ, คลอโรฟิลล,์ Polygonum odoratum Lour., ชา 
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Antioxidant effect of tea powder from Polygonum odoratum Lour. 
Natcha Naktue, Thitika Tammaya, Kwanjira Jantakam,  

Waraporn Yooin, Patcharawarin Ruanto* 
 
 
 

Abstract 
  

This research aimed to study antioxidant effects of Phak phai (Polygonum odoratum Lour.) whether it 
had potential for a new Phak phai product development and to create a guideline of herbal tea drinking that 
enhanced its beneficial properties. Different 3 powder sizes of Phak phai leaves were tested with 2, 2-Diphenyl-
1-picrylhydrazyl (DPPH) assay. The absorption at a wavelength of 517 nm was measured to calculate the half 
maximal inhibitory concentration (IC50). It was found that IC50 values of tea powder of small (<1.0 mm), medium 
(1.0-4.0 mm) and large (> 4.0 mm) sizes were 92.45, 97.38 and 99.42 mg / ml, respectively. The appropriate 
brewing time was 3-5 minutes with IC50 equal to 96.77, 90.44 and 76.19 mg/ml respectively, providing 
significantly better antioxidant capacities than those of less brewing time (1-2 minutes).The content of chlorophyll 
a and b extracted from Phak phai by 99.5% concentrated acetone were 0.29 and 1.39 mg/gFW, respectively.  
 
Keywords:  Antioxidant activity, Chlorophyll, Polygonum odoratum Lour., Tea 
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Introduction 
At the present, a variety of medicinal plants are widely used either as supplement products or for 

common illness treatment rather than synthetic drugs in the market due to demand for toxic chemical reduction. 
Thailand is a country rich in plant species with high nutritional values and bioactivity. Some are good sources 
of antioxidants which help to slow down aging. Therefore, these plants can be an alternative choices as 
ingredients in beneficial natural food supplements. Local species are tolerant, rich in bioactive substances and 
grow well in the local environment. Health benefits and bioactivities extracted from these vegetables should be 
investigated, especially for commonly consumed local vegetables in order to develop a healthy food supplement. 
Values can be added as well to enhance its capability. 

Free radicals are unstable substances that can react quickly to molecules in the body, such as fat, 
protein, the genetic material. Under normal conditions, cells haves molecules or atoms with a pair of electrons. 
In the circumstance that the body has lost electrons, it generates free radicals that cause the molecules to 
become unbalanced and leads to cell damage caused by an oxidative stress which is associated with the 
occurrence of many diseases, such as coronary heart disease (arteriosclerosis), cancer, and skin wrinkle [1]. 
Antioxidants help neutralize or eliminate these free radicals that arise from internal oxidative reactions from 
digestion, exposure to stimulators (air pollution, tobacco smoke, germs, dusts, UV exposure) and even from 
respiration. The body has mechanisms to regulate free radicals and their effects. If free radicals are formed in 
the lipid bilayer of the cell membrane, vitamin E plays a role. If it occurs in the cytoplasm, vitamin C serves an 
antioxidant role as it dissolves well in water. These substances can be found in many fruits and vegetables [2]. 
Reports from clinical and epidemiological studies have confirmed that fruits, vegetables, whole grains, and 
various medicinal plants are important food sources of antioxidants that can help reduce the risk of many 
diseases caused by free radicals [3]. 

Some local vegetables found in Chiang Rain province are full of nutrients and potentially provide natural 
treatment properties. Phak phai (Polygonum odoratum Lour.) is a plant with slender leaves and a strong smell. 
It belongs in the family Polygonaceae. It has internodes like those of bamboos, with long oval and sharp leaves. 
It grows well in humid areas and swampy plain rivers. Both tips and young leaves throughout the trunk has a 
spicy taste and can be consumed. Moreover, it has medicinal properties to relieve gas pain, cure indigestion, 
and also contains high phosphorus and vitamin A, C, calcium as well as antioxidants. It was found that fresh 
leaves of Phak phai had many beneficial substances. This research focuses on bioactive properties of Phak 
phai, antioxidation effect in particular, to increase its values to be potentially launched as a new herbal tea 
product to enhance the consumers' antioxidant capacities. 
 
Methods  
Sample preparation 

Plant samples of Phak phai (Polygonum odoratum Lour.) from Bandu district, Chiang Rai province, 
were rinsed with water, then baked in a hot air oven at 60 °C for 24 hours and blended thoroughly. Then, the 
samples were sifted through a sieve of different powder sizes to make small (<1.0 mm), medium (1.0-4.0 mm) 
and large (>4.0 mm) tea powder. Pulp sachets containing 2 g of Phak phai were sealed using an electric bag 
sealer. Tea bags were stored in a dry and clean container for further experiment. 
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Preparation of plant extract for antioxidant activity analysis 
The 100 ml of hot water (100 °C) was poured into a tea cup containing a pulp sachet of dried vegetable 

powder. The tea bag was left to soak in water for 5 minutes. 
Antioxidant activity evaluation by DPPH radical scavenging assay. 

The sample extract was diluted with methanol using 2-fold serial dilution method to prepare 2.34 mg / 
ml, 4.69 mg / ml, 9.38 mg / ml, 18.75 mg / ml, 37.50 mg / ml, 75 mg / ml, 150 mg / ml, 300 mg / ml and 600 
mg / ml concentrations. Then, 500 μl diluted tea of each concentration was mixed with 1,500 μl of 0.1 mM 
DPPH solution, and left in the dark at room temperature for 30 minutes. The absorbance at 517 nm wavelength 
was measured with a UV-Visible Spectrophotometer to determine the percentage of anti-oxidant activity (% 
inhibition) using following formula [4]. 

 
% Radical Scavenging = [(Acontrol - Asample)/Acontrol] x 100 

When;      Acontrol  = Absorbance at 517 nm of control 
                               Asample  = Absorbance at 517 nm of sample 
 
Inhibitory Concentration (IC) is the value of concentration that the substance has potency of X % 

inhibition. IC50 is the intensity of an experimental substance that is effective in inhibiting free radicals at 50%. 
In this study, IC50 was calculated to determine the half maximal inhibitory concentration which was the median 
of effectiveness used to evaluate the test.  

 
Determination of chlorophyll A and chlorophyll B contents 

The 1,000 mg of Phak phai leaves was thoroughly ground, and mixed with 20 ml of 99.5% concentrated 
acetone until the plant tissue turned white. Solution was then filtered to separate the residues and the volume 
was adjusted with acetone to obtain 30 ml solution. The absorbance at wavelength of 645 and 663 nm was 
measured to determine the quantity of extracted chlorophyll a, b and total chlorophyll using following formulas 
[5]. 

Chlorophyll a    = [ 12.7 (OD663 ) - 2.69(OD645) ] x V/1000 x w 
                    Chlorophyll b    = [ 22.9 (OD645 ) - 4.68(OD663) ] x  V/1000 x w 
                   Total chlorophyll  = [ 20.2 (OD645 ) + 8.02(OD663) ] x  V/1000 x w 
                             When;      v = volume of solution (ml) 

w = weight of sample (g) 
OD = absorbance 
 

Results 
DPPH assay was used to study antioxidant properties of Polygonum odoratum Lour. Three different 

plant powder sizes were tested for % inhibition to evaluate antioxidant activity of different concentration including 
2.34 mg / ml, 4.69 mg / ml, 9.38 mg / ml, 18.75 mg / ml, 37.50 mg / ml, 75 mg / ml, 150 mg / ml, 300 mg / ml 
and 600 mg / ml. Then, correlation between tea concentrations and antioxidant activities were obtained. The 
IC50 values were found to be in a rage of 92.45 – 99.42 mg / ml. Tea of small, medium and large powder sizes 
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had antioxidant activities of 92.45, 97.38 and 99.42 mg / ml respectively which showed no significant difference 
at a level of 0.05 as shown in Table 1. 
 
Table 1: Antioxidant activities of Phak phai at different powder sizes. 

Powder 

sizes 

Regression equations IC50 (mg/ml) Antioxidant capacities 

(µM TE/g) 

< 1.0 mm 

y = 0.425x + 4.6669; R² = 0.9889 

y = 0.4057x + 10.522; R² = 0.9441 

y = 0.5129x + 12.363; R² = 0.9734 

92.45 ± 17.16a 0.92 

1.00 - 4.0 
mm 

y = 0.3849x + 2.814; R² = 0.9977 

y = 0.4368x + 7.818; R² = 0.979 

y = 0.5109x + 12.713; R² = 0.9668 

97.38 ± 24.81a 0.87 

 > 4.0 mm 

y = 0.4757x + 3.5422; R² = 0.9936 

y = 0.4526x + 2.333; R² = 0.9966 

y = 0.49x + 3.3164; R² = 0.9892 

99.42 ± 5.25a 0.85 

Note: Same letters vertically mean no significant difference at the 0.05 level. 
 

Study on the effect of the size of plant powder showed that the smallest one had the lowest average 
IC50 indicating that it had the highest antioxidant capacity (0.92 µM TE/g). Therefore, the small powder size 
should be the best option when ones want to receive antioxidant benefits from tea drinking. The small powder 
size (<1 mm) was further used to determine the effect of tea brewing time by DPPH assay method. It was found 
that the brewing time of 3, 4, 5 minutes (IC50 = 96.77, 90.44, 76.19 respectively) showed the best antioxidant 
activity with antioxidant capacities of 0.88, 0.94 and 1.12 µM TE/g respectively, which were significantly more 
than those of 1 and 2 minute brewing time (p < 0.05) as shown in Table 2. 
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Table 2: Effect of tea brewing time on antioxidant activity of Phak phai tea 
Brewing time (min) IC50 (mg/ml) Antioxidant capacities (µM TE/g) 

1 234.65 ± 3.14a 0.36 

2 160.43 ± 6.63b 0.53 

3 96.77 ± 13.96c 0.88 

4 90.44 ± 13.51c 0.94 

5 76.19 ± 12.26c 1.12 

Note: Different letters vertically mean significant difference at the 0.05 level. 
 

To determine chlorophyll a and chlorophyll b contents of the sample plant. Phak phai was extracted 
using 20 ml of 99.5% concentrated acetone. Absorbance at wavelengths of 645 and 663 nm were measured 
to calculate the amount of chlorophyll a and chlorophyll b. The mean values of chlorophyll a, chlorophyll b and 
total chlorophyll from 3 iterations are shown in Table 3. There was a statistically significant difference between 
chlorophyll a and chlorophyll b. The content of chlorophyll b was higher in quantity (1.39 ± 0.004 mg/gFW), 
followed by chlorophyll a (0.29 ± 0.004mg/gFW). The total chlorophyll was 1.68 ± 0.004 mg / gFW. 
 
Table 3: Chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll from Phak phai  

Chlorophyll content (mg/gFW) 
chlorophyll a chlorophyll b total chlorophyll 
0.29 ± 0.004 1.39 ± 0.004 1.68 ± 0.004 

 
Conclusions and Discussion 

In this research, the antioxidant property of Phak phai (Polygonum odoratum Lour.) was studied with 
DPPH assay because it is a way in which active ingredients can directly react with free radicals and it is the 
most widely used method. DPPH was used as a chemical free radical that absorbed light at the maximum 
wavelength of 517 nm, making it visible purple. When the DPPH solution reacted with substances that had 
antioxidant activity, the purple color of the solution turned yellow, resulting in reduced light absorption. Thus, 
the reduction of free radicals, DPPH, was a measurable index of antioxidant activity of the test substance [6, 7]  

Among 3 powder sizes of Phak phai, the smallest powder size (<1.0 mm) was found to have the best 
antioxidant capacity than the medium and large ones at the same brewing time. The smaller molecule size had 
the greater total surface area, resulting in more contact area with water, thus it is faster for the solvent to 
dissolve important substances [8]. It was found that the brewing time after 2 minutes had the highest antioxidant 
activity, with IC50 equal to 76.19 milligrams per milliliter. This indicated that longer duration of brewing gave the 
greater dissolution of the antioxidant. However, antioxidant level did not increase significantly after 3 minute as 
the results of 3, 4 and 5 minute brewing showed no significant difference (p> 0.05). 
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In addition, it was reported that drying the tea with heat could stop oxidation as well as the reactions 
by hydrolytic enzymes, thus preventing degradation of phenolic compounds which had a relatively high 
antioxidant activity in the plant. Drying also caused a Maillard reaction that generated new compound known 
as melanodins or Maillard reaction products (MRPs). These compounds had antioxidant properties. Heat 
destroyed plant cell walls, resulting in the release of vital substances from the matrix within the cells [9].  
Moreover drying process could help to preserve the tea. The results corresponded to the work of Hajimehdipoor 
(2012) that the heat helped raising activity of antioxidants and even increased the phenolic compounds of some 
plants, such as Mentha piperita, Mentha spicata and Thymus vulgaris [10].  Activity expansion could be caused 
by other types of compounds which were produced as by-products induced by heat, and also had capabilities 
of antioxidant activity [11]. Therefore, it might be said that Phak phai should undergo drying to generate more 
or valuable anti-free radical agents.  

Chlorophyll is a compound found in green parts of plants, most commonly in leaves where light energy 
is captured to generate chemical energy during photosynthesis. Chlorophyll also helps prevent halitosis and 
constipation, helps in detoxification and wound healing. Chlorophylls and their derivatives also had antioxidant 
activities. Apart from chlorophylls, Polygonum odoratum contains other types of antioxidants including rutin, 
catechins, quercetin, kampferol and isorhamnatin [12]. 
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ผลของระยะเวลาการอบแห้งต่อปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด 

ปริมาณเบต้าแคโรทีนและฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระในฟักทอง 

ณฐัพร ผวิมา, พรทติา พใิจ และ พทัธชยั ป่ินนาค* 

 

บทคดัย่อ 

  ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne) มเีบตา้แคโรทนีและสารอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ 
สามารถผลติเป็นฟักทองผงและน าไปเป็นสว่นผสมของอาหารได ้ การวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาผลของระยะเวลา
ในการอบทีเ่หมาะสมส าหรบัการท าฟักทองผง ท าการประเมนิปรมิาณฟีนอลกิทัง้หมด ปรมิาณสารเบตา้แคโรทนี และ
ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของฟักทองสายพนัธุก์ารคา้จ านวน 3 สายพนัธุท์ีป่ลกูและจ าหน่ายในจงัหวดัอุตรดติถ ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์
ทองอ าไพ (TP) พนัธุค์างคก (KK) และพนัธุข์า้วตอก (KT) พบวา่ ทัง้ 3 สายพนัธุม์ปีรมิาณเบตา้แคโรทนีอยู่ในช่วง 0.872-
3.193 mg/gFW โดยพนัธุ ์TP มปีรมิาณเบตา้แคโรทนีมากทีส่ดุ ท าการอบฟักทองพนัธุท์องอ าไพ (TP) ทีอุ่ณหภมู ิ55 
องศาเซลเซยีส เป็นระยะเวลา 36, 48, 60 และ 72 ชัว่โมง พบวา่ปรมิาณเบตา้แคโรทนีเพิม่ขึน้เมื่อเพิม่ระยะเวลาในการ
อบ ฟักทองทีผ่่านการอบเป็นระยะเวลา 60 ชัว่โมง มฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระเพิม่ขึน้ 2.3 เท่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัฟักทองที่
ผ่านการอบเป็นระยะเวลา 36 ชัว่โมง แต่มปีรมิาณฟีนอลกิทัง้หมด และเบตา้แคโรทนีไม่แตกต่างกนั ซึง่มคีวามเหมาะสม
ต่อการน าไปแปรรปูฟักทองผง 

 

ค าส าคญั:  ฟักทองอบแหง้ สารตา้นอนุมลูอสิระ เบตา้แคโรทนี  
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Effect of Drying Period on Total Phenolic Content, Beta-Carotene Content and 
Antioxidant Capacity of Pumpkin  

Nattaporn Peuwma1 Pornthita Pijai1 and Pattachai Pinnak1* 

 

ABSTRACT 

  Pumpkin  (Cucurbita moschata Duchesne) contains beta-carotene and good to our health can 
be processed to pumpkin powder. The aim of this research was to study the effect of drying period on total 
phenolic content, beta carotene content and antioxidant capacity of commercial pumpkin that cultivate and sell 
in Uttaradit province consist of 3 verities; Thong am-pai (TP) line, Kang Kok (KK) line and Koaw Tok (KT) line 
revealed that all pumpkin line had beta-carotene content from 0.872-3.193 mg/gFW. TP line had the highest 
beta-carotene. Constant drying at 55o Celsius for 36, 48, 60 and 72 hours, the results showed that beta-carotene 
content was increased by increasing drying periods.  Drying for 60 hours was suitable to use for dried pumpkin 
and enhanced the antioxidant capacity by 2.3-fold compare with dried pumpkin with drying for 36 hours but no 
significant difference was found in among the total phenolic content and beta-carotene content. 

 

Keywords:  Dried Pumpkins, antioxidant, beta-carotene 
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บทน า 

ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne) เป็นพชืลม้ลุกปีเดยีว ล าตน้เป็นเถายาวเลือ้ยตามพืน้ดนิ มอีายุการ
เพาะปลกูสัน้ สามารถเพาะปลกูไดทุ้กจงัหวดัของไทยในดนิทีม่กีารระบายน ้าไดด้แีละมแีร่ธาตุอาหารสมบรูณ์กจ็ะท าให้
ผลผลติดยีิง่ขึน้ จงัหวดัอุตรดติถม์เีกษตรกรปลกูฟักทองและมผีลผลติฟักทองในแต่ละเป็นจ านวนมาก ฟักทองเป็นพชืผกั
ทีม่รีาคาถูกและน ามาประกอบอาหารไดห้ลากหลาย เน้ือฟักทองมปีระโยชน์ต่อร่างกายมวีติามนิเอสงูช่วยบ ารุงผวิพรรณ
และถนอมสายตา มสีารกลุ่มแคโรทนีอยด ์ไดแ้ก่ เบตา้แคโรทนี เป็นตน้ เบตา้แคโรทนีมฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระ ป้องกนัการ
เกดิมะเรง็กระเพาะอาหาร [1] ลดโอกาสเสีย่งในการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจในหนูทดลองได ้ [2] การบรโิภคอาหารทีม่ี
ปรมิาณเบตา้แคโรทนีสงูจะชว่ยป้องกนัการเกดิเนื้องอกและโรคหลอดเลอืดและหวัใจในคน [3] ในเนื้อฟักทองสด 100 
กรมั สามารถมปีรมิาณเบตา้แคโรทนีไดถ้งึรอ้ยละ 0.074 นอกจากนี้จากการศกึษาของ Abuelgassim and Showayman 
[4] ใหห้นูกนิอาหารทีม่สีว่นผสมของฟักทองเป็นเวลา 37 วนั พบว่าสามารถช่วยเพิม่ปรมิาณไขมนัทีม่คีวามหนาแน่นใน
ตวัสงู (HDL) ไดเ้บตา้แคโรทนีเมื่อโดนย่อยสลายทีต่บัแลว้จะไดว้ติามนิเอ ซึง่ร่างกายสามารถน าไปใชส้รา้งโรดอปซนิใน
ดวงตาสว่นเรตนิาได ้ ท าใหด้วงตาสามารถในการมองเหน็ในเวลากลางคนืไดด้ขีึน้ แลว้ยงัลดความเสือ่มของเซลลล์กูตา 
ลดความเสีย่งต่อการเป็นตอ้กระจกอกีดว้ย ภูวไนย และคณะ [5] รายงานปรมิาณเบตา้แคโรทนีในฟักทองจ านวน 10 สาย
พนัธุ ์ในจ านวนนี้มฟัีกทอง 6 สายพนัธุ ์ปรมิาณสารเบตา้แคโรทนีในเนื้อสดสงูประมาณ 0.779-1.101 มลิลกิรมัต่อน ้าหนกั
สด 100 กรมั จากการส ารวจสายพนัธุฟั์กทองส าคญัทีป่ลกูในจงัหวดัอุตรดติถม์จี านวน 3 สายพนัธุ ์ ไดแ้ก่ ทองอ าไพ 
คางคก และ ขา้วตอก 

ปัจจบุนัไดก้ารน าฟักทองมาแปรรปูใหเ้ป็นแป้งฟักทอง หรอื ฟักทองผง เพื่อน าไปผลติ เป็นสว่นประกอบของ
อาหาร หรอื ทดแทนสว่นผสมของอาหารบางชนิด อาท ิทารต์ [6] คุกกี ้[7] นอกจากนี้วรวลญัช ์[8] ไดศ้กึษาการน าแป้ง
ฟักทองมาพฒันาเป็นฟักทองแผน่ทอดกรอบทดแทนแป้งมนัฝรัง่ ซึง่การทดแทนแป้งฟักทองในอตัราสว่นรอ้ยละ 25-75 
ช่วยใหค้่าเน้ือสมัผสัทีแ่สดงความแขง็ของฟักทองแผ่นขึน้รปูมคีา่ลดลง ญาณิศา และคณะ [7] สามารถใชแ้ป้งฟักทอง
ร่วมกบัแป้งจากธญัพชืชนิดต่าง ๆ เพื่อพฒันาเป็นผลติภณัฑแ์ครกเกอรฟั์กทองปลอดกลเูตน โดยปรมิาณแป้งทีไ่ดจ้าก
ฟักทองผงมปีรมิาณแป้งรอ้ยละ 22.47 เมื่อเทยีบจากน ้าหนกัสด [5] ขณะทีก่ารศกึษาอย่างแพรห่ลาย Usha et al. [9] 
พบว่าเมื่อน าฟักทองมาแปรรปูเป็นแป้ง และน ามาเป็นสว่นผสมของอาหารเหลว ท าใหเ้น้ือสมัผสั รสชาต ิและคุณค่าทาง
โภชนาการสงูขึน้ วธิ ู และคณะ [10] ศกึษาสภาวะการท าฟักทองอบแหง้เพื่อใชเ้ป็นสว่นประกอบในผลติภณัฑอ์าหาร 
พบว่าการใชอุ้ณหภมูติ ่า (50 องศาเซลเซยีส) มผีลต่อการเปลีย่นแปลงของสมีากกว่าอุณหภูมสิงู (70 องศาเซลเซยีส) 
มนญัญา และคณะ [11] รายงานว่าการท าฟักทองแหง้แบบถาด ซึง่เป็นวธิกีารทีม่ตีน้ทุนต ่า ท าไดง้่าย เมื่อน าฟักทองที่
ผ่านการท าแหง้แบบถาดมาใชใ้นการผลติเป็นอาหารทางสายใหอ้าหารส าเรจ็รปูชนิดดืม่ส าหรบัผูป่้วยเบาหวานชนิดที ่ 2 
นัน้ยงัคงลกัษณะทีด่ ี การแปรรปูฟักทองผงเป็นวธิทีีด่วีธิหีนึ่งทีช่่วยระบายผลผลติฟักทอง ซึง่จะชว่ยลดความเสยีหายที่
เกดิในระหว่างรอจ าหน่าย และยงัคงคุณประโยชน์ของฟักทองตามธรรมชาต ิ รวมถงึน าไปเป็นสว่นผสมในอาหารต่าง ๆ 
แลว้ไมท่ าใหคุ้ณลกัษณะของอาหารเปลีย่นแปลงไป 

ดงันัน้ในการวจิยันี้เพื่อศกึษาผลของระยะเวลาในการอบทีเ่หมาะสมส าหรบัการท าฟักทองผง เปรยีบเทยีบ
ปรมิาณฟีนอลกิ ปรมิาณสารเบตา้แคโรทนี อกีทัง้ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระหลงัการอบ เพื่อเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ และเป็นแนว
ทางการแปรรปูผลผลติฟักทองในจงัหวดัอุตรดติถใ์หเ้พิม่มลูค่าและการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

 การคดัเลือก และเตรียมตวัอย่างฟักทอง 

 คดัเลอืกฟักทอง 3 สายพนัธุ์ ได้แก่ ทองอ าไพ (TP) คางคก (KK) และขา้วตอก (KT) เกบ็เกี่ยวผลผลติเมื่อ
อายุ 60-70 วนั หลงัติดดอก น ้าหนักผลเฉลี่ย 3-5 กโิลกรมั จากแปลงเกษตรในจงัหวดัอุตรดติถ์ในเดือนตุลาคม น า
ตัวอย่างผลฟักทองดงักล่าวมาล้างท าความสะอาด และแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลฟักทองออกจากกนั ได้แก่    
เน้ือผล เปลอืกผล และเมลด็ น าเน้ือฟักทองสดมาตดัเป็นชิน้ใหม้ขีนาดเลก็ลง ชัง่น ้าหนกัสด 10 กรมั เตมิน ้ากลัน่ในอตัรา 
2 สว่นต่อน ้าหนกัสด 1 สว่น จากนัน้น าไปปัน่ใหล้ะเอยีดดว้ยเครื่องบดสมุนไพร (ยีห่อ้ Gerwell รุ่น GM700) เป็นเวลา 2 
นาท ีบดซ ้าจ านวน 2 รอบ ท าเน้ือฟักทองบดละเอยีดใสใ่นหลอดปัน่เหวีย่งทีม่ฝีาปิด ปัน่เหวีย่งดว้ยความเรว็ 3,000 รอบ
ต่อนาท ีเป็นเวลา 10 นาท ีทีอุ่ณหภูมหิอ้ง จากนัน้เกบ็ส่วนสารละลายเพื่อน าไปวเิคราะห์สารฟีนอลกิทัง้หมด และฤทธิ ์
ตา้นอนุมลูอสิระดว้ยวธิ ีDPPH 

 ส าหรบัการศกึษาผลของระยะเวลาการอบลมรอ้นต่อการสรา้งสารฟีนอลกิทัง้หมด และฤทธิต์้านอนุมูลอสิระ
ของฟักทองพันธุ์ทองอ าไพ (TP) น าเนื้อฟักทองมาตัดเป็นชิ้นหนาเท่า ๆ กันคือ กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 2x2x0.2 
เซนตเิมตร วางเรยีงชัน้เดยีวบนถาดสแตนเลส น าไปอบแหง้ดว้ยตูอ้บลมรอ้น (ยีห่อ้ BINDER รุ่น ED-56) ทีอุ่ณหภูม ิ55 
องศาเซลเซยีส นานเป็นเวลาแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 36, 48, 60 และ 72 ชัว่โมง บนัทกึน ้าหนกัก่อนและหลงัการอบ ค านวณ
รอ้ยละการสญูเสยีน ้าหนกัไดจ้ากสมการดา้นล่าง 

  รอ้ยละการสญูเสยีน ้าหนกั = (น ้าหนกัก่อนอบ - น ้าหนกัหลงัอบ) / น ้าหนกัก่อนอบ x 100 

จากนัน้น าชิน้ส่วนฟักทองทีผ่่านการอบแหง้แลว้ไปบดเป็นผงละเอยีดดว้ยโกร่งบดยา  และเตรยีมสารสกดัฟักทองโดย
ด าเนินการเช่นเดยีวกบัวธิกีารขา้งตน้ 

 

 การวิเคราะหป์ริมาณฟีนอลิกทัง้หมด 

 วเิคราะหป์รมิาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมดเปรยีบเทยีบกบัสารละลายมาตรฐานกรดแกลลกิ (gallic acid)  
โดยดดัแปลงวธิกีารจาก Aksoy et al. [12] เตรยีมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลกิละลายดว้ยเมทานอล ความเขม้ขน้
สุดท้าย 100, 50, 25, 12.5 และ 6.25 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร เติมสารละลายโฟลนิ-ซโิอเคาทู (Folin and Ciocalteu’s 
phenol reagent : water = 1 : 9, v/v) ปริมาตร 1,500 ไมโครลิตร และเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 
เขม้ขน้ 15 กรมัต่อลติร ปรมิาตร 1,200 ไมโครลติร จากนัน้ปิเปตสารสกดัปรมิาตร 300 ไมโครลติร น าไปบ่มในทีม่ดื 
นาน 30 นาท ีวดัค่าดดูกลนืแสงที ่750 นาโนเมตร ดว้ยเครื่อง UV-VIS Spectrometer (ยีห่อ้ PG Instruments รุ่น T90+)  
ค านวณค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกจากสมการของกราฟมาตรฐานแกลลิก รายงานปริมาณฟีนอลิกในหน่วย
มลิลกิรมัสมมลูของกรดแกลลคิต่อน ้าหนกัตวัอย่างฟักทองสด 100 กรมั (mgGAE/100gFW)  

 

 การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 

 การทดสอบฤทธิต์้านอนุมูลอสิระ โดยวธิ ีDPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) [13] น าสารสกดัฟักทอง
ปรมิาตร 750 ไมโครลติร เตมิสารละลาย DPPH ความเขม้ขน้ 0.2  มลิลโิมลาร ์ปรมิาตร 1,500 ไมโครลติร น าไปบ่มที่
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อุณหภูมิห้องและมืดเป็นเวลา 30 นาที จากนั ้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 515 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง  UV-VIS 
Spectrometer (ยีห่อ้ PG Instruments รุ่น T90+) โดยใชส้ารละลายมาตรฐานเคอรซ์ตินิเป็นกลุ่มควบคุม ค านวณรอ้ยละ
การก าจดัอนุมลูอสิระ DPPH ไดจ้ากสมการดา้นล่าง 

  รอ้ยละการยบัยัง้ = (Acontrol - Atest) / Acontrol x 100  

    Atest  = ค่าดดูกลนืแสงของตวัอย่างเมื่อผสมกบั DPPH 

    Acontrol = ค่าการดดูกลนืแสงของสารละลายน ้ากลัน่ในกลุ่มควบคุม 

 

 การวิเคราะหป์ริมาณเบต้าแคโรทีน 

 วเิคราะหป์รมิาณสารเบตา้แคโรทนีในสารสกดั โดยดดัแปลงมาจากวธิกีารของ ภูวไนย และคณะ [5] โดยน า
เนื้อของฟักทองสดและผงแหง้ปรมิาณ 5 กรมั บดละเอยีดและสกดัดว้ยตวัท าละลายอะซโิตน ปรมิาตร 20 มลิลลิติร ใน
หลอดปัน่เหวีย่งตกตะกอนแบบมฝีาปิด  น าไปเขย่าดว้ยเครื่องเขย่า (ยีห่อ้ Labtech รุ่น LSI-3016R) เป็นเวลา 20 นาท ี
ปัน่เหวีย่งตกตะกอนที ่3,000 รอบ/นาท ีเป็นเวลา 5 นาท ีจากนัน้เกบ็สว่นสารละลายเกบ็ทดลองปิดฝาสนิท และน าสว่น
ตะกอนสกดัซ ้าดว้ยตวัท าละลายอะซโิตน (ท าซ ้า 2 ครัง้) น าไปวดัค่าดูดกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 454 นาโนเมตร ดว้ย
เครื่อง UV-VIS Spectrometer (ยี่ห้อ PG Instruments รุ่น T90+) ค านวณปริมาณเบต้าแคโรทนีจากกราฟมาตรฐาน 
ความเขม้ขน้สุดท้าย 1.5625, 3.625, 6.25, 12.5, 25 และ 50 มลิลกิรมัต่อมลิลติร รายงานผลเป็นหน่วยมลิลกิรมัต่อ
น ้าหนกัฟักทองสด 100 กรมั (mg/100gFW) 

 

 การวิเคราะหข์้อมูล 

 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของสารออกฤทธิส์ าคัญจากตัวอย่างฟักทอง โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of variance) (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new 
multiple range test (DMRT) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะหท์างสถติสิ าเรจ็รปู 

 

ผลการทดลอง 

ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด ปริมาณเบต้าแคโรทีน และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในผลฟักทองสด 

จากการวเิคราะหป์รมิาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมด พบว่ามคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
อย่างไรกต็ามสารสกดัจากฟักทองพนัธุค์างคก (KK) มปีรมิาณฟีนอลกิทัง้หมดมากทีส่ดุ (0.47±0.07 mgGAE/100gFW) 
(ตารางที ่1) 

จากการวเิคราะหป์รมิาณเบตา้แคโรทนี พบว่าสารสกดัจากฟักทองพนัธุท์องอ าไพ (TP) มปีรมิาณเบตา้แคโร-  
ทนีสงูทีส่ดุ (3.193±0.003 mg/100gFW) ขณะทีพ่นัธุข์า้วตอก (KT) และพนัธุค์างคก (KK) มปีรมิาณเบตา้แคโรทนีน้อย 
กว่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(1.705±0.010 และ 0.872±0.002 mg/100gFW ตามล าดบั) (ตารางที ่1) 
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ผลการทดสอบฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระโดยการก าจดัอนุมลูอสิระ DPPH พบว่า ตวัอย่างสารสกดัจากเนื้อฟักทอง
พนัธุ ์KT มรีอ้ยละการยบัยัง้อนุมลูอสิระสงูทีส่ดุ เท่ากบั 15.68±2.81 (ตารางที ่1) 

 

ตารางท่ี 1 ปรมิาณฟีนอลกิทัง้หมด เบตา้แคโรทนี และฤทธิก์ าจดัอนุมลูอสิระ DPPH ในผลฟักทองสด 

พนัธุ์ 
ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด 

(mgGAE/100gFW) 
ปริมาณเบต้าแคโรทีน (mg/100gFW) 

ร้อยละการก าจดัอนุมูลอิสระ DPPH  

KT 0.39±0.12ns  1.705±0.010b 15.68±2.81a 

TP 0.38±0.07ns 3.193±0.003a 10.21±0.28b 

KK 0.47±0.07ns 0.872±0.002c   9.63±1.12b 

หมายเหต ุ   ค่าเฉลีย่ ± สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน, n = 3 

a, b, c ตวัอกัษรทีแ่ตกต่างกนัในสดมภเ์ดยีวกนั หมายถงึ แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 

ns หมายถงึ ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าาคญัทางสถติ ิ(p>0.05)  

 

 ผลของระยะเวลาการอบแห้งต่อปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด ปริมาณเบต้าแคโรทีน และฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระของฟักทองพนัธุอ์ าไพ 

 จากผลการศกึษาการอบฟักทองทีร่ะยะเวลาแตกต่างกนั พบว่าการสญูเสยีน ้าหนักหลงัการอบไม่แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิอย่างไรกต็ามการสญูเสยีน ้าหนักหลงัการอบ มแีนวโน้มมากทีสุ่ดในตวัอย่างฟักทองทีอ่บเป็น
ระยะเวลา 36 และ 60 ชัว่โมง โดยสูญเสยีน ้าหนักร้อยละ 19.18±0.45 และ 19.28±0.48 ตามล าดบั ขณะที่การอบที่
ระยะเวลาการอบ 72 ชัว่โมง จะมกีารสญูเสยีน ้าหนกัน้อยทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 17.41±0.35 (ตารางที ่2) จากการวเิคราะห์
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ฟักทองที่ผ่านการอบเป็น
ระยะเวลา 60 ชัว่โมง (TP60) มปีรมิาณฟีนอลกิทัง้หมดสูงที่สุด เท่ากบั 0.65±0.02 mgGAE/gDW ในท านองเดยีวกนั
ปรมิาณเบต้าแคโรทนีจากฟักทองทีผ่่านการอบไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิซึง่มปีรมิาณเบต้าแคโรทนีอยู่
ในช่วง 2.088-3.114 mg/100gDW อย่างไรกต็ามจากการทดสอบฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระโดยการก าจดัอนุมลูอสิระ DPPH 
พบว่า รอ้ยละการก าจดัอนุมูลอสิระ DPPH มแีนวโน้มสงูขึน้ตามระยะเวลาการอบทีเ่พิม่ขึ้น โดยการอบทีร่ะยะเวลา 72 
ชัว่โมง มคี่าสงูทีส่ดุ (29.76±6.17) (ตารางที ่2) 
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ตารางท่ี 2 ผลของการอบต่อปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด เบต้าแคโรทีน และฤทธ์ิก าจดัอนุมลูอิสระ DPPH จาก
ฟักทอง 

ตวัอย่าง 
ระยะ 

เวลาอบ (ชัว่โมง) 

ร้อยละการสูญเสีย
น ้าหนัก 

ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด 

(mgGAE/100gDW) 

ปริมาณเบต้า  

แคโรทีน  

(mg/100gDW) 

ร้อยละการก าจดัอนุมูล

อิสระ  

DPPH  

TP36 36 19.18±0.45ns  0.40±0.09 ns   2.155±0.716 ns  12.74±1.49b 

TP48 48 18.12±0.48 ns  0.51±0.07 ns 2.088±0.723 ns  16.18±2.51b  

TP60 60 19.28±0.48 ns  0.65±0.02 ns  2.175±0.579 ns   28.69±7.29a 

TP72 72 17.41±0.35 ns  0.40±0.03 ns  3.114±0.942 ns   29.76±6.17a 

หมายเหต ุ   ค่าเฉลีย่ ± สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน, n = 3 

a, b ตวัอกัษรทีแ่ตกต่างกนัในสดมภเ์ดยีวกนั หมายถงึ แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 

ns หมายถงึ ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าาคญัทางสถติ ิ(p>0.05) 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 จากการวิเคราะห์ปริมาณเบต้าแคโรทีนในฟักทองทัง้ 3 สายพนัธุ์ พบว่าเนื้อผลฟักทองสดทุกสายพนัธุ์มี
ปรมิาณเบตา้แคโรทนีค่อนขา้งสงูเมื่อเปรยีบเทยีบกบัฟักทองสายพนัธุล์กูผสมจ านวน 10 สายพนัธุ ์ซึง่มปีรมิาณเบตา้แค
โรทนีในเนื้อสดอยู่ระหว่าง 0.33-1.10 mg/100g FW [5] โดยในการศกึษานี้ฟักทองพนัธุท์องอ าไพ (TP) มปีรมิาณเบตา้
แคโรทนีมากทีส่ดุ (3.193±0.010 mg/100gFW) จงึน าไปศกึษาผลของระยะเวลาการอบต่อปรมิาณฟีนอลกิทัง้หมด เบตา้
แคโรทนี และฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระต่อไป อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาปรมิาณฟินอลกิทัง้หมดและฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระนัน้
ค่อนขา้งต ่าและไม่ได้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัปรมิาณเบต้าแคโรทนี เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการศกึษาของพชัร ีและ
คณะ (2556) [14] ทีศ่กึษากจิกรรมตา้นอนุมลูอสิระและปรมิาณฟีนอลกิในดอกฟักทองทีส่กดัดว้ยตวัท าละลายเอทานอล
ร้อยละ 80 (v/v) โดยดอกฟักทองมีฤทธิต์้านอนุมูลอิสระสูง (ร้อยละ 89.67) และมีปริมาณฟีนอลิกสูงเช่นกัน (9.73 
mg/100g FW) ดงันัน้วธิกีารสกดัดว้ยตวัท าละลายทีแ่ตกต่างกนัท าใหไ้ดป้รมิาณสารกลุ่มดงักล่าวแตกต่างกนั เนื่องจาก
ความสามารถการละลายของสารประกอบฟีนอลกิ รวมถึงกลุ่มที่ออกฤทธิต์้านอนุมูลอสิระในตวัท าละลายที่มขี ัว้ปาน
กลางถงึสงู อาท ิเอทานอลรอ้ยละ 50 [15] 

 ฟักทองพนัธุท์องอ าไพ (TP) เป็นฟักทองทีม่ลีกัษณะผลใหญ่ เนื้อแน่น และเนื้อผลมสีเีหลอืงเขม้เช่นเดยีวกบั
ฟักทองสายพนัธุก์ารคา้ทัว่ไป [16] เมื่อเนื้อฟักทองผ่านการอบดว้ยอุณหภูม ิ55 องศาเซลเซยีส เป็นระยะเวลา 36 และ 
60 ชัว่โมง มกีารสูญเสยีน ้าหนักมากกว่ากลุ่มที่ผ่านการอบเป็นระยะเวลา 72 ชัว่โมง คดิเป็นร้อยละ 10.45 ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากระยะเวลาในการอบทีเ่พิม่ขึน้จะท าใหต้วัอย่างแหง้ สามารถดูดความชืน้ในอากาศไดม้ากขึน้ และในการอบ
ความรอ้นจะตอ้งเขา้ไปถงึภายในเน้ือวตัถุดบิ โดยฟักทองอาจมคีวามแน่นของเนื้อทีแ่ตกต่างกนัในบางบรเิวณท าใหก้าร
สูญเสยีน ้าหนักแตกต่างกนัได้ อย่างไรก็ตามปริมาณฟีนอลิกทัง้หมดแตกต่างกนัเล็กน้อย และเมื่อเปรียบเทียบกบั
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ฟักทองพนัธุ ์TP แบบสดกบัฟักทองทีผ่่านการอบเป็นระยะเวลา 60 ชัว่โมง พบว่าฟักทองแหง้มปีรมิาณฟีนอลกิทัง้หมด
เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 18.0 เมื่อเทยีบจากน ้าหนักสดทีเ่ท่ากนั ทัง้นี้เนื่องจากการสญูเสยีน ้าหนัก เมื่อน ้าระเหยออกไปท าให้
ความเขม้ขน้ของสารฟินอลกิสงูขึน้ ขณะทีป่รมิาณเบต้าแคโรทนีลดลงถงึรอ้ยละ 15.61 อย่างไรกต็ามหากใชร้ะยะเวลา
การอบนานขึน้จะเหน็แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของปรมิาณเบต้าแคโรทนี ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากความเสยีหายของผนังเซลล ์
และพลาสติดเสยีหายจากการได้รบัอุณหภูมิสูงติดต่อกนัเป็นเวลานาน [17] อีกทัง้การระเหยของน ้า ท าให้เกิดการ
สญูเสยีน ้าหนกั และเพิม่สดัสว่นของปรมิาณเบตา้แคโรทนีต่อน ้าหนกัตวัอย่าง ทัง้นี้หากพจิารณาผลของระยะเวลาในการ
อบต่อฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ พบว่าระยะเวลาการอบทีน่านขึน้มผีลท าใหฤ้ทธิต์า้นอนุมลูอสิระเพิม่ขึน้ตามไปดว้ยเช่นกนั  

 ดังนัน้ระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการอบฟักทองคือ 60 ชัว่โมง ซึ่งใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการอบเป็น
ระยะเวลา 72 ชัว่โมง มรีอ้ยละการสญูเสยีน ้าหนักมากทีสุ่ด แต่มีปรมิาณฟีนอลกิทัง้หมด เบต้าแคโรทนี และฤทธิต์้าน
อนุมูลอสิระไม่แตกต่างกนั ฟักทองทีผ่่านการอบเป็นระยะเวลา 60 ชัว่โมง มฤีทธิต์้านอนุมูลอสิระเพิม่ขึน้ 2.3 เท่าของ
ฟักทองทีผ่่านการอบเป็นระยะเวลา 36 ชัว่โมง เมื่อเทยีบจากน ้าหนกัสดทีเ่ท่ากนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการ
อบที่นานขึ้นท าให้สารที่มีฤทธิต์้านอนุมูลอิสระในกลุ่มที่ไม่ใช่สารฟีนอลิกเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์
ปรมิาณฟีนอลกิทัง้หมดกบัฤทธิต์้านอนุมูลอิสระไม่แสดงแนวโน้มความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างไรกต็าม
ระยะเวลาในการอบฟักทองทีเ่หมาะสมเพื่อการน าไปแปรรูปเป็นฟักทองผงนัน้ควรพจิารณาตวัชีว้ดัอื่นๆ ร่วมดว้ย อาท ิ
การเปลีย่นแปลงของส ีกลิน่ และรสสมัผสั รวมถงึตน้ทุนทีใ่ชใ้นการผลติ 
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การประเมินคณุภาพดินตะกอนบริเวณชายฝัง่ทะเล จงัหวดัตราด 
ภทัราวุธ  ไทยพชิติบรูพา1*และ ชลาทพิ จนัทรช์มภู2 

 
 

บทคดัย่อ 
 การประเมนิคุณภาพดนิตะกอนบรเิวณชายฝัง่ทะเล จงัหวดัตราด ไดด้ าเนินการศกึษาคุณภาพดนิตะกอนทัง้
ทางดา้นกายภาพ-เคม ีประกอบดว้ย ขนาดอนุภาคดนิตะกอน ปรมิาณสารอนิทรยีร์วม และปรมิาณซลัไฟดร์วม โดยท า
การเกบ็ตวัอย่างครอบคลุมพืน้ทีอ่่าวตราดทัง้สิน้ 10 สถานี ในเดอืนกุมภาพนัธ์ (ฤดูแลง้) เดอืนพฤษภาคม (ต้นฤดูฝน) 
และเดอืนสงิหาคม (ปลายฤดูฝน) ปี พ.ศ. 2561 จากผลการศกึษาพบว่า ขนาดดนิตะกอนทีพ่บส่วนใหญ่มขีนาด น้อย
กว่า 63 ไมโครเมตร (48.1 เปอรเ์ซน็ต)์ ปรมิาณสารอนิทรยีร์วมในดนิตะกอนมคี่าอยู่ในช่วง 1.4-18.8 เปอรเ์ซน็ต์ โดยมี
ค่าสงูบรเิวณตะวนัตกของอ่าวตราด สว่นปรมิาณซลัไฟดร์วมมคี่าอยู่ในช่วง 0.0002-0.0299 มลิลกิรมัต่อกรมัน ้าหนักดนิ
แหง้ คุณภาพดนิตะกอนมคีวามแตกต่างตามพืน้ทีอ่ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ 
อนุภาคดนิตะกอนขนาดน้อยว่า 63 ไมโครเมตร และปรมิาณสารอนิทรยีร์วมในดนิตะกอนมคีวามสมัพนัธใ์นทางเดยีวกนั
กบัปรมิาณซลัไฟดร์วมในดนิตะกอนอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) ทัง้นี้โดยภาพรวมคุณภาพดนิตะกอนของอ่าว
ตราดส่วนใหญ่มคีวามอุดมสมบรูณ์สงู การสะสมซลัไฟดต์ ่า จงึมคีวามเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวพ์ืน้
ทอ้งน ้า และจ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนจดัการใชป้ระโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อใหค้วามอุดมสมบรูณ์คงอยู่ต่อไป 
 
ค าส าคญั :  คุณภาพดนิตะกอน, ชายฝัง่ทะเล, จงัหวดัตราด 
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Assessment of sediment quality in coastal area, Trat Province 

Patrawut Thaipichitburapa1* and Chalatip Junchompoo2 

 
 

Abstract 
 The sediment quality assessment survey was conducted in the coastal of Trat Province. The purpose 
of this survey was to determine the physical and chemical sediment quality, such as grain size, total organic 
matter and acid volatile sulfide. Ten stations were monitored in February (dry season), May (early rainy season) 
and August (end of rainy season) in 2 0 1 8 . The results indicated that the most grain size were less than 63 
micrometers (48.1 %). The total organic matter between 1.4 to 18.8 %, with the highest in western of Trat Bay. 
The acid volatile sulfide was in ranged of 0.0002-0.0299 mg/g dry weight. The sediment quality was significantly 
changing according to a spatial pattern (p-value < 0.05). The total organic matter, acid volatile sulfide and grain 
size (<63 µm) were significantly positive correlation (p-value < 0.05). the overview of sediment quality of Trat 
Bay was abundance, the low sulfide accumulation. Hence, this area was a suitable habitat for marine benthos, 
that should be provided a suitable plan for sustainable management in the future. 
  
Keywords:  sediment quality, coastal area, Trat Province 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University 
2The Marine and Coastal Resources Research Center, the Eastern Upper Gulf of Thailand, Department of Marine and Coastal 
Resources  
Corresponding author. E-mail: patrawut@go.buu.ac.th 
 

mailto:patrawut@go.buu.ac.th


227 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

บทน า 
อ่าวตราด เป็นพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลทีม่คีวามส าคญัของจงัหวดัตราด เนื่องจากมคีวามอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากร

ทางทะเล เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารทีส่ าคญัจากแผ่นดนิ เป็นแหล่งอาหาร ทีอ่ยู่อาศยั สบืพนัธุ ์และเลีย้งตวัอ่อน ของ
สตัวน์ ้าหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งท าการประมงทีส่ าคญัอกีดว้ย จากสถติิฟารม์เลีย้งหอยทะเลพบว่า ในปี 
2560 จงัหวดัตราดมพีืน้ทีเ่พาะเลีย้งหอยนางรมมากทีส่ดุเป็นอนัดบั 2 ในภาคตะวนัออก และเมื่อเปรยีบเทยีบในปี 2559 
พบว่า พืน้ทีเ่พาะเลีย้งหอยนางรมมกีารเพิม่จ านวนมากขึน้ (DOF, 2018) ซึง่ในอนาคตหากพืน้ทีเ่พาะเลีย้งหอยนางรมมี
การเพิม่จ านวนมากขึน้เรื่อย ๆ อาจสง่ผลใหท้รพัยากรบรเิวณอ่าวตราดเกดิความเสือ่มโทรมได ้ 
 ดนิตะกอน จดัเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัในแหล่งน ้า โดยระบบนิเวศทีเ่กดิขึน้ในดนิตะกอนจดัไดว้่าเป็นระบบนิเวศ
ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ในตวัเอง เป็นทัง้แหล่งทีอ่ยู่อาศยั (Habitat) แหล่งสะสมรวมตวัของสสารในแหล่งน ้า (Sink) และ
ถอืเป็นแหล่งก าเนิด (Source) ของสารอาหารทีไ่หลเวยีนกลบัสู่แหล่งน ้าเบือ้งบน (Meksumpun, 2002) แต่ทัง้นี้เมื่อดนิ
ตะกอนไดร้บัของเสยีทัง้ในรปูของสารอนินทรยีแ์ละสารอนิทรยีจ์ากแหล่งชุมชน แหล่งท่องเทีย่ว การขนสง่ของเรอืสนิคา้ 
อุตสาหกรรมการเกษตร รวมไปถงึการท าประมง เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า โดยเฉพาะของเสยีในรูปของสารอนิทรยีท์ีถู่กพดัพา
ไปกบัมวลน ้า ส่งผลใหเ้กดิปัญหาความเสื่อมโทรมของดนิตะกอนไดเ้ช่นกนั เมื่อปรมิาณสารอนิทรยีใ์นดนิตะกอนเพิม่
มากขึน้ แบคทเีรยีจะใช้ออกซเิจนในการย่อยสลายสารอนิทรยี์เหล่านัน้ ท าให้ปรมิาณออกซเิจนลดลง จนกระทัง่ดิน
ตะกอนบริเวณนัน้อยู่ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน ก่อให้เกิดไฮโดรเจนซลัไฟด์แพร่กระจายอยู่ ในชัน้ดินตะกอน โดย
ปรมิาณไฮโดรเจนซลัไฟดท์ีเ่พิม่สงูขึน้นัน้มคีวามเป็นอนัตรายอย่างมากต่อสตัวน์ ้า ซึง่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อาจส่งผลระยะ
ยาวต่อระบบนิเวศแหล่งน ้าในภาพรวมในอนาคตต่อไปได ้จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าวจงึไดม้กีารศกึษา รวมถงึ
วเิคราะหข์อ้มลูคุณภาพดนิตะกอน เพื่อชีใ้หเ้หน็ถงึสถานภาพปัจจุบนัของดนิตะกอนบรเิวณอ่าวตราด อกีทัง้ยงัสามารถ
น ามาใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการตดิตามเฝ้าระวงัการเกดิมลพษิบรเิวณอ่าวตราดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการศกึษาคุณภาพดนิตะกอนบรเิวณอ่าวตราด ไดก้ าหนดจุดเกบ็ตวัอย่างดนิตะกอนทัง้หมด 10 สถานี ให้
กระจายตวัครอบคลุมพื้นทีอ่่าวตราด โดยแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ได้แก่ พื้นที่ฝัง่ตะวนัออก (TH1 TH6 TH7 และTH10) 
พืน้ทีต่รงกลาง (TH2 TH5 และTH8) และพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัตก TH3 TH4 และTH9 ดงัภาพที ่1 คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณ  88.6 
ตารางกโิลเมตร โดยท าการเกบ็ตวัอย่างดนิตะกอนดว้ย Ekman grab (ขนาด 25 x 25 เซนตเิมตร) ในเดอืนกุมภาพนัธ ์
(ฤดูแล้ง) เดือนพฤษภาคม (ต้นฤดูฝน) และเดือนสงิหาคม (ปลายฤดูฝน) ในปี พ.ศ.  2561 โดยวิเคราะห์ขนาดของ
อนุภาคดินตะกอน (Grain size; GS) (Phodfueang, 2016) วิเคราะห์หาปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (Total 
Organic Matter; TOM) และปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน (Acid Volatile Sulfides; AVS) ที่ระดับความลึก 1 
เซนตเิมตร (Ritnim, 2011) จากนัน้น าค่าทีไ่ดม้าวเิคราะหท์างสถติเิพื่อหาความแตกต่างของคุณภาพดนิตะกอนในแต่ละ
ฤดูกาลและแต่ละพื้นที่ โดยใช้ ONE-WAY ANOVA และหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพดินตะกอนโดยใช้ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบสเปียรแ์มน (Spearman correlation coefficient) 
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   ภาพท่ี 1 แผนทีส่ถานีเกบ็ตวัอย่างดนิตะกอนบรเิวณอ่าวตราด จงัหวดัตราด 

 

ผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาคุณภาพดนิตะกอนบรเิวณอ่าวตราดไดแ้ก่ ขนาดของอนุภาคดนิตะกอน) ปรมิาณสารอนิทรยี์รวม
ในดนิตะกอน และปรมิาณซลัไฟด์รวมในดนิตะกอน ในเดอืนกุมภาพนัธ ์(ฤดูแล้ง) เดอืนพฤษภาคม (ต้นฤดูฝน) และ
เดอืนสงิหาคม (ปลายฤดูฝน) ปี พ.ศ. 2561 โดยขนาดของอนุภาคดนิตะกอน ทีท่ าการศกึษามขีนาด 1000, 425, 250, 
125 63 และน้อยกว่า 63 ไมโครเมตร ซึง่มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ทีอ่ย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) โดยดนิ
ตะกอนขนาด 1 มลิลเิมตร ส่วนใหญ่จะพบในพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัออกและดนิตะกอนขนาดน้อยกว่า 63 ไมโครเมตร ส่วนใหญ่
จะพบในพืน้ทีต่รงกลางและพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัตก (ภาพที ่2) โดยจะพบขนาดอนุภาคของดนิตะกอนน้อยกว่า 63 ไมโครเมตร
เป็นสดัส่วนที่มากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 48.1 รองลงมาเป็นขนาด 125 และ 63 ไมโครเมตร ตามล าดบั ทัง้นี้ไม่พบความ
แตกต่างของอนุภาคดนิตะกอนตามฤดกูาล 
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(a) (b) (c) 

ภาพท่ี 2 การเปลีย่นแปลงขนาดของอนุภาคดนิตะกอน (GS; %) ขนาด 1 มลิลเิมตร และขนาดน้อยกว่า 63    

              ไมโครเมตร บรเิวณอ่าวตราด  เดอืนกุมภาพนัธ ์(a) เดอืนพฤษภาคม (b)  และ เดอืนสงิหาคม (c) 

  
 ในส่วนของการศกึษาปรมิาณสารอนิทรยีร์วมในดนิตะกอน ในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 พบว่าปรมิาณ
สารอนิทรยีร์วมในดนิตะกอนอยู่ในช่วง 2.6 - 15.1 เปอร์เซน็ต์ ซึ่งมคี่าสงูสุดทีส่ถานี TH9 และมคี่าต ่าสุดทีส่ถานี TH7  
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 พบว่าปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนอยู่ในช่วง 3.0 - 18.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
ค่าสูงสุดที่สถานี TH9 และมคี่าต ่าสุดทีส่ถานี TH6  ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2561 พบว่าปรมิาณสารอนิทรยีร์วมในดนิ
ตะกอนอยู่ในช่วง 1.4 - 14.1 เปอร์เซน็ต์ ซึ่งมคี่าสูงสุดที่สถานี TH9 และมคี่าต ่าสุดที่สถานี TH6 ซึ่งภาพรวมของการ
กระจายปรมิาณสารอนิทรยีร์วมในดนิตะกอนจะมคี่าสงูบรเิวณฝัง่ตะวนัตกของอ่าว (ภาพที ่3) นอกจากนี้พบว่า ในเดอืน
กุมภาพนัธ ์และเดอืนพฤษภาคม มปีรมิาณสารอนิทรยีร์วมเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั 10.01±1.59 และ 11.6 ±2.08 เปอรเ์ซน็ต์ 
ตามล าดบั โดยเดอืนสงิหาคม มปีรมิาณสารอนิทรยีร์วมในดนิตะกอนต ่าสดุเฉลีย่ 8.6±1.51 เปอรเ์ซน็ต ์
 

   

(a) (b) (c) 

ภาพท่ี 3  การเปลีย่นแปลงปรมิาณสารอนิทรยีร์วมในดนิตะกอน (TOM; %) บรเิวณอ่าวตราด เดอืนกุมภาพนัธ ์(a)  

               เดอืนพฤษภาคม (b) เดอืนสงิหาคม (c) 

 
 ส าหรบัปริมาณซลัไฟด์รวมในดนิตะกอน ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 พบว่าปริมาณซลัไฟด์รวมในดนิ
ตะกอนอยู่ในช่วง 0-0.0030 มลิลกิรมัต่อกรมั น ้าหนกัดนิแหง้ ซึง่มคี่าสงูสดุทีส่ถานี TH4 ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
พบว่าปรมิาณซลัไฟด์รวมในดนิตะกอนอยู่ในช่วง  0.0002- 0.0240 มลิลกิรมัต่อกรมั น ้าหนักดนิแห้ง ซึ่งมคี่าสูงสุดที่
สถานี TH4 และมคี่าต ่าสดุทีส่ถานี TH6 และเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2561 พบว่าปรมิาณซลัไฟดร์วมในดนิตะกอนอยูใ่นชว่ง 
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0 - 0.0287 มิลลิกรมัต่อกรมั น ้าหนักดินแห้ง ซึ่งมีค่าสูงสุดที่สถานี TH4 โดยปริมาณซลัไฟด์รวมในดินตะกอนจะมี
ปรมิาณต ่าสุดบรเิวณฝัง่ตะวนัออกของอ่าว และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในบรเิวณพื้นทีฝั่ง่ตะวนัตก (ภาพที ่4) ทัง้นี้ในเดอืน
กุมภาพนัธม์ปีรมิาณซลัไฟดร์วมในดนิตะกอนเฉลี่ยต ่าสุด 0.001±0.0003 มลิลกิรมัต่อกรมั น ้าหนักดนิแห้ง ส่วนเดอืน
พฤษภาคม และเดอืนสงิหาคม มคี่าเฉลี่ยใกล้เคยีงกนัเท่ากบั 0.0070±0.0027 และ 0.0073±0.0032 มลิลกิรมัต่อกรมั 
น ้าหนกัดนิแหง้ ตามล าดบั 
 

   

(a) (b) (c) 

ภาพท่ี 4 การเปลีย่นแปลงปรมิาณซลัไฟดร์วมในดนิตะกอน (AVS; mg/g dry weight) บรเิวณอ่าวตราด  
              เดอืนกุมภาพนัธ ์(a) เดอืนพฤษภาคม (b) เดอืนสงิหาคม (c) 

 
 นอกจากนี้เมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัคุณภาพดนิตะกอนต่าง ๆ พบว่า ดนิตะกอนขนาดน้อยกว่า 
63 ไมโครเมตร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัปรมิาสารอนิทรยีร์วม (p< 0.05) (ภาพที ่5) ความสมัพนัธด์งักล่าว
สะทอ้นใหเ้หน็ว่าดนิตะกอนขนาดเลก็สว่นใหญ่เป็นพวกสารอนิทรยีท์ีม่กีารพดัพามาและตกสะสมในบรเิวณฝัง่ตะวนัตก
ของชายฝัง่ 

 

ภาพท่ี 5 ความสมัพนัธร์ะหว่างของดนิตะกอนขนาดน้อยกว่า 63 ไมโครเมตร กบัปรมิาสารอนิทรยีร์วมในดนิตะกอน 

 
วิจารณ์ผลการวิจยั 

ขนาดของอนุภาคดนิตะกอนมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละพื้นที่อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยดนิ
ตะกอนขนาด 1 มลิลเิมตร สว่นใหญ่จะพบในพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัออก และดนิตะกอนขนาดน้อยกว่า 63 ไมโครเมตร สว่นใหญ่
จะพบในพืน้ทีต่รงกลางและพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัตก แสดงใหเ้หน็อทิธพิลของคลื่น น ้าขึน้น ้าลงและการพดัพาตะกอนจากแม่น ้า 
ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัความเรว็ของกระแสน ้า (Mclaren, 1985) 
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 ในส่วนปรมิาณสารอนิทรยี์รวมในดนิตะกอน (Total Organic Matter; TOM) พบว่า มคีวามแตกต่างกนัในแต่
ละพืน้ทีอ่ย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) โดยพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัออกมปีรมิาณสารอนิทรยีร์วมในดนิตะกอนต ่ากว่าพืน้ที่
ฝัง่ตะวนัตก เนื่องจากบรเิวณฝัง่ตะวนัตกอนุภาคดนิตะกอนมขีนาดเลก็สารอนิทรยีย์งัสามารถจบัตวักบัตะกอนไดด้ ีจงึ
พบสารอนิทรยีห์ลงเหลอือยู่มาก นอกจากนี้ยงัอยู่ไกลจากเขตน ้าขึน้น ้าลง ประกอบกบัเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารเลีย้งหอยนางรม
ท าใหส้ารอนิทรยีส์ามารถตกตะกอนและสะสมไดม้าก (Intarachart et al., 1999) อย่างไรกต็ามปรมิาณสารอนิทรยีร์วม
ในดนิตะกอนบรเิวณอ่าวตราดที่มคี่า 1.4-18.8 เปอร์เซน็ต์ ถือว่ามคี่าน้อยเมื่อเทยีบกบัปรมิาณสารอนิทรยีร์วมในดนิ
ตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบนที่มคี่า 2.7-28.0 เปอร์เซ็นต์ (Intarachart et al., 2010) และมีค่าใกล้เคียงกบัปรมิาณ
สารอนิทรยี์รวมในดนิตะกอนบรเิวณอ่าวตราดที่มคี่า 1.6-18.0 เปอร์เซน็ต์ (Poonapa-amporn & Thaipichitburupha, 
2018) ในการประเมนิความอุดมสมบูรณ์ของดนิตะกอนบรเิวณอ่าวตราดนัน้ ไดท้ าการเปรยีบเทยีบปริมาณสารอนิทรยี์
รวมในดนิตะกอนบรเิวณอ่าวตราดกบัการแบ่งระดบัของปรมิาณสารอนิทรยีว์ตัถุในดนิ (Suwannarat, 1993) พบว่าดนิ
ตะกอนบรเิวณอ่าวตราดอยู่ในระดบัทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่าจนถงึสงูมาก โดยพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบูรณ์สูง
มากนัน้จะพบในพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัตก 

ส าหรบัปริมาณซลัไฟด์รวมในดินตะกอน (Acid Volatile Sulfides; AVS) มีความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นที่
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) ทัง้นี้ปรมิาณซลัไฟดร์วมในดนิตะกอนส่วนใหญ่จะมคี่าสงูบรเิวณพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัตก 
เนื่องจากบรเิวณดงักล่าวมปีรมิาณสารอนิทรยีค์่อนขา้งสงู นอกจากนี้พืน้ทีฝั่ง่ตะวนัตกยงัเป็นแหล่งเลีย้งหอยนางรมซึง่
สง่ผลต่อการเคลื่อนตวัของกระแสน ้า อกีทัง้หอยนางรมยงัมกีารใชอ้อกซเิจนในมวลน ้าท าใหอ้อกซเิจนในมวลน ้าลดต ่าลง
ส่งผลใหเ้กดิไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นดนิไดง้่ายขึน้ อย่างไรกต็ามปรมิาณซลัไฟดร์วมในดนิตะกอนบรเิวณอ่าวตราดที่ มคี่า  
0-0.0287 มลิลกิรมัต่อกรมัน ้าหนกัดนิแหง้ ถอืว่ามคี่าน้อยเมื่อเทยีบกบัปรมิาณซลัไฟดร์วมในดนิตะกอนบรเิวณอ่าวไทย
ตอนบนทีม่คี่า 0-0.3799 มลิลกิรมัต่อกรมัน ้าหนักดนิแหง้ (Intarachart et al., 2010) และมคี่ามากเมื่อเทยีบกบัปรมิาณ
ซลัไฟด์รวมในดินตะกอนบริเวณอ่าวตราดที่มีค่า 0-0.0001 มิลลิกรมัต่อกรมัน ้าหนักดินแห้ง (Poonapa-amporn & 
Thaipichitburupha, 2018) นอกจากนี้ เมื่อประเมินความเสื่อมโทรมของดินตะกอนบริเวณอ่าวตราด ได้ท าการ
เปรียบเทียบปริมาณซลัไฟด์รวมในดินตะกอนบริเวณอ่าวตราดกบัระดบัความเป็นพิษของซลัไฟด์ (Meksumpan & 
Meksumpan, 2010) พบว่า ดนิตะกอนบรเิวณอ่าวตราดอยู่ในระดบัทีไ่ม่มกีารสะสมมลพษิจนถงึมกีารสะสมมลพษิต ่า 
ยกเวน้ทีส่ถานี TH4 ในเดอืนสงิหาคมเท่านัน้ทีม่กีารสะสมมลพษิปานกลาง โดยพืน้ทีท่ีม่กีารสะสมมลพิษในการศกึษา
ครัง้นี้มักจะอยู่ในพื้นที่ฝัง่ตะวนัตก สาเหตุมาจากบริเวณฝัง่ตะวันตกเป็นพื้นที่มีการสะสมของสารอินทรีย์สูงที่สุด 
ประกอบกบัระดบัความลกึของน ้าที่มากกว่าบรเิวณอื่นท าให้มโีอกาสที่ปรมิาณออกซเิจนที่ใช้กระบวนการย่อยสลาย
สารอินทรีย์แบบ aerobic ไม่เพียงพอ จึงเข้าสู่สภาวะการย่อยสลายแบบ anaerobic และปลดปล่อยซลัไฟด์ออกมา 
(Arfaeinia et al., 2016) สง่ผลกระทบต่อสตัวพ์ืน้ทอ้งน ้าทีอ่าศยัอยู่บรเิวณดงักล่าวได้ 
 เมื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพดินตะกอนทัง้หมดพบว่า ตลอดช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษา
ปรมิาณสารอนิทรยีร์วมในดนิตะกอน อนุภาคดนิตะกอนขนาดน้อยกว่า 63 ไมโครเมตร และปรมิาณซลัไฟดร์วมในดนิ
ตะกอนมคีวามสมัพนัธใ์นทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) กล่าวคอื หากอนุภาคของดนิตะกอนส่วน
ใหญ่มีขนาดน้อยกว่า 63 ไมโครเมตร ส่งผลท าให้สารอินทรีย์มกีารสะสมอยู่ในดินตะกอนมากขึ้น และเมื่อมีการใช้
ออกซเิจนย่อยสลายสารอนิทรยี์เหล่านัน้ จนกระทัง่ดนิตะกอนอยู่ในสภาพไรอ้อกซเิจน จะส่งผลให้ไฮโดรเจนซลัไฟด์
แพร่กระจายอยู่ในชัน้ดนิตะกอนได้มากขึน้ด้วย สอดคล้องกบัการศกึษาในชายฝัง่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของ Kattegat 
ประเทศเดนมารก์ ซึง่พบว่าขนาดอนุภาคของดนิตะกอนทีม่ขีนาดเลก็กว่า 63 ไมโครเมตรจะมปีรมิาณสารอนิทรยีม์าก
ที่สุด  (Christiansen et al.,1997) และส่งผลให้ไฮโดรเจนซลัไฟด์สูงตามไปด้วย (Chaikaew & Sompongchaiyakul, 
2018)   โดยการประเมนิคุณภาพดนิตะกอนบรเิวณชายฝัง่ทะเล จงัหวดัตราด ในครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่าพืน้ทีอ่่าวตราดมี
ความแตกต่างดา้นการสะสมมลพษิของดนิตะกอนอย่างชดัเจน โดยเฉพาะพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัตกมคีวามอุดมสมบรูณ์สงูกว่า
ส่วนอื่น และมคีวามเป็นพษิต ่าซึ่งควรมกีารเฝ้าระวงัและการบรหิารจดัการปัจจยัเสีย่งที่อาจเพิม่ระดบัมลพษิของดิน
ตะกอนต่อไปในอนาคต 
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สรปุผลการวิจยั 
คุณภาพดนิตะกอนบรเิวณอ่าวตราดมกีารเปลีย่นแปลงตามพืน้ที ่ความอุดมสมบรูณ์ของดนิตะกอนบรเิวณอ่าว

ตราดอยู่ในระดบัทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่าจนถงึสงูมาก ส่วนความเสื่อมโทรมของดนิตะกอนบรเิวณอ่าวตราด
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัทีไ่ม่มกีารสะสมมลพษิจนถงึมกีารสะสมมลพษิต ่า ยกเวน้พืน้ทีฝั่ง่ตะวนัตกในเดอืนสงิหาคม 
ทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์สงูมาก และมกีารสะสมมลพษิดา้นสารอนิทรยีแ์ละซลัไฟดส์งู ซึง่ลกัษณะดงักล่าวไดร้บัอทิธพิลจาก
การเลี้ยงหอยนางรมประกอบกบัการไหลเวยีนของกระแสน ้าซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการสะสมสารอินทรยี์ในบรเิวณที่มีการ
เพาะเลี้ยงหอยนางรม เพื่อเฝ้าระวงัการเกดิปรากฏการณ์ hypoxia และการเพิม่ขึน้ของซลัไฟด์ในดนิ ซึ่งจะส่งผลต่อ
สิง่มชีวีติทีอ่าศยัในบรเิวณดงักล่าวได ้
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   ความหลากหลายของห่ิงห้อยในมหาวิทยาลยัพะเยา  
 

ภาณุพงศ ์ชยัวงศแ์สน1*, ไกรสร จองน่าน1, จกัรรนิทร ์เณรจาท1ี, ววิฒัน์ ถารนิ1 
 และสรศกัดิ ์นาคเอีย่ม2 

 
 
 

บทคดัย่อ  
  
 มหาวทิยาลยัพะเยามพีืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นป่าดบิแลง้ และมแีหล่งน ้าธรรมชาตหิลายแห่ง เกดิความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสิง่มีชีวิตขึ้นในมหาวิทยาลยั อีกทัง้ยงัพบเห็นหิ่งห้อยตัวเต็มวยัจ านวนมากบินอยู่บริเวณแหล่งน ้า
ธรรมชาต ิปัจจุบนัแหล่งทีพ่บหิง่หอ้ยถูกท าลายและเปลีย่นแปลงไป ท าใหพ้บหิง่หอ้ยไดน้้อยลง จงึเกดิการศกึษาความ
หลากชนิดของหิง่ห้อยในพื้นที่มหาวทิยาลยัพะเยา วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของหิง่ห้อย ปัจจยัทาง
กายภาพ และชวีภาพทีม่ผีลต่อความหลากชนิดของหิง่ห้อยในมหาวทิยาลยัพะเยา ด าเนินการระหว่างเดอืนมกราคม 
พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 สุ่มเกบ็ตวัอย่างตามแนว line transect ระยะทาง 100 เมตร แบ่งพืน้ทีศ่กึษา
ออกเป็น 4 สถานี มสีภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 1) อ่างเกบ็น ้าตกึคณะสถาปัตยกรรม 2) อ่างเกบ็น ้าอ่างหลวง 3) 
อ่างเกบ็น ้าโรงผลติประปา 4) อ่างเกบ็น ้าหว้ยทบัชา้ง จากการศกึษาเกบ็ตวัอย่างหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัได ้82 ตวั สามารถ
จ าแนกหิง่หอ้ยทัง้หมดอยู่ในวงศย์่อย Luciolinae ประกอบดว้ย 4 สกุล ไดแ้ก่ Asymmetricata (3 ตวั), Luciola (2 ตวั), 
Pyrocoelia (1 ตัว) และ Sclerotia (76 ตัว) หิ่งห้อยพบมากที่สุด คือ Sclerotia aquatilis (76 ตัว : 92.77%), 
Asymmetricata  circumdata  (3 ตวั : 3.61%) Pyrocoelia praetexta (1 ตวั : 1.20%) และ Lucioila curtiothorax (2 ตวั 
: 2.41%) ตามล าดบั สถานีทีพ่บหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ สถานีที ่4 อ่างเกบ็น ้าหว้ยทบัชา้ง (76 ตวั : 92.68%) 
สถานีที่พบความหลากหลายมากทีสุ่ด คอืสถานีที ่2 อ่างเกบ็น ้าตกึอธกิาร (H’1.24) ผลการประเมนิจากค่าดชันีความ
หลากชนิดของหิง่หอ้ย ปัจจยัทางกายภาพ และปัจจยัทางชวีภาพในบรเิวณพืน้ที่มหาวทิยาลยัพะเยา พบว่า สถานีที ่2 
บรเิวณอ่างเกบ็น ้าอ่างหลวงเหมาะสมต่อความหลากชนิด และความชุกชุมของหิง่ห้อย ซึ่งมคี่าดชันีความหลากชนิด 
(species diversity index) ดัชนีความหลากหลายของชนิด (Richness index) ค่าดัชนีความสม ่าเสมอ (Evenness 
index) และค่าความชุกชุมของชนิด (species abundance) เท่ากบั 1.24, 1.67, 0.69 และ16.67 ตามล าดบั จงึสามารถ
สรุปได้ว่า ความหลากชนิดและความชุกชุมของหิง่หอ้ยจะมคี่ามากในบรเิวณสภาพธรรมชาตทิี่มคีุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ค่อนข้างดี โดยหิ่งห้อย 3 ชนิดที่ส าคัญ ได้แก่ Asymmetricata circumdata, Lucioila curtiothorax และ Pyrocoelia 
praetexta สามารถใชเ้ป็นดชันีวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มในมหาวทิยาลยัพะเยาได้ 
 
ค าส าคญั:  ความหลากหลาย, หิง่หอ้ย, มหาวทิยาลยั, พะเยา 
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Diversity of Fireflies in The University of Phayao 
 

Panupong Chaiwongsaen1*, Kraisorn Jongnan1, Jakrin Nenjatee1,  Wiwat Tharin1 
and Sorasak Nak-eiam2  

 
 

ABSTRACT 
 The University of Phayao has a mostly dry evergreen forest.  And many natural reservoirs Cause the 
biodiversity of living things It is also seen that many adult fireflies fly in the natural reservoir.  At present, the 
source of fireflies has been destroyed and changed.  Making it less likely to find fireflies, Therefore, a study of 
the diversity of fireflies in the area of  the University of Phayao. The objective is to study the diversity of fireflies. 
Study physical factors And biological effects on diversity in Phayao University. Operated between January 2020 
and January 2021. Random sampling along with the line transect distance of 100 meters. The study area was 
divided into 4 stations from 4 different environmental habitats such as 1) Water reservoir (Faculty of Architecture) 
2)  Water reservoir (Ang-Luang)  3)  Water reservoir (Water supply plant)  and 4)  Water reservoir (Huai Thap 
Chang) .  The results samples of 82 adult fireflies were collected and revealed that all fireflies were classified 
into the subfamily Luciolinae and consisted of 4 genera.  These identified fireflies were Asymmetricata ( 3 
individuals), Luciola (2 individuals), Pyrocoelia (1 individual), and Sclerotia (76 individuals). The most common 
type of collected species in all habitats was Sclerotia aquatilis ( 76 individuals:  92. 77% ) , Asymmetricata 
circumdata (3 individuals:  3. 61%) , Pyrocoelia praetexta (1 individual:  1. 20%) , and Luciola curtiothorax (2 
individuals: 2.41%). The station that found the most adult fireflies was Huai Thap Chang Station (76 individuals: 
92.68%). The station with the most diversity found was the water reservoir (Ang-Luang)(H’1.24). The evaluations 
of the fireflies diversity, physical factors, and biological factors indicated that the natural habitats such as water 
reservoirs (Ang-Luang)  were suitable for fireflies diversity and abundance.  Found that station 1 (Ang Luang 
Reservoir area) is suitable for various types And the abundance of fireflies It was found that the overall species 
diversity index, richness index, evenness index, and species abundance were 1. 24, 1. 67, 0. 69, and 16. 67, 
respectively.  It can be concluded that the diversity and abundance of fireflies were found in a natural habitat 
where the environmental quality was fairly good.  The three important fireflies species i. e.  Asymmetricata 
circumdata, Lucioila curtiothorax, and Pyrocoelia praetexta can be used as a bioindicator for environmental 
monitoring at the University of Phayao. 
 
Keywords :  Fireflies, Diversity, University, Phayao 
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บทน า 
หิง่หอ้ย เป็นแมลงปีกแขง็ชนิดหนึ่ง ทีส่ามารถเปล่งแสงไดใ้นความมดื โดยใชอ้วยัวะเรอืงแสงทีอ่ยู่บรเิวณใต้

ทอ้ง หิง่หอ้ยเป็นศตัรูธรรมชาต ิช่วยก าจดัหอยฝาเดยีวหรอืหอยทาก ซึง่เป็นแหล่งอาศยัของพยาธทิีเ่ป็นพาหะน าโรค 
เช่น โรคเยื่อหุม้สมองอกัเสบ โรคพยาธใิบไมใ้นตบั เป็นตน้ และยงัเป็นตวับ่งชีส้ภาพสิง่แวดลอ้ม (Bio indicator) โดยจะ
อาศยัอยู่ในทีม่แีหล่งน ้าสะอาดและพืน้ดนิทีไ่ม่มมีลพษิจากสารเคม ีบางชนิดอาศยัอยู่ในแหล่งน ้าจดืตามธรรมชาตเิช่น 
หว้ย หนอง คลอง บงึ ทุ่งนา หรอืบรเิวณทีม่นี ้าขงั บางชนิดอาศยัอยู่ในแหล่งน ้ากร่อยตามป่าชายเลนตวัอ่อนอาศยัอยู่ทัง้
บนบกและในน ้า ตวัเตม็วยัไม่กนิอาหาร นอกจากนี้เมื่อหิง่หอ้ย จบัคู่ผสมพนัธุใ์นเวลากลางคนืจะกระพรบิแสงสวยงาม 
ซึ่งแสงจากหิง่ห้อยเหล่านี้สามารถน ามาพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศได้ [15] ปัจจุบนัสภาพแวดล้อม ถิ่นที่อยู่
อาศยัของหิง่หอ้ยถูกท าลาย ซึง่อาจเกดิจากการปนเป้ือนของสารเคม ีรวมทัง้การขยายตวัขึน้อย่างรวดเรว็ของเมอืง ท า
ใหแ้สงสว่างจากบา้นเรอืนและจากโรงงานอุตสาหกรรมนัน้ ไปรบกวนการสบืพนัธุข์องหิง่หอ้ย ซึง่ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีท า
ใหป้ระชากรของหิง่หอ้ยลดลง [1] 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีพื้นที่ประมาณ 5 ,158 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เป็นป่าดิบแล้ง  (Dry Evergreen 
Forest) และมแีหล่งน ้าธรรมชาติอยู่หลายแห่ง ซึ่งใช้เป็นแหล่งน ้าส ารองส าหรบัผลติน ้าประปา และใช้ส าหรบังานภูมิ
ทศัน์ในมหาวทิยาลยั ลกัษณะภูมปิระเทศของมหาวทิยาลยัประกอบไปดว้ยป่าไมห้ลากหลายชนิดและมแีหล่งน ้าหลาย
แห่ง ส่งผลท าให้พื้นที่เกิดความหลากหลายทางชวีภาพ ประกอบไปด้วยสิง่มีชีวิตทัง้พืชและสตัว์มจี านวนมากและ
หลากหลายชนิด และยงัพบเหน็หิง่ห้อยตวัเต็มวยับนิเหนือแหล่งน ้าธรรมชาติเป็นจ านวนมาก การกระพรบิแสงของ
หิง่ห้อยในตอนกลางคนืสร้างความสวยงามใหแ้ก่ผู้พบเหน็ และสามารถสร้างเป็นเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัได้ แต่
ปัจจุบันแหล่งที่พบหิ่งห้อยถูกท าลายและเปลี่ยนแปลงไป ท าให้พบเห็นหิ่งห้อยได้น้อยลง จึงเกิดการศึกษาความ
หลากหลายของหิง่ห้อยในมหาวทิยาลยั เพื่อหาความหลากชนิด และปัจจยัทางกายภาพและชวีภาพ น าข้อมูลจาก
การศกึษาน ามาวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม เพื่อการอนุรกัษ์หิง่หอ้ย และท าใหส้ามารถพบเหน็หิง่หอ้ยในมหาวทิยาลยัแบบ
ยัง่ยนืต่อไป  
 
อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
พืน้ท่ีศึกษา 
  จากการส ารวจพืน้ทีใ่นมหาวทิยาลยัพะเยาเลอืกบรเิวณทีพ่บหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัชุกชมุ โดยก าหนดพืน้ทีศ่กึษา
แบ่งออกเป็น 4 สถานีศกึษา ไดแ้ก่ สถานีที ่1 อ่างเกบ็น ้าตกึคณะสถาปัตยกรรม สถานทีี ่2 อ่างเกบ็น ้าอ่างหลวง สถานทีี ่
3 อ่างเกบ็น ้าโรงผลติประปา และสถานีที ่4 อ่างเกบ็น ้าหว้ยทบัชา้ง ดงัภาพ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 พืน้ทีศ่กึษาหิง่หอ้ยในมหาวทิยาลยัพะเยา (1) อ่างเกบ็น ้าตกึคณะสถาปัตยกรรม  
(2) อ่างเกบ็น ้าอ่างหลวง (3) อ่างเกบ็น ้าโรงผลติประปา และ(4) อ่างเกบ็น ้าหว้ยทบัชา้ง 
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การส ารวจห่ิงห้อยในพืน้ท่ีศึกษา 
 เกบ็ตวัอย่างหิง่หอ้ยตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2563 ถงึ มกราคม พ.ศ. 2564  โดยเกบ็ตวัอย่างเดอืนละ      3 
ครัง้ ช่วงเวลาในการเกบ็ขอ้มลูอยู่ในช่วงเดอืนขา้งแรม เริม่ตัง้แต่แรม 8 ค ่าของแต่ละเดอืน ตัง้แต่เวลา 19.00 – 21.00 น. 
สุ่มเกบ็ตวัอย่างหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั ตามแนวส ารวจแบบ line transect  บนพื้นที่ศกึษา โดยใชส้วงิจบัแมลง (aluminum 
insect collecting net) จบัตวัเตม็วยั โดยการโฉบหิง่หอ้ยแลว้สะบดัสวงิใหพ้บัปิด เพื่อป้องกนัไม่ใหแ้มลงลอดออกมา น า
ตัวอย่างใส่หลอด centrifuge tube ขนาด 1.5 มล. ที่ภายในบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ความเขม้ขน้ร้อยละ 95 และเกบ็
ตวัอย่างตวัอ่อน (larvae) โดยตวัอ่อนจะอาศยัและหากนิอาหารบรเิวณสระน ้า ล าธาร คูน ้า ดงหญ้า หรอืพื้นที่ชืน้แฉะ
บริเวณพื้นที่ศึกษา ใช้ปากคีบ ( forceps) คีบตัวอย่างใส่หลอด centrifuge tube ขนาด 1.5 มล. ที่ภายในบรรจุ
เอทลิแอลกอฮอลค์วามเขม็ขน้รอ้ยละ 95 บนัทกึวนัที ่เดอืน พ.ศ. และสถานทีเ่กบ็ บนัทกึระดบัความสงูจากน ้าทะเล และ
พกิดัทางภูมศิาสตร ์(GPS)  
 
การศึกษาปัจจยัทางกายภาพ 
มกีารเกบ็ขอ้มลูปัจจยัทางกายภาพเดอืนละ 3 ครัง้ โดยเกบ็ปัจจยัต่างๆดงันี้ 

1. ตรวจวดัอุณหภมูแิละความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศ  
2. ตรวจวดัคุณภาพของแหล่งน ้าในพืน้ทีศ่กึษา ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าออกซเิจนละลายในน ้า

(Dissolved oxygen), ค่าการน าไฟฟ้าในน ้า (Conductivity), ค่าค่าของแขง็ละลายน ้าทัง้หมด (Total dissolved 
solids) 

3. เกบ็ขอ้มลูปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ต่อปี 
 
การศึกษาปัจจยัทางชีวภาพ 
 บนัทกึจ านวนและเกบ็ตวัอย่างพชืเพื่อน ามาจดัจ าแนกชนิด ประกอบไปดว้ย พชืยนืตน้ พชืรมิฝัง่ พชืชายน ้า พชื
ลอยน ้า และศกึษาอาหารของหิง่หอ้ย บนัทกึจ านวนและเกบ็ตวัอย่างเพื่อน ามาจดัจ าแนกชนิด โดยเกบ็ตวัอย่างบรเิวณ
รมิฝัง่แหล่งน ้าและในแหล่งน ้าบรเิวณพืน้ทีศ่กึษา 
 
การศึกษาลกัษณะสณัฐานวิทยาของห่ิงห้อย 
 จ าแนกชนิดโดยพจิารณาจาก ลกัษณะภายนอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ บนัทกึ รูปร่าง ลกัษณะ 
ขนาด และส ีเพื่อเป็นขอ้มลูในการจ าแนกชนิดของหิง่หอ้ยในขัน้ตอนต่อไป  
 
การศึกษาจ าแนกชนิดของห่ิงห้อย 
 ใชเ้อกสารแนวทางการวนิิจฉยัชนิดหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัของ Ballantyne. [2], Nak-eiam. [8] และFu et al. [7] โดย
การตดัส่วนทอ้งของหิง่หอ้ยเพศผูแ้ช่ในน ้ายา KOH ความเขม้ขน้รอ้ยละ 10 น ามาต้มบน hot plate เป็นเวลา 10 นาท ี
น าชิน้สว่นออกจากน ้ายา แช่ในน ้ากลัน่และเขีย่เอาไขมนั และสว่นทีไ่ม่ใช่อวยัวะเพศออก โดยใชเ้ขม็แหลมค่อยๆเขีย่เอา
เฉพาะอวยัวะเพศออกมาจากส่วนของทอ้ง และแช่ในเอทลิแอลกอฮอล์ความเขม้ขน้รอ้ยละ 75 และ 95 ตามล าดบั นาน
ครัง้ละ 5 นาท ีจากนัน้จ าแนกวเิคราะหช์นิดภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอรโิอ (stereoscopic microscope) และท า
การบนัทกึภาพ  
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การศึกษาความชุกชุมของห่ิงห้อย 
 ถ่ายภาพหิง่หอ้ยโดยใชก้ลอ้ง Digital Single Lens Reflex (DSLR) รุ่น Canon 750D ถ่ายภาพแสงกระพรบิของ
หิ่งห้อยในเวลากลางคืน รูปแบบการตัง้ค่ากล้องและการถ่ายภาพ ตัง้ค่าความไวแสงของฟิล์ม หรือ ISO ประมาณ      
100 – 400 (ขึน้อยู่กบัสภาพทอ้งฟ้า ในแต่ละเดอืน) ความไวชตัเตอร ์30 วนิาท ีและรรูบัแสง f = 5.6 [6] 
 ถ่ายภาพตามแนวเสน้ตรง (line transect) ตัง้แต่เวลา 19:00 น. – 21:00 น. จากต าแหน่งจุดเริม่ตน้จนสิน้สดุ ท า
การถ่ายภาพบนัทกึความชุกชุมของหิง่หอ้ยจดุศกึษาละ 10 ภาพ โดยระยะห่างระหว่างแนวเสน้ส ารวจจนถงึบรเิวณทีพ่บ
ความชุกชุมของหิง่ห้อยประมาณ 10 เมตร เนื่องจากหิง่ห้อยตวัเต็มวยัมอีตัราความเรว็ในการบนิอยู่ที่ประมาณ 2 -3 
กโิลเมตรต่อชัว่โมง เพื่อการลดความผดิพลาดในการถ่ายภาพตวัซ ้ากนัในแต่ละจุด เพิม่ความเรว็ในการเดนิถ่ายภาพจุด
ต่อจุดใหไ้วขึน้ โดยใชเ้วลาเฉลีย่ในการบนัทกึภาพประมาณ 30 วนิาท ีต่อจุดในแนวส ารวจ น าภาพถ่ายนบัจ านวนความ
ชุกชุมของหิง่หอ้ย และค านวณหาค่าเฉลีย่จ านวนความชุกชุมของหิง่หอ้ยต่อหนึ่งภาพ (ก าหนดให ้1 จุดสว่าง = หิง่หอ้ย 
1 ตวั) จากนัน้จงึวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติเิพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของจ านวนชนิดในแต่ละสถานีศกึษา [13] 
 
การวิเคราะหท์างสถิติ 
 ขอ้มูลจ านวนแสงกระพรบิของหิง่ห้อยแต่ละภาพที่นับได้ในแต่ละเดอืนถูกน ามาตรวจสอบ homogeneity test 
เพื่อศกึษาความชุกชุมของหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัในแต่ละสถานีศกึษา และเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ความชุกชุมของหิง่หอ้ยระยะ
ตวัเต็มวยัและปัจจยัทางกายภาพของแหล่งน ้า โดยใช้สถิติ Kruskal–Wallis one-way ANOVA, Dunn’s method และ 

Scheffe' method ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 [13] 
 
ผลการทดลอง  
การจดัจ าแนกชนิดห่ิงห้อยตวัเตม็วยั 
 จากการเก็บตัวอย่างหิง่ห้อยตัวเต็มวยัทัง้หมด 82 ตัว สามารถจดัจ าแนกชนิดได้ 1 วงศ์ย่อย Luciolinae 
ประกอบดว้ย 4 สกุล ไดแ้ก่ Asymmetricata (3 ตวั), Luciola (3 ตวั), Pyrocoelia (1 ตวั), Sclerotia (76 ตวั) จดัจ าแนก
ตามชนิด คอื Sclerotia aquatilis (76 ตวั : 92.77%), Asymmetrica  circumdata  (3 ตวั : 3.61%) Pyrocoelia praetexta 
(1 ตวั : 1.20%) และ Lucioila curtiothorax (2 ตวั : 1.41%) ภาพ 2 
 
1) Sclerotia aquatilis (Thancharoen 2007) 
 เพศผู้มลี าตวัยาว 6.5 - 7.66 มม. กว้าง 2.19 มม. ล าตวัมีสเีหลอืงอ่อน มตีาเป็นแบบตารวม (Compound 
eye) และหนวดแบบเสน้ดา้ย (filiform) Pronotum มสีเีหลอืงครมีและมลีายสนี ้าตาล ปีกสดี าน ้าตาล ผวิปีกมขีน มรี่อง
หลุมตื้นๆเป็นร่องแถวยาวตัง้แต่โคนปีกจนถงึปลายปีก โคนมปีีกสดี าอมน ้าตาล ขอบปีกสเีหลอืงชดัเจน  ปลายปีกสดี า
น ้าตาล มอีวยัวะผลติแสงจ านวน 2 ปลอ้งอยู่บรเิวณปลอ้งทอ้งที ่6 และ 7 ปลอ้งทอ้งที ่7 มลีกัษณะคลา้ยรูปหวัใจ เพศ
เมยีมลี าตวัยาวประมาณ 7.0 - 8.0 มม. ล าตวัใหญ่กว่าเพศผู ้สว่นปลายทอ้งเรยีวแหลม มอีวยัวะผลติแสงเพยีง 1 ปลอ้ง
โดยอยู่ทีบ่รเิวณปลอ้งทอ้งปลอ้งที ่6 ภาพ 2 (ก-ข) 
 
2) Asymmetricata circumdata (Motschulsky, 1854)  
เพศผูล้ าตวัยาว 10.20-10.80 มม. กวา้ง 4.60-4.80 มม. หวัมสีดี า ตาเป็นแบบตารวม (Compound eye) มขีนาดใหญ่ 
Pronotum มสีเีหลอืง อมน ้าตาล ตรงกลาง มรี่องตื้นๆตามแนวยาว เพศผู้มปีีกทีย่าวและนูนด้านขา้ง มสีดี าอมน ้าตาล
จนถงึด า สขีองปลายปีกและขอบปีกมสีเีหลอืงอมสม้ ขาส่วนตน้มสีสีม้ ส่วน ปลายมสีดี า มอีวยัวะผลติแสงอยู่ปลอ้งทอ้ง
ปลอ้งที ่6 และปลอ้งที ่7 ภาพ 2 (ค-ง) 
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3) Pyrocoelia praetexta Olivier, 1911 
 เพศผูม้ขีนาดใหญ่ ล าตวัยาว 7.50-8.60 มม. กวา้ง 2.80-3.50 มม. ตาเป็นแบบตารวม (Compound eye) มสีี
ด ากลม หนวดยาวลกัษณะเป็นแบบฟันเลื่อย (serrate) Pronotum มสีสีม้อมเหลอืงโปร่งแสง ปีกยาว 6.10-7.00 มม. 
กวา้ง 1.50-1.80 มม. มสีดี าอมน ้าตาล มขีนบนปีก โคนปีกมลีกัษณะหกัแบบเหลีย่มทัง้ 2 ขา้ง ขอบปีกมสีนี ้าตาลอ่อน 
ขาทัง้หมดมลีกัษณะตรง tibiae และ tarsi มสีดี าอมน ้าตาล สว่นทอ้งทัง้หมดมสีดี าอมน ้าตาลจนถงึด า สว่นปลอ้งที ่6 และ 
7 มสีขีาวครมีเป็นอวยัวะผลติแสง ภาพ 2 (จ-ฉ) 
 
4) Luciola curtithorax Pic, 1928   
 เพศผู้ล าตวัยาว 7.50-8.60 มม. กว้าง 2.80-3.50 มม. มตีาขนาดใหญ่ยื่นเกนิ Pronotum หนวดเป็นแบบ
เสน้ดา้ย (filiform) ม1ี1 ปลอ้ง Pronotum กวา้ง 2.30-2.70 มม. ยาว 1.35-1.60 มม. รปูร่างคลา้ยสีเ่หลีย่มผนืผา้มสีสีม้ มี
ลกัษณะโดดเด่นคอื มวีงกลมสดี าอยู่ตรงกลาง Pronotum ปีกยาว 6.10-7.00 กวา้ง 1.50-1.80 มม. ปีกทัง้หมดมสีดี าเขม้
จากฐานถงึปลาย ยกเวน้ขอบปีกจะมสีสีม้จากโคนปีกจนสิน้สดุเกอืบถงึปลาย บนปีกมแีนวสนั มรีอยประตลอดแนวตัง้แต่
ฐานปีกจนถงึเกอืบปลายปีก บนปีกมรี่องตืน้ๆ กระจายแบบไม่สม ่าเสมอทัว่ปีก ขาทัง้หมดมลีกัษณะตรง tibiae และ tarsi 
มสีดี าอมน ้าตาล ส่วนทอ้งทัง้หมดมสีดี าอมน ้าตาลจนถงึด า ปลอ้งทอ้งปลอ้งที ่6 และ 7 มสีขีาวครมีเป็นอวยัวะผลติแสง
สว่าง ภาพ 2 (ช-ซ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 หิง่หอ้ยตวัเตม็วยัเพศผู ้Sclerotia aquatilis (ก) ventral view (ข) dorsal view; Asymmetricata circumdata   
(ค) ventral view (ง) dorsal view; Pyrocoelia praetexta (จ) ventral view (ฉ) dorsal view; Luciola curtithorax       

(ช) ventral view (ซ) dorsal view 
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ภาพ 3 อวยัวะสบืพนัธุเ์พศผูข้อง Sclerotia aquatilis (ก) aedeagus in ventral view; (ข) aedeagus in dorsal view;  

(ค) aedeagus in right lateral view; (ง) male genitalia in ventral view; 
 (จ) aedeagal sheath in ventral view; (ฉ) aedeagal sheath in dorsal view 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4 อวยัวะสบืพนัธุเ์พศผูข้อง Luciola curtithorax (ก) aedeagal sheath in ventral view; (ข) aedeagal sheath in 

dorsal view; (ค) T8 in ventral view; (ง) male genitalia in ventral view; (จ) male genitalia in dorsal view;  
(ฉ) aedeagus in dorsal view; (ช) aedeagus in ventral view; (ซ) aedeagus in left lateral view 
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ภาพ 5 อวยัวะสบืพนัธุเ์พศผูข้อง Pyrocoelia praetexta (ก) aedeagus in left lateral view; (ข) aedeagus in right 

lateral view;(ค) aedeagus in ventral view; (ง) aedeagal sheath in ventral view; (จ) aedeagal sheath in dorsal 
view; (ฉ) aedeagal in left lateral view 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 6 อวยัวะสบืพนัธุเ์พศผูข้อง Asymmetricata circumdata (ก) T8 in dorsal view; (ข) male genitalia in ventral 

view; (ค) male genitalia in dorsal view;  (ง) aedeagus in ventral view; (จ) aedeagus in dorsal view;  
(ฉ) aedeagus in left lateral view 
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 จากการส ารวจเกบ็ตวัอย่างหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนมกราคม 2564 พบว่า เดอืน
มกราคม 2563 ถงึพฤษภาคม 2563 ไม่พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยับนพืน้ทีศ่กึษา เริม่พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัในเดอืนมถุินายน 
2563 จ านวน 36 ตวั, เดอืนกรกฎาคม 90 ตวั, เดอืนสงิหาคม 68 ตวั, เดอืนกนัยายน 36 ตวั เดอืนตุลาคม 35 ตวั, เดอืน
พฤศจกิายน 21 ตวั สว่นเดอืนธนัวาคม 2563 ถงึ มกราคม 2564 ไม่พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั ดงัแสดงในภาพ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 จ านวนของหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัทีพ่บบนพืน้ทีศ่กึษาตลอดการศกึษา 
 

 ผลการจดัจ าแนกชนิดของหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั พบว่าในเดอืนมถุินายน 2563 พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัจ านวน18 
ตัว ได้แก่ Sclerotia aqutilis จ านวน 12 ตัว Luciola curtiothorax จ านวน 2 ตัว Pyrocoelia praetexta จ านวน 1 ตวั 
Asymmetricata circumdata จ านวน 3 ตวั เดอืนกรกฎาคม พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั 1 ชนิด จ านวน 15 ตวั ไดแ้ก่ Sclerotia 
aqutilis เดอืนสงิหาคม 2563 พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั 1 ชนิด จ านวน 15 ตวั ไดแ้ก่ Sclerotia aqutilis เดอืนกนัยายน 2563 
พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั 1 ชนิด จ านวน 14 ตวั ไดแ้ก่ Sclerotia aqutilis เดอืนตุลาคม 2563 พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั 1 ชนิด 
จ านวน 12 ตัว ได้แก่ Sclerotia aqutilis เดือนพฤศจกิายน 2563 พบหิ่งห้อยตัวเต็มวยั 1 ชนิด จ านวน 9 ตัว ได้แก่ 
Sclerotia aqutilis สว่นเดอืนธนัวาคม 2563 – มกราคม 2564 ไม่พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยับนพืน้ทีศ่กึษา ดงัแสดงในภาพ 8 
-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 8 กราฟแสดงจ านวนของหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัทีจ่ดัจ าแนกบนพืน้ทีศ่กึษาตลอดการศกึษา 
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            ภาพ 9 จ านวนชนิดของหิง่หอ้ยตวัเตม็วยับนพืน้ทีศ่กึษาตามเดอืนทีส่ ารวจพบ 
 

  ผลการจ าแนกชนิดของหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัทีส่ ารวจพบในแต่ละสถานีศกึษา พบว่า สถานีที ่1 และสถานีที ่
3 ไม่พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั สถานีที ่2 พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัจ าแนกตามชนิด ไดแ้ก่ Luciola curtiothorax จ านวน 2 ตวั 
Pyrocoelia praetexta จ านวน 1 ตัว Asymmetricata circumdata จ านวน 3 ตัว และสถานีที่ 4 พบหิ่งห้อยตวัเต็มวยั
จ านวน 1 ชนิด คอื Sclerotia aqutilis จ านวน 76 ตวั ดงัแสดงในภาพ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพ 10 กราฟแสดงจ านวนชนิดของหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัในแต่ละสถานีศกึษา 
 

ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของห่ิงห้อย 
 ค่าดชันีความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีศ่กึษาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนมกราคม 2564 พบว่า
สถานีที ่2 มคี่าดชันีความหลากหลายเท่ากบั 1.24 ดชันีความหลากหลายของชนิดเท่ากบั 1.67 ค่าดชันีความสม ่าเสมอ
เท่ากบั 0.69 และมคี่าความชุกชุมของชนิดเท่ากบั 16.67 ส่วนสถานีที ่4 มคี่าดชันีความหลากหลายเท่ากบั 0 ค่าดชันี
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ความหลากเท่ากบั 0 ค่าดชันีความสม ่าเสมอเท่ากบั 0 และมคี่าความชุกชุมของชนิดเท่ากบั 100 ส่วนสถานีที ่1 และ
สถานีที ่3 ไม่ค่าดชันีความหลากหลายทางชวีภาพ ดงัแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละสถานีตลอดการศึกษา 

สถานีศึกษา 
Shannon - 

Wiener 
Richness Evenness Abundance 

1 - - - - 

2 1.24 1.67 0.69 16.67 

3 - - - - 

4 0 0 0 100 

 
ผลการศึกษาปัจจยัทางกายภาพ 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าในพืน้ทีศ่กึษาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนมกราคม 2564 พบว่า ค่าความ
เป็นกรด – เบสของน ้า (pH) สถานีที่ 2 มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 8.51 ± 0.08 ส่วนสถานีที่ 4 มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากบั 8.05 ± 0.29 ค่าปรมิาณออกซเิจนที่ละลายในน ้า (Dissolved oxygen) พบว่าสถานีที่ 4 มคี่ามากที่สุดเท่ากบั 
4.32 ± 0.65 mg/l สว่นสถานีที ่1 มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.32 ± 0.30 mg/l ค่าความน าไฟฟ้าของน ้า (Conductivity) 
สถานีที ่4 มคี่ามากทีสุ่ดเท่ากบั 700.50 ± 10.50 µs/cm ส่วนสถานีที ่1 มคี่าน้อยทีสุ่ดเท่ากบั 389.67 ± 46.33 µs/cm 
และค่าของแขง็ละลายน ้าทัง้หมด (Total dissolved solids) พบว่าสถานีที่ 4 มคี่ามากสุดเท่ากบั 329.50 ± 0.50 mg/l 
สว่นสถานีที ่1 มคี่าน้อยทีส่ดุเท่ากบั 178.83 ± 19.87 mg/l ดงัแสดงในตาราง 2 
ตาราง 2 ค่าพารามเิตอรข์องน ้าในแต่ละสถานีตลอดการศกึษา (Mean ± SE) 

Parameter  สถานีท่ี 1 สถานีท่ี 2 สถานีท่ี 3 สถานีท่ี 4 

pH 8.09* ± 0.13 8.51* ± 0.08 8.32* ± 0.17 8.05* ± 0.29 

Dissolved oxygen (mg/l) 3.32* ± 0.30 3.73* ± 0.38 4.07* ± 0.16 4.32* ± 0.65 

Conductivity (µs/cm) 389.67* ± 46.33 494.50* ± 37.53 466.50* ± 94.85 700.50* ± 10.50 

Total dissolved solids (mg/l) 178.83* ± 19.87 227.67* ± 18.47 215.17* ± 42.33 329.50* ± 0.50 

 
ผลการศึกษาปัจจยัทางชีวภาพ 
 จากการศกึษาเกบ็ขอ้มูลปัจจยัทางชวีภาพพบว่า สถานีที่ 1 พบหญ้าแพรกหนาแน่นมากที่สุด (53.30%) 
รองลงมาคอืหญา้ขน (42.64%) สถานีที ่2 พบหญา้ขนมากทีส่ดุ (38.37%) รองลงมาคอืหญา้แพรก (30.70%) สถานีที ่3 
พบไมยราบมากทีสุ่ด (43.20%) รองลงมาคอืขีไ้ก่ย่าน (30.86%) และสถานีที ่4 พบจอกมากทีสุ่ด (17.17%) รองลงมา
คอืผกัตบชวา (12.02%) ดงัแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 ความหนาแน่นสมัพทัธข์องพรรณพชืบรเิวณพืน้ทีศ่กึษา 

ช่ือสามญั ช่ือวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ ประเภทพืช 
ความหนาแน่นสมัพทัธ ์

สถานี 
1 

สถานี 
2 

สถานี 
3 

สถานี 
4 

ตะขบ Muntingia calabura  TILICEAE ไมย้นืตน้    0.27 
จามจุร ี Albizia saman  FABACEAE ไมย้นืตน้    0.99  

ขีเ้หลก็อเมรกินั Senna spectabilis  FABACEAE ไมย้นืตน้  0.53    

กระถนิ Leucaena leucocephala  FABACEAE ไมพุ้่ม    0.99 
ไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra  FABACEAE หญา้/วชัพชื 3.20 2.99 10.12 2.58 

ปืนนกไส ้ Bidens pilosa  ASTERACEAE หญา้/วชัพชื  19.19   

ไมยราบ Mimosa pudica  FABACEAE หญา้/วชัพชื   43.20  
หญา้ก๋ง Thysanoleana maxima  Kuntze GRAMINEAE หญา้/วชัพชื   14.81 12.01 
ขีไ้ก่ย่าน Mikania micrantha  ASTERACEAE หญา้/วชัพชื  6.83 30.86  
หญา้ขจรจบ Pennisetum glaucum  POACEAE หญา้/วชัพชื    8.59 
หญา้คา Imperata cylindrica  POACEAE หญา้/วชัพชื     

หญา้รงันก Chloris barbata  POACEAE หญา้/วชัพชื    10.30 

หญา้แพรก Cynodon dactylon  POACEAE หญา้/วชัพชื 53.30 30.70   
หญา้ขน Brachiaria mutica POACEAE หญา้/วชัพชื 42.64 38.37  12.01 

ผกัตบชวา Eichhornia crassipes  PONTEDERIACEAE พชืน ้า    12.02 

ผกับุง้หนอง Ipomoea aquatica  CONVOLVULACEAE พชืน ้า    6.87 
จอก Pistia stratiotes ARACEAE พชืน ้า    17.17 

ธปูฤๅษ ี Typha angustifolia L. TYPHACEAE พชืน ้า 0.32    

รวม    100 100 100 100 
 

 ผลการส ารวจอาหารของหิง่หอ้ยบรเิวณพืน้ทีศ่กึษา พบว่าในสถานีที ่2 และสถานีที ่4 พบ หอยเชอรี ่หอยขม 
และหอยทากสยาม สถานีที ่1 พบหอยทากสยาม สว่นสถานีที ่3 ไม่พบอาหารของหิง่หอ้ย ดงัแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 อาหารของหิง่หอ้ยบรเิวณสถานีศกึษา 

ช่ือสามญั ช่ือวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 

หอยเชอรี ่ Pomacea canaliculata AMPULLARIIDEA  ✓  ✓ 

หอยขม Filopaludina sumatrensis  VIVIPAROIDEA  ✓  ✓ 

หอยทากสยาม Cryptozona siamensis ARIOPHANTIDAE ✓ ✓  ✓ 

 
 ค่าความชื้นสมัพทัธ์ของอากาศเฉลี่ยตลอดทัง้การศกึษา พบว่าในเดือนสงิหาคมและกนัยายน มีค่าสูงสุด
เท่ากบั 83.75% และเดอืนกุมภาพนัธม์คี่าน้อยทีส่ดุเท่ากบั 60% 
 ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่เดอืนกรกฎาคม 63 มคี่าสงูสุดเท่ากบั 234.6 มลิลลิติร สมัพนัธก์บัปรมิาณความชุกของ
หิง่หอ้ยทีเ่พิม่สงูขึน้ในเดอืนมถุินายน 63 จ านวน 36 ตวั เดอืนกรกฎาคม จ านวน 90 ตวั เดอืนสงิหาคม จ านวน 68 ตวั 
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และจะลดลงตามค่าเฉลีย่ของปรมิาณน ้าฝน ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 63 จ านวน 35 ตวั ถงึพฤศจกิายน 63 จ านวน 21 ตวั 
และเดอืนธนัวาคม 63 ไม่พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั ดงัแสดงในภาพ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 11 กราฟขอ้มลูเปรยีบเทยีบปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ ความชืน้สมัพทัธข์องอากาศ อุณหภมูอิากาศและความชุกของ

หิง่หอ้ยตวัเตม็วยั ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 – ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการศกึษาพบว่าสถานีที ่1 และสถานีที ่3 ไม่พบหิง่หอ้ยตวัเตม็วยัตลอดการศกึษา การวเิคราะหข์อ้มูล
ทางสถิติพบไม่มคี่าดชันีความหลากหลายทางชวีภาพ และค่าพารามเิตอร์ของน ้าที่ตรวจวดัได้พบว่า สถานีที่ 1 มีค่า
ออกซเิจนละลายในน ้า (Dissolved oxygen) น้อยทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัทุกสถานีเท่ากบั 3.32±0.30 และค่าของแขง็
ทัง้หมดทีล่ะลายในน ้า (Total Dissolved Solids) น้อยทีสุ่ดเท่ากบั 178.83±19.87 เนื่องจากสถานีที ่1 เป็นแหล่งน ้าทีม่ ี
สารอินทรีย์วตัถุละลายอยู่ในน ้าน้อย ส่งผลท าให้สิง่มชีวีติขนาดเล็ก หรือแมลงน ้ามจี านวนน้อย และแพลงตอนและ
สาหร่ายทีเ่ป็นอาหารของหอยกม็จี านวนน้อย อกีทัง้สถานี1 และ 3 อยู่ใกลก้บัอาคารเรยีน และหอพกันิสติ แสงจากไฟ
จากตวัอาคารและหอพกัสง่ผลต่อการออกมาผสมพนัธุข์องหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั การรบกวนจากกจิกรรมของมนุษย ์แสงไฟ
จากรถยนต์ แสงไฟจากถนน สิง่เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการผสมพนัธุข์องหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั โดยหิง่หอ้ยเพศ
เมยีจะตอบสนองต่อเพศผูด้ว้ยการกระพรบิแสง [9]) สภาพแวดลอ้มทีไ่ดร้บัผลกระทบจากแสงไฟ (0.05-0.3 ลกัซ)์ มผีล
ท าใหช้่วงเวลาในการเกีย้วพาราสแีละช่วงเวลาทีเ่พศผูข้ ีเ่พศเมยียดืยาวขึน้ ดงันัน้ แสงจงึน่าจะส่งผลต่อหิง่หอ้ยท าใหไ้ม่
สามารถผสมพนัธุ์ได้ในธรรมชาติ [11] ส่วนสถานีที่ 2 มีค่าความหลากหลายมากที่สุด (H’1.24) และมีค่าปัจจยัทาง
กายภาพ คอืค่า pH 8.51 ± 0.08 มากทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัทุกสถานี เนื่องจากสถานีที ่2 มพีชืรมิฝัง่ ไดแ้ก่ หญ้าขน
และหญ้าแขมปกคลุมหนาแน่น อกีทัง้มพีื้นที่ติดกบัป่าเต็งรงั พบหอยขม หอยเชอรี่ และหอยทากซึ่งเป็นอาหารของ
หิ่งห้อยในระยะตวัอ่อน การที่มีพืชชายฝัง่ และมีการปกคลุมของพืชคลุมดินเป็นปัจจยัสิง่แวดล้อมส าคญัที่ส่งผลต่อ
จ านวนหิง่หอ้ยระยะตวัอ่อน อกีทัง้ความชืน้ของดนิ การปกคลุมของพชืเรอืนยอดเป็นปัจจยัส าคญัทางสิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผล
ต่ออาหารของหิง่หอ้ย [12] สถานีที ่4 พบหิง่หอ้ยจ านวนมากทีส่ดุ โดยมคี่าความชุกชุมของชนิด (species abundance) 
เท่ากบั 100 จากการส ารวจพบอาหารของหิง่หอ้ย ไดแ้ก่ หอยขม หอยเชอรี ่และหอยทากจ านวนมาก และพืน้ทีอ่ยู่ห่าง
จากกบัป่าเตง็รงัประมาณ 5 เมตร มพีชืลอยน ้าปกคลุมหนาแน่น ไดแ้ก่ จอก ผกัตบชวา และผกับุง้หนอง ซึง่พชืน ้าเป็น
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แหล่งวางไขข่องหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั การทีม่พีชืรมิฝัง่ปกคลุมหนาแน่นเหมาะสมเป็นแหล่งอาศยัของหิง่หอ้ยในระยะดกัแด้ 
(pupa) [9] อกีทัง้ยงัอยู่ห่างจากอาคารท าใหไ้ม่มแีสงรบกวนจากภายนอกทีจ่ะส่งผลต่อการออกมาผสมพนัธุข์องหิง่หอ้ย
ตวัเตม็วยั จงึท าใหพ้ืน้ทีม่หีิง่หอ้ยจ านวนมากทีสุ่ด [9,11] ผลการตรวจวเิคราะหค์่าพารามเิตอรข์องแหล่งน ้าพบว่า มคี่า
การน าไฟฟ้าของน ้ า (Conductivity) และค่าของแข็งทัง้หมดที่ละลายในน ้ า (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 
700.50±10.50 และ329.50±0.50 ตามล าดบั มากทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัทุกสถานี และสถานีที ่4 เป็นพืน้ทีร่บัน ้าเสยี
จากหอพกันิสติและโรงอาหารของมหาวทิยาลยั ในแหล่งน ้าจงึมีสิง่เจอืปนที่ประกอบด้วยสารแขวนลอยหรอืตะกอน
แขวนลอย สาหร่ายและจุลนิทรยี์จ านวนมาก [17] อาจสรุปได้ว่าหิง่ห้อยชนิด Sclerotia aquatilis เจรญิเติบโตได้ดใีน
แหล่งค่อนขา้งน ้าเสยี [11] และอาจใชเ้ป็นตวัชีว้ดัคุณภาพน ้าทางดา้นชวีภาพได ้[15] 
 การเปลีย่นแปลงของฤดกูาลมผีลต่อการปรากฏของหิง่หอ้ย [8] ปรมิาณน ้าฝนสง่ผลต่อการกระจายตวัของตวั
อ่อนหิง่หอ้ย กจิกรรมการหาเหยื่อจะเกดิมากขึน้หลงัจากฝนตก [5] ปรมิาณน ้าฝนทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลใหค้วามชืน้สงูขึน้และ
อุณหภูมทิีล่ดลง เป็นสภาพทีเ่หมาะสมกบัอาหารของตวัอ่อนของหิง่หอ้ย ไดแ้ก่ หอยน ้า หอยทาก ใสเ้ดอืน และกิง้กอื 
ดงันัน้เมื่อเหยื่อมจี านวนมากขึน้จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาของหิง่หอ้ยในระยะตวัอ่อน [8] จ านวนหิง่หอ้ยตวัเตม็วยั
จะเพิง่สงูขึน้ในช่วงฤดฝูนและจะมแีนวโน้มลดลงเมื่อเขา้สูฤ่ดแูลง้ [10] ดงันัน้ปรมิาณน ้าฝนจงึมคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณ
ความชุกชุมของหิง่หอ้ยทีเ่พิม่มากขึน้ในช่วงตน้ฤดฝูน 
  
ข้อเสนอแนะการอนุรกัษ์ห่ิงห้อย 
 1. ปรับปรุงวิธีการเก็บตัวอย่าง เช่น เพิ่มจ านวนการเก็บตัวอย่าง  ใช้กับดักอื่นๆในการเก็บตัวอย่าง
นอกเหนือจากการใชส้วงิตาขา่ย เช่น มุง้ดกัแมลง เป็นตน้ ไดจ้ านวนตวัอย่างทีม่ากขึน้ และขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการน ามา
วเิคราะหผ์ล 
 2. การอนุรกัษ์แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของตวัอ่อนและตวัเตม็วยัของหิง่หอ้ย เช่น ไม่ตดัหญ้าซึง่แหล่งอาศยัของตวั
อ่อนหรอืไม่ตดัต้นไมร้มิฝัง่ทีเ่ป็นแหล่งหลบและซ่อนตวัของหิง่หอ้ยตวัเต็มวยัในเวลากลางวนั การจดัการพืน้ที่แบบไม่
เปลีย่นแปลงพืน้ทีแ่บบสิน้เชงิ โดยการซึง่จะสง่ผลต่อคุณภาพน ้าและความสมบูรณ์ของอาหารของหิง่หอ้ย ท าใหห้ิง่หอ้ย
สามารถเจรญิเตบิโตและเพิม่จ านวนขึน้ และสามรถพบหิง่หอ้ยไดทุ้กๆปี 
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และเทคโนโลยมีหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี และขอขอบคุณอาจารย์ ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง ที่ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของงานวจิยันี้ ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนทีช่่วยเหลอืในการเกบ็ตวัอย่างการศกึษาวจิยัในครัง้นี้   
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ศกัยภาพของสารสกดัพืชท้องถ่ินจงัหวดัอตุรดิตถใ์นการยบัยัง้การเจริญของเช้ือรา
สาเหตโุรครากเน่าโคนเน่า และราสีชมพใูนทเุรียน 
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บทคดัย่อ 
  

โรครากเน่าโคนเน่าและราสชีมพูเป็นโรคส าคญัของทุเรยีน การศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการส ารวจโรครากเน่าโคนเน่า
และราสชีมพใูนทุเรยีนพืน้ทีจ่งัหวดัอุตรดติถ ์พบเชือ้สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าจ านวน 3 ไอโซเลท และราสชีมพจู านวน 
2 ไอโซเลท บ่งชนิดไดเ้ป็น Phytophthora spp. และ Erythricium spp. การทดสอบความสามารถในการท าใหเ้กดิโรค 
พบว่า Phytophthora sp. ไอโซเลท P02 และ Erythricium sp. ไอโซเลท UT02 มีระดบัความรุนแรงของโรคสูงที่สุด 
จากนัน้น าเชื้อสาเหตุโรคที่ได้ไปทดสอบการใช้สารสกดัจากพชืท้องถิ่น 7 ชนิดในการยบัยัง้การเจรญิเติบโตของเชือ้ 
Phytophthora sp. และ Erythricium sp. โดยวธิ ีPoisoned Food Technique ทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 10,000 ppm พบว่า 
สารสกดัจากพชืท้องถิ่นทัง้หมดสามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคได้ด ีโดยเหง้าขงิสกดัด้วยเอทานอล 95% สามารถ
ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา Phytophthora sp.P02 ไดด้ทีีส่ดุ รองลงมาคอืเหงา้กระชายสกดัดว้ยเอทานอล 95% และเหงา้
ขิงสกัดด้วยเอทานอล 47.5% ในการยับยัง้การเจริญของเชื้อรา Erythricium sp. UT02 พบว่า มังคุดสกัดด้วย
แอลกอฮอล์ 95% และเหง้าขงิสกดัด้วยแอลกอฮอล์ 95% ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา Erythricium sp. UT02 ได้ดทีีสุ่ด 
รองลงมาคอืเหงา้กระชายสกดัดว้ยแอลกอฮอล ์95% เปลอืกมงัคุดสกดัดว้ยแอลกอฮอล ์47.5% และเหงา้ขมิน้ชนัสกดั
ดว้ยแอลกอฮอล ์95% จากการทดลองนี้แสดงใหเ้หน็ว่า ขงิและมงัคุดสามารถใชใ้นการควบคุมเชือ้ราสาเหตุโรครากเน่า
โคนเน่า และราสชีมพใูนทุเรยีนได ้งานวจิยันี้เป็นรายงานแรกทีศ่กึษาการใชส้ารสกดัจากพชืในการควบคุมโรคราสชีมพู 
 
ค าส าคญั :  สารสกดัพชื โรครากเน่าโคนเน่า โรคราสชีมพ ูทุเรยีน 
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Potential of Local Plant Extracts in Uttaradit Province Against Pathogenic Fungi 
of Root and Stem Rot Disease and Pink Disease of Durian 

 
Wanwisa Pirapak,* Nattharintr Pattama and Dararat Yuhang  

 
 
 

ABSTRACT 
  
 Root and stem rot disease and pink disease is important disease in the durian production. In this study, 
root and stem rot disease and pink disease of durian in Uttaradit province was investigated. Three isolates of 
root and stem rot disease pathogens and 2 isolates of pink disease pathogens were isolated and identified as 
Phytophthora spp. and Erythricium spp. Pathogenicity test of those pathogen showed that the highest level of 
pathogenicity test was found in Phytophthora sp. isolate P02 and Erythricium sp. isolate UT02. The 7 local plant 
extracts against fungal pathogens were tested by Poisoned Food Technique at 10,000 ppm of extract 
concentration. The results indicate that all local plant extracts possessed significant antifungal activity against 
all two isolates of fungi. The 95% ethanal ginger rhizome extract present the most effectiveness on the growth 
inhibition of Phytophthora sp. isolate P02 followed by 95% ethanal fingerroot extract and 47.5% ethanal ginger 
rhizome extract, respectively. Erythricium sp. isolate UT02 was growth inhibited by 95% ethanal mangosteen 
pericarp extract and 95% ethanal ginger rhizome extract followed by 95% ethanal fingerroot extract, 47.5% 
ethanal mangosteen pericarp extract and 95% ethanal turmeric extract, respectively. This research was 
presented that ginger rhizome and mangosteen pericarp have efficiency for control root and stem rot disease 
and pink disease in durian. It is interesting that local plant extracts are reported for the first time as an effective 
agent against a pathogen of pink disease. 
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บทน า  
ทุเรยีน มชีื่อวทิยาศาสตรว์่า Durio zibethinus Murr. เป็นไมผ้ลทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิในจงัหวดัอุตรดติถ ์

มพีืน้ทีป่ลกูรวม 40,000 ไร่ โดยมสีายพนัธุท์ุเรยีนทีป่ลกูหลกัๆ คอืหมอนทอง หลงลบัแล และหลนิลบัแล นบัว่าเป็น
ทุเรยีนพนัธุพ์ืน้เมอืงของจงัหวดัอุตรดติถท์ีม่ชีื่อเสยีงและลกัษณะเด่นเฉพาะตวั ปัญหาทีส่ าคญัในการผลติทุเรยีนของ
จงัหวดัอุตรดติถ ์ คอื การเขา้ท าลายของโรคและแมลง การควบคุมโรคโดยการใชส้ารเคม ี อาจสง่ผลใหม้กีารตกคา้งของ
สารเคมใีนผลผลติทางการเกษตร และส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและผูบ้รโิภค การควบคมุโรคและแมลงโดยชวีวธิ ีอาทิ
เช่น การใชส้ารชวีภณัฑ ์ หรอืการใชส้ารสกดัจากธรรมชาตจิงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่ง การใชส้ารสกดัจากพชืเพื่อการ
ควบคุมโรคพชื มขีอ้ดคีอื มอีนัตรายต่อผูใ้ชน้้อย และสลายตวัไดเ้รว็ในสภาพธรรมชาต ิดงันัน้การน าสารสกดัจากพชืมา
ใชใ้นการควบคมุโรคจะช่วยลดการใชส้ารเคม ีและเป็นกระบวนการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม [1] โรครากเน่าและโคนเน่า
และโรคราสชีมพเูป็นโรคทีพ่บวา่มกีารระบาดในทุเรยีนเขตจงัหวดัอุตรดติถ ์ โดยโรครากเน่าโคนเน่าเกดิจากเชือ้รา 
Phytophthora palmivora Butler. และ Pythium sp. [2] เชือ้สาเหตุโรคจะอาศยัในดนิ แพรก่ระจายโดยปล่อยสปอร์
เคลื่อนทีใ่นน ้า [3] เชือ้ราเจรญิเตบิโตเขา้ไปท าลายทุเรยีนทัง้ทีโ่คนตน้ ล าตน้ กิง่และราก ใบดา้น ไม่เป็นมนัและสจีะค่อยๆ 
เปลีย่นเป็นสเีหลอืงแลว้ร่วงหล่น ตน้ทีเ่ป็นโรคจะแสดงอาการเน่าและใบเหีย่ว แผลทีต่น้หรอืกิง่จะเน่าเป็นจุดฉ ่าน ้า 
เปลอืกจะเน่าเป็นสนี ้าตาลและมเีมอืกไหลออกมา เมื่อถากเปลอืกออกจะเหน็เปลอืกดา้น ในมสีนี ้าตาลแดงหรอืน ้าตาล
เขม้ และถา้ขดุดรูากจะพบว่าทีร่ากแกว้ และรากฝอยถูกท าลายเน่าเป็นสนี ้าตาล ท าใหต้น้ทุเรยีนทรุดโทรมและตายใน
ทีส่ดุ [4] ลกัษณะของรา P. palmivora คอื เชือ้รามโีคโลนีสขีาว เสน้ใยฟู เมื่อสอ่งภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน์จะพบเสน้ใยไม่
มผีนงักัน้ระหว่างเซลล ์ มกีารสรา้ง Chlamydospore รปูร่างกลมสนี ้าตาล ผนงัหนาสองชัน้เป็นจ านวนมาก [5] โรคราสี
ชมพ ู เกดิจากเชือ้รา Erythricium salmonicolor Berk&Br. (syn. Corticium salmonicolor Berk&Br.) [6]  เชือ้ราเขา้
ท าลายกิง่โดยเฉพาะบรเิวณง่ามกิง่ซึง่มผีลท าใหใ้บมสีเีหลอืงร่วงหล่นไป จะสงัเกตเหน็เสน้ใยของเชือ้รามลีกัษณะเป็นขยุ
สชีมพปูกคลุมบรเิวณโคนกิง่ทีม่ใีบแหง้นัน้ และท าใหเ้ปลอืกของกิง่ทุเรยีนปรแิตกและล่อนจากเนื้อไม ้ เมื่อถากเปลอืกจะ
พบว่าเน้ือไมภ้ายในมสีนี ้าตาล ถา้เกดิรอบกิง่จะท าใหก้ิง่ทุเรยีนแหง้ตายในทีส่ดุ [4]  ในการควบคุมโรคพชืโดยการใชส้าร
สกดัจากพชืมรีายงานการศกึษาในพชืหลายชนิด อาทเิช่น การใชส้ารสกดัใบพลใูนการควบคุมโรคเน่าเละ [7] การใชส้าร
สกดัจากเปลอืกมงัคุดในการควบคุมราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะมว่ง [8] สารสกดัชุมเหด็เทศในการควบคุมโรคพชื
หลายชนิด [9] น ้ามนัหอมระเหยในตะไครห้อมสามารถควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพรกิได ้ [10] ในการศกึษาการ
ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรยีนโดยใชส้ารสกดัจากพชืสมุนไพรพบในการศกึษาของวาสนิี และคณะ (2560) [11] 
โดยสารสกดัจากกระชายและขมิน้ชนัสามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา Phytophthora sp. ไดด้ทีีส่ดุ แต่ยงัไมพ่บ
รายงานการควบคมุโรคราสชีมพโูดยการใชส้ารสกดัจากพชื ดงันัน้ในงานวจิยันี้ผูว้จิยัจงึท าการศกึษาศกัยภาพของสาร
สกดัพชืทอ้งถิน่จงัหวดัอุตรดติถ ์ 7 ชนิด ไดแ้ก่ สารสกดัจากเหงา้กระชาย เหงา้ขา่ เหงา้ขงิ ใบชะพล ู เหงา้ขมิน้ชนั ใบ
สาบเสอื และเปลอืกมงัคุด ซึง่เป็นพชืทีห่าไดใ้นบรเิวณพื้นทีป่ลกูทุเรยีนเขตจงัหวดัอุตรดติถ ์ ในการยบัยัง้การเจรญิของ
เชือ้ราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า และราสชีมพใูนทุเรยีน โดยหวงัว่าการใชส้ารสกดัจากพชืทอ้งถิน่น้ีจะเป็นทางเลอืก
ใหก้บัเกษตรกรในการลดการใชส้ารเคม ีและลดค่าใชจ้่ายในกบัเกษตรกรผูป้ลกูทุเรยีนต่อไป 
 
อปุกรณ์และวิธีทดลอง  
 1. การเกบ็ตวัอย่างเชือ้สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า และราสชีมพใูนทุเรยีน 
  1.1 ท าการส ารวจและเกบ็ตวัอย่างดนิรอบราก และเปลอืกล าต้นทุเรยีนทีแ่สดงอาการเน่าในสวนทุเรยีน
จงัหวดัอุตรดติถ ์โดยการแยกเชือ้จากดนิ ท าการแยกเชือ้โดยวธิ ีBaiting method ตามวธิขีองอ าพลและคณะ (2562) [5] 
และเลี้ยงเชื้อราที่แยกได้บนจานอาหารเลี้ยงเชือ้ Potato dextrose agar (PDA) ต่อไป ส าหรบัการแยกเชื้อสาเหตุโรค
จากชิ้นส่วนพชืที่เป็นโรค จะใช้เทคนิค Tissue transplanting method ตามวธิขีองวสินิี และคณะ (2560) [10] โดยน า
ตวัอย่างชิน้ส่วนของเปลอืกล าต้นทุเรยีนมาตดัใหม้ขีนาด  5 x 5 มลิลเิมตร แช่ในโซเดยีมไฮโปคลอไรดค์วามเขม้ขน้ 6 



252 

 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

เปอรเ์ซน็ต์ เป็นเวลา 4 นาท ีน าไปลา้งดว้ยน ้ากลัน่ทีฆ่่าเชือ้แลว้ 2 ครัง้ วางชิน้ส่วนของพชืลงบนจานอาหารเลีย้งเชื้อ 
Water agar (WA) เป็นเวลา 7 วนั และตดัปลายเสน้ใยน าไปเลีย้งบนอาหาร PDA ต่อไป  
  1.2 การเกบ็ตวัอย่างของเชือ้ราสาเหตุโรคราสชีมพูท าไดโ้ดยการเกบ็กิง่ทีม่โีคโลนีของราสชีมพูเจรญิอยู่ 
จากนัน้น ามาแยกเชือ้สาเหตุโรคตามวธิขีอง Kwarteng et al. (2018) [12] ตดัเนื้อเยื่อกิง่ทุเรยีนบรเิวณผวิรมิขอบของ
เชือ้ทีเ่จรญิบนกิง่เป็นแผ่น และตดัเป็นชิน้ใหม้ขีนาด 5 x 5 มลิลเิมตร ฆ่าเชือ้ดว้ยเอทลิแอลกอฮอล ์70 เปอรเ์ซน็ต์ เป็น
เวลา 1 นาที ล้างออกด้วยน ้ากลัน่ 3 ครัง้และผึ่งให้แห้ง วางชิ้นพืชบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ WA ที่มีแพนิซิลิน จี 
(Penicillin G, 0.5 กรมั/น ้ากลัน่ 10 มลิลลิติร) ปรมิาตร 1 มลิลลิติร/ลติร เพื่อยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยี เป็นเวลา 2 
วนั และตดัปลายเสน้ใยน าไปเลีย้งบนอาหาร PDA ต่อไป 
  1.3 การเกบ็รกัษาเชือ้ราสาเหตุโรคท าไดโ้ดยการตดัชิน้ส่วนของเชือ้ราในบรเิวณขอบนอกของโคโลนีใส่
ลงในกลเีซอรอล 10 เปอรเ์ซน็ต ์เกบ็ในตูแ้ช่แขง็อุณหภูม ิ-10 องศาเซลเซยีส [13]  
 2. การทดสอบความสามารถในการท าใหเ้กดิโรครากเน่าโคนเน่า และราสชีมพใูนทุเรยีน 
  การทดสอบความสามารถในการท าใหเ้กดิโรคของเชือ้สาเหตุทีแ่ยกได ้ใชเ้ทคนิค Detached leaf assay 
[11] มีวิธีการดังต่อไปนี้ น าใบทุเรียนแบบเพสลาดมาท าการฆ่าเชื้อที่ผิวใบทัง้สองด้านด้วย เอทิลแอลกอฮอล์ 70 
เปอรเ์ซน็ต์ น าส าลชีุบน ้ากลัน่พนักา้นใบ จากนัน้ใชเ้ขม็เขีย่ทีฆ่า่เชือ้แลว้ ท าแผลบนในทุเรยีน 2 ต าแหน่ง คอื ต าแหน่ง
ดา้นบนและดา้นล่างทีอ่ยู่ตรงกลางระหว่างเสน้กลางใบถงึขอบใบทางซกีขวา จากนัน้น า Cork borer ตดัปลายเสน้ใยเชือ้
สาเหตุโรคทีเ่ลีย้งไวบ้นจานอาหารเลีย้งเชือ้ PDA มาวางบนใบทุเรยีนทีเ่ตรยีมไว ้ในชุดควบคุมโดยใชช้ิน้วุน้ PDA เปล่า
วางบนใบทุเรยีนทีเ่ตรยีมไว ้น าชุดทดลองและชุดควบคุมใสใ่นกล่องเกบ็ความชืน้ บ่มทีอุ่ณหภูม ิ30 องศาเซลเซยีส เป็น
เวลา 48 ชัว่โมง จากการประเมนิขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของแผลทีเ่กดิขึน้ โดยมกีารประเมนิระดบัความรุนแรงดงันี้ 
ระดบั 0 = ใบพชืปกต ิไม่เกดิแผล ระดบั 1 มเีสน้ผ่านศูนยก์ลางของแผล 1-5 มลิลเิมตร ระดบั 2 มเีสน้ผ่านศูนย์กลาง
ของแผล 6-10 มลิลเิมตร ระดบั 3 มเีสน้ผ่านศูนยก์ลางของแผล 11-15 มลิลเิมตร และระดบั 4 มเีสน้ผ่านศนูยก์ลางของ
แผล มากกว่า 16 มลิลเิมตร [11] น าเชือ้สาเหตุโรคทีท่ าใหเ้กดิโรคมากทีสุ่ดไปทดสอบศกัยภาพของสารสกดัพชืท้องถิน่
ในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าและราสชีมพตู่อไป 
 3. การเตรยีมสารสกดัพชืทอ้งถิน่ 
  พชืท้องถิน่ที่น ามาใชใ้นการทดลองนี้ ได้แก่ เหง้ากระชาย เหง้าข่า เหง้าขงิ เหง้าขมิ้นชนั ใบชะพลู ใบ
สาบเสอื และเปลอืกมงัคุด โดยน าพชืทัง้หมดมาลา้งใหส้ะอาด น าไปผึง่ใหแ้หง้ จากนัน้หัน่พชืเป็นชิน้เลก็ๆ อบทีอุ่ณหภมู ิ
70 องศาเซลเซยีล เป็นเวลา 48 ชัว่โมง โดยใชตู้อ้บลมรอ้น (Hot Air Oven) และบดพชืใหล้ะเอยีด จากนัน้น าพชืทีผ่่าน
การอบและบดละเอยีดแลว้ มาชัง่ใหไ้ดป้รมิาณ 50 กรมั น ามาผสมกบัตวัท าละลาย ในอตัราส่วนพชืทีบ่ดละเอยีดต่อตวั
ท าละลายเท่ากบั 1:10 รอ้ยละโดยมวลต่อปรมิาตร (W/V) โดยใชต้วัท าละลาย 3 รปูแบบ คอื 1) น ้ากลัน่ 100 เปอรเ์ซน็ต์ 
(%) 2) เอทานอล 95 % 3) เอทานอล 47.5 % น าเขา้ตูบ้่มเชือ้แบบเขยา่ควบคุมอุณหภมู ิ(Shaker Incubator) ทีอุ่ณหภมู ิ
25 องศาเซลเซยีส 120 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 12 ชัว่โมง [10] น าไปกรองดว้ยชุดกรองสญุญากาศ และน าไประเหยดว้ย
เครื่องระเหยภายใตสุ้ญญากาศ (Rotary vacuum evaporator) จนปรมิาตรตวัท าละลายเหลอืน้อยทีสุ่ด (สงัเกตเหน็เป็น
ลกัษณะของน ้ามนั) บนัทกึน ้าหนกัทีไ่ดแ้ลว้น ามาค านวณหารอ้ยละของน ้าหนกัสารสกดัต่อน ้าหนกัแหง้ (%Yield) 
 4. การทดสอบศกัยภาพของสารสกดัพชืทอ้งถิ่นในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า 
และราสชีมพใูนทุเรยีน  
  4.1 การคดัเลอืกสารสกดัพชืท้องถิ่นที่มคีวามสามารถในการยบัยัง้เชื้อราสาเหตุโรค ทดสอบสารสกดั
สมุนไพรโดยวธิ ีPoisoned food technique ท าการเตรยีมอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ผสมด้วยสารสกดัพชืท้องถิ่นแต่ละ
ชนิดในตวัท าละลายต่างๆ ให้ได้ความเขม้ขน้ 10,000 พพีเีอม็ (ppm) ในอตัราส่วน 1:10 ร้อยละโดยมวลต่อปรมิาตร 
จากนัน้น าเชือ้ราสาเหตุโรคทีเ่ตรยีมไว ้วางบนอาหารเลีย้งเชือ้ทีผ่สมสารสกดัพชืทอ้งถิน่แต่ละชนิดโดยวางเชือ้ราไวต้รง
กลางของจานอาหารเลีย้งเชือ้ โดยมชีุดควบคุมคอือาหารเลีย้งเชือ้ทีไ่ม่ผสมสารสกดัจากพชื แต่มกีารผสมน ้ากลัน่ทีฆ่่า
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เชือ้แลว้ ในอตัราเท่ากบัสารสกดัจากพชื จากนัน้บ่มจานอาหารเลีย้งเชือ้ที่อุณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 8 วนั ท าการสงัเกต
ขนาดโคโลนีของเชือ้รา และค านวณหาเปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา [10] ดงัสมการ  

P = (A-B) x 100 
                                                                       A 
เมื่อ P คอื เปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา A คอื ค่าเฉลีย่ของเสน้ผ่านศนูยก์ลางโคโลนีเชือ้ราบนอาหารเลีย้ง
เชือ้ทีไ่ม่ผสมสารสกดัจากพชื (มลิลเิมตร) และ B คอื ค่าเฉลีย่ของเสน้ผ่านศูนยก์ลางโคโลนีเชือ้ราบนอาหารเลีย้งเชือ้ที่
ผสมสารสกดัจากพชื (มลิลเิมตร) 
 5. การวเิคราะหข์อ้มลู  
  มกีารวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized desigh) จ านวน 4 ซ ้าต่อกรรมวธิ ี
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ ANOVA และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % 
 
ผลการทดลอง  
 1. การเกบ็ตวัอย่างเชือ้สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าและราสชีมพใูนทุเรยีน 
  จากการแยกเชือ้สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในดนิและเปลอืกล าตน้ทุเรยีนทีแ่สดงอาการเน่าในสวนทุเรยีน
จงัหวดัอุตรดติถ ์สามารถแยกไดท้ัง้หมด 3 ไอโซเลท โดยแยกไดจ้ากดนิ 2 ไอโซเลท และจากเปลอืกตน้ทุเรยีน 1 ไอโซ
เลท (ตารางที ่1) เมื่อท าการเลีย้งบนอาหาร PDA เป็นเวลา 7 วนั พบว่าเชือ้รา ทีแ่ยกไดม้โีคโลนีสขีาว เสน้ใยเจรญิซอ้น
เป็นวง สขีาวฟู ลกัษณะเสน้ใยภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์ พบว่าเสน้ใยใส ผนังบาง ไม่มผีนังกัน้ พบการสรา้ง sporangium 
ทรงกลม จ าแนกไดเ้ป็นเชือ้ Phytophthora sp. ทัง้ 3 ไอโซเลท โดยดจูากลกัษณะอาการของโรค ลกัษณะเสน้ใยและการ
สรา้งโครงสรา้งสบืพนัธุ ์คอื เสน้ใยไม่มีผนงักั้น และมีการสร้าง sporangium (รปูที ่1) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 รปูที ่1 ลกัษณะของโคโลนี (A) และรปูแบบเสน้ใยทีม่สีปอรแ์รงเจยีม (B) ของ Phytophthora sp. isolate P02 
และลกัษณะของโคโลนี (C) และลกัษณะเสน้ใยทีม่ ีClamp connection (D) ของ Erythricium sp. isolate UT02 
 

A B 

C D 
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 อาการของโรคราสชีมพทูีพ่บบนตน้ทุเรยีนทีท่ าการเกบ็ตวัอย่าง คอื กิง่แหง้ ใบร่วง มเีสน้ใยของเชือ้ราเป็นขยุ
สชีมพูปกคลุมบรเิวณโคนกิง่ มเีปลอืกของกิง่ปรแิตกและล่อนจากเนื้อไมเ้ลก็น้อย การแยกเชือ้ราสาเหตุโรคราสชีมพูที่
เจรญิบนกิง่ของต้นทุเรยีน สามารถแยกได้ 2 ไอโซเลท (ตารางที่ 1) เมื่อท าการเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เป็น
ระยะเวลา 7 วนั พบว่าเชื้อที่แยกได้มลีกัษณะโคโลนีสสีม้อมชมพู เสน้ใยฟูเลก็น้อย ขอบโคโลนีเรยีบ เมื่อส่องภายใต้
กลอ้งจุลทรรศน์ เสน้ใยใส มผีนังบาง เสน้ใยมผีนงักัน้ และม ีClamp connection เชื่อมระหว่างเซลล ์ไม่พบการสรา้งคอ
นิเดยี หรอืโครงสรา้งทีใ่ชส้รา้งสปอร ์จ าแนกไดเ้ป็น Erythricium sp. จากลกัษณะเสน้ใยทีม่ผีนงักัน้และการสรา้ง clamp 
connection (รปูที ่1) 
 2. การทดสอบความสามารถในการท าใหเ้กดิโรครากเน่าโคนเน่าและราสชีมพใูนทุเรยีน 
  การทดสอบความสามารถในการท าให้เกดิโรคของเชือ้รา Phytophthora sp. จ านวน 3 ไอโซเลท และ 
Erythricium sp.จ านวน 2 ไอโซเลท ในเชือ้สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าพบว่า Phytophthora sp. ไอโซเลท P02 มคีวาม
ในการท าใหเ้กดิโรคมากทีส่ดุ มขีนาดแผลเท่ากบั 18.5 มลิลเิมตร ระดบัความรุนแรงเท่ากบั 4 แผลทีเ่กดิขึน้มอีาการแผล
ฉ ่าน ้า หลงัท าการปลกูเชือ้ 3 วนั ในการทดสอบเชือ้ราสาเหตุโรคราสชีมพ ูพบว่า Erythricium sp.ไอโซเลท UT02 ท าให้
เกดิโรคมากทีสุ่ด มขีนาดแผลเท่ากบั 12.5 มลิลเิมตร ระดบัความรุนแรงเท่ากบั 3 โดยเริม่เกดิแผลฉ ่าน ้า หลงัการปลูก
เชือ้ 2 วนั แผลมกีารขยายขนาดใหญ่ขึน้ และมกีารแผ่ปกคลุมของเสน้ใยราสชีมพ ู(ตารางที ่1) 
 ตารางที่ 1 ไอโซเลทต่างๆของเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าและราสีชมพูในทุเรียน และการทดสอบ
ความสามารถในการท าใหเ้กดิโรค 
 

ไอโซเลท ตวัอย่าง ขนาดแผล (มม.) ระดบัความรุนแรง 

P01 Phytophthora sp. จากดนิ 0 0 

P02 Phytophthora sp. จากดนิ 18.50 4 

P03 Phytophthora sp. จากตน้ทุเรยีน 4.5 1 

UT01 Erythricium sp. จากตน้ทุเรยีน 6.5 2 

UT02 Erythricium sp.จากตน้ทุเรยีน 12.5 3 

 
 3. การทดสอบศกัยภาพของสารสกดัพชืทอ้งถิน่ในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า 
และราสชีมพใูนทุเรยีน 
  จากการทดสอบศกัยภาพของสารสกดัพชืทอ้งถิน่ในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราสาเหตุโรครากเน่าโคน
เน่า และราสชีมพูในทุเรยีนโดยวธิ ีPoisoned food technique บนอาหารเลีย้งเชือ้ PDA ทีผ่สมดว้ยสารสกดัพชืทอ้งถิน่
แต่ละชนิดในตวัท าละลายต่างๆ ความเขม้ขน้ 10,000 ppm พบว่าสารสกดัพชืทอ้งถิน่ทุกชนิดมศีกัยภาพในการควบคุม
เชือ้ราสาเหตุโรคทัง้สองชนิด โดยเหงา้ขงิทีส่กดัดว้ยตวัท าละลายเอทานอล 95% มเีปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิของ
เชื้อรา Phytophthora sp.P02 ได้ดทีี่สุด เท่ากบั 75.67% รองลงมาคอืเหง้ากระชายที่สกดัด้วยตวัท าละลายเอทานอล 
95% และเหงา้ขงิทีส่กดัด้วยตวัท าละลายเอทานอล 47.5% มเีปอร์เซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา Phytophthora 
sp.P02 เท่ากบั 67.33 และ 62.50% (ตารางที ่2) 
 การทดสอบศกัยภาพของสารสกดัพืชท้องถิ่นในการยบัยัง้การเจริญของเชื้อราสาเหตุราสชีมพูในทุเรยีน 
พบว่า มังคุด และเหง้าขิงที่สกัดด้วยตัวท าละลายแอลกอฮอล์ 95% มีเปอร์เซ็นต์การยับยัง้การเจริญของเชื้อรา 
Erythricium sp. UT02 ได้ดีที่สุด เท่ากับ 77.50 และ 67.50 % รองลงมาคือเหง้ากระชายที่สกัดด้วยตัวท าละลาย
แอลกอฮอล์ 95% เปลอืกมงัคุดที่สกดัด้วยตวัท าละลายแอลกอฮอล์ 47.5% และเหง้าขมิ้นชนัที่สกดัด้วยตวัท าละลาย
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แอลกอฮอล ์95% มเีปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา เท่ากบั 60.67, 60.17 และ 57.67% ตามล าดบั (ตารางที ่
2) 
 จากการเปรยีบเทยีบตวัท าละลาย 3 ชนิด ไดแ้ก่ น ้ากลัน่ เอทานอล 95% และเอทานอล 47.5% จะเหน็ไดว้่า
ตวัท าละลายทัง้ 3 แบบสามารถที่จะใช้สกดัสารในพชืท้องถิ่นได้ โดยให้ผลการยบัยัง้การเจรญิเท่ากบั 23-43% โดย     
เอทานอล 95% และเอทานอล 47.5% จะมปีระสทิธภิาพดทีีส่ดุเท่ากบั 43.66 และ 40.41% โดยไม่มคีวามแตกต่างอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติ ิรองลงมาคอื น ้ากลัน่ มเีปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราสาเหตุโรค เท่ากบั 23.81% (ตาราง
ที ่3) 
 ตารางที ่2 ผลของศกัยภาพของสารสกดัพชืทอ้งถิน่ในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราสาเหตุโรครากเน่าโคน
เน่า และราสชีมพใูนทุเรยีนทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 10,000 ppm ของตวัท าละลาย 3 ชนิด 
 

 

สารสกดัของพชืทอ้งถิน่ 

 

ตวัท าละลาย 

เปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราสาเหตุโรค 

Phytophthora sp.P02 Erythricium sp. UT02 

1.เหงา้กระชาย น ้ากลัน่ 25.00f ± 2.45 19.00c ± 2.94 

เอทานอล 95 เปอรเ์ซน็ต์ 67.33b ± 2.05 60.67b ± 3.30 

เอทานอล 47.5 เปอรเ์ซน็ต์ 52.83c ± 2.10 42.67d ± 2.05 

2. เหงา้ขา่ น ้ากลัน่ 20.00f ± 1.63 16.00ef ± 1.41 

เอทานอล 95 เปอรเ์ซน็ต์ 55.67c ± 3.30 53.33c ± 2.36 

เอทานอล 47.5 เปอรเ์ซน็ต์ 43.43d ± 2.43 37.67de ± 3.09 

3. เหงา้ขงิ น ้ากลัน่ 48.50d ± 4.60 40.33d ± 3.68 

เอทานอล 95 เปอรเ์ซน็ต์ 75.67a ± 3.30 67.50ab ± 3.19 

เอทานอล 47.5 เปอรเ์ซน็ต์ 62.50b ± 2.04 52.50c ± 2.04 

4. เหงา้ขมิน้ชนั น ้ากลัน่ 35.17e ± 3.88 21.67e ± 4.71 

เอทานอล 95 เปอรเ์ซน็ต์ 66.67b ± 6.24 57.67bc ± 2.05 

เอทานอล 47.5 เปอรเ์ซน็ต์ 46.83d ± 2.25 40.33d ± 4.29 

5. ใบชะพล ู น ้ากลัน่ 13.33h ± 1.18 13.33f ± 1.18 

เอทานอล 95 เปอรเ์ซน็ต์ 25.17f ± 0.24 21.83e ± 4.84 

เอทานอล 47.5 เปอรเ์ซน็ต์ 22.67g ± 5.56 13.50f ± 2.12 

6. ใบสาบเสอื น ้ากลัน่ 15.83h ± 3.12 12.50f ± 2.04 

เอทานอล 95 เปอรเ์ซน็ต์ 26.83f ± 2.25 22.00e ± 4.60 

เอทานอล 47.5 เปอรเ์ซน็ต์ 23.00f ± 1.47 19.33f ± 2.90 
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7. เปลอืกมงัคุด น ้ากลัน่ 32.50e ± 2.04 20.17e ± 4.09 

เอทานอล 95 เปอรเ์ซน็ต์ 57.67c ± 2.05 77.50a ± 2.04 

เอทานอล 47.5 เปอรเ์ซน็ต์ 48.33d ± 4.71 60.17b ± 4.09 

หมายเหตุ ตวัอกัษรภาษาองักฤษทีแ่ตกต่างกนัหมายถงึความแตกต่างอย่างมนีียส าคญัทางสถติ ิ(P ≤ 0.05) 
  
 ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบผลของตวัท าละลายในการสกดัสารจากพชืทอ้งถิน่ต่อการควบคุมโรครากเน่าโคน
เน่า และราสชีมพใูนทุเรยีน 
 

ชนิดของตวัท าละลาย เปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราสาเหตุโรค 

น ้ากลัน่ 23.81b 

เอทานอล 95 เปอรเ์ซน็ต์ 43.66a 

เอทานอล 47.5 เปอรเ์ซน็ต์ 40.41ab 

หมายเหตุ ตวัอกัษรภาษาองักฤษทีแ่ตกต่างกนัหมายถงึความแตกต่างอย่างมนีียส าคญัทางสถติ ิ(P ≤ 0.05) 

 
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  
 การเก็บตัวอย่างเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าและราสชีมพูในทุเรียน พบว่าเชื้อสาเหตุที่พบได้แก่ เชื้อ 
Phytophthora spp.เป็นเชือ้สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าจ าแนกจาก ลกัษณะอาการของโรค ลกัษณะเสน้ใยและการ
สรา้งโครงสรา้งสบืพนัธุ ์คอื เสน้ใยไม่มีผนงักั้น และมีการสร้าง sporangium [14] และ เชือ้สาเหตุโรคราสชีมพูในทุเรยีน 
คอื Erythricium sp. จ าแนกจากลกัษณะเสน้ใยทีม่ผีนังกัน้และการสรา้ง clamp connection ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีพ่บ
ในเชือ้รากลุ่ม Basidiomycetes เท่านัน้ [12] 
 การน าสารสกดัจากพชืทอ้งถิน่ 7 ชนิด คอื เหงา้กระชาย เหงา้ขา่ เหงา้ขงิ เหงา้ขมิน้ชนั ใบชะพล ูใบสาบเสอื 
และเปลอืกมงัคุด ไปทดสอบการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ Phytophthora sp. และ Erythricium sp. พบว่า สารสกดั
จากพืชท้องถิ่นทัง้หมดสามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคได้ดี การที่สารสกัด จากพืชท้องถิ่นที่น ามาทดสอบมี
ความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราไดใ้นระดบัสงู เนื่องจากพชืทอ้งถิน่ทีค่ดัเลอืกมาใชใ้นการทดลองเป็นพชื
สมุนไพรทีม่รีายงานว่ามสีารส าคญัที่สามารถในการฆ่าเชือ้ราได ้โดยในเหงา้ขงิมนี ้ามนัหอมระเหยอยู่ประมาณ 1-3% 
โดยมสีารส าคญัของน ้ามนัหอมระเหย คอื สารซงิจเิบอรนี ซงิจเิบอรอล ใบชาโบลนี และแคมฟีน เหงา้ขา่มสีารส าคญัของ
น ้ามนัหอมระเหย คอื Eugenol มฤีทธิฆ์่าเชือ้รา [15] เปลอืกมงัคุดมสีาร Xanthones ซึง่มรีายงานว่ามกีารยบัยัง้เชือ้รา
ไดห้ลายชนิด [8]  การทดลองในลกัษณะเดยีวกนันี้สอดคลอ้งกบัการรายงานของวาสนิีและคณะ (2560) [10] สารสกดั
จากกระชายและขมิ้นชนัมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้เชือ้ Phytophthora sp. ที่แยกจากทุเรยีนในจงัหวดัจนัทบุร ีและ
ชุมพรได้ในระดบัดีมาก ในงานวิจยันี้ ผลของสารสกดัของกระชาย ขมิ้นชนั และเปลือกมงัคุดที่ระดบัความเข้มขน้ 
10,000 ppm มเีปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้เชือ้ Phytophthora sp. มคี่าน้อยกว่าของวาสนิีและคณะ (2560) ในการควบคุมเชือ้
สาเหตุโรคราสชีมพใูนทุเรยีน คอื Erythricium sp.นัน้ ยงัไม่มกีารรายงานว่ามกีารควบคุมโรคโดยการใชส้ารสกดัจากพชื
มาก่อน ซึง่ในการทดลองนี้แสดงใหเ้หน็ว่าสารสกดัจากเปลอืกมงัคุดและเหงา้ขงิสามารถใชใ้นการควบคุมโรคราสชีมพูที่
เขา้ลายตน้ทุเรยีนได ้
 จากการเปรยีบเทยีบตวัท าละลาย 3 ชนิด ไดแ้ก่ น ้ากลัน่ เอทานอล 95% และเอทานอล 47.5% จะเหน็ไดว้่า
สารสกดัพชืทอ้งถิน่ทีม่ตีวัท าละลายเป็นเอทานอลมปีระสทิธภิาพดกีว่าน ้า แสดงว่าสารส าคญัทีอ่ยู่พชืทอ้งถิน่ส่วนใหญ่
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เป็นสารทีม่ขี ัว้จงึมคีวามสามารถในการละลายในเอทานอลไดด้ ีการในศกึษาของภาเกลา้ และชญาณิศา (2558) [16] ถา้
พชืทีใ่ชใ้นการท าวจิยัมสีารกลุ่มฟลาโวนอยด ์สารกลุ่มนี้จะสลายไดด้ใีนแอลกอฮอล ์แต่สามารถละลายในน ้าไดป้านกลาง 
เน่ืองจากน ้าเป็นโมเลกุลทีม่ขี ัว้สงู 
 การใช้พืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคของทุเรียนจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกร
สามารถน าพชืทีม่อียู่แลว้ในทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชน์ อาทเิช่น มงัคุดมปีลกูมากในพืน้ทีอ่ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ์ และ
มเีปลอืกมงัคุดเหลอืทิง้จ านวนมาก การน าเปลอืกมงัคุดมาสกดัเพื่อท าสารสกดัหยาบจะช่วยใหเ้กษตรกรสามารถก าจดั
เปลอืกมงัคุด ประหยดัค่าใชจ้่ายในการซือ้สารเคมเีพื่อการควบคุมโรค มคีวามปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพดว้ย 
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การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและทางเคมีในระหว่างการเกบ็รกัษา 
ของผลสบัปะรดห้วยมุ่น 

 
วารณุ ีจอมกติชิยั1, คทัลยีา นวลทอง2,  พรธรีา สมปานวงั2  และไพรนิทร ์ อนุอนั2 

 
 
 

บทคดัย่อ 
 

สบัปะรดหว้ยมุ่นเป็นผลไมท้ีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิชนิดหนึ่งของจงัหวดัอุตรดติถท์ีเ่ป็นทีน่ิยมของผูบ้รโิภค 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงทางกายภาพและทางเคมรีะหว่างการเกบ็รกัษาของผลสบัปะรดห้วยมุ่น 
โดยน าผลสบัปะรดหว้ยมุ่นระยะเกบ็เกีย่วมาเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูมหิอ้ง (30  1 C) เป็นเวลา 7 วนั ท าการสุม่ตวัอย่างผล
มาวเิคราะหท์ุกวนั โดยวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางกายภาพและทางเคมขีองส่วนโคนผล กลางผล และปลายผล การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพวเิคราะห์จากการประเมนิสเีปลอืกผลดว้ยสายตา และการวดัสเีปลอืกด้วยเครื่องวดัส ีการ
เปลีย่นแปลงทางเคมวีเิคราะหจ์ากความเป็นกรด-ด่าง ปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได ้ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน ้า
ได ้และปรมิาณวติามนิซขีองน ้าคัน้เนื้อสบัปะรด ผลการศกึษาพบว่าในระหว่างการเกบ็รกัษาเปลอืกผลสบัปะรดหว้ยมุ่น
มพีื้นที่สเีหลืองเพิ่มมากขึน้ โดยเกิดสเีหลืองจากส่วนโคนผลไปกลางผลและปลายผล ในขณะที่ความเป็นกรด-ด่าง 
ปรมิาณกรดที่ไทเทรตได้ ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดที่ละลายในน ้าได้ และปรมิาณวติามนิซีในแต่ละส่วนของผลมีการ
เปลีย่นแปลงน้อยมากในระหว่างการเกบ็รกัษา อย่างไรกต็าม พบว่าโคนผลมปีรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน ้าไดส้งู
กว่าผลส่วนอื่นอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิขอ้มูลจากการศกึษานี้สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการเลอืกซือ้และการแปรรปู
สบัปะรดต่อไป 

 
ค าส าคญั:  หว้ยมุ่น, สบัปะรด, การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ, การเปลีย่นแปลงทางเคม ี
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Changes in Physical and Chemical During storage of Huai Mun Pineapples  
 

Warunee Chomkitichai1* Kadtaleeya Nounthong2 Pornteera Sompanwang2 and Pairin Anuun 2   
 

 
 

ABSTRACT 
 

 Huai Mun pineapple is one of the most important fruit in Uttaradit Province that is a favorite fruit of 
consumers.  The objective of this research was to study the physical and chemical changes during storage of 
Huai Mun pineapple (Ananas comosus L. Merr.). The harvest-stage pineapple were kept and stored at the room 
temperature (30  1 C) for 7 days. The pineapple were randomized and analyzed the physical and chemical 
changes in three parts:  proximal part, middle part and distal part.  The physical changes of peel color were 
analyzed by visual evaluation and color meter. The chemical changes, including pH, titratable acidity (TA), total 
soluble solid (TSS) and vitamin C content were analyzed from pineapple juice. The results showed that, during 
storage, the peel color of Huai Mun pineapple had increases more yellow, beginning from the proximal part to 
the middle part until the distal part, respectively.  Nonetheless, there were small changes in pH, the titratable 
acidity, the total soluble solid and the quantity of vitamin C content in each part of the fruit during storage. The 
finding also showed that the total soluble solids at the proximal part of the fruits were significantly higher than 
the others parts. This data can be applied to buying and processing of pineapple fruits in the further. 
 
Keywords:  Huai Mun, pineapple, chemical change, physical change 
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บทน า 
 สบัปะรด (pineapple) เป็นพืชในตระกูล Bromeliaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ananas comosus (L.) Merr. 
จดัเป็นพชืเขตรอ้นทีส่ามารถทนต่อสภาพแหง้ไดด้ ีสบัปะรดมกีลไกการสกุแก่ของผลแบบ non-climacteric fruit ปรมิาณ
การหายใจในผลจะคงทีไ่ม่เพิม่สงูขึน้เมื่อผลแก่ ท าใหข้บวนการสกุแก่ชา้ลง การใหส้ารเอทธลินีจากภายนอกจะเป็นเพยีง
การเปลีย่นสผีวิแต่ไม่มผีลต่อกระบวนการหายใจทีเ่พิม่ขึน้ภายในผล [1] 
 สบัปะรดหว้ยมุ่นจดัเป็นผลไมท้ีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิชนิดหนึ่งของจงัหวดัอุตรดติถ์ มพีืน้ทีป่ลูกมากใน
ต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน ้าปาด จงัหวดัอุตรดิตถ์ สบัปะรดห้วยมุ่นมีลกัษณะเด่น คือ เปลือกบาง ตาตื้น เนื้อหนา เนื้อ
ภายในผลสเีหลืองน ้าผึ้ง มีกลิ่นหอม และมรีสหวานแบบธรรมชาติ จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย โดย
ผูบ้รโิภคมวีธิกีารเลอืกผลสบัปะรดหลายวธิ ีเช่น การใชไ้มเ้คาะหรอืใชน้ิ้วดดีเพื่อฟังเสยีงความแน่นเน้ือของผลสบัปะรด 
สงัเกตจากสเีปลือกของผลสบัปะรด สงัเกตจากความถี่ของตาสบัปะรด ขนาดของผล และจากการดมกลิ่นของผล
สบัปะรด อย่างไรกต็าม ในการเลอืกผลสบัปะรดที่ดูจากสเีปลอืก ผู้บรโิภคมกัเลอืกผลทีม่สีเีหลอืงเพราะเขา้ใจว่าจะมี
รสชาตหิวานกว่าผลทีม่สีเีขยีว แต่บางครัง้กไ็ม่ไดร้สชาตติามความตอ้งการ นอกจากนี้ ในช่วงฤดกูารเกบ็เกีย่วมผีลผลติ
ออกมาจ านวนมาก ท าให้เกดิปัญหาผลผลติล้นตลาดและราคาตกต ่า จงึมกีารแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น น ้า
สบัปะรด พายสบัปะรด สบัปะรดกวน สบัปะรดอบแหง้ ไวน์สบัปะรด และแยมสบัปะรด เป็นต้น การศกึษาเกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงทางกายภาพในเรื่องสเีปลอืกของผลและการเปลีย่นแปลงทางเคมขีองผลที่เกีย่วขอ้งกบัรสชาติน่าจะเป็น
ประโยชน์ในการเลอืกซือ้ผลสบัปะรดและการแปรรูปสบัปะรดเป็นผลติภณัฑต่์าง ๆ  ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงทางกายภาพและทางเคมรีะหว่างการเกบ็รกัษาของผลสบัปะรดหว้ยมุ่น  
 
อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 

น าผลสบัปะรดหว้ยมุ่นในระยะเกบ็เกีย่วจากสวนของเกษตรกรในต าบลหว้ยมุน่ อ าเภอน ้าปาด จงัหวดัอุตรดติถ ์
บรรจุในตะกรา้พลาสตกิแลว้ขนส่งมายงัหอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
อุตรดติถ์ ภายในเวลา 12 ชัว่โมง คดัเลอืกเฉพาะผลทีม่ขีนาดและสใีกล้เคยีงกนั ไม่มกีารเขา้ท าลายของโรคและแมลง 
เพื่อท าการทดลองจ านวน 40 ผล น ามาวางเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูมหิอ้ง (30  1 C) เป็นเวลา 7 วนั จากนัน้สุม่ตวัอย่างผล
มาวเิคราะหท์ุกวนั ๆ ละ 5 ผล โดยวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางกายภาพ และการเปลีย่นแปลงทางเคม ี 

1. การวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
 การเปลีย่นแปลงทางกายภาพวเิคราะหจ์ากสเีปลอืกของผลสบัปะรด โดยประเมนิสเีปลอืกผลดว้ยสายตา และ

วดัสเีปลอืกผลดว้ยเครื่องวดัส ี 
การประเมินสีเปลือกผลด้วยสายตา:  น าผลสบัปะรดมาประเมนิสเีปลอืกผลดว้ยสายตา โดยประเมนิพืน้ทีส่ ี

เหลอืงทีเ่กดิขึน้คดิเป็นรอ้ยละเทยีบกบัพืน้ทีเ่ปลอืกผลทัง้หมด ตามวธิกีารของสนัต ิและคณะ (2560) [1]  
การวดัสีด้วยเครื่องวดัสี:  วดัสเีปลอืกผลสบัปะรดดว้ยเครื่องวดัสี ตามวธิกีารของกุลวชิญ์ และคณะ (2556) 

[2] โดยน าผลสบัปะรดมาวดัสสีว่นโคนผล (สว่นทีต่ดิกา้นผล) สว่นกลางผล และสว่นปลายผล (สว่นทีต่ดิจุก) โดยรอบผล
แต่ละส่วน จ านวน 10 จุด ค่าทีไ่ดแ้สดงเป็นค่า L* a* และ b*  ค่า L*แสดงถงึความสว่างหรอืแสดงถงึสขีาวและสดี า ถา้ 
L* มคี่าใกล ้0 แสดงว่าวตัถุมสีดี าหรอืสมีดื และถ้ามคี่าใกล ้100 แสดงว่าวตัถุมสีขีาวหรอืสสีว่าง  ค่า a* แสดงถงึสแีดง
และสเีขยีว ถา้ a* เป็นบวก (+) แสดงว่าวตัถุมสีแีดง ถา้ a* เป็นลบ (-) แสดงว่าวตัถุมสีเีขยีว และค่า b* แสดงถงึสเีหลอืง
และสนี ้าเงนิ ถา้ b* เป็นบวก (+) แสดงว่าวตัถุมสีหีลอืง ถา้ b* เป็นลบ (-) แสดงว่าวตัถุมสีนี ้าเงนิ  
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2. การวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงทางเคมี 
 การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางเคมวีเิคราะหจ์ากน ้าคัน้ของเนื้อสบัปะรด โดยแยกเนื้อผลสบัปะรดหว้ยมุ่น
เป็น 4 ส่วน คอื ส่วนโคนผล ส่วนกลางผล ส่วนปลายผล และส่วนรวมทัง้ผลซึ่งประกอบด้วยเนื้อสบัปะรดส่วนโคนผล 
สว่นกลางผล และสว่นปลายผล น าน ้าคัน้ทีไ่ดจ้ากแต่ละสว่นไปวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางเคม ีไดแ้ก่  
 ความเป็นกรด–ด่าง (pH):  วเิคราะหค์วามเป็นกรด-ด่าง ตามวธิกีารของอโนดาษ์ และอตณิฐั (2560) [3] โดย
น าน ้าคัน้จากเนื้อสบัปะรดมาวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง ดว้ยเครื่อง pH meter  
 ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้ (titratable acidity; TA):  การวเิคราะหป์รมิาณกรดทีไ่ทเทรตไดด้ดัแปลงจากวธิกีาร
ของ AOAC (2000) [4] โดยน าน ้าคัน้จากเนื้อสบัปะรดปรมิาตร 5 มลิลลิติร ไทเทรตกบัสารละลายมาตรฐานโซเดยีมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) ความเขม้ขน้ 1 นอร์มอล โดยใช้สารละลายไธมอฟธาลนี (thymolphthalein) ความเขม้ขน้ 0.04 เปอร์เซน็ต์
เป็นอนิดเิคเตอร ์เมื่อถงึจุดยุต ิ(end point) สารละลายจะเปลีย่นเป็นสนี ้าเงนิ น าปรมิาตรของสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์
ทีใ่ชใ้นการไทเทรตมาค านวณหาปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตไดโ้ดยเทยีบกบักรดซติรกิ ค่าทีไ่ดม้หีน่วยเป็นเปอรเ์ซนต์ 
 ปริมาณของแขง็ทัง้หมดท่ีละลายในน ้าได้ (total soluble solid; TSS):  การวิเคราะห์ปริมาณของแขง็
ทัง้หมดทีล่ะลายในน ้าได ้ดดัแปลงจากวธิกีารของอโนดาษ์ และอตณิัฐ (2560) [3] โดยน าน ้าคัน้สบัปะรดมาวดัปรมิาณ
ของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน ้าไดด้ว้ยเครื่อง refractometer ค่าทีไ่ดม้หีน่วยเป็นองศาบรกิซ ์(°Brix) 
 ปริมาณวิตามินซี (Vit.c): การวเิคราะหป์รมิาณวติามนิซ ีดดัแปลงจากวธิกีารของ AOAC (1990) [5] โดยน า
น ้าคัน้สบัปะรดปรมิาตร 2 มลิลลิติร ผสมกบัสารละลายกรดเมตาฟอสฟอรกิ ปรมิาตร  5 มลิลลิติร แลว้น าไปไทเทรตกบั
สารละลาย 2,6 - ไดคลอโรฟีนอลอนิโดฟีนอล (2,6 - dichloro phenolindophenol: DPIP)  (dry solution) จนถงึจุดยุติ 
สารละลายจะเปลีย่นเป็นสชีมพ ูน าค่าของ DPIP ทีใ่ชไ้ปค านวณหาปรมิาณวติามนิซ ีค่าทีไ่ดม้หีน่วยเป็น mgASA/100 ml 

การวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติโิดยวเิคราะหค์วามแปรปรวน (analysis of Variance (ANOVA) และเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่ดว้ยค่า LSD (least significant differences) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์(P = 0.05) 

 

ผลการทดลอง 

1. การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
การประเมนิสเีปลอืกผลสบัปะรดหว้ยมุ่นดว้ยสายตาพบว่า ในระหว่างการเกบ็รกัษาสเีปลอืกของผลมสีเีหลอืง

เพิม่ขึน้ โดยในวนัที ่0 ของการเกบ็รกัษาผลสบัปะรดมสีเีขยีวทัง้ผล และจากนัน้ในวนัที ่1 ของการเกบ็รกัษาเปลอืกของ
ผลเริม่มสีเีหลอืงเกดิขึน้ในส่วนโคนผลคดิเป็นพืน้ที ่25 เปอรเ์ซน็ต์ของพืน้ทีผ่ล และเปลอืกผลจะมพีืน้ทีส่เีหลอืงเพิม่ขึน้
เป็น 50 และ 90 เปอรเ์ซน็ตใ์นวนัที ่2 และวนัที ่3 ของการเกบ็รกัษา ตามล าดบั โดยพืน้ทีส่เีหลอืงจะเพิม่ขึน้จากสว่นโคน
ผลไล่ระดบัไปยงัส่วนกลางผลและปลายผล และหลงัจากนัน้เปลอืกผลจะมสีเีหลอืงเกดิขึน้ทัว่ทัง้ผลจนกระทัง่สิน้สุดการ
ทดลอง โดยสเีหลอืงจะเขม้ขึน้เป็นสนี ้าตาลอมแดงและแสดงอาการเน่าในวนัที ่7 ของการเกบ็รกัษา (ภาพที ่1) 

การวัดสีเปลือกผลสบัปะรดในระหว่างการเก็บรักษาพบว่า ค่า L* ของผลสบัปะรดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด
ระยะเวลาการเกบ็รกัษา มคี่า 22.68 – 42.79 โดยส่วนโคนผลมคี่า L* มากกว่าส่วนกลางผล และส่วนปลายผล ตามล าดบั 
(ภาพที ่2 ก)  ค่า a* ของผลสบัปะรดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษา มคี่า (-6.49) – 8.45 โดยใน 2 วนัแรก
ของการเกบ็รกัษา ค่า a* ตดิลบ และในวนัที ่3 ของการเกบ็รกัษาสว่นโคนผลและสว่นกลางผลเริม่มคี่า a* เป็นบวก ในขณะ
ทีส่่วนปลายผลมคี่า a* ตดิลบตลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษา (ภาพที ่2 ข) ส่วนของค่า b* ของเปลอืกผลสบัปะรดมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้เช่นกนั มคี่า 8.02 – 32.18 โดยค่า b* ของสว่นโคนผลสงูกว่าสว่นอื่น ๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(ภาพที ่2 ค) 

2. การเปล่ียนแปลงทางเคมี 
จากการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางเคมขีองน ้าคัน้สบัปะรดพบว่า ความเป็นกรดด่าง ปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได ้

ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได ้และปรมิาณวติามนิซมีกีารเปลีย่นแปลงน้อยมากในระหว่างการเกบ็รกัษา (ภาพที ่3) 
โดยระหว่างการเกบ็รกัษาน ้าสบัปะรดมคีวามเป็นกรดด่าง 3.22 – 3.57  (ภาพที ่3 ก) มปีรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได ้1.02 – 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3219/titratable-acidity-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%95
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1.58% (ภาพที ่3 ข) มปีรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได ้10.96 – 16.62 Brix (ภาพที ่3 ค) และมปีรมิาณวติามนิซ ี
1.43 – 1.95 mgASA/100 ml  (ภาพที่ 3 ง) ซึ่งแต่ละส่วนของผลมคี่าความเป็นกรดด่าง ปรมิาณกรดที่ไทเทรตได้ และ
ปรมิาณวติามนิซไีม่ต่างกนัทางสถติติลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษา ส่วนปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าไดน้ัน้พบว่า
สว่นโคนผลมปีรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน ้าไดส้งูกว่าผลสว่นอื่นอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(ภาพที ่3 ค) 

 

  
ภาพท่ี 1  การเปลีย่นแปลงสเีปลอืกผลสบัปะรดหว้ยมุ่นระหว่างการเกบ็รกัษา 

Day 0          Day 1           Day 2           Day 3           Day 4            Day 5            Day 6           Day 7 
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ภาพท่ี 2  ค่า L* (ก) ค่า a* (ข) และค่า b* (ค) ของเปลอืกผลสบัปะรดหว้ยมุ่นระหว่างการเกบ็รกัษา (ตวัอกัษรก ากบัที่
ต่างกนัในแต่ละวนัของการเกบ็รกัษา แสดงความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95%) 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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(ค) 

(ข) 

(ก) 

(ง) 
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ภาพท่ี 3  ความเป็นกรดด่าง (ก) ปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได้ (ข) ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได ้(ค) และปรมิาณ
วติามนิซ ี(ง) ของน ้าคัน้จากเนื้อผลสบัปะรดหว้ยมุ่นระหว่างการเกบ็รกัษา  (ตวัอกัษรก ากบัทีต่่างกนัในแต่ละวนัของการ
เกบ็รกัษา แสดงความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95%) 

เมื่อพจิารณาค่าอตัราส่วนระหว่างปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน ้าไดแ้ละปรมิาณกรดทัง้หมดทีไ่ทเทรต
ได ้(TSS:TA) ซึง่แสดงถงึรสชาตสิบัปะรด โดยค่าทีม่ากขึน้แสดงว่าผลสบัปะรดมรีสหวานเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัรสเปรีย้ว 
พบว่าตลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษาผลสบัปะรดมคี่า TSS:TA ใกล้เคยีงกนัมาก โดยแต่ละส่วนของผลมคี่า TSS:TA 
ต่างกนั ซึง่สว่นโคนผลมคี่ามากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ สว่นกลางผลและปลายผล ตามล าดบั (ไม่แสดงขอ้มลู) 

 
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการศกึษาการเปลีย่นแปลงทางกายภาพในเรื่องสเีปลอืกของผลสบัปะรดหว้ยมุ่นในระหว่างการเกบ็รกัษา
พบว่าสเีปลอืกของผลสบัปะรดหว้ยมุ่นมสีเีหลอืงเพิม่ขึน้ ทัง้สว่นโคนผล สว่นกลางผล และสว่นปลายผล ระหว่างการเกบ็
รกัษา โดยเริม่เกดิสเีหลอืงจากส่วนโคนผลไปยงัส่วนปลายผล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสเีปลอืกของผลในระหว่างการเกบ็
รกัษานี้เกดิจากกระบวนการสุกและการเสื่อมของผล มเีปลีย่นแปลงของรงควตัถุบรเิวณเปลอืกผล เช่น คลอโรฟิลลจ์ะ
สลายหรอืเปลีย่นสภาพไปท าใหส้เีขยีวลดลง ขณะทีแ่คโรทนีอยดจ์ะพฒันาปรากฏเป็นสเีหลอืงเพิม่ขึน้ [6] สอดคลอ้งกบั
ค่าทีไ่ดจ้ากการวดัสทีีพ่บว่าค่า L* a* และ b* มคี่าเพิม่ขึน้ในระหว่างการเกบ็รกัษาซีง่แสดงใหเ้หน็ว่าเปลอืกผลสบัปะรดมี
ความสว่างเพิม่ขึน้ มคีวามเป็นสเีขยีวลดน้อยลง และมคีวามเป็นสเีหลอืงเพิม่มากขึน้ ตามล าดบั  

จากการศกึษาการเปลีย่นแปลงทางเคมใีนระหว่างการเกบ็รกัษาผลสบัปะรดหว้ยมุ่นพบว่า ค่าความเป็นกรด-
ด่าง ปรมิาณกรดทัง้หมดทีไ่ทเทรตได ้ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน ้าได ้และปรมิาณวติามนิซ ีของผลแต่ละส่วน
มกีารเปลีย่นแปลงน้อยมากในระหว่างการเกบ็รกัษา นอกจากนี้ยงัพบว่าอตัราสว่นระหว่าง TSS:TA ใกลเ้คยีงกนัมาก ซึง่
แสดงว่าผลสบัปะรดมรีสหวานไม่แตกต่างกนัตลอดการเกบ็รกัษา โดยส่วนโคนผลมคี่า TSS:TA มากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ส่วนกลางผลและปลายผล ตามล าดบั แสดงว่าผลสบัปะรดส่วนโคนผลมคีวามหวานมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ส่วนกลางผล และส่วนปลายผลมคีวามหวานน้อยทีสุ่ด การทีผ่ลสบัปะรดมรีสชาติเปลี่ยนแปลงน้อยมากในระหว่างการ
เกบ็รกัษาเนื่องจากสบัปะรดเป็นผลไมใ้นกลุ่มนอนไคแมกเทอรคิ (non-climacteric fruit) ทีม่อีตัราการหายใจค่อยๆ ลดลง
เมื่อผลไมอ้ายุมากขึน้ เมื่อเกบ็เกีย่วผลจากต้นแลว้จะไม่สุกต่อและไม่สามารถบ่มใหสุ้กไดโ้ดยใช้เอทธลินี จงึมกีารเกบ็
เกีย่วผลประเภทนี้เมื่อผลแก่จดัพรอ้มบรโิภคแลว้เท่านัน้ [7] ดงันัน้จงึจะเหน็ว่าผลสบัปะรดมกีารเปลีย่นแปลงทางเคมี
น้อยมากในระหว่างการเกบ็รกัษา ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาในผลสบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางเคมี
น้อยมากในระหว่างการเกบ็รกัษาเช่นกนั [2] อย่างไรกต็าม มรีายงานการศกึษาในผลสบัปะรดห้วยมุ่นที่เกบ็รกัษาที่
อุณหภูม ิ8 และ 22 องศาเซลเซยีส เป็นระยะเวลา 40 วนั จะมปีรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได ้และปรมิาณของแขง็ทัง้หมดที่
ละลายในน ้าไดเ้พิม่ขึน้ตลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษา [8]  
 จากการศกึษานี้จะเหน็ว่าในระหว่างการเกบ็รกัษาผลสบัปะรดหว้ยมุ่นจะมกีารเปลีย่นทางกายภาพโดยเปลอืก
ผลเปลีย่นจากสเีขยีวเป็นสเีหลอืง แต่มกีารเปลีย่นแปลงทางเคมทีีเ่กีย่วขอ้งกบัรสชาตขิองผลน้อยมาก แสดงใหเ้หน็ว่า
ผลสบัปะรดห้วยมุ่นที่มเีปลอืกสเีขยีวกบัผลที่มเีปลอืกสเีหลอืงมรีสชาติหวานไม่ต่างกนัมากนัก แต่ถ้าพจิารณาในผล
เดยีวกนั สว่นโคนผลจะมคีวามหวานมากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ สว่นกลางผลและสว่นปลายผล ตามล าดบั 
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การพฒันาเซรมัจากสารสกดัเอนไซมโ์บรมิเลนจากสบัปะรดห้วยมุ่น 
 

สุทธดิา วทินาลยั1, พมิพศ์ริ ิคงโต2, พมิพรรณ ศรจีนัทร2์, จนัจริา แกว้เกลา้2 และอฐัสณัห ์นครศร2ี 
 
 
 

บทคดัย่อ 
  

โบรมเิลนเป็นเอนไซมท์ีย่่อยโปรตนีทีพ่บมากในส่วนต่างๆ ของสบัปะรด ซึง่มกีารน ามาใชอ้ย่างกวา้งขวางใน
อุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องหนัง และเครื่องส าอาง ในปัจจุบนั ประชาชนสนใจดูแลสุขภาพมากขึน้และใชผ้ลติภณัฑ์
ธรรมชาตเิพื่อบ ารุงผวิ งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาสตูรเซรมับ ารุงผวิจากสารสกดัเอนไซมโ์บรมเิลน ซึง่สกดัได้
จากแต่ละส่วนของสบัปะรดห้วยมุ่น ได้แก่ แกน เปลอืก และเนื้อ และเปรยีบเทยีบค่ากจิกรรมของเอนไซม์โบรมเิลน 
พบว่า สารสกดัเปลอืกสบัปะรดมคี่ากจิกรรมของเอนไซมโ์บรมเิลนสงูทีสุ่ด (p<0.05) โดยมคี่า 217.66 + 21.03 CDU/ml 
รองลงมาคอืสารสกดัเนื้อสบัปะรด และแกนสบัปะรด ตามล าดบั จากนัน้น าสารสกดัเอนไซมโ์บรมเิลนจากส่วนเปลอืก
สบัปะรดมาใชเ้ป็นสว่นผสมในผลติภณัฑ์เซรมับ ารุงผวิ เปรยีบเทยีบกบัสารสกดัสบัปะรดจากบรษิทั ผลการศกึษาพบว่า 
ผลติภณัฑเ์ซรมัทัง้ 5 สตูรมคี่า pH ระหว่าง 3.17 + 0.55 ถงึ 4.10 + 0.10 มลีกัษณะทางกายภาพคงตวัด ีใส ไม่แยกชัน้ 
เมื่อประเมนิความพงึพอใจโดยรวมพบว่าเซรมัสูตรผสมสารสกดัสบัปะรด 5% (w/w) ได้คะแนนความพงึพอใจสงูทีสุ่ด 
(3.76 + 0.96)  รองลงมาคอืสตูรผสมสารสกดัเอนไซมโ์บรมเิลน 5% มคีะแนน 3.53 + 0.89  ซึง่แตกต่างอย่างไม่มนียัส าคญัทาง
สถิติ จงึมคีวามเป็นไปได้ที่จะน าเซรมัสูตรผสมสารสกดัเอนไซม์โบรมเิลน 5% (w/w) ไปพฒันาเพื่อให้มคีุณภาพตาม
มาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน จากการวเิคราะหม์าตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า ผลการวเิคราะหพ์บว่า 
ผลติภณัฑเ์ซรมับ ารุงผวิทีม่สีารสกดัเอนไซมโ์บรมเิลน 5% (w/w) มคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มลีกัษณะของเหลวใส 
ไม่มสี ีไม่มตีะกอน มคีวามคงตวั และไม่มกีารปนเป้ือนของตะกัว่ (Pb) และจุลนิทรยี ์ 
 
ค าส าคญั :  เอนไซมโ์บรมเิลน สบัปะรด เซรมับ ารุงผวิ 
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Development of Serum from Bromelain Extract from Huay Mon Pinepple 
 

Suttida Wittanalai1* PimSiri Kongto2 Janjira Kaewklao2 Pimpan Srijan2 and Attasan Nakornsri2 
 
 
 

ABSTRACT 
  

Bromelain is a proteolytic enzyme which is prominently found in different parts of pineapple. It has 
been widely used in food industry as well as pharmaceutical, leather, and food industries. Nowadays, people 
are more interesting to health care and use of natural products for skin care. The purpose of this research was 
to develop the skin serum from bromelain extract from Huay Mon pineapple, isolated from each part of Huay 
Mon pineapple: core, peel and flesh. The bromelain activities were compared and the results showed that the 
peel extract had the highest bromelain activity (p<0.05) with a value of 217.66 + 21.03 CDU/ml, followed by 
flesh extract and core extract, respectively. The bromelain extracts from peel have been added into serum skin 
to prepare the serum products and compared with the commercial pineapple extracts. The results showed that, 
5 kinds of serum formulars had pH ranged from 3.17 + 0.55 to 4.10 + 0.10. Their physical properties were good 
stability, clear and homogeneous. The test of satisfaction level revealed that the serum containing 5% (w/w) 
of commercial pineapple extract has the highest score of 3.76 + 0.96, followed by the serum containing 5% (w/w) 
of bromelain extract with a score of 3.53 + 0.89 that were not significant differences. Therefore, the serum 
containing 5% (w/w) of bromelain extract can be developed to the standard products of TISI (Thai Industrial 
Standard Institute) certification. The test for TISI certification of facial treatment product was performed. The 
results showed that the serum containing 5% (w/w) of bromelain extract had quality standards, with liquid 
appearance, clear, colorless, non-precipitate and the contamination of lead (Pb) and microorganisms had not 
found.  
 
Keywords : Bromelain, Huay Mon Pineapple, Skin serum 
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บทน า  
สบัปะรดหว้ยมุ่น (Ananas comosus (L.) Merr) คอื สบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยีทีจ่ดัอยู่ในวงศ ์Bromeliaceae เป็น

ผลไมเ้ศรษฐกจิของจงัหวดัอุตรดติถ ์รองจากทุเรยีนหลง หลนิลบัแล และเป็นผลไมท้ีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญาไดป้ระกาศ
ขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์(Geographical Indications หรอื GI) มรีสชาตทิีด่ขี ึน้มอีตัลกัษณ์เด่นทีแ่ตกต่างไปจาก
สบัปะรดพนัธุ์ปัตตาเวยีดัง้เดมิ ได้แก่ ลกัษณะผิวบาง ตาใหญ่ และตาตื้น ท าให้มสี่วนของเนื้อมาก เนื้อหนานิ่ม มสี ี   
เหลอืงอมน ้าผึง้ รสชาตหิอมหวานแบบธรรมชาต ิฉ ่าน ้า ไม่ระคายลิน้ และมนี ้าหนกัผลระหว่าง 1.5 – 3.5 กโิลกรมั ปัจจุบนั
มเีกษตรกรผู้เพาะปลูกสบัปะรดห้วยมุ่นประมาณ 500 ราย จ านวนกว่า 28,000 ไร่ และเมื่อผลผลิตออกมาพร้อมกนั 
ส่งผลใหผ้ลผลติลน้ตลาดเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัระยะทางทีใ่ชใ้นการเดนิทางจากต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอน ้าปาด ถงึ
ตวัจงัหวดัอุตรดติถ์เกอืบ 100 กโิลเมตร แต่ขายสบัปะรดไดใ้นราคาเพยีง 5 - 7 บาทต่อกโิลกรมั ซึ่งไม่คุ ้มต้นทุนการ
ผลิตและความผันแปรของราคาในแต่ละปีของการเพาะปลกู [1] 
จากการศกึษาพบว่าในผลสบัปะรดมเีอนไซม์โบรมเีลน (bromelain) อยู่เป็นจ านวนมากทัง้เปลอืก เนื้อ และแกน ซึ่ง
เอนไซม์โบรมีเลนเป็นเอนไซม์ในกลุ่มโปรติเอส (protease) [2]  และเอนไซมโ์บรมเีลนสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้น
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ใชใ้นการผลติเบยีรเ์พื่อช่วยป้องกนัการเกดิความขุน่ในขณะเกบ็รกัษา ช่วยเพิม่ความยดืหยุ่น
ของขนมปัง ท าให้เนื้อนุ่มขึ้น น าไปใช้การผลิตเนยแขง็แทนเอนไซม์เรนเนท และใช้ในอุตสาหกรรมยา นอกจากนี้
เอนไซมโ์บรมเีลนยงัเป็นเอนไซมท์ีช่่วยท าใหผ้วิทีห่ยาบกระดา้งหรอืแผลเป็นทีแ่ขง็นุ่มลงได ้และช่วยในการเร่งผลดัเซลล์
ผวิที่เสื่อมสภาพ (keratinization) ด้านบนสุดของผวิหนังก าพร้าให้หลุดออกไปและกระตุ้นการเจรญิเติบโตของเซลล์
ผวิหนังใหม่ท าให้รอยด่างด าลดลง [3] ท าให้มคีวามเป็นไปได้ที่จะพฒันาสารสกดัโบรมเิลนจากสบัปะรดห้วยมุ่นเป็น
สว่นประกอบของผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ 
ในปัจจุบนัผูบ้รโิภคนิยมใชผ้ลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อท าใหผ้วิขาวใส แกปั้ญหาผวิพรรณแหง้กรา้น หมองคล ้า หรอืเกดิ
ริว้รอย จากความตอ้งการของผูบ้รโิภคจงึมกีารพฒันาผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าทีห่ลากหลาย เซรมัเป็นผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ
ประเภทหนึ่งในรูปแบบสารละลายที่มคีวามหนืดและมีขอ้ได้เปรียบมากกว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผวิประเภทอื่น ๆ หลาย
ประการ ไดแ้ก่ มสีารส าคญัหรอืสารออกฤทธิท์ีเ่ป็นส่วนประกอบเขม้ขน้กว่า ปรมิาณในการใชต่้อครัง้ทีน้่อย ไม่เหนียว
เหนอะ ซมึเขา้ผวิง่าย และรวดเรว็ จงึท าใหเ้หน็ประสทิธภิาพไดเ้รว็ [4] ทัง้นี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคจงึ
มกีารใชส้ารสกดัจากธรรมชาตเิป็นส่วนประกอบของผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพราะมคุีณสมบตัใินการลบริว้รอย มฤีทธิ ์
ต้านอนุมูลอสิระ และมคีวามปลอดภยัไม่มผีลขา้งเคยีง เช่น การน าสารสกดัใบมะรุมมาพฒันาเป็นผลติภณัฑเ์จลต้าน
อนุมลูอสิระ [5] พฒันาต ารบัเวชส าอางบ ารุงผวิจากสาร embelin ทีแ่ยกไดจ้ากผลพลิงักาสา [6] และการพฒันาเซรัม่จาก
สารสกดับวับกเพื่อรกัษาแผลเป็นจากการเกดิสวิ [4] เป็นต้น ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผลติภณัฑ์
ผลิตภัณฑ์เซรัมบ ารุงผิวหน้าด้วยสารสกัดเอนไซม์โบรมีเลนในสบัปะรดห้วยมุ่น เนื่องจากคุณสมบตัิของเอนไซม์
โบรมเีลนทีช่่วยในการผลดัเซลลผ์วิ ท าใหห้น้าใสซึง่จะฟ้ืนฟูและบ ารุงผวิหน้าใหด้ขีึน้ โดยเปรยีบเทยีบค่ากจิกรรมของ
เอนไซมโ์บรมเิลนทีส่กดัไดจ้ากสว่นต่าง ๆ ของสบัปะรดหว้ยมุ่น เพื่อน าสารสกดัทีม่คี่ากจิกรรมของเอนไซมโ์บรมเิลนสงู
ทีสุ่ดใชเ้ป็นส่วนประกอบของสตูรเซรมับ ารุงผวิ และวเิคราะหค์ุณสมบตัทิางเคมแีละกายภาพของเซรมับ ารุงผวิผสมสาร
สกดัเอนไซม์โบรมเิลนเปรยีบเทยีบคุณสมบตักิบัเซรมับ ารุงผวิผสมสารสกดัสบัปะรดจากบรษิทั เพื่อพฒันาสูตรเซรมั
บ ารุงผวิทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.) เพื่อสรา้งความมัน่ใจต่อผลติภณัฑ ์อกีทัง้เป็นทางเลอืกใน
การแกไ้ขปัญหาผลสบัปะรดสดทีล่น้ตลาด และช่วยลดปรมิาณขยะทีต่อ้งก าจดัทิง้ใหแ้ก่เกษตรกรรวมไปถงึเป็นการเพิม่
มลูค่าทางเศรษฐกจิใหม้ากขึน้ต่อไป 
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อปุกรณ์และวิธีทดลอง  
1.  การเตรียมสารสกดัเอนไซมโ์บรมิเลนจากสบัปะรดห้วยมุ่น 

การเตรยีมสารสกดัเอนไซม์โบรมเิลน น าผลสบัปะรดมาท าการปอกเปลอืกแยกส่วนออกเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนเปลอืก 
สว่นเนื้อ และสว่นแกน แลว้น าแต่ละสว่นไปชัง่น ้าหนกั 200 กรมั จากนัน้น าแต่ละสว่นไปหัน่เป็นชิน้เลก็ ๆ แลว้น าแต่ละ
ส่วนไปปัน่ให้ละเอยีด จากนัน้กรองด้วยผ้าขาวบางและแยกส่วนที่เป็นกากออก แล้วน าส่วนที่เป็นน ้าไปปัน่เหวี่ยงที่
ความเรว็ 6,000 รอบต่อนาท ีที่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 30 นาท ีแล้วท าการเกบ็ส่วนใสใส่ลงในขวดสชีา 
เกบ็ไวท้ีอุ่ณหภูม ิองศาเซลเซยีสก่อนน าไปใชใ้นขัน้ตอนต่อไป 
การวิเคราะห์ค่ากิจกรรมของเอนไซม์โบรมิเลน ดดัแปลงจากวิธีของอารี (2554) [2] น าสารสกดัเอนไซม์โบรมิเลน
ปรมิาตร 1 มลิลลิติร เจอืจางโดยเติมสารละลายฟอตเฟตบฟัเฟอรค์วามเขม้ขน้ 0.05 โมลาร์  ปรมิาตร 4 มลิลลิติร น า
สารละลายเอนไซมท์ีเ่จอืจางปรมิาตร 1 มลิลลิติร มาท าปฏกิริยิากบัสารละลายเคซนีความเขม้ขน้ 2 % (w/v)  ปรมิาตร 1 
มลิลลิติร ทีล่ะลายในสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอรค์วามเขม้ขน้ 0.05 โมลาร์ pH 8.0 ใส่หลอดทดลอง บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 
องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 30 นาท ีเมื่อครบ 30 นาท ีเติมสารละลายกรดไตรคลอโรแอซตีิกความเขม้ขน้ 3 % (w/v)  
ปรมิาตร 5 มลิลลิติร เขย่าใหเ้ขา้กนั ตัง้ทิ้งไวท้ีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 30 นาท ีจากนัน้น าไปปัน่เหวีย่ง
ดว้ยความเรว็ 6,000 รอบต่อนาท ีที ่4 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 15 นาท ีน าสว่นใสมาวดัค่าการดูดกลนืแสงทีค่วามยาว
คลื่น 280 นาโนเมตร น าค่าทีไ่ดไ้ปค านวณปรมิาณกรดอะมโิน โดยเปรยีบเทยีบจากกราฟมาตรฐานกรดอะมโินไทโรซนี 
แล้วค านวณค่ากจิกรรมของเอนไซมใ์นหน่วย Casein Digestion Unit (CDU)/ml โดย CDU คอื Casein Digestion Unit 
หมายถงึ ปฏกิริยิาเอนไซมท์ีย่่อยเคซนีที ่pH 8.0 อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส แลว้ท าใหค้่าดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 
280 นาโนเมตรเพิม่ขึน้เท่ากบัไทโรซนี 1 ไมโครกรมั ในเวลา 1 นาท ี 

2.  การพฒันาสูตรเซรมับ ารงุผิว 

เตรยีมเซรมั 5 สตูร ทีม่สีว่นประกอบของสารสกดัเอนไซมโ์บรมเีลนและสารสกดัสบัปะรดในปรมิาณทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
สูตรควบคุม (control) ที่มีวิธีการเตรียมและส่วนประกอบอ้างอิงจากสูตรเซรมัของบริษัทเคมภีัณฑ์ (FOR-LV0607-
Face-Serum) โดยมสี่วนประกอบไดแ้ก่ น ้าปราศจากไอออน (deionized water, DI water) กลเีซอรนี (glycerine) ไกล
แดนท ์(glydant) ไฮดรอกซเีอทลิเซลลูโลส (hydroxy ethyl cellulose, HEC) อตัราส่วนดงัตารางที ่1 สตูรทีเ่ตมิสารสกดั
เอนไซมโ์บรมเีลน (bromelain extract, BE) ปรมิาณ 2% (w/w)  และ 5% (w/w) (สตูร 2BE และ 5BE ตามล าดบั) และ
สตูรทีเ่ตมิสารสกดัสบัปะรด (pineapple extract, PE) ปรมิาณ 2% (w/w) และ 5% (w/w) (สตูร 2PE และ 5PE) ไดม้กีาร
ปรบัอตัราสว่นจากสตูร control ซึง่มสีว่นผสมแสดงดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 สว่นผสมของเซรมับ ารุงผวิ 5 สตูร 

สตูรเซรมั 
ส่วนผสม (ร้อยละ) 

DI water glycerine glydant HEC BE PE 

control 95.3 3 0.5 1.2 - - 

2 BE 93.3 3 0.5 1.2 2 - 

2 PE 93.3 3 0.5 1.2 - 2 

5 BE 90.3 3 0.5 1.2 5 - 

5 PE 90.3 3 0.5 1.2 - 5 
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วธิกีารเตรยีมเซรมัสตูรควบคุม (control) โดยเทน ้าปราศจากไอออนใส่ลงในบกีเกอร ์ส่วนสตูรทีม่สี่วนผสมของสารสกดั
เอนไซมโ์บรมเีลน และสารสกดัสบัปะรด ใหน้ าสารสกดัดงักล่าวผสมกบัน ้าปราศจากไอออนตามปรมิาณของแต่ละสตูร 
แลว้เตมิ HEC จากนัน้กวนใหเ้ขา้กนัแลว้น าไปใหค้วามรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ60 องศาเซลเซยีส ในอ่างน ้าควบคุมอุณหภูม ิคน
จนหนืดเป็นเนื้อเซรมั แลว้ยกออกจากอ่างน ้าควบคุมอุณหภูม ิคนต่อไปจนเยน็ เมื่อเซรมัเยน็เตมิกลเีซอรนีแลว้กวนให้
เขา้กนัต่อจากนัน้เติมไกลแดนท์ และกวนให้เขา้กนัเสรจ็แล้วเกบ็ใส่ภาชนะบรรจุ เพื่อน าเซรมัที่ได้ทัง้ 5 สูตร ศกึษา
คุณภาพของเซรมัต่อไป  

3. การประเมินคณุสมบติัทางกายภาพและเคมี 

การประเมนิคุณสมบตัทิางกายภาพ โดยพจิารณาลกัษณะภายนอกของเซรมั ไดแ้ก่ ลกัษณะเนื้อเซรมั การแยกชัน้ กลิน่ 
ความรูส้กึเวลาทา และการไหลของโลชัน่ [7]  ซึง่ประเมนิโดยน าขวดบรรจุเซรมัมาเอยีงท ามุม 45 องศากบัแนวระดบั จบั
เวลาตัง้แต่เริม่เอยีงจนเซรมัไหลมาถงึปากภาชนะ โดยแบ่งเป็นระดบัดงันี้ 
< 3 วนิาท ี ไหลไดด้มีาก แทนสญัลกัษณ์ +++ 
   4 - 10 วนิาท ี ไหลไดด้ ี   ++ 
   > 10 วนิาท ี ไหลชา้    + 
ลกัษณะสปีระเมินโดยการสงัเกตและวิเคราะห์ค่าสดี้วยเครื่อง color meter และการประเมนิคุณสมบตัิทางเคม ีโดย
ทดสอบความเป็นกรด-ด่าง ดว้ยเครื่อง pH meter  

4. การประเมินความพึงพอใจ 

ประเมนิความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจ านวน 30 คน ต่อผลติภณัฑเ์ซรมัทัง้ 5 สตูร ดว้ยวธิกีารทดสอบความชอบและการ
ยอมรบั ให้คะแนนความชอบ 5 ระดบั (5-point hedonic scale) [8] ในด้านลกัษณะที่ปรากฏ ส ีกลิน่ การซมึซบั และ
ความพงึพอใจโดยรวม การค านวณคะแนนความพงึพอใจโดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน 
(analysis of Variance ANOVA) และเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ดว้ยค่า Tukey HSD ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์เพื่อ
น าเซรมัทีไ่ดร้บัคะแนนความพงึพอใจมากทีส่ดุไปตรวจคุณภาพตามมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนต่อไป 

5. การวิเคราะหม์าตรฐานผลิตภณัฑเ์ซรมับ ารงุผิว 

ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพเซรมัตามมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า (มผช.550/2553)  ไดแ้ก่ ความคง
สภาพของผลิตภัณฑ์ การปนเป้ือนของสารตะกัว่ (ทดสอบโดยวิธี Digestion / FAAS) จุลินทรีย์ที่พบ ท าการตรวจ
วเิคราะหจ์ านวนแบคทเีรยี ยสีต์และราทัง้หมดทีเ่จรญิเตบิโตโดยใชอ้ากาศ (วเิคราะหโ์ดยวธิ ีFAD BAM Online, 2002) 
Pseudomonas auruginosa (วิเคราะห์โดยวิธี ISO 22717, 2006) Staphylococcus aureus (วิเคราะห์โดยวิธี FAD 
BAM Online,2016) Candida albicans (วิเคราะห์โดยวิธี ISO 18416)  และ Clostridium spp. (วิเคราะห์โดยวิธี FAD 
BAM Online, 2016) [9] 
 
ผลการทดลอง  

1. ผลการเตรียมสารสกดัเอนไซมโ์บรมิเลน 

การสกดัเอนไซมโ์บรมเิลนจากส่วนต่างๆ ของสบัปะรดหว้ยมุ่น ได้สารสกดัเอนไซมโ์บรมเิลน 3 ชนิด ได้แก่ สารสกดั
เอนไซมโ์บรมเิลนจากเนื้อ แกน และเปลอืก เมื่อน ามาวเิคราะหก์จิกรรมของเอนไซมโ์บรมเิลน ผลการวเิคราะหด์งัตาราง
ที ่2  พบว่า สารสกดัเอนไซมโ์บรมเิลนจากเปลอืกสบัปะรดหว้ยมุ่นมกีจิกรรมของเอนไซมโ์บรมเิลนมากทีส่ดุ มคี่าเท่ากบั 
217.66 + 21.03 CDU/ml รองลงมาคอื สารสกดัเอนไซมโ์บรมเิลนจากเนื้อ (39.76 + 6.34 CDU/ml) และแกน (1.20 + 
1.91CDU/ml) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 2 กจิกรรมของเอนไซมโ์บรมเีลนจากสว่นต่าง ๆ  ของสบัปะรดหว้ยมุ่น 
ส่วนของสบัปะรด กิจกรรมของเอนไซมโ์บรมีเลน (CDU/ml) 

เน้ือ 39.76 + 6.34 

แกน 1.20 + 1.91 

เปลอืก 217.66 + 21.03 

 

2. ผลการพฒันาสูตรเซรมับ ารงุผิว 

น าสารสกดัเอนไซมโ์บรมเิลนจากส่วนเปลอืกทีม่คี่ากจิกรรมเอนไซมโ์บรมเีลนสูงสุดเป็นส่วนผสมในเซรมั โดยเตรยีม
เซรมัทัง้หมด 5 สูตร ได้แก่ เซรมัสูตรควบคุม สูตรที่เติมสารสกดัเอนไซม์โบรมเีลนความเขม้ขน้ 2% (w/w) และ 5% 
(w/w) และสตูรทีเ่ตมิสารสกดัสบัปะรด ความเขม้ขน้ 2% (w/w) และ 5% (w/w) และเปรยีบเทยีบคุณสมบตัทิางกายภาพ
และเคม ีของเซรมัทัง้ 5 สูตร ผลการประเมนิและเปรยีบเทยีบคุณสมบตัิของเซรมั พบว่า ลกัษณะเนื้อเซรมัสูตรทัง้ 5 
สูตรเป็นเนื้อเดียวกนั ใส ไม่เกิดการแยกชัน้และไม่เกิดการตกตะกอน  โดยสูตร control สูตร 2PE และสูตร 5PE มี
ลกัษณะเนื้อเซรมัทีล่ะเอยีดและมคีวามหนืด สว่นเซรมัสตูร 2BE และสตูร 5BE มลีกัษณะเน้ือเซรมัทีล่ะเอยีดและมคีวาม
เหลว ลกัษณะกลิน่ของสตูร control สตูร 2PE และสตูร 5PE มกีลิน่หอมอ่อนๆ สว่นสตูร 2BE และสตูร 5BE มกีลิน่หอม
ของสบัปะรด คุณสมบัติการไหล สี และค่า pH ของเซรัมทัง้ 5 สูตร แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า เซรัมสูตร 2BE มี
คุณสมบตัิการไหลได้ดีมาก (+++) เซรมัสูตร 5BE ไหลได้ดี (++) ส่วนเซรมัสูตร control สูตร 2PE และสูตร 5PE มี
คุณสมบตัิการไหลที่ช้า (+) ลกัษณะสขีองเซรมั จากการสงัเกตลกัษณะสทีี่มองเหน็ได้ด้วยตาเปล่าเซรมัสูตร control,      
2PE และ 5PE มสีใีส ส่วนเซรมัสูตร 2BE และ 5BE มสีเีหลอืงอ่อน และจากการใช้เครื่อง color meter วดัค่าสพีบว่า
เซรมั มคี่า L* อยู่ในช่วง 39.57 + 0.07 ถึง 40.78 + 0.30 ค่า a* อยู่ในช่วง -5.96 + 0.30 ถึง -6.30 + 0.12 และค่า b* 
อยู่ในช่วง 2.27 + 0.24 ถงึ 3.67 + 0.94 (ตารางที ่2) และการประเมนิคุณสมบตัดิา้นเคมจีากการวดัค่า pH ของเซรมันัน้ 
เซรัมทัง้ 5 สูตร มีค่า pH อยู่ในช่วง 3.17 + 0.55 ถึง 4.10 + 0.10 โดยเซรัมสูตร control มีค่า pH สูงที่สุด เท่ากับ      
4.10 + 0.10 ทัง้นี้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์บ ารุงหน้า (มผช . 550/2553) ต้องมีค่า pH อยู่ระหว่าง       
5 – 8  
 
ตารางท่ี 3 การประเมนิคุณสมบตักิารไหล ส ีและค่า pH ของเซรมั 5 สตูร  

สตูรเซรมั คุณสมบตักิารไหล 
ค่าส ี

pH 
L* a* b* 

control + 40.78 + 0.30 -6.29 + 0.13 2.40 + 0.31 4.10 + 0.10 
2BE +++ 39.86 + 0.22 -6.13 + 0.12 2.41 + 0.21 3.50 + 0.10 
2PE + 40.60 + 0.21 -6.02 + 0.02 2.57 + 0.29 3.77 + 0.40 
5BE ++ 39.57 + 0.07 -5.96 + 0.30 3.67 + 0.94 3.17 + 0.55 
5PE + 40.05 + 0.45 -6.30 + 0.12 2.27 + 0.24 3.80 + 0.35 

 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของเซรมับ ารงุผิว 

ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอผลติภณัฑเ์ซรมัในแต่ละด้าน แสดงดงัตารางที ่4 พบว่า ลกัษณะที่ปรากฏ ส ีและ
กลิน่ ผลติภณัฑเ์ซรมัทัง้ 5 สตูร ไดร้บัคะแนนประเมนิความพงึพอใจแตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิ    (p ≥ 

0.05) โดยเซรมัสูตร 2PE มคีะแนนความพงึพอใจดา้นลกัษณะปรากฎ และด้านสมีากทีสุ่ด เท่ากบั 4.29 + 0.63 และ 
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4.20 + 0.80 ตามล าดบั ดา้นกลิน่ เซรมัสตูร 2PE และ 5PE ไดค้ะแนนประเมนิสงูทีสุ่ด เท่ากบั 3.70 + 1.11 และ      3.70 + 
1.05 ตามล าดบั ส่วนการประเมนิความพงึพอใจด้านการซมึซบั พบว่า เซรมัสูตร 5BE และสูตร 5PE มคีะแนนความพงึพอใจ
มากทีส่ดุ เท่ากบั 3.47 + 1.00 และมคีะแนนความพงึพอใจแตกต่างกบัสตูร 2BE และ 2PE อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
(p ≥ 0.05) แต่เซรมัสตูร 5BE และ 5PE มคีะแนนความพงึพอใจแตกต่างกบัสตูร control (2.62+0.99) อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) และด้านความพงึพอใจโดยรวม พบว่า เซรมัสูตร 5PE มคีะแนนความพงึพอใจมากที่สุดเท่ากบั 
3.76 + 0.96 รองลงมา คอื เซรมัสตูร 5BE มคีะแนนความพงึพอใจเท่ากบั 3.53 + 0.89 ซึง่ทัง้ 2 สตูรมคีะแนนประเมนิ
ความพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ 
 
ตารางท่ี 4  การประเมนิความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อเซรมั 5 สตูร  

สตูรเซรมั 

ลกัษณะทีป่ระเมนิ 

ลกัษณะที่
ปรากฏ 

ส ี กลิน่ การซมึซบั 
ความพงึพอใจ

โดยรวม 

control 4.15 + 0.78 a 4.06 + 0.92 a 3.24 + 1.13 a 2.62 + 0.99 a 3.08 + 0.83 a 

2BE 3.82 + 1.11 a 4.11 + 0.91 a 3.17 + 1.11 a 3.18 + 1.06 ab 3.18 + 1.00 ab 

2PE 4.29 + 0.63 a 4.20 + 0.80 a 3.70 + 1.11 a 3.18 + 0.87 ab 3.41 + 0.92 ab 

5BE 4.00 + 0.92 a 3.97 + 0.94 a 3.17 + 1.19 a 3.47 + 1.00 b 3.53 + 0.89 ab 

5PE 4.09 + 1.01 a 4.12 + 0.91 a 3.70 + 1.05 a 3.47 + 1.00 b 3.76 + 0.96 b 

หมายเหตุ : ค่าเฉลีย่ทีม่ตีวัอกัษรเหมอืนกนัในคอลมัภ์เดยีวกนั ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 
เปอรเ์ซน็ต ์(P>0.05) วเิคราะหค์วามแปรปรวน (analysis of Variance ANOVA) ดว้ยค่า Tukey HSD 
 

4.  ผลการวิเคราะหม์าตรฐานผลิตภณัฑเ์ซรมับ ารงุผิว 

เมื่อพจิารณาการประเมนิความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทัง้ 5 ดา้น พบว่าเซรมัสตูร 5BE ทีม่กีารผสมสารสกดัเอนไซมโ์บรมิ
เลน 5% มคีะแนนประเมนิแตกต่างอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติกิบัสตูรทีไ่ดร้บัคะแนนประเมนิสงูทีสุ่ดทัง้ 5 ดา้น ดงันัน้
จงึมคีวามเป็นไปไดใ้นการใชส้ารสกดัเอนไซม์โบรมเิลนเป็นส่วนประกอบของเซรมับ ารุงผวิ จงึไดม้กีารตรวจวเิคราะห์
คุณภาพของเซรมัสูตร 5BE ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์บ ารุงหน้า (มผช.550/2553) ได้แก่ ความคง
สภาพ ความปนเป้ือนของสารตะกัว่ (Pb) และการปนเป้ือนของจุลนิทรยี ์ผลการวเิคราะห์ แสดงดงัตารางที ่5 ซึง่เซรมั
สตูร 5BE มคีุณภาพตามมาตรฐานมผช. ทุกค่าทีท่ าการตรวจวเิคราะห ์คอื มคีวามคงสภาพ ไม่พบการปนเป้ือนของสาร
ตะกัว่ และไม่พบการปนเป้ือนของจุลนิทรยี์ ได้แก่ จ านวนแบคทเีรยี ยสีต์และราทัง้หมดที่เจรญิเติบโตโดยใชอ้ากาศ 
Pseudomonas auruginosa Staphylococcus aureus Candida albicans  และ Clostridium spp.  
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ตารางท่ี 5 การวเิคราะหค์ุณภาพผลติเซรมัตามมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน 
รายการทดสอบ มาตรฐาน มผช. ผลการวิเคราะหเ์ซรมัสูตร 5BE 

1. ความคงสภาพของผลติภณัฑ ์ ลกัษณะทัว่ไป ส ีและกลิน่ ตอ้งอยู่ใน
สภาพทีด่ ีไมแ่ปรสภาพหรอืเสือ่ม
คุณภาพในระยะเวลาตามทีก่ าหนด 

ผ่าน 

2. สารตะกัว่ (Pb) ตอ้งไม่เกนิ 20 mg/kg Not detected 

3. จ านวนแบคทเีรยี ยสีตแ์ละรา
ทัง้หมดทีเ่จรญิเตบิโตโดยใชอ้ากาศ 

ตอ้งไม่เกนิ 1 x 103 cfu/g Not detected 

4. Pseudomonas auruginosa ตอ้งไมพ่บ Not detected 

5. Staphylococcus aureus ตอ้งไมพ่บ Not detected 

6. Candida albicans ตอ้งไมพ่บ Not detected 

7. Clostridium spp. ตอ้งไมพ่บ Not detected 

 
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 
การศกึษาค่ากจิกรรมเอนไซม์โบรมเีลนในส่วนต่าง ๆ ของสบัปะรดห้วยมุ่น พบว่าส่วนเปลอืกของสบัปะรดห้วยมุ่นมี
ค่ากจิกรรมของเอนไซมโ์บรมเีลนมากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัส่วนเนื้อและแกน โดยสารสกดัเปลอืกมคี่ากจิกรรมเอนไซม์
โบรมเีลนเท่ากบั 217.66 + 21.03 CDU/ml ซึง่ปัจจยัทีม่ผีลต่อค่ากจิกรรมของเอนไซมโ์บรมเิลน ไดแ้ก่ ชนิดพนัธุ ์อายุ
ของสบัปะรด และสว่นของสบัปะรด [10] [11]  
การเปรยีบเทยีบผลของเอนไซม์โบรมเีลนต่อคุณภาพของเซรมั โดยเปรยีบเทยีบเซรมั 5 สูตร ที่มสีารสกดัเอนไซม์
โบรมเีลนและสารสกดัสบัปะรดในปรมิาณที่แตกต่างกนั พบว่าเซรมัสูตรที่มสีารสกดัสบัปะรดเป็นส่วนผสมที่มคีวาม
เขม้ขน้ 5% (5PE) ไดร้บัคะแนนความพงึพอใจโดยรวมสงูทีส่ดุ เท่ากบั 3.76 + 0.96 มสีใีส กลิน่หอมอ่อน ๆ เน้ือละเอยีด 
มคีวามหนืด มคี่า pH เท่ากบั 3.80 สว่นเซรมัสตูรทีม่สีารสกดัเอนไซมโ์บรมเีลนเป็นสว่นผสมทีม่คีวามเขม้ขน้ 5% (5BE) 
ได้รบัคะแนนความพงึพอใจโดยรวมรองลงมา เท่ากบั 3.53 + 0.89  ที่มลีกัษณะสเีหลอืงอ่อน กลิน่หอมอ่อนๆของ
สบัปะรด เนื้อละเอยีด มคีวามเหลว มคี่า pH เท่ากบั 3.17 และเมื่อน าเซรมัสตูร 5BE วเิคราะหค์ุณภาพตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑช์ุมชน ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า (มผช.550/2553) ผลการวเิคราะหพ์บว่าเซรมัสตูร 5BE มคีุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกเว้นค่า pH ซึ่งต ่ากว่าที่ค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ซึ่ง
ก าหนดค่า pH ของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าต้องอยู่ระหว่างค่า pH 5 – 8 เนื่องจากเป็นค่า pH ที่ใกล้เคียงกบัผวิหนัง 
ดงันัน้อาจพฒันาเซรมัโดยการเตมิสารละลายบฟัเฟอร ์เช่น sodium citrate และ citric acid เป็นส่วนผสมของเซรมัเพื่อ
ท าใหเ้ซรมัมคี่า pH ใกล้เคยีงกบัผวิหนัง [4] จากการประเมนิคุณสมบตัทิางกายภาพและเคมขีองเซรมับ ารุงผวิ พบว่า
การเตมิสารสกดัเอนไซมโ์บรมเิลนเป็นส่วนประกอบในเซรมัส่งผลต่อสขีองเซรมั เนื่องจากสารสกดัเอนไซมโ์บรมเีลนมี
เหลอืง  และมผีลต่อการไหลของเซรมัโดยอศิเรช (2561) [4] รายงานว่า สารสกดัจากพชืมผีลต่อความหนืดของต ารบั
เซรมั ท าใหค้วามหนืดลดลงสง่ผลใหเ้ซรัม่มคีวามเหลวและไหลไดด้ ี 
เอนไซมโ์บรมเิลน (Bromelain, E.C. 3.4.4.24) เป็นเอนไซมท์ีม่คีวามสามารถในการย่อยสลายโปรตีน นิยมใชก้นัมาก
ในทางอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อช่วยย่อยสลายโปรตนีใหเ้ป็นเปปไทดส์ายสัน้ๆ และกรดอะมโินบางสว่น นอกจากนี้ยงัใช้
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ในอุตสาหกรรมยา เนื่องจากสารสกดัโบรมเีลนมคีุณสมบตัลิดการจบัตวัของเกลด็เลอืด ลดการอุดตนัของเสน้เลอืด ลด
การอกัเสบ ช่วยย่อยอาหาร และยงัมฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระ  และในปัจจุบนัไดม้กีารน าสารสกดัโบรมเิลนไปประยุกตใ์ชใ้น
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางและความงาม เน่ืองจากสารสกดัโบรมเิลนจากสบัปะรด มคีุณสมบตัติา้นการอกัเสบของผวิ ลด
ความหมองคล ้า ลบเลือนจุดด่างด า จึงสามารถน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ในการบ ารุงผิวที่มี
ประสทิธิภาพสูง จากข้อมูลดงักล่าว ท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะพฒันาสารสกดัโบรมเิลนจากสบัปะรดห้วยมุ่นเป็น
สว่นประกอบของผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ โดยสารสกดัโบรมเิลนจากเปลอืกสบัปะรดหว้ยมุ่นทีไ่ดจ้ากการทดลองนี้จะน าไปใช้
เป็นสว่นประกอบของผลติภณัฑเ์ซรมับ ารุงผวิหน้า เพื่อพฒันาเป็นผลติภณัฑบ์ ารุงผวิต่อไป 
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การพฒันาชีวภณัฑยี์สตป์ฏิปักษ์ Pichia kudriavzevii VCU24 ในรปูแบบ 
สตูรส าเรจ็ชนิดน ้าส าหรบัใช้ควบคมุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง 

 
อนุเทพ ภาสุระ*, และ สาลนิี อุดมสุข 

 
------------------------------------------------------------------------- 

 
บทคดัย่อ 

 
 โรคแอนแทรคโนสในมะม่วงมสีาเหตุจากเชือ้รา Colletotrichum gloeosporioides เป็นปัญหาส าคญัทีก่่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อผลผลติมะม่วงหลงัการเกบ็เกีย่วเป็นอย่างมาก การใชส้ารเคมกี าจดัเชือ้ราในการควบคุมโรคนีม้ขีอ้เสยี
คอืก่อใหเ้กดิปัญหาการตกคา้งของสารเคมบีนผลมะม่วงและเป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค  การศกึษานี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันาชวีภณัฑย์สีตป์ฏปัิกษ์ Pichia kudriavzevii VCU24 ทีไ่ดจ้ากการเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ Nutrient Yeast Dextrose 
Broth ทีม่กีารเตมิกลเีซอรอลความเขม้ขน้ 5 เปอรเ์ซน็ต ์เพื่อปรบัสภาพค่า water activity ของอาหารเลีย้งเชือ้แลว้น ามา
เตรยีมเป็นชวีภณัฑใ์นรปูแบบสตูรส าเรจ็ชนิดน ้าเพื่อใชใ้นการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในมะมว่งหลงัการเกบ็เกีย่ว โดย
ศกึษาอายุการเกบ็รกัษาชวีภณัฑย์สีต ์P. kudriavzevii VCU24 และประสทิธภิาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผล
มะมว่งสกุ ผลการศกึษาพบว่าชวีภณัฑย์สีต ์P. kudriavzevii VCU24 สตูรส าเรจ็ชนิดน ้าทีม่กีารเตมิน ้าตาลมอลโตสความ
เขม้ขน้ต่าง ๆ มผีลต่อการรอดชวีติของเซลลย์สีต ์ โดยชวีภณัฑท์ีม่นี ้าตาลมอลโตสความเขม้ขน้ 1  2.5  5 และ 10 
เปอรเ์ซน็ต ์ สามารถเกบ็รกัษาไดน้านมากกว่า 90 วนั ทีอุ่ณหภูม ิ 4±2 องศาเซลเซยีส มปีรมิาณเซลลย์สีตท์ีล่ดลงจาก
ปรมิาณเชือ้เริม่ตน้ 0.57  0.70  0.48 และ 0.52 Log cfu/ml ตามล าดบั ในขณะทีช่วีภณัฑร์ปูแบบสตูรส าเรจ็ชนิดน ้าทีเ่ตมิ
น ้าตาลมอลโตสทีค่วามเขม้ขน้เท่ากนัทีเ่กบ็รกัษาในสภาวะอุณหภูม ิ26±2 องศาเซลเซยีสทีม่อีายุการเกบ็รกัษา 42 วนั มี
การลดลงของเซลลย์สีต ์1.38  1.13 0.92 และ 0.81 Log cfu/ml ตามล าดบั เมื่อน าชวีภณัฑย์สีต ์P. kudriavzevii VCU24 
สตูรส าเรจ็ชนิดน ้ามาทดสอบประสทิธภิาพในการควบคมุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพนัธุน์ ้าดอกไมห้ลงัการเกบ็เกีย่ว 
พบว่ามปีระสทิธภิาพในการลดความรุนแรงของโรคไดถ้งึ 66.28 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่ไมแ่ตกต่างจากการใชเ้ซลลย์สีตป์ฏปัิกษ์
แบบเซลลส์ด 
 
 
ค าส าคญั : การควบคุมโรคพชืทางชวีวธิ,ี น ้าตาลมอลโตส, โรคแอนแทรคโนส, Colletotrichum gloeosporioides,  
    Pichia kudriavzevii 
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Development of microbial products of antagonistic yeast 
 Pichia kudriavzevii VCU24 in liquid formulations for controlling  

anthracnose disease in mango 
 

Anuthep Pasura* and Salinee Udomsuk 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ABSTRACT 
 

 Anthracnose disease caused by Colletotrichum gloeosporioides is a major problem which affects the 
damage of post-harvested mango. Using chemical fungicides in controlling this disease has disadvantages and 
limitations. Therefore, biological control becomes an alternative method for reducing the use of chemical 
fungicides. This study aims to develop microbial products of Pichia kudriavzevii VCU24 in liquid formulations. 
The P. kudriavzevii VCU24 cells were grown in Nutrient Yeast Dextrose Broth with 5% glycerol was performed 
to modify water activity of the culture medium. Shelf-life of the microbial product of P. kudriavzevii VCU24 in 
liquid formulations and efficacy of microbial products in controlling anthracnose disease in mango were 
evaluated. The results showed that the shelf-life of P. kudriavzevii VCU24 in liquid formulations with maltose 
concentrations of 1, 2.5, 5 and 10% and stored at 4±2˚C for 90 days had cell reduction at 0.57, 0.70, 0.48 and 
0.52 Log cfu/ml, respectively. Viable numbers of yeast cells of the microbial product with the same maltose 
concentrations and stored at 26±2˚C for 42 days had higher cell reduction at 1.38, 1.13, 0.92 and 0.81 Log 
cfu/ml, respectively. This microbial product of P. kudriavzevii VCU24 in liquid formulation could reduce 
anthracnose disease severity on mango at 66.28% which was not significantly difference from using fresh yeast 
cells.  
  
 
Keywords: anthracnose disease, biological control, maltose, Colletotrichum gloeosporioides, Pichia 
kudriavzevii 
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บทน า 
มะมว่ง (Mangifera indica L.) เป็นผลไมเ้ศรษฐกจิทีส่ าคญัชนิดหนึ่งของประเทศไทย สามารถปลกูไดท้ัว่ไปทุกภาคของ
ประเทศไทย แต่มปัีญหาทีส่ าคญัคอืโรคแอนแทรคโนส (anthracnose) ของมะม่วงมสีาเหตุมาจากเชือ้รา Colletotrichum 
gloeosporioides ซึง่จดัว่าเป็นโรคทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผลผลติมะมว่งทัง้ก่อนและหลงัการเกบ็เกีย่ว โดยเฉพาะ
มะมว่งพนัธุน์ ้าดอกไมท้ีเ่ป็นทีน่ยิมของผูบ้รโิภคภายในประเทศและทีส่ง่ออกผลมะมว่งไปจ าหน่ายต่างประเทศเป็นอย่าง
มาก ในปัจจุบนัการควบคมุโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงยงัไมป่ระสบความส าเรจ็และยงัคงเป็นปัญหาทีท่า้ทายต่อการ
ผลติมะมว่งในประเทศไทย เน่ืองจากพืน้ทีป่ลกูมะมว่งสว่นใหญ่เป็นพืน้ทีท่ีป่ลกูมะม่วงอย่างต่อเนื่องหลายปี จน
กลายเป็นแปลงปลกูทีเ่ป็นแหล่งสะสมของโรคและเชือ้ C. gloeosporioides กลายเป็นเชือ้ประจ าถิน่ในแปลงมะม่วงอกี
ดว้ย เกษตรกรผูป้ลกูมะม่วงสว่นใหญ่นิยมใชว้ธิกีารควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลมะมว่งในแปลงปลกูและหลงัการ
เกบ็เกีย่วโดยการใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัเชือ้รากลุ่ม Benzimidazole เช่น benomyl carbendazim และ thiabendazole 
แต่การจดัการโรคพชืทีเ่กดิกบัมะม่วงโดยการใชส้ารเคมกี าจดัเชือ้ราอาจก่อใหเ้กดิปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น สง่ผล
กระทบต่อสขุภาพของมนุษยจ์ากการตกคา้งของสารเคมบีนผลมะมว่ง การเกดิการตา้นทานต่อสารเคมกี าจดัเชือ้ราของ
เชือ้ราก่อโรค และอาจท าใหเ้กดิการปนเป้ือนของสารเคมกี าจดัเชือ้ราในสิง่แวดลอ้ม [1] ประกอบกบัสารเคมกี าจดัเชือ้รา
ทีใ่ชม้รีาคาแพงจนสง่ผลใหม้รีาคาตน้ทุนการผลติมะมว่งทีส่งูขึน้ จงึเกดิความสนใจทางเลอืกในการควบคมุโรคพชืทีม่ี
ความปลอดภยัมากขึน้ ในปัจจบุนัการควบคมุโรคพชืโดยวธิชีวีภาพโดยการน าจุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์มาใชใ้นการควบคมุโรค
พชืกลายเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งในการป้องกนัก าจดัโรคพชื เน่ืองจากเป็นวธิกีารจดัการโรคพชืทีม่ตีน้ทุนต ่า ปราศจาก
สารพษิตกคา้ง และยงัสามารถควบคุมโรคหลงัการเกบ็เกีย่วอย่างมปีระสทิธภิาพ [1, 2] มนีกัวจิยัหลายกลุ่มทีไ่ดใ้หค้วาม
สนใจในการพฒันาชวีภณัฑย์สีตป์ฏปัิกษ์ในรปูแบบสตูรส าเรจ็เพือ่ใชใ้นการควบคมุโรคพชืต่าง ๆ  เช่น Kinay & Yildiz 
(2008) [2] ท าการพฒันาชวีภณัฑย์สีตส์ตูรผงแหง้เพื่อน ามาใชใ้นการควบคมุเชือ้ราก่อโรคในผลไมต้ระกลูสม้ (Citrus 
fruit) หลงัการเกบ็เกีย่วเพื่อใชใ้นเชงิการคา้โดยใชย้สีต ์Metshnikowia pulcherrima และ Pichia guilliermondii โดยน า
เซลลย์สีตผ์สมกบัดนิสอพองหรอืดนิขาว ในรปูแบบสตูรส าเรจ็ทีม่กีลเีซอรอล (10 เปอรเ์ซน็ต)์ โซเดยีมอลัจเินต (1.5 
เปอรเ์ซน็ต)์ น ้าตาลซโูครส ยสีตส์กดั (yeast extract) และมดีนิสอพองเป็นตวัพา พบว่าชวีภณัฑส์ตูรส าเรจ็ดงักล่าว
สามารถควบคมุราสนี ้าเงนิ (blue mold; Penicillium expansum) และราสเีขยีว (green mold; Penicillium roqueforti) ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ อุณหภูมใินการเกบ็รกัษาชวีภณัฑม์ผีลต่ออายุการเกบ็ของผงชวีภณัฑย์สีต์ มอีตัราการรอดชวีติของ
ยสีตท์ดสอบสงูทีส่ดุเมื่อเกบ็รกัษาผงเชือ้ไวท้ีอุ่ณหภมู ิ4±1 องศาเซลเซยีส ผงชวีภณัฑท์ีพ่ฒันาจากงานวจิยันี้เป็นรปูแบบ
ชวีภณัฑท์ีส่ามารถเกบ็รกัษา ขนสง่และน ามาใชไ้ดง้่าย แต่มปัีญหาเรื่องการรอดชวีติของเซลลย์สีตใ์นระหวา่ง
กระบวนการผลติ การเตรยีมชวีภณัฑใ์นรปูแบบผงเชือ้ยสีตม์ปัีญหาทีส่ าคญั คอื เซลลย์สีตต์ายเป็นจ านวนมากระหว่าง
การท าใหเ้ซลลแ์หง้ (dehydration) และเมื่อน าผงเชือ้มาใชจ้ะตอ้งละลายน ้าเพื่อท าใหเ้ซลลย์สีตฟ้ื์นตวั (rehydration) 
นอกจากนี้ยงัอาจจะมตีะกอนแขวนลอยจากผงเชือ้ทีล่ะลายน ้ามาอุดตนัเครื่องฉีดพ่น จากงานวจิยัก่อนหน้านี้ของอนุเทพ 
ภาสรุะ และพรสพุพตัถ ์บตุรน ้าเพช็ร (2561) [3] ทีไ่ดท้ าการศกึษาโดยน ายสีต์ปฏปัิกษ ์Issatchenkia orientalis VCU24 
(ปัจจุบนัถูกจดัจ าแนกใหม่เป็น Pichia kudriavzevii VCU24) มาพฒันาเป็นชวีภณัฑใ์นรปูแบบสตูรน ้าเพื่อทดสอบการ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงหลงัการเกบ็เกีย่ว พบว่าชวีภณัฑย์สีตด์งักล่าวสามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา
ก่อโรค C. gloeosporioides ซึง่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในมะมว่งไดด้เีทยีบเท่าเซลลย์สีตส์ด แต่ยงัมปัีญหาเรื่อง
อายุการเกบ็รกัษาชวีภณัฑท์ีส่ ัน้ ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาชวีภณัฑย์สีต์ P. kudriavzevii VCU24 ใน
รปูแบบสตูรส าเรจ็ชนิดน ้าทีเ่ตรยีมจากเซลลย์สีตท์ีไ่ดจ้ากการเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ทีป่รบัสภาพค่า water activity ใหไ้ด้
ชวีภณัฑย์สีต ์P. kudriavzevii  VCU24 ในรปูแบบสตูรส าเรจ็ชนิดน ้าทีม่อีายุการเกบ็รกัษาทีย่าวนานขึน้ (long shelf-life) 
และมคีวามคงตวั (stability) ส าหรบัใชใ้นการควบคมุโรคแอนแทรคโนส เพื่อเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งในการแกปั้ญหาโรค
แอนแทรคโนสในมะม่วงหลงัการเกบ็เกีย่วโดยไมใ่ชส้ารเคมกี าจดัโรคพชื อนัจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหา
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สารเคมตีกคา้งในผลมะม่วงและสิง่แวดลอ้มและจะเป็นแนวทางในการเสรมิสรา้งศกัยภาพของเกษตรกรไทยในการผลติ
มะมว่งทีมุ่่งลดการใชส้ารเคมกี าจดัโรคพชืและรกัษาสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย  
 
อปุกรณ์และวิธีทดลอง 
เช้ือรา C. gloeosporioides สาเหตโุรคแอนแทรคโนสของมะม่วง [4] 
 น าเชือ้รา C. gloeosporioides ทีแ่ยกไดแ้ละจดัจ าเนกชนิดจากการศกึษาก่อนหน้านี้ [4] โดย อนุเทพ ภาสุระ 
และ วรรณวมิล จิว๋แยม้ (2557) วธิกีารโดยย่อ ท าการแยกเชือ้ก่อโรคจากผลมะม่วงพนัธุน์ ้าดอกไม้สุกทีแ่สดงรอยโรค
แอนแทรคโนสด้วยวธิ ีTissue transplanting  โดยการฆ่าเชื้อที่ผวิของผลมะม่วงที่ท าการแยกเชื้อด้วยเอทานอล 70 
เปอรเ์ซน็ต ์ผึง่ใหแ้หง้ เปิดเปลอืกของผลมะม่วงบรเิวณทีแ่สดงอาการของโรคดว้ยใบมดีโกนทีผ่่านการฆ่าเชือ้แลว้ ใชเ้ขม็
เขีย่เชือ้ทีผ่่านการฆา่เชือ้แลว้เกีย่วเน้ือมะม่วงทีอ่ยู่ใตเ้ปลอืกมะม่วงบรเิวณทีแ่สดงรอยโรคมาวางลงตรงกลางอาหารเลีย้ง
เชือ้ Potato Dextrose Agar (PDA) หลงัจากนัน้บ่มไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง นานเป็นเวลาประมาณ 7 วนั ท าการแยกเชือ้ราก่อ
โรคที่เจริญบนจานเพาะเชื้อให้เป็นโคโลนีเชื้อราบริสุทธิด์้วยเทคนิค single spore isolation และศึกษาลกัษณะทาง
สณัฐานวทิยา ลกัษณะการเจรญิบนอาหารเลี้ยงเชื้อ รูปร่าง และขนาดของโคโลนี ทดสอบการเกดิโรคตามหลกัการ 
Koch’s Postulate  
ยีสตป์ฏิปักษ ์[3, 4] 
 ใชย้สีตบ์รสิทุธิ ์Pichia kudriavzevii VCU24 (ชื่อเดมิ Issatchenkia orientalis VCU24) ทีแ่ยกไดจ้ากผวิของเน้ือของผล
ขนุนและไดผ้่านการทดสอบความเป็นปฏปัิกษต่์อการเจรญิและการงอกของสปอรเ์ชือ้รา C. gloeosporioides สาเหตุของ
โรคแอนแทรคโนสของมะม่วงมาแลว้จากการศกึษาก่อนหน้านี้ [3, 4] 
การผลิตเซลลยี์สตป์รบัสภาพ [5] 
เลีย้งเซลลย์สีต ์P. kudriavzevii  VCU24 ในอาหารเลีย้งเชือ้ Nutrient Yeast Dextrose Broth (NYDB) ทีม่กีารเตมิกลเีซ
อรอล 5 เปอรเ์ซน็ต ์เพื่อปรบัค่า water activity ของอาหารเลีย้งเชือ้ใหล้ดลง ท าการเลีย้งเชือ้ยสีตใ์นอาหารเหลวปรมิาตร 
50 มลิลลิติรในขวดรปูชมพู่ขนาด 250 มลิลลิติร บ่มบนเครื่องเขย่าทีค่วามเรว็รอบ 150 รอบต่อนาททีีอุ่ณหภมูหิอ้ง (26±2 
องศาเซลเซยีส) ท าการวดัอตัราการเจรญิของยสีตท์ีค่วามยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ทุก ๆ 2 ชัว่โมง ดว้ยเครื่อง 
Spectrophotometer รุ่น Spectronic 200 (Thermo Fisher Scientific, USA) จนเชือ้อยู่ในช่วง Late log phase (ประมาณ 
54 ชัว่โมง) จากนัน้ท าการเกบ็เกีย่วเซลลย์สีตโ์ดยการปัน่เหวีย่งที่ความเรว็รอบ 2,800 รอบต่อนาท ี เป็นเวลานาน 10 
นาท ีท าการลา้งตะกอนเซลลย์สีตด์ว้ยน ้ากลัน่ปราศจากเชือ้ 2 ครัง้  
การเตรียมชีวภณัฑยี์สตป์ฏิปักษ์ในรปูแบบสูตรส าเรจ็ชนิดน ้า [3] 
ท าการเตรยีมชวีภณัฑย์สีตป์ฏปัิกษ์ในรปูแบบสตูรส าเรจ็ชนิดน ้าโดยน าตะกอนเซลลย์สีตท์ีไ่ดจ้ากการเลีย้งบนอาหาร
เลีย้งเชือ้ NYPB ทีเ่ตมิกลเีซอรอล 5 เปอรเ์ซน็ต ์ เป็นเวลา 54 ชัว่โมงมาท าเป็นเซลลแ์ขวนลอยในสารละลายของกลเีซ
อรอล 20 เปอรเ์ซน็ต ์(w/v) และ 0.05 M Potassium phosphate buffer ทีป่รบั pH 6.5 เตมิสารละลายน ้าตาลมอลโตสให้
มคีวามเขม้ขน้ต่าง ๆ คอื 0  1  2.5  5 และ 10 เปอรเ์ซน็ต ์ท าการปรบัเซลลย์สีตแ์ขวนลอยดว้ยเครื่องนบัจ านวนเซลล ์
(hemocytometer) ใหไ้ดจ้ านวนเซลลย์สีตเ์ป็น 2.0 x 108 เซลลต่์อมลิลลิติร แต่ละกรรมวธิเีตรยีมเป็นชวีภณัฑย์สีต์
ปฏปัิกษ์ปรมิาตร 50 มลิลลิติร บรรจุใสข่วดแกว้ขนาด 100 มลิลลิติร แต่ละกรรมวธิที า 2 ชุด แลว้น าไปแยกเกบ็รกัษาไว้
ทีอุ่ณหภูม ิ4±2 หรอื 26±2 องศาเซลเซยีส    
การศึกษาอายุการเกบ็รกัษาและการรอดชีวิตของชีวภณัฑยี์สตใ์นรปูแบบสูตรส าเรจ็ชนิดน ้า [3] 
น าชวีภณัฑย์สีตป์ฏปัิกษ์ในรปูแบบสตูรน ้ากรรมวธิต่ีาง ๆ ทีเ่กบ็รกัษาไวท้ีอุ่ณหภูม ิ4±2 หรอื 26±2 องศาเซลเซยีส เป็น
เวลาต่าง ๆ มานบัจ านวนการมชีวีติรอดของเซลลย์สีตบ์นอาหารเลีย้งเชือ้ (viable cell count) โดยน าชวีภณัฑย์สีตท์ีเ่กบ็
รกัษาไวต้ามระยะเวลาต่าง ๆ มา 1 มลิลลิติร ละลายในน ้ากลัน่ปราศจากเชือ้ปรมิาตร 9 มลิลลิติร จากนัน้ท าการเจอืจาง
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ดว้ยวธิ ีTen-fold dilution แลว้น ามา Spread plate บนอาหาร NYDA บม่ทีอุ่ณหภูม ิ26±2 องศาเซลเซยีส  เป็นเวลา 2 
วนั แลว้นบัจ านวนโคโลนีและค านวณปรมิาณเซลลย์สีตท์ีม่ชีวีติ รายงานผลเป็น Log cfu/ml 
การประเมินประสิทธิภาพของชีวภณัฑยี์สตป์ฏิปักษ์ในรปูแบบสูตรส าเรจ็ชนิดน ้าในการควบคมุโรคแอนแทรค
โนส บนผลมะมว่งน ้าดอกไมห้ลงัการเกบ็เก่ียว [3] 
    น าผลมะมว่งพนัธุน์ ้าดอกไมท้ีม่ขีนาดและความสกุใกลเ้คยีงกนัทุกลกูมาเชด็ท าความสะอาดบรเิวณผวิมะม่วงดว้ย
แอลกอฮอล ์70 เปอรเ์ซนต ์แลว้ผึง่ใหแ้หง้ น าผลมะม่วงมาท าใหเ้กดิรอยแผลดว้ยแท่งโลหะเจาะ (cork borer) ขนาดเสน้
ผ่านศนูยก์ลางกวา้ง 5 มลิลเิมตร เจาะลกึ 5 มลิลเิมตร ลกูละ 3 รอย ท าการเตรยีมเซลลแ์ขวนลอยชวีภณัฑย์สีตป์ฏปัิกษ์
รปูแบบสตูรส าเรจ็ชนิดน ้าทีม่คีวามเขม้ขน้ของเซลลเ์ท่ากบั 107 เซลล/์มลิลลิติร ทีผ่่านการเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ4±2 องศา
เซลเซยีสเป็นเวลา 6 สปัดาห ์เตรยีมสารละลายเซลลย์สีต ์P. kudriavzevii VCU24 สดทีม่คีวามเขม้ขน้ของเซลลเ์ท่ากบั 
107 เซลล/์มลิลลิติร สปอรแ์ขวนลอยรา C. gloeosporioides ทีม่คีวามเขม้ขน้ของสปอรเ์ท่ากบั 103 สปอร/์มลิลลิติร และ
สารละลายสารเคมคีารเ์บนดาซมิ (Carbendazim) ทีม่คีวามเขม้ขน้เท่ากบั 1 กรมัต่อน ้า 1 ลติร ในแต่ละกรรมวธิใีสน่ ้า
กลัน่ สารละลายเซลลแ์ขวนลอยของชวีภณัฑย์สีต์ สปอรแ์ขวนลอย หรอืสารละลาย Carbendazim ในรอยแผลแต่ละรอย
ใหค้รบ 50 ไมโครลติร โดยแบ่งเป็น 6 กรรมวธิทีดลอง ดงันี้ 
กรรมวธิทีี ่1  น ้ากลัน่ปราศจากเชือ้ 50 ไมโครลติร (กรรมวธิคีวบคุมเชงิลบ) 
กรรมวธิทีี ่2  น ้ากลัน่ปราศจากเชือ้ 40 ไมโครลติร + สปอรแ์ขวนลอยเชือ้รา C. gloeosporioides 10 ไมโครลติร 
(กรรมวธิ ี
     ควบคมุเชงิบวก) 
กรรมวธิทีี ่3  น ้ากลัน่ปราศจากเชือ้ 30 ไมโครลติร + เซลลย์สีตแ์ขวนลอยจากชวีภณัฑ ์20 ไมโครลติร  
กรรมวธิทีี ่4  น ้ากลัน่ปราศจากเชือ้ 10 ไมโครลติร + สปอรแ์ขวนลอยเชือ้รา C. gloeosporioides 10 ไมโครลติร + สาร 
      แขวนลอยเซลลย์สีตส์ด 20 ไมโครลติร 
กรรมวธิทีี ่5  น ้ากลัน่ปราศจากเชือ้ 10 ไมโครลติร + สปอรแ์ขวนลอยเชือ้รา C. gloeosporioides 10 ไมโครลติร +สาร 
                 แขวนลอยชวีภณัฑ ์20 ไมโครลติร 
กรรมวธิทีี ่6  น ้ากลัน่ปราศจากเชือ้ 30 ไมโครลติร + สปอรแ์ขวนลอยเชือ้รา C. gloeosporioides 10 ไมโครลติร + 
                 สารละลาย Carbendazim 10 ไมโครลติร 
โดยท าชุดการทดลองละ 3 ผลและท า 3 ซ ้า น าผลมะม่วงไปบม่ทีอุ่ณหภูม ิ26±2 องศาเซลเซยีสในกล่องพลาสตกิทีผ่่าน
การฆา่เชือ้แลว้ เป็นเวลาประมาณ 3 วนั แลว้บนัทกึขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของรอยโรคทีเ่กดิขึน้ นบัจ านวนเชือ้ราและ
ยสีตจ์ากเนื้อเยื่อบรเิวณรอยแผลดว้ยวธิ ีspread plate บนอาหาร NYDA บ่มทีอุ่ณหภมู ิ26±2 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 
2 วนั รายงานผลเป็น Log cfu/wound ค านวณการลดความรุนแรงของโรค โดยใชส้ตูรค านวณเปอรเ์ซน็ตก์ารลดความ
รุนแรงของโรค จากสตูร   
 
              เปอรเ์ซน็ตก์ารลดความรุนแรงของโรค (%)     =        ( A - B ) x 100   .......................... (1) 
                                                                          A 
   
โดยที ่  A คอื ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของความรุนแรงของรอยโรคในชดุควบคุมเชงิบวก 
  B คอื ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของความรุนแรงของรอยโรคในชดุทดสอบ 
 
การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 
 ขอ้มลูทีแ่สดงค่าการมชีวีติรอดของเชือ้ (cfu/g) ระหว่างการเกบ็รกัษาใหแ้ปลงเป็นค่า Log ก่อนท าการวเิคราะหท์าง
สถติ ิสว่นขอ้มลูปรมิาณเชือ้ในรอยแผลบนผลมะม่วงท าการแปลงเป็นค่า Log ก่อน น าขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของรอย
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โรคและเปอรเ์ซน็ตก์ารลดความรุนแรงของโรคไปท าวเิคราะหค์่าความแปรปรวน (ANOVA) หาความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่โดยใช ้Duncan’s multiple range tests (P ≤ 0.05) 
 
ผลการทดลอง 
ผลการตรวจนับปริมาณเซลลยี์สตใ์นชีวภณัฑยี์สตป์ฏิปักษ์ Pichia kudriavzevii VCU24  
               ผลการตรวจนับการรอดชวีติของยสีต์ปฏปัิกษ์ P. kudriavzevii VCU24 ในรูปแบบชวีภณัฑส์ตูรส าเรจ็ชนิด
น ้าทีม่นี ้าตาลมอลโตสทุกความเขม้ขน้ 1 2.5  5 และ 10 เปอรเ์ซน็ต์ พบว่า มจี านวนเซลลย์สีตท์ีย่งัรอดชวีติอยู่ในระดบั
ค่อนขา้งคงทีต่ลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษา 90 วนัทีอุ่ณหภูม ิ4±2 องศาเซลเซยีส โดยมปีรมิาณเซลลย์สีต์ทีล่ดลงจาก
ปรมิาณเชือ้เริม่ตน้ 0.57  0.70  0.48 และ 0.52 Log cfu/ml ตามล าดบั (ตารางที ่1) โดยทีจ่ านวนเซลลย์สีตใ์นชวีภณัฑ์
ยสีต์ P. kudriavzevii VCU24 รูปแบบสูตรน ้าที่มคีวามเขม้ขน้ของน ้าตาลมอลโตส 1 เปอร์เซน็ต์ และ 5 เปอร์เซน็ต์ มี
แนวโน้มอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ยีสต์ปฏิปักษ์มากที่สุดเมื่อเทียบกับชีวภัณฑ์ยีสต์ที่มีน ้ าตาลมอลโตส                    
ความเขม้ขน้อื่น ๆ  

ตารางท่ี 1 ปรมิาณเซลลย์สีตใ์นสารละลายสตูรยสีตป์ฏปัิกษ์ P. kudriavzevii VCU24 รปูแบบสตูรน ้าทีม่นี ้าตาลมอลโตส
ความเขม้ขน้  0  1  2.5   5 และ 10 เปอรเ์ซน็ต ์ทีอุ่ณหภมูเิกบ็รกัษา 4±2 องศาเซลเซยีส 

ระยะเวลาของ
การเกบ็รกัษา 

(วนั) 

ปรมิาณเซลลย์สีต ์(log cfu/ml) ในชวีภณัฑย์สีตป์ฏปัิกษ์รปูแบบสตูรน ้า 
ทีม่คีวามเขม้ขน้ของน ้าตาลมอลโตสต่าง ๆ  

0 % 1 %  2.5 % 5 % 10 % 

0  8.51±0.00 a*A** 8.40±0.01aD 8.41±0.00aC 8.32±0.00aE 8.50±0.00aB  

15  8.43±0.01bB 8.30±0.00bC 8.19±0.01bE 8.24±0.00bD 8.48±0.00bA 

30  8.34±0.01cB 8.25±0.00cC 7.88±0.00cE 8.02±0.00cD 8.37±0.01cA  

45  8.22±0.01dC 8.23±0.00dB 7.88±0.00cE 7.98±0.00dD 8.26±0.00dA  

60  8.11±0.01eA 8.09± 0.00eA 7.88±0.00cB 7.92±0.00eB 8.24±0.01eA  

75  8.12±0.04eB 7.99±0.00fC 7.82±0.01dE 7.87±0.01fD 8.18±0.00fA 

90  7.89±0.01fB 7.83±0.00gC 7.71±0.00eD 7.84±0.01gC 7.98±0.00gA  

 สว่นต่าง -0.62 -0.57 -0.7 -0.48 -0.52 

* คา่เฉลีย่ทีก่ ากบัดว้ยตวัอกัษรพมิพเ์ลก็เดยีวกนัในแต่ละคอลมัน์มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิจากการ
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ทางสถติโิดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05) 
** ค่าเฉลีย่ที่ก ากบัดว้ยตวัอกัษรพมิพใ์หญ่เดยีวกนัในแต่ละแถวมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิจากการเปรยีบเทยีบ
คา่เฉลีย่ทางสถติโิดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05) 
 สว่นชวีภณัฑร์ปูแบบสตูรน ้าทีเ่ตมิน ้าตาลมอลโตสทีค่วามเขม้ขน้ 1 2.5  5 และ 10 เปอรเ์ซน็ต ์ทีเ่กบ็รกัษา
ในสภาวะอุณหภมู ิ26±2 องศาเซลเซยีสทีม่อีายุการเกบ็รกัษา 42  วนั มกีารลดลงของเซลลย์สีต ์1.38  1.13  0.92 และ 
0.81 Log cfu/ml ตามล าดบั (ตารางที ่2) 
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ตารางท่ี 2 ปรมิาณเซลลย์สีตใ์นสารละลายชวีภณัฑย์สีตป์ฏปัิกษ์ P. kudriavzevii VCU24 รปูแบบสตูรน ้าทีม่นี ้าตาล
มอลโตสความเขม้ขน้ 0  1  2.5  5 และ 10 เปอรเ์ซน็ต ์ทีอุ่ณหภมูเิกบ็รกัษา 26±2 องศาเซลเซยีส 

ระยะเวลาของ 
การเกบ็รกัษา  

(วนั) 

ปรมิาณเซลลย์สีต ์(log cfu/ml) ในชวีภณัฑย์สีตป์ฏปัิกษ์รปูแบบสตูรน ้า 
ทีม่คีวามเขม้ขน้ของน ้าตาลมอลโตสต่าง ๆ  

0 % 1 % 2.5 % 5 % 10 % 

0  8.51±0.00 a*A** 8.39±0.00aD 8.41±0.00aC  8.33±0.01aE  8.50±0.00aB  

7  8.08±0.00bD 7.88±0.00bE  8.11±0.00bC 8.16±0.00bB  8.40±0. 00bA  

14  7.98 ±0.00cB 7.58±0.00cE 7.81±0.00cD  7.88±0.00cC 8.27±0.00cA  

21  7.59±0.00dD 7.57 ±0.00cE 7.66±0.01dC 7.82±0.00dB  8.16 ±0.00dA 

28  7.51±0.00eC 7.57±0.00cB  7.47±0.01eD  7.57±0.00eB  8.11±0.00eA  

35  7.45±0.00fC 7.45±0.00dC  7.41±0.00fD  7.57±0.00eB  7.99±0.00fA  

42  7.01±0.01gD 7.01±0.00eD  7.28±0.01gC  7.41±0.01fB  7.69 ±0.01gA 

 สว่นต่าง -1.5 -1.38 -1.13 -0.32 -0.81 

* คา่เฉลีย่ทีก่ ากบัดว้ยตวัอกัษรพมิพเ์ลก็เดยีวกนัในแต่ละคอลมัน์ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิจากการ
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ทางสถติโิดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05) 
** ค่าเฉลีย่ที่ก ากบัดว้ยตวัอกัษรพมิพใ์หญ่เดยีวกนัในแต่ละแถวไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิจากการ
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ทางสถติโิดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05) 
 
ประสิทธิภาพของชีวภณัฑ ์P. kudriavzevii VCU24 รปูแบบสูตรส าเรจ็ชนิดน ้าในการควบคมุโรคแอนแทรคโน
สบนผลมะมว่งพนัธุน์ ้าดอกไม้หลงัการเกบ็เก่ียว 
              จากการประเมนิประสทิธภิาพของชวีภณัฑย์สีต ์P. kudriavzevii  VCU24 ในรปูแบบสตูรส าเรจ็ชนิดน ้าในการ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงพนัธุน์ ้าดอกไมห้ลงัการเกบ็เกีย่ว พบว่า การใชช้วีภณัฑย์สีตใ์นรปูแบบสตูร
ส าเรจ็ชนิดน ้าของยสีตป์รบัสภาพทีม่นี ้าตาลมอลโตส 5 เปอรเ์ซนต ์ มปีรมิาณเซลลย์สีตห์นาแน่นเท่ากบั 107 เซลลต่์อ
มลิลลิติร สามารถลดความรุนแรงของรอยแผลของโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงสกุไดด้ ี (ภาพที ่ 1) โดยสามารถลด
ความรุนแรงของรอยโรคไดส้งูถงึ 66.28 เปอรเ์ซน็ต ์และมปีระสทิธภิาพไมแ่ตกต่างกบัการใชเ้ซลลย์สีตแ์ขวนลอยชนิดสด
ทีล่ดความรุนแรงของรอยโรคได ้79.48 เปอรเ์ซน็ต ์ (ตารางที ่3) อกีทัง้เมื่อนบัจ านวนของเชือ้ราก่อโรคและปรมิาณยสีต์
ในรอยแผล พบว่า มจี านวนเชือ้ราก่อโรคและยสีตจ์ านวน 2.88 Log cfu/wound และ 5.52 Log cfu/wound ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 3 ปรมิาณเชือ้ราก่อโรคและยสีตป์ฏปัิกษ์ในรอยแผลและการลดความรุนแรงของรอยโรคบนผลมะมว่งพนัธุ์
น ้าดอกไม ้บ่มทีอุ่ณหภมู ิ26±2 องศาเซลเซยีส เป็นเวลาประมาณ 3 วนั 

ชุดการทดสอบ 
ปรมิาณเชือ้รา 

(Log cfu/wound) 

ปรมิาณยสีต ์

(Log cfu/wound) 

ขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางรอย
โรค (มลิลเิมตร) 

การลดความรุนแรง
ของรอยโรค 

(%) 

1 น ้ากลัน่ปราศจากเชือ้ 0.00±0.00c1 0.00±0.00c2 0.00±0.00d3 - 

2 ราก่อโรค 3.41±0.01a 0.00±0.00c 10.38±0.53a - 

3 ชวีภณัฑย์สีต ์ 0.00±0.00c 5.88±0.01a 0.00±0.00d - 

4 รา + ชวีภณัฑย์สีต ์ 2.88±0.00b 5.52±0.01b 3.50±0.35b 66.28±2.6b 

5 รา + ยสีตส์ดแขวนลอย 2.88±0.00b 5.53±0.00b 2.13±0.18c 79.48±4.3b 

6 รา + สารเคม ีCarbendazim 0.00±0.00c 0.00±0.00c 0.00±0.00d 100±0a 

1 คา่เฉลีย่ปรมิาณเชือ้ราและยสีตท์ี่ก ากบัดว้ยตวัอกัษรเดยีวกนัในคอลมัน์ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิจากการ
เปรยีบเทยีบทางสถติโิดย Duncan’s multiple range test (P ≤ 0.05) 

 
     ภาพท่ี 1  ลกัษณะรอยแผลทีเ่กดิโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วง
บ่มทีอุ่ณหภูม ิ26±2 องศาเซลเซยีส นาน 3 วนั    
  
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 
           ในการพฒันาชวีภณัฑจ์ุลนิทรยีใ์หม้คีวามเหมาะสมต่อการใชใ้นการควบคมุเชือ้ก่อโรคพชืควรจะมคีุณลกัษณะที่
ด ีไดแ้ก่ สะดวกต่อการใชง้าน ผลติไดร้วดเรว็ วธิกีารใชไ้มยุ่่งยาก และมจี านวนเซลลจ์ุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์ทีร่อดชวีติสงู อกี
ทัง้ยงัคงมจี านวนจุลนิทรยีเ์พยีงพอและมปีระสทิธภิาพดใีนการควบคุมโรค [6, 7] งานวจิยันี้ไดเ้ตรยีมชวีภณัฑย์สีต์
ปฏปัิกษ์ทีไ่ดจ้ากการเลีย้งเซลลใ์นอาหารเลีย้งเชือ้ทีไ่ดป้รบัสภาพใหท้นทานต่อการเกบ็รกัษาตามวธิกีารทีร่ายงานไวว้่า
ไดผ้ลด ี [5] แลว้น ามาเตรยีมเป็นชวีภณัฑย์สีตใ์นรปูแบบสตูรส าเรจ็ชนิดน ้าทีใ่ชน้ ้าตาลมอลโตสเป็นสารปกป้องเซลล ์ ชวี

ก.  รอยแผลทีใ่สน่ ้ากลัน่ปราศจากเชือ้ 
ข.  รอยแผลทีใ่สส่ปอรแ์ขวนลอยเชือ้รา C.  
      gloeosporioides 
ค.  รอยแผลทีใ่สช่วีภณัฑย์สีตร์ปูแบบสตูรน ้า 
ง.  รอยแผลทีใ่สส่ปอรแ์ขวนลอยเชือ้รา C.  
      gloeosporioidesc และชวีภณัฑย์สีตร์ปูแบบสตูรน ้า 
จ.  รอยแผลทีใ่สส่ปอรแ์ขวนลอยเชือ้รา C.  
      gloeosporioides และเซลลส์ดแขวนลอยยสีต ์
     ปฏปัิกษ์  P. kudriavzevii VCU24 
ฉ.  รอยแผลทีใ่สส่ปอรแ์ขวนลอยเชือ้รา C.  
     gloeosporioides และสารละลายสารเคม ี 
    Carbendazim     
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ภณัฑย์สีต ์ P. kudriavzevii VCU24 ทีเ่ตรยีมไดจ้ากการน าเซลลย์สีตป์ฏปัิกษ์นี้มาเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ทีม่กีาร
ปรบัเปลีย่นค่า water activity ในรปูแบบสตูรน ้าทีม่นี ้าตาลมอลโตส 5 เปอรเ์ซน็ต ์มกีารลดลงของปรมิาณเซลลย์สีตเ์พยีง 
0.48 Log cfu/ml เมื่อเกบ็รกัษาไวท้ีอุ่ณหภมู ิ 4±2 องศาเซลเซยีส สามารถเกบ็รกัษาไดน้านมากกว่า 90 วนั ซึง่เป็น
ระยะเวลาการเกบ็รกัษาไดท้ีน่านกว่าชวีภณัฑย์สีตท์ีเ่กบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ26±2 องศาเซลเซยีส ผลการศกึษาจากงานวจิยั
นี้ไดช้วีภณัฑย์สีต ์P. kudriavzevii VCU24 สตูรส าเรจ็ชนิดน ้าทีม่จี านวนเซลลย์สีตค์่อนขา้งคงทีต่ลอดระยะเวลาและการ
เกบ็รกัษาชวีภณัฑย์สีตป์ฏปัิกษไ์ดย้าวนานกว่าผลการทดลองในรายงานการวจิยัก่อนหน้านี้ของอนุเทพ ภาสรุะ และ พร
สพุพตัถ ์ บุตรน ้าเพช็ร (2561) ทีไ่ดศ้กึษาอายุการเกบ็รกัษายสีตช์นิดเดยีวกนัทีเ่ลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ปกต ิ [3] ทัง้นี้
เน่ืองจากเซลลย์สีต ์P. kudriavzevii VCU24 ในการทดลองนี้มกีารปรบัสรรีวทิยาใหท้นต่อการเกบ็รกัษาไดด้กีว่า โดยที่
เซลลย์สีตใ์นชวีภณัฑร์ปูแบบสตูรส าเรจ็ชนิดน ้าในงานวจิยันี้ยงัคงมคีวามคงตวัอยูแ่ละสามารถลดความรุนแรงของรอย
แผลทีเ่กดิจากเชือ้ราก่อโรค C. gloeosporioides สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสของมะมว่งไดถ้งึ 66.28 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่ไม่
แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติเิมื่อเทยีบกบัการใชเ้ซลลย์สีตส์ดในการทดลองเดยีวกนั สภาวะการเกบ็รกัษาชวีภณัฑ์
ยสีตป์ฏปัิกษ์ P. kudriavzevii VCU24 รปูแบบสตูรส าเรจ็ชนิดน ้าทีอุ่ณหภูม ิ 4±2 องศาเซลเซยีส จงึเป็นอุณหภูมทิี่
เหมาะสมต่อการเกบ็รกัษา เน่ืองจากว่าปรมิาณเชือ้ยสีตม์คีวามคงตวัและมรีะยะเวลาการเกบ็รกัษาทีย่าวนานกว่าที่
อุณหภูม ิ 26±2 องศาเซลเซยีส ทัง้นี้เน่ืองจากทีอุ่ณหภมู ิ 26±2 องศาเซลเซยีสเป็นอุณหภูมทิีเ่ซลลย์สีตย์งัสามารถเจรญิ
ได ้ท าใหเ้ซลลย์สีตย์งัคงมเีมตาบอลซิมึและตอ้งการสารอาหารเพื่อการเจรญิและเพิม่จ านวนเซลล ์แต่เน่ืองจากเซลลย์สีต์
ถูกผสมอยู่ในสารละลาย 0.05 M Potassium phosphate buffer pH 6.5 ซึง่ไม่มแีหล่งอาหารใหเ้ซลลย์สีตน์ ามาใชใ้นการ
เจรญิ จงึท าใหป้รมิาณเซลลย์สีตล์ดลง แต่ถา้เกบ็รกัษาชวีภณัฑไ์วท้ีอุ่ณหภูมติ ่าซึง่เป็นอุณหภูมทิีไ่ม่เหมาะสมต่อการ
เจรญิของยสีต ์ เมตาบอลซิมึของเซลลย์สีตจ์ะลดลงอย่างมาก ท าใหก้ารเจรญิของเซลลย์สีตห์ยุดลงชัว่คราว สง่ผลให้
ปรมิาณเซลลย์สีตล์ดลงน้อยกว่า จงึท าใหส้ามารถเกบ็รกัษาชวีภณัฑย์สีตป์ฏปัิกษ์รปูแบบสตูรส าเรจ็ชนิดน ้าไดน้านกว่า 
[8] อกีทัง้ชวีภณัฑใ์นรปูแบบสตูรส าเรจ็ชนิดน ้ายงัมกีารเตมิกลเีซอรอล 20 % และน ้าตาลมอลโตส เพื่อใชใ้นการห่อหุม้
และปกป้องเซลลย์สีต ์ กลไกทีเ่ซลลย์สีตม์ชีวีติอยูไ้ดใ้นผลติภณัฑ์ไดอ้ธบิายไวโ้ดย Melin et al (2007a) [7] ว่าน ้าตาล
หลายชนิด เช่น น ้าตาลทรฮีาโลส (trehalose) น ้าตาลซโูครส (sucrose) และน ้าตาลมอลโตส (maltose) มบีทบาทส าคญั
ในการรกัษาสภาพของเซลลเ์มมเบรนของเซลลย์สีตใ์หม้คีวามคงตวัและยงัท าใหส้ารละลายภายในเซลลเ์กดิความหนืด มี
ผลท าใหโ้ปรตนีในเซลลย์สีตค์งสภาพดขีึน้จงึท าใหเ้ซลลย์สีตส์ามารถรอดชวีติไดม้ากขึน้สง่ผลท าใหเ้ซลลย์สีตม์คีวาม
คงทนต่อสภาวะแวดลอ้มทีไ่ม่เหมาะสมไดด้ขีึน้ จงึสง่ผลท าใหเ้ซลลย์สีตม์อีายุการเกบ็รกัษาทีน่านขึน้เช่นกนั [6, 7] และมี
งานวจิยัของ Sui & Liu (2014) [9] ทีไ่ดร้ายงานวา่เซลลย์สีต ์Pichia guilliermondii ในชวีภณัฑส์ตูรน ้าทีม่กีารใชน้ ้าตาล
กลโูคสเป็นสารปกป้องเซลลย์สีต ์ มกีารสะสมน ้าตาลทรฮีาโลสภายในเซลลม์ากขึน้เมื่อเทยีบกบัเซลลย์สีตใ์นสารละลายที่
ไม่มนี ้าตาลกลโูคส [9] สว่นการทีน่ ้าตาลมอลโตสมผีลต่อการรอดชวีติของเซลลย์สีตไ์ดม้ากขึน้นัน้ไดม้กีารศกึษากลไก
ตน้แบบในยสีต ์ Candida oleophila ทีไ่ดอ้ธบิายว่าเกดิขึน้เน่ืองจากน ้าตาลมอลโตสในสารละลายท าหน้าทีเ่ป็นสาร
ปกป้องเซลลโ์ดยท าใหเ้ซลลย์สีตเ์กดิการสะสมเอนไซมส์ าคญั เช่น catalase (CAT) thioredoxin reductase (TrxR) และ 
glutathione reductase (GR) ทีไ่ปท าลายอนุมลูอสิระในกลุ่ม reactive oxygen species (ROS) ทีเ่กดิขึน้ภายในเซลล ์
[10] น ้าตาลมอลโตสจงึเป็นสารปกป้องเซลลท์ีม่คีุณสมบตัไิปลดปรมิาณสารอนุมลูอสิระภายในเซลลจ์งึท าใหเ้ซลลย์สีต์
สามารถมชีวีติรอดไดม้ากขึน้  
 โดยสรุปชีวภัณฑ์ในรูปแบบสูตรส าเร็จชนิดน ้ าที่พัฒนาขึ้นมาในการทดลองนี้ท าให้เ ซลล์ยีสต์                          
P. kudriavzevii VCU24 มอีายุการเกบ็รกัษาไดอ้ย่างน้อย 90 วนั ทีอุ่ณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส และยงัมปีระสทิธภิาพใน
ยบัยัง้เชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงได้อย่างมปีระสทิธภิาพท าใหล้ดความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสไดไ้ม่
แตกต่างจากการใช้เซลล์ยสีต์ P. kudriavzevii VCU24 แบบเชื้อสด ดงันัน้ ชวีภณัฑ์ยสีต์ปฏปัิกษ์ในรูปแบบสูตรส าเรจ็
ชนิดน ้าทีพ่ฒันาขึน้มานี้จะท าใหส้ามารถช่วยลดระยะเวลาการเตรยีมเซลลย์สีต์สดส าหรบัการน าไปใชง้านโดยทีไ่ม่ตอ้ง
เตรยีมเซลลย์สีตใ์หม่ทุกครัง้และยงัอาจพฒันาไปเป็นชวีภณัฑจ์ุลนิทรยีค์วบคุมโรคพชืเชงิพาณิชยไ์ดอ้กีดว้ย 
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