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จากการศึกษาผลของสารสกัดกระเทียมโดยใช้ เอทานอล 95% เป็นตัวท าละลาย ที่ระดับ

ความเข้มข้น 100%, 50%, 25%, 12.5%, 6.25% และ 3.13% ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 
parahaemolyticus และ Vibrio harveyi แบ่งการทดลองเป็น 2 การทดลอง : การทดลองที่ 1 
ความเข้มข้นต่ าที่ สุดของสารสกัดกระเที ยมที่ สามารถยับยั้ งการเจริญเติบโตของเชื้อ  V. 
parahaemolyticus และ V. harveyi (Minimum inhibitory concentration : MIC) พบว่าทุก
ระดับความเข้มข้นของสารสกัดกระเทียมสามารถยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus และ V. 
harveyi ได้ โดยทุกระดับความเข้มข้นให้ผลของค่าความขุ่นที่ต่ ากว่าหลอดควบคุม (Control) อย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) ซึ่งที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัดกระเทียมที่ 3.13% เป็นค่า
ความเข้มข้นต่ าที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ V. parahaemolyticus และ V. harveyi การ
ทดลองที่ 2 ทดสอบความไวของเชื้อ V. parahaemolyticus และ V. harveyi โดยวิธี Agar well 
diffusion พบว่าสารสกัดกระเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 100% มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อ V. parahaemolyticus ได้ดีที่สุด โดยให้ผลของวงใส (Clear zone) ต่างจากระดับความเข้มข้น
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) และผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ V. 
harveyi พบว่าระดับความเข้มข้น 100%, 50% และ 25% ให้ผลของวงใสที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P > 0.01) จากการศึกษาครั้งนี้แสดงว่าสารสกัดกระเทียมในทุกระดับความ
เข้มข้นมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus และ V. harveyi โดยระดับ
ความเข้มข้น 3.13% เป็นระดับความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดกระเทียมที่สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus และ V. harveyi  
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Abstract 

 
The effect of garlic extract using 95% ethanol as solvent at concentrations on 

100%, 50%, 25%, 12.5%, 6.25% and 3.13% of the inhibit Vibrio parahaemolyticus and 
Vibrio harveyi. The study was divided into two experiments : In experiment 1, the 
lowest concentration of garlic extract were inhibited the growth of bacteria V. 
parahaemolyticus and V. harveyi (Minimum inhibitory concentration : MIC) showed 
that the concentration of the all levels substance garlic extract were inhibited, V 
parahaemolyticus and V. harveyi. There was a significant difference (P < 0.01) of the 
turbidity in all levels substance garlic extract. The concentration of the extract garlic 
at 3.13% were the lowest concentration that were inhibited the growth of V. 
parahaemolyticus and V. harveyi. Experiment 2, tested the sensitivity of V. 
parahaemolyticus and V. harveyi infection by agar well diffusion method showed 
that the garlic at concentrations of 100% effective to inhibit the growth of pathogenic 
V. parahaemolyticus. There was a significant difference (P < 0.01) from other 
concentrations. Moreover, the effect of garlic extract at concentrations 100%, 50% 
and 25% showed the result of clear zone were not significantly different a 
statistically (P < 0.01). This study shows the garlic in all concentrations are effective 
against bacteria V. parahaemolyticus and V. harveyi by a concentration of 3.13% 
were the lowest concentration of garlic extract in laboratory the growth of bacteria V. 
parahaemolyticus and V. harveyi.  
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อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย สามารถท าเงินเข้าประเทศได้เป็น
จ านวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนา เกษตรกรจะปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในอัตราความ
หนาแน่นสูง มีการให้อาหารส าเร็จรูปที่มีโปรตีนสูง จึงท าให้มีของเสียสะสมในบ่อเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ระยะเวลาการเลี้ยง ส่งผลท าให้คุณภาพน้ าไม่ดี กุ้งบางส่วนจะอ่อนแอ ถ้าเกษตรกรรายใดมีการจัดการ
ด้านการเลี้ยงไม่ดีพอ ก็จะประสบปัญหากุ้งบางส่วนป่วยและตาย ท าให้ผลผลิตต่ ากว่าเปาาหมาย โรคที่
ส าคัญซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมในบ่อไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่เกิดจาก โรคติดเชื้อแบคทีเรีย 
โดยเฉพาะกลุ่มแบคทีเรียวิบริโอ (Vibrio spp.) (Nash et al., 1992 ; Lightner, 1996) ซึ่งกุ้งที่ป่วย
จะขึ้นมาอยู่ตามขอบบ่อหรือลอยตามผิวน้ า กุ้งป่วยมีลักษณะตัวหลวม บางตัวบริเวณแผ่นปิดเหงือก
จะบวม ตับและตับอ่อน (hepatopancreas) มักจะมีขนาดเล็กกว่าปกติ (ชลอ, 2543) โดยกุ้งที่มีการ
ติดเชื้อแบคทีเรียในลักษณะดังกล่าวนี้ ไม่สามารถจะท าการรักษาไดโดยใช้ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากกุ้ง
เหล่านี้ มีอาการป่วยเรื้อรังมานานจนถึงระยะกุ้งไม่กินอาหาร การรักษาจึงไม่ได้ผล อีกทั้งการใช้ยา
ปฏิชีวนะในการรักษาอาจจะส่งผลท าให้เกิดปัญหายาตกค้างในเนื้อกุ้ง ท าให้ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ
หรือท าให้ประเทศผู้ซื้อน ามาเป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าได้ ดังนั้นสมุนไพรจึงเป็นที่สนใจใน
การศึกษาวิจัย เพ่ือให้สามารถน ามาใช้แทนยาต้านจุลชีพได้ เนื่องจากสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิ์ในการ
ต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดีและไม่มีผลตกค้างที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ซึ่งกระเทียมเป็นสมุนไพรอันดับ
ต้นๆในบรรดาพืชสมุนไพรที่คนไทยรู้จัก หาได้ง่ายตามท้องตลาด สารประกอบทางเคมีที่พบใน
กระเทียมมีอยู่รวมกันหลายชนิด โดยมีก ามะถันเป็นองค์ประกอบหลักที่มีคุณสมบัติเด่น ได้แก่ อัล
ลิสแตติน (Allistatin) อัลลิซิน (Allicin) อัลลิอิน (Alliin) กาลิซิน (Garlicin) และ อะโจอีน (Ajoene) 
ซึ่งสารประกอบเหล่านี้มีคุณสมบัติเด่นในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อ
ไวรัสได้หลายชนิด (จิราพร, 2550) รวมทั้งแบคทีเรียในกลุ่ม Vibrio spp. ได้แก่ V. alginolyticus, V. 
harveyi, V. parahaemolyticus, V. vulnificus และ V. damsel (จ าเริญศรี และคณะ,2553) 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเข้มข้นต่างๆ ของสารสกัดกระเทียม ที่มีผล
ในยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus และ V. harveyi เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งจะสามารถลดการใช้ยาและสารเคมีในการเลี้ยงกุ้งลงได้ ไม่เกิดการตกค้างของ
สารเคมี และเพ่ิมผลผลิตกุ้งได้มากยิ่งขึ้น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกระเทียมที่มีผลในการยับยั้ งเชื้อ  Vibrio 
parahaemolyticus และ Vibrio harveyi  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ทราบผลของสารสกัดกระเทียมที่สามารถใช้ยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ 

Vibrio harveyi ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เพ่ือลดปริมาณสารเคมีที่ใช้
ในการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio harveyi เพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค  

 
ขอบเขตการวิจัย 

 
ใช้สารสกัดกระเทียมความเข้มข้น 100% , 50% , 25% , 12.5% , 6.25% และ 3.13% มา

ทดสอบหาความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio harveyi 
ด้วยวิธี Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) และทดสอบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ
แบคทีเรียของสารสกัดจากกระเทียมด้วยวิธี Agar well technique 
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ตรวจเอกสาร 
 

1. แบคทีเรียสกุลวิบริโอ 
 

แบคทีเรียสกุลวิบริโอ (Vibrio spp.) เป็นแบคทีเรียแกรมลบ จัดอยู่ในกลุ่ม facultative 
anaerobic อยู่ในวงศ ์Vibrionaceae (Buamann et al., 1971) รูปร่างเป็นแท่งโค้ง (curved rods) 
หรือตรง มีขนาดความกว้าง 0.5-0.8 ไมโครเมตร ยาว 1.4-2.6 ไมโครเมตร (Inglis et al., 1993) ใช้
แฟลกเจลลาในการเคลื่อนที่ในอาหารเหลว (liquid media) ใช้ monotrichous flagella ในการ
เคลื่อนที่เมื่อเจริญในอาหารแข็ง (solid media) สร้าง lateral flagella จ านวนมาก ไม่สร้าง
endospore หรือ microcyst อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต คือ 18-37 องศาเซลเซียส เป็น
แบคทีเรียที่ฉวยโอกาส (opportunistic bacteria หรือ facultative pathogen) คือเมื่อร่างกายของ
สัตว์อ่อนแอจากความเครียดจะเข้าท าอันตรายได้ ท าให้เกิดโรคแบบ secondary infection (ลิลา 
และคณะ, 2540; Austin and Austin, 1987) สามารถเจริญได้ดีบนอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปที่มีการเติม
เกลือ 1.5–3.5 เปอร์เซ็นต์ (ชลอ, 2528) แต่ลักษณะโคโลนีที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างจากแบคทีเรียกลุ่มอ่ืน 
ซึ่งยากต่อการใช้จ าแนกชนิด ดังนั้นจึงมีอาหารเลี้ยงเชื้อที่จ าเพาะต่อแบคทีเรียสกุลนี้ (selective 
media) คือ Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose (TCBS) agar หรือ Bromthymol Blue 
Salt Teepol (BTBST) เมื่อเจริญจะให้โคโลนีสีเขียวหรือเหลือง ขนาดปานกลาง-ใหญ่ ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการใช้น้ าตาลซูโครสของแต่ละสายพันธุ์ (Cowan, 1975) 
 Vibrio spp. เป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในน้ ากร่อย หรือบริเวณแหล่งน้ าที่มีค่าความเค็ม
ช่วงกว้าง ดังนั้นจึงสามารถพบ Vibrio spp. ในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพ็ญศรี และโสภณ (2540) ได้ท าการศึกษา
ปริมาณแบคทีเรียรวม และ Vibrio spp. รวมในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบพัฒนาและในคลองธรรมชาติ
บริเวณท่ีมีการเลี้ยงกุ้งกุลาด าอย่างหนาแน่นในจังหวัดสตูล พบว่ามีปริมาณ Vibrio spp. ในบ่อเลี้ยงกุ้ง
และในคลองธรรมชาติอยู่ระหว่าง 1.09×102 – 5.5×103 cfu/ml (ลิลา และคณะ, 2539) นอกจากนี้
ยังพบว่าการเลี้ยงกุ้งที่มี Vibrio spp. ตั้งแต่ 103 cfu/ml ขึ้นไป มักจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้กุ้งเกิด
โรค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ าในบ่อ เนื่องจาก Vibrio spp. เป็นแบคทีเรียที่ก่อโรคแบบฉวยโอกาส 
(opportunistic bacteria) ถ้าคุณภาพน้ าไม่เหมาะสมและการเลี้ยงที่หนาแน่นเกินไป ท าให้กุ้งเกิด
ความเครียดส่งผลให้กุ้งไม่แข็งแรง Vibrio spp. ก็จะฉวยโอกาสเข้าท าอันตรายกุ้ง เป็นผลให้กุ้งป่วย
และตายได้ ลักษณะเช่นนี้เป็นการเกิดโรคแบบทุติยภูมิ (secondary infection) โดยมีปัจจัยเสริมใน
การเกิดโรค คือเชื้อจะต้องมีความรุนแรงในการก่อโรคในกุ้งและขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อด้วย Vibrio 
spp. บางสายพันธุ์จะท าให้เกิดโรคต่อเมื่อกุ้งเครียดหรืออ่อนแอมาก จากลักษณะการติดโรคแบบทุติย
ภูมินี้เป็นสาเหตุให้กุ้งมีอัตราการตายอย่างรุนแรง (Liao et al., 1992) ผลการส ารวจชนิดของ
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด าบริเวณอ่าวไทย ในช่วงปี ค .ศ. 1988 -1990 พบว่ากุ้งที่เป็น
โรคมีสาเหตุมาจาก V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. damsele, V. alginolyticus และ
แบคทีเรียชนิดอ่ืน (Nash et al., 1992) แต่จากผลการศึกษาของ Ruangpan (1995) ที่ท าการศึกษา
เรื่องเดียวกันในประเทศไทย พบอีก 4 ชนิด คือ V. harveyi, V. fluvialis biovar I, V. cholerae 
non 01 และ V. fischeri เช่นเดียวกับ วารินทร์ และคณะ (2537) ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์
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ระหว่างแบคทีเรียที่เป็น normal flora ของลูกกุ้งกุลาด าระยะ nauplius V-VI ถึง post larva II กับ
แบคทีเรียที่เป็น normal flora ของน้ าในบ่ออนุบาลและอาหารก็พบว่าแบคทีเรียที่ถูกตรวจพบจาก
ภายนอกและภายในของลูกกุ้งเกือบทั้งหมดอยู่ในสกุล Vibrio 

จากการศึกษาพบว่าแบคทีเรียสกุล Vibrio มีอย่างน้อย 25 ชนิดดังนี้คือ V. alginolyticus, 
V. anguillarum, V. camphelii, V. carchariae, V. cholera, V. costecola, V. damsela, V. 
fischeri, V. fluviaris, V. gazogenes, V. harveyi, V. logei, V. marinus, V. methnikovii ,V. 
natriegens, V. nereis, V. nigripulchritudo, V. ordalii, V. pelagius 1 และ 2, V. proteus, V. 
parahaemolyticus, V. proteolyticus, V. proteus, V. salmonicida, V. splendidus 1 และ 2, 
V. vulnificus และ Vibrio spp. (Austin, 1987) 

 
2. ชนิดของแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่มีความส าคัญต่อการเกิดโรคในกุ้ง 
 
 2.1 Vibrio parahaemolyticus 
 
 เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างเป็นแท่งสั้นหรือโค้ง มีขนาดความกว้าง 0.4-0.5 ไมโครเมตร
และความยาว 1-3 ไมโครเมตร สามารถเจริญได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมเกลือโซเดียมคลอไรด์ 2-4 
เปอร์เซ็นต์ โคโลนีทึบแสง จุดกลางโคโลนีสีเข้ม เชื้อเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 5-45 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเหมาะสมคือ 37.5 องศาเซลเซียส พีเอช 5-11 และช่วงที่เหมาะสม คือ 7.5-8.8 เจริญได้ดีทั้ง
ในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน พบอาศัยอยู่ในแหล่งต่างๆ ทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อม
บริเวณชายฝั่งทะเล เขตน้ ากร่อย ตะกอนดิน รวมทั้งปลาทะเล หอยและสัตว์ในกลุ่มครัสตาเซียนใน
หลายๆพ้ืนที่ทั่วโลก (Sakasaki, 1968; Twedt,1969; Anonymous,1971; Beuchat, 1974) เมื่อ
เลี้ยงในอาหารเหลว V. parahaemolyticus สามารถสร้างแส้ (flagellum) ที่มีเยื่อหุ้มขนาดใหญ่ 1 
เส้น ติดอยู่กับส่วนของ outer membrane ของเซลล์ เพ่ือใช้ในการเคลื่อนที่ แต่เมื่อเลี้ยงในอาหาร
แข็งแบคทีเรียมีการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานหลังจากถูกถ่ายจากอาหารเหลวสู่อาหารแข็ง  แบคทีเรีย
จะหยุดการแบ่งเซลล์และเริ่มยืดขยายตัวออกจากประมาณ 30 ไมโครเมตร เป็น 40 ไมโครเมตร 
พร้อมกับสร้าง flagella จ านวนมาก ซึ่งมีโครงสร้างต่างกับ polar flagellum โดยพบว่าไม่มีส่วน
ห่อหุ้ม เรียกว่า “lateral flagella” เรียงรายอยู่รอบเซลล์ ซึ่งท าหน้าที่เคลื่อนที่บนผิวในอาหารแข็ง 
(Shinoda and Okamoto, 1977) ในทางตรงกันข้ามเมื่อย้ายเซลล์ไปเลี้ยงในอาหารเหลวแบคทีเรีย
จะเริ่มแบ่งเซลล์ พร้อมกับสร้าง lateral flagella จะหยุดลงและส่วนที่เหลือจะถูกสลัดให้หลุดออกไป
ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว (Belas and Colwell, 1982) ซึ่งก่อให้เกิดโรคโรคตายด่วน ลักษณะอาการ
พบการเสื่อมสภาพของตับและตับอ่อนอย่างเฉียบพลัน ตับกุ้งผิดปกติ : ซีดขาว ฝ่อ ลีบ อาจมีจุดหรือ
เส้นสีด าที่ตับ ตับเหนียวบี้ด้วยนิ้วยากกว่าปกติ ล าไส้ไม่มีอาหารหรือขาดช่วง กุ้งโตช้า เฉื่อยหรือว่าย
น้ าควงสว่านหรือกระโดดแล้วจมลงก้นบ่อ เนื้อมีสีขาวขุ่น เปลือกนิ่มหรือตายหลังลอกคราบ การตาย
ของกุ้งจะตายจมลงก้นบ่อแตกต่างจากโรคตัวแดงดวงขาว ซึ่งกุ้งป่วยว่ายน้ าล่องหรือเกยขอบบ่อ 
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ภาพที่ 1 : เชื้อ Vibrio parahaemolyticus โคโลนีมีลักษณะทึบแสง จุดกลางโคโลนีมีสีเข้ม 
ที่มา : Belas and Colwell (1982) 
 

2.1.1 แนวทางการปาองกัน  
 

1. เริ่มตั้งแต่การเตรียมบ่อที่ดี ก าจัดปริมาณสารอินทรีย์ที่ตกค้างในบ่อให้มากท่ีสุด 
2. เลี้ยงกุ้งระบบปิด มีบ่อพักน้ าที่เพียงพอ การใช้การสาหร่ายบางชนิด หรือการปลูกต้นไม้ ชาย  
   เลนรอบๆพ้ืนที่บ่อพักน้ า ช่วยในการบ าบัดคุณภาพน้ า 
3. ฆ่าเชื้อในน้ าบ่อเลี้ยงก่อนการเตรียมท าสีน้ า ก่อนน ากุ้งลงเลี้ยง  
4. ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เหมาะสม ไม่ควรให้พีเอชของน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้งสูงกว่า 8.5  
5. ควบคุมการให้อาหารที่เหมาะสม อาหารไม่เหลือตกค้างในบ่อมาก  
6. เพ่ิมการจัดการควบคุมคุณภาพน้ าเปิดเครื่องตีน้ าเพ่ิมข้ึน รักษาปริมาณออกซิเจนละลายน้ า  
   ในช่วงเช้ามืดไม่น้อยกว่า 4 มก.ต่อลิตร (ชัยวุฒิ, 2553) 

 
2.2 Vibrio harveyi 

 
เป็นแบคทีเรียแกรมลบ ที่มีลักษณะเป็นแท่งตรงขนาด 1.2-4 x 0.3-1.0 ไมโครเมตร สามารถ

เจริญเติบโตได้ดีในช่วงพีเอชกว้าง คือ 6-9 และอุณหภูมิ 20-50 องศาเซลเซียส สามารถเพ่ิมจ านวน
อย่างรวดเร็วในน้ าที่มีปริมาณสารอินทรีย์มาก (ชลอ และพรเลิศ, 2547) สร้าง lateral flagella บน
อาหารแข็งเจริญได้ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เคลื่อนที่โดยอาศัยแฟลกเจลลาเป็นพวก halophile 
เป็นทั้ง aerobic และ anaerobic bacteria ให้ผลการทดสอบทางชีวเคมีของ oxidase test 
catalase test และ nitrate reductase เป็น positive (สุบงกช, 2540) เป็นวิบริโอที่มีลักษณะพิเศษ 
คือ สามารถเรืองแสงได้ (luminesense) ในสภาพต่างๆ เนื่องจากเกิดจากการท างานของเอนไซม์ 
luciferase ซึ่งเอนไซม์ดังกล่าวจะกระตุ้นปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ  aldehyde และ flavin 
mononucleotide (FMNH2) ในรูป reduced ให้ได้น้ า กรดอินทรีย์ และ flavin mononucleotide 
และ ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปพลังงานเรืองแสง ซึ่งมีความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร มีสีเขียว
แกมเหลืองออกมา (Ziegler and Baldwin, 1981) ดังสมการ 
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                                                    Luciferase 
RCHO + O2 + FMNH2                RCOOH + FMN + H2O+ light 

(ความยาวคลื่น 490 nm) (Schmetterer et.al., 1986) 
 
หมายเหตุ ; RCHO คือ อัลดีไฮด์คาร์บอนอะตอมต่อกันเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 7-9 คาร์บอนอะตอม 
(straight-aliphatic moiety) 
 

ลักษณะอาการ กุ้งที่ป่วยจะขึ้นมาอยู่ที่บริเวณริมบ่อหรือตามผิวน้ าล าตัวมีสีเข้ม บางตัว
อาจจะมีสีค่อนข้างแดง รยางค์กร่อนด า กินอาหารลดลง ตัวหลวม ตับมีสีซีดลง เซลล์เหงือกตาย เวลา
กลางคืนจะเห็นการเรืองแสง (กุลวรา, 2534; ชลอ, 2543) 

 
ภาพที่ 2 : เชื้อ Vibrio harveyi โคโลนีมีมีสีเหลืองและสามารถเรืองแสงได้ในที่มืด 
ที่มา : กุลวรา และคณะ (2543) 
 
2.3 Vibrio vulnificus 
 
เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคเสี้ยนด าในกุ้ง (black splint) ซึ่งจะไม่ท าให้เกิดการ

ตายอย่างรุนแรง กุ้งที่เป็นโรคเสี้ยนด าจะมีการสะสมเม็ดสี (melanin) ฝังลงไปในกล้ามเนื้อ เมื่อน าไป
ต้มให้สุกท าให้เห็นเป็นสีด าแทรกอยู่ไม่น่ารับประทาน (Limsuwan, 1993) ซึ่งอาการเสี้ยนด าที่เกิดขึ้น
มักพบที่บริเวณกล้ามเนื้อส่วนท้อง การติดเชื้อเป็นแบบเรื้อรังท าให้กุ้งมีการตอบสนองโดยสร้างสารสี
ด าขึ้นในบริเวณนั้น (พรเลิศ และคณะ, 2537) 
 ชลอ (2531) รายงานการเกิดโรคเสี้ยนด าในปลายปี พ.ศ. 2531 ในหลายๆพ้ืนที่การเลี้ยง
โดยเฉพาะฟาร์มที่เลี้ยงด้วยน้ าความเค็มต่ าจะได้รับความเสียหายมาก  ซึ่งกุ้งที่เป็นโรคจะเห็นเสี้ยนสี
น้ าตาลด าแทรกอยู่ในส่วนของกล้ามเนื้อ ด้านล่างของแพน หางและส่วนที่เชื่อมระหว่างปล้องบางตัว
พบจุดสีด าหรือน้ าตาลที่ carapace เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-0.5 เซนติเมตร และผลการตรวจสอบ
พบว่ามีสาเหตุมาจากเชื้อ V. vulnificus การศึกษาทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อพบว่ามีการสะสมของ
เม็ดเลือดและเกิดเมลานินโดยมีกลุ่มของแบคทีเรียจ านวนมากบริเวณรอบเนื้ อเยื่อเกี่ยวพันบริเวณที่
เกิดเสี้ยนด าและยังสามารถพบที่เหงือก ตับและตับอ่อนได้เช่นกัน แต่แบคทีเรียชนิดนี้พบน้อยในน้ าที่
มีความเค็มสูง (Chanratchakool, 1992) 
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2.4 Vibrio alginolyticus 
 
V. alginolyticus เป็นแบคทีเรียในกลุ่มวิบริโอที่สามารถแยกได้จากกุ้งกุลาด าที่ป่วยเสมอ 

และยังพบว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกุ้งขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถตรวจพบแบคทีเรีย
ชนิดนี้มากในส่วนของตับ ตับอ่อนและน้ าเลือดจากตัวอย่างกุ้งที่ป่วย (Raungpan, 1995) 

ธนาทิพย์ และคณะ (2537) ได้ท าการทดลองพบว่าปริมาณแบคทีเรีย V. alginolyticus ที่ท า
ให้กุ้งกุลาด าตาย 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 96 ชั่วโมง คือ 5.1×105 เซลล์/มิลลิลิตร การ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อที่พบว่ามีการเกิด nodules จ านวนมากล้อมรอบบริเวณที่
เนื้อเยื่อที่ถูกท าลาย โดยมีเม็ดเลือด (hemocyte) เข้ามารวมกลุ่มเพ่ือก าจัดเซลล์ที่ถูกท าลาย และมี
การสะสมของเม็ดสี (melanization) บริเวณที่เกิดบาดแผล นอกจากนี้ยังพบเชื้อ V. alginolyticus 
ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในกุ้งกุลาด าที่ประเทศมาเลเซีย (Anderson et.al., 1988) และกุ้งขาว
แวนนาไม ที่เลี้ยงในบ่ออนุบาลในประเทศเอกวาดอร์ (Mohney et.al., 1994) 
 

2.5 Vibrio anguillarum 
 
รูปร่างเป็นแท่งตรงหรือโค้ง ขนาด 0.5 x 1.0-2.0 ไมโครเมตร ไม่สร้างสปอร์ เคลื่อนที่ด้วย 

flagella 1 เส้น ไม่เป็น acid-fast และไม่สร้างสารสี เจริญได้ดีบนอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปที่มีเกลือ 1–
1.5 เปอร์เซ็นต์ (Egusa, 1992) เป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในปลาชนิดแรก ที่สามารถแยกได้ใน
ห้องปฏิบัติการ โดยแยกจากปลาไหลในปี ค.ศ. 1974 และยังเป็นแบคทีเรียแรกที่ได้ระบุชื่อลงไปใน
The European Literature อีกด้วย (Frerichs and Millar, 1993) V. anguillarum เป็นแบคทีเรีย
ที่ท าให้ปลาทะเลและปลาน้ ากร่อยทั่วไปเป็นโรค โดยเฉพาะแหล่งที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและ
ในทะเล ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ปลาเป็นโรควิบริโอซิสถ้ามีอยู่ในตัวปลาหรือรอบๆตัวปลา ในไม่ช้าจะท า
ให้เกิดโรคได ้
 

2.6 Vibrio damsel 
 
มีลักษณะและคุณสมบัติเป็น facultative anaerobic bacteria ย้อมติดสีแกรมลบ เคลื่อนที่

ได้เล็กน้อย สามารถเจริญได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หรือในอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่มีการผสมเกลือ 1-6 เปอร์เซ็นต์ สร้างกรดจาก D-glucose แต่ไม่สร้างจาก D-adonitol, 
cellobiose, dulcitol, erythritol, melibiose, raffinose, L-rhamnose, D-sorbitol, trehalose 
หรือ D-xylose DNA ประกอบด้วย Guanine และ Cytosine 43 เปอร์เซ็นต์( Austin and Austin 
1993) Renault et al. (1994) รายงานว่าพบ V. damsela ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของปลากะพงขาว
ที่มีการเพาะเลี้ยงในตาฮิติ (Tahiti) เป็นครั้งแรก และยังสามารถแยกเชื้อ V. damsela ได้จากฟาร์ม
เลี้ยงปลา rainbow trout ในเดนมาร์กเป็นครั้งแรก (Pedersen et al.,1997) ส าหรับประเทศไทย 
อมรชัย (2536) สามารถแยก V. damsela จากกุ้งกุลาด าได้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังพบ V. 
damsela ปนเปื้อนอยู่ในอาหารทะเลที่ประเทศบราซิลอีกด้วย (Landgraf et al., 1996) 
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3. โรควิบริโอซิส (Vibriosis) ในกุ้ง 
 

เป็นโรคที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียในสกุล Vibrio ซึ่งมักพบในกุ้งทะเล ส าหรับกุ้งขาวแวนนาไม
โรคที่เกิดจากเชื้อ Vibrio สามารถเรียกได้อีกชื่อคือ “Sindroma gaviota” ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
กับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศเอกวาดอร์ในช่วงปี ค.ศ. 1989 และ 1990 (Mohney et al., 
1991) โดยทั่วไปแล้วแบคทีเรียในกลุ่มนี้สามารถพบได้ในทางเดินอาหาร (Moss et al., 2000) ตับ 
และตับอ่อน และน้ าเลือดของกุ้งที่เป็นปกติ (Gomez-Gil et al., 1998) เมื่อกุ้งอยู่ในสภาวะที่เครียด
เช่น เกิดการติดเชื้อจากจุลชีพต่างๆ ปริมาณของแอมโมเนียในน้ าเพ่ิมข้ึน อุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและความเค็มที่สูงเกินไป เป็นต้น ก็สามารถก่อให้เกิดโรคได้เช่นกัน (Mohney et al., 
1994) โดยแบคทีเรียจะไปท าลายเนื้อเยื่อหรือเชื้อแพร่กระจายไปในระบบต่างๆ ทั่วร่างกาย เมื่อมีการ
ติดเชื้อบริเวณเปลือก ท าให้ปรากฏเป็นแผลสีด าหรือน้ าตาลที่บริเวณนั้น เรียกว่า โรคจุดด าหรือ
น้ าตาล (black or brown spot disease) นอกจากนี้พบว่าถ้ามีการติดเชื้ออย่างรุนแรง อาจท าให้
เกิดการตายถึง 70 เปอร์เซ็นต์ และกุ้งที่ป่วยจะถูกกุ้งที่แข็งแรงกว่ากิน ส าหรับอาการอ่ืนๆที่สามารถ
พบได้คือ กุ้งที่เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจะมีการว่ายน้ าผิดปกติ บางส่วนพบที่พ้ืนก้นบ่อ สีตัวเข้มขึ้น 
อาจพบอาการของโรคที่ท าให้กล้ามเนื้อตาย (muscle necrosis) และอาการกล้ามเนื้อเกร็งเป็น
ตะคริว (cramped muscle syndrome) ร่วมด้วย (Block and Main, 1994) ชลอ (2543) รายงาน
ว่า กุ้งที่ป่วยโดยการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มวิบริโอ มักจะอยู่ตามขอบบ่อ หรือลอยตามผิวน้ า มีตั้งแต่
กุ้งตัวสกปรก มีตะกอนตามผิวตัว กุ้งตัวสีส้ม จับดูตัวหลวม ตามล าตัว สกปรก หางมักจะกร่อน บาง
ลักษณะจะพบว่าตามล าตัวจะมีจุดด าขนาดเล็ก บริเวณแผ่นปิดเหงือกจะบวม หรือตามเปลือกจะมีจุด
ขาวๆ เมื่อน ามาเขี่ยเชื้อจากตับและตับอ่อน หรือจากน้ าเลือดจะมีเชื้อแบคทีเรียเป็นจ านวนมาก ตับ
และตับอ่อนมักจะมีขนาดเล็กลงกว่าปกติ กุ้งที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในลักษณะที่กล่าวมาแล้วนั้น ไม่
สามารถที่จะท าการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะได้ เนื่องจากกุ้งลักษณะอาการเหล่านี้มีการป่วยมาเป็น
เวลานานจนถึงระยะท่ีกุ้งไม่กินอาหารดังนั้นการรักษาจึงไม่ได้ผล 
 

3.1 การควบคุมโรค Vibriosis 
  

การควบคุมโรค Vibriosis ท าได้โดยการเตรียมบ่อที่ดีก่อนการเลี้ยงกุ้งและการจัดการเพ่ือลด
ความเครียดภายในบ่อเลี้ยง (Lightner, 1996) ควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
เพ่ือการปาองกันการเกิดสาหร่ายหรือขี้แดดที่พ้ืนบ่อ ในระหว่างการเลี้ยงต้องควบคุมการให้อาหารอย่า
ให้มีเหลือตกค้างเพราะจะเป็นการเพ่ิมจ านวนแบคทีเรียได้ง่าย การเปลี่ยนถ่ายน้ า การลดจ านวนของ
เสียภายในบ่อโดยการลดอัตราการปล่อยกุ้ง การเตรียมบ่อที่ดีโดยการตากบ่อหลังจากการเลี้ยงในแต่
ละรุ่นและการใส่ปูนขาวจะช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียได้ (Anderson et al., 1988) 
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4. กระเทียม (Garlic) 
 

4.1 ลักษณะท่ัวไปของกระเทียม 
 

เป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลายได้แก่ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราปรสิต 
และเชื้อไวรัส (Haris, 2001) กระเทียมเป็นพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Allium sativum อยู่ใน
อันดับ Asparagales วงศ์ Amaryillidaceae เป็นพืชล้มลุกที่มีหัวอยู่ใต้ดิน แต่ละหัวประกอบด้วย
กลีบเรียงซ้อนกันประมาณ 4-15 กลีบ แต่ละกลีบมีกาบเป็นเยื่อบางๆ สีขาวอมชมพูหุ้มอยู่โดยรอบ แต่
กระเทียมบางพันธุ์มีหัวตันไม่เป็นกลีบเรียกว่า “กระเทียมโทน” กระเทียมเป็นพืชที่มีรากไม่ยาวนัก ใบ
มีลักษณะยาวและแบนสูงพ้นดินขึ้นมาประมาณ 30-45 เซนติเมตร ปลายใบแหลมแคบ โคนมีใบหุ้ม
ซ้อนกัน ดอกออกเป็นช่อมีสีขาวแกมม่วงติดเป็นกระจุกที่ปลายก้านช่อ กระเทียมสามารถปลูกได้ดีทั้ง
ในเขตอบอุ่น (Temperate) และเขตร้อน (Tropical) จึงพบกระเทียมได้ทั่วไป ส าหรับประเทศไทยจะ
ถูกน าเข้ามาปลูกเมื่อใดไม่มีผู้จดบันทึกไว้ แต่คงนานมากพอที่กระเทียมได้กลายมาเป็นพืชพ้ืนบ้านของ
ไทยจนเราลืมนึกไปว่าเป็นพืชต่างถิ่น เนื่องด้วยมีสายพันธุ์กระเทียมที่เกิดในท้องถิ่น โดยจะปลูกกัน
มากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (จิราพร, 2550) 
 

4.2 สารส าคัญที่พบในกระเทียม  
 

กระเทียมหนึ่งหัวประกอบด้วยน้ าประมาณ 84.09% สารอินทรีย์ประมาณ 13.38% และ
สารอนินทรีย์ประมาณ 1.53% ขณะที่คุณค่าทางโภชนาการของกระเทียม 100 กรัม จะให้พลังงาน 
149 kcal คาร์โบไฮเดรท 33.06 กรัม น้ าตาล 1.00 กรัม ไขมัน 0.5 กรัม โปรตีน 6.36 กรัม ไฟเบอร์ 
(dietary fiber) 2.1 กรัม ไวตามินซี 31.2 มิลลิกรัม เหล็ก 1.7 มิลลิกรัม แคลเซียม 181 มิลิกรัม เซเล
เนียม 1.16 มิลลิกรัม และอ่ืนๆที่จ าเป็นต่อร่างกายรวมทั้ง เบต้า-คาโรทีน วิตามินบี 1, 2, 3, 4, 5, 6 
และ 9 สารประกอบทางเคมีที่พบในกระเทียมมีอยู่รวมกันหลายชนิด โดยมีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ 
หลักที่มีคุณสมบัติเด่น ได้แก่ อัลลิสแตติน (Allistatin) อัลลิซิน (Allicin) อัลลิอิน (Alliin) กาลิซิน 
(Garlicin) และอะโจอีน (Ajoene) ซึ่งสารประกอบเหล่านี้มีคุณสมบัติเด่นในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อไวรัสได้หลายชนิด รวมทั้งเป็นสารกระตุ้นอิมมูนและสารต้านการ
แข็งตัวของเม็ดเลือด (anti-platelet compounds) และยังช่วยปกปาองต้นกระเทียมจากหนอนและ
แมลง ด้วยเหตุที่กระเทียมมีฤทธิ์เป็นทั้งยาฆ่าแมลงและสารขับไล่แมลง เราจึงปลูกกระเทียมสลับกับ
พืชอ่ืนๆ โดยที่กระเทียมจะช่วยปาองกันแมลงในแปลงปลูก เมื่อน ากระเทียมมาบดละลายน้ าน าไปฉีด
พ่นจะช่วยไล่แมลงและกาจัดศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน แมลงกินใบ แมลงผีเสื้อ หนอนเจาะ 
รวมไปถึงราน้ าค้าง ราแปางขาว ราสนิมถั่ว เป็นต้น นอกจากนั้นยังช่วยฆ่าลูกน้ าของยุงบางสายพันธุ์อีก
ด้วย จากคุณสมบัติดังกล่าวในการท าพืชเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรไทยใช้สมุนไพรหลายชนิดรวมทั้ง
กระเทียมในการไล่แมลงและกาจัดศัตรูพืช เช่น ใช้กระเทียม 1 ก ามือโขลกละเอียด เติมน้ าร้อนครึ่ง
ลิตร แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง กรองเอาแต่น้ าผสมน้ า 4 ลิตร เติมสบู่ครึ่งช้อนโต๊ะ ฉีดพ่นวันละ 2 ครั้ง 
ติดต่อกัน 2 วัน ในตอนเช้าเป็นต้น อย่างไรก็ตามปริมาณสารประกอบที่พบในกระเทียมมีปริมาณ 
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มากหรือน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ ลักษณะดินที่ปลูก สภาพอากาศ และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 
(จ าเริญศรี และคณะ, 2553) 

 

 
 

ภาพที ่3 สูตรโครงสร้างของอัลลิซิน 
 

ปกติในกระเทียมไม่มีสารอัลลิซิน (Allicin) อยู่แต่มีอัลลิอิน (Alliin) เมื่อมีการท าลายกาบที่
หุ้มอยู่โดยรอบๆกลีบกระเทียมออก Alliin จะถูกเปลี่ยนเป็น Allicin โดยอาศัยเอนไซม์อัลลิเนส 
(Alliinase) ซ่ึง Alliin เป็นสารที่ไม่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อราหรือแบคทีเรีย  

 

 
 

ภาพที่ 4 สูตรโครงสร้างของอัลลิลิน 
 

เมื่อมีการลอกกาบหุ้มเปลือกกระเทียมออกหรือบดขยี้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังสมการ 
 

2 Alliin                   Allicin + 2 Pyruvate+ 2 Ammonia 
 

2 R.SO.CH2.CH.(NH2).COOH                     R.SO.S.R + 2 CH3(CO)COOH + 2 NH3 
เมื่อ R คือ CH2-CH-CH2 
 

Allicin มีบทบาทในการฆ่าเชื้อต่างๆมากมาย โดยเฉพาะเชื้อรา  Allicin จะไปยับยั้ง 
Sulfeypryl Metabolic Enzyme ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของราด้วยเหตุที่กระเทียมมีฤทธิ์
เป็นทั้งยาฆ่าแมลงและสารขับไล่แมลง เราจึงปลูกกระเทียมสลับกับพืชอ่ืนๆ โดยที่กระเทียมจะช่วย
ปาองกันแมลงในแปลงปลูก เมื่อน ากระเทียมมาบดละลายน้ าน าไปฉีดพ่นจะช่วยไล่แมลงและกาจัด
ศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน แมลงกินใบ แมลงผีเสื้อ หนอนเจาะ รวมไปถึงราน้ าค้าง ราแปาง
ขาว ราสนิมถั่ว เป็นต้น นอกจากนั้นยังช่วยฆ่าลูกน้ าของยุงบางสายพันธุ์อีกด้วย จากคุณสมบัติ
ดังกล่าวในการท าพืชเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรไทยใช้สมุนไพรหลายชนิดรวมทั้งกระเทียมในการไล่
แมลงและกาจัดศัตรูพืช เช่น ใช้กระเทียม 1 ก ามือโขลกละเอียด เติมน้ าร้อนครึ่งลิตร แช่ทิ้งไว้ 24 
ชั่วโมง กรองเอาแต่น้ าผสมน้ า 4 ลิตร เติมสบู่ครึ่งช้อนโต๊ะ ฉีดพ่นวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 2 วัน ใน

ALLNASE+H2O 
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ตอนเช้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามปริมาณสารประกอบที่พบในกระเทียมมีปริมาณมากหรือน้อยแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ ลักษณะดินที่ปลูก สภาพอากาศ และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  (จ าเริญศรี และคณะ, 
2553) 
 

4.3 สรรพคุณทางยา 
 
มีการใช้กระเทียมรักษาและปาองกันโรคในสัตว์น้ า มีรายงานการใช้กระเทียมในการควบคุม

ปริมาณพยาธิตัวกลมชนิด Capillaria spp. ในปลาตะเพียน ซึ่งพยาธิในกลุ่มนี้ ที่ส าคัญได้ แก่ C. 
philippinensis ซึ่งพบได้ในปลาน้ าจืดสาเหตุของอาการท้องร่วงเรื้อรังในคนที่ชอบบริโภคปลาแบบ
ดิบๆ หรือที่ปรุงไม่สุก ในการเลี้ยงกุ้งทะเลมีการใช้กระเทียมสดบดละเอียดผสมอาหารจะช่วยรักษา
อาการติดเชื้อพยาธิกรีการีนชนิด Nematopsis sp. ได้ ช่วยก าจัดเห็บระฆังที่พบในปลานิลได้ภายใน 
2 วัน และยังช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila อีกด้วย ส าหรับปลาสวยงามมี
รายงานการใช้สารสกัดจากกระเทียมเพ่ือปาองกันและรักษาโรคพยาธิ เช่น น้ าคั้นกระเทียมสดความ
เข้มข้น 570 mg/L สามารถก าจัดโรคจุดขาวที่เกิดจากพยาธิ Ichthyophthirius multifiliis ในระยะ 
theront ได้ภายใน 15 ชั่วโมง เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานการใช้กระเทียมผสมอาหารในลักษณะที่เป็นสาร
เสริมช่วยสุขภาพปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ในการต่อสู้กับพยาธิ skin flukes 
(Neobenedenia sp.) ปลากะพงขาวที่ได้รับสารสกัดกระเทียมติดต่อกันนาน 30 วัน ช่วยลดการติด
เชื้อพยาธิ Neobenedenia sp. ได้ 36-50% นอกจากจะช่วยลดปริมาณพยาธิได้ แล้วกระเทียมที่
ความเข้มข้น 0.5-30 กรัม ยังช่วยปาองกันการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้อีกด้วย สารสกัดหยาบของ
กระเทียมและ allicin ที่อยู่ในรูปสารบริสุทธิ์ เมื่อน าไปผสมอาหารในรูปของสารเสริมจะช่วยเรื่อง
ระบบภูมิคุ้มกันในปลา โดยส่งเสริมกิจกรรมการก าจัดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด เพ่ิมจ านวนเซลล์ 
เม็ดเลือดขาว และส่งเสริมขบวนการเก็บกินสิ่งแปลกปลอม (phagocytic) การท างานของ lysozyme 
ตลอดจนการท างานของ anti-protease ด้วยคุณสมบัติของกระเทียมที่ช่วยดึงดูดการกินอาหารของ
ปลา (attractant) จึงมีผู้แนะน าให้ผู้ที่เลี้ยงปลาตู้สวยงามผสมน้ าคั้นกระเทียมกับ seaweed flakes 
ใช้เลี้ยงปลา ซึ่งจะช่วยปาองกันการติดเชื้อจากแบคทีเรีย  เชื้อรา และพยาธิได้ อย่างไรก็ตามการใช้
กระเทียมในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดการระคายเคืองที่บริเวณเยื่อหุ้มผิวหนัง และการใช้
เป็นประจ าทุกวันติดต่อกันนานๆอาจท าให้เกิดโรคโลหิตจาง (anemia) ได้ เพราะกระเทียมจะเกาะกับ
ธาตุเหล็ก (ironbinding) ในกระแสเลือด (จิราพร และคณะ, 2551; ดวงรัตน์, 2544; มณฑิรา และ
คณะ, 2550; วรวุฒ และคณะ, 2547; สมพร และคณะ, 2551) 

 
5. เอทานอล (Ethanol) 
 

เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ คือ แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มีสูตรเคมี C2H5OH มีลักษณะ
เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีความไวไฟและค่าออกเทนสูง (เอทานอลบริสุทธิ์ร้อยละ 99.8 มีค่า
ออกเทนสูงถึง 113) ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นไฮดรอกซิล ดิริเวทีฟของ
ไฮโดรคาร์บอน เกิดจากการแทนที่ไฮโดรเจนอะตอมด้วย hydroxyl group (OH) มีน้ าหนักโมเลกุล 
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46.07 ความหนาแน่น 0.789 กรัมต่อมิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว -114.1 
องศาเซลเซียส จุดเดือด 78.5 องศาเซลเซียส แต่สามารถระเหยได้แม้ที่ในอุณหภูมิที่ต่ า สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย อาทิ ใช้ผลิตอาหาร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ใช้เป็นตัวท าละลายใน
อุตสาหกรรม สามารถผสมเข้ากันได้ดีกับน้ าและตัวท าละลายอินทรีย์อ่ืนๆ เช่น อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม 
และใช้เป็นเชื้อเพลิง ฯลฯ (กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป.) 

 

ประโยชน์ของเอทานอล 
1. ใช้เป็นสารตั้งต้นหรือตัวท าละลาย เช่น การผลิตเครื่องส าอาง ยา น้ าหอม เป็นต้น 
2. 1 ส่วน น้ ามันเบนซิน 9 ส่วน E20 (แอลกอฮอล์ 2 ส่วน น้ ามันเบนซิน 8 ส่วน) 
3. เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ 
4. ใช้ส าหรับการฆ่าเชื้อหรือล้างแผล เช่น แอลกอฮอล์ 75% 
5. ใช้ส าหรับการท าความสะอาด และฆ่าเชื้อในส่วนผสมของน้ ายาฆ่าเชื้อ 
เอทานอลโดยทั่วไปสามารถผลิตได้ 2 วิธี คือ 
1. การสังเคราะห์ทางเคมี (Chemical Synthesis) โดยใชเ้อทิลีน (Ethylene) ที่เป็นผลิตผล

พลอยได้จาก ปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบ เอทานอลที่ผลิตโดยวิธีนี้ไม่สามารถน ามาบริโภคได้  
2. การหมักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ (Yeast Fermentation) โดยเชื้อยีสต์จะใช้น้ าตาลกลูโคสเป็น

อาหารและเปลี่ยนเป็นเอทานอลโดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าไกลโคไลซิส (Glycolysis) ในสภาวะที่
ไม่มีออกซิเจนวัตถุดิบที่มีน้ าตาลกลูโคสเป็นองค์ประกอบสามารถแบ่งได้เป็น  3 ประเภท ได้แก่ 
วัตถุดิบประเภทน้ าตาล เช่น อ้อยและกากน้ าตาล วัตถุดิบประเภทแปาง เช่น มันส าปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด และอ่ืนๆ และประเภทสุดท้ายคือวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส  (Lignocellulosic 
material) ที่ประกอบด้วย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เช่น ฟางข้าว กากอ้อย และซังข้าวโพด 
เป็นต้น ดังสมการ (กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป.) 

 
6. Dilution Susceptibility Test หรือ การทดสอบ MIC 
 

การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี Dilution Test จะเป็นการทดสอบเชิง
ปริมาณ เพราะสามารถทราบค่าความเข้มข้นของสารสกัดสมุนไพรที่ท าลายเชื้อได้ นิยมใช้ทดสอบเชื้อ
ที่เจริญได้ช้า ใช้ทดสอบยืนยันผลวิธี Dilution ที่ให้ความไวปานกลางของเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้อากาศ
ในการด ารงชีพ (anaerobe) หลักการโดยทั่วไปของวิธีทดสอบแบบ broth และ agar Dilution 
susceptibility test จะคล้ายคลึงกัน คือ จะเจือจางสารสกัดสมุนไพรใน medium ให้ได้ความเข้มข้น
ต่างๆ จากนั้นจึงใส่เชื้อลงบน medium ที่มีสมุนไพรภายหลังการบ่มเพาะให้ดูค่า MIC ทั้งนี้โดยสังเกต
ความขุ่นหรือใสของ broth และมีหรือไม่มีเชื้อเจริญขึ้นบน agar 
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6.1 วิธีการท า broth dilution test 
 
เป็นการทดสอบหาความไวของเชื้อต่อสมุนไพรที่ละเอียดวิธีหนึ่ง การทดสอบนี้จะท าให้ทราบ

ทั้ง MIC และ MBC ของสมุนไพรนั้นๆกับเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าการทดสอบ หลักการโดยทั่วไปของวิธีนี้คือ 
เลี้ยงเชื้อที่ต้องการทดสอบในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวซึ่งมีสารสกัดสมุนไพรในปริมาณต่างๆกันผสม
อยู่และสังเกตการณ์การเจริญเติบโตของเชื้อ (ประสาทพร และคณะ, 2551) 

 
7. ผลของขนาดโซนใส 

 
ความกว้างของ โซนใสแสดงถึงความสัมพันธ์ของความไวของเชื้อทดสอบต่อสารต้านเชื้อ

แบคทีเรีย รายงานผลดังนี้ 
Susceptibility : เชื้อที่มีความไวต่อการทดสอบ 

(เส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone มากกว่า 30 มิลลิเมตร) 
Intermediate : เชื้อมีความไวต่อสารทดสอบปานกลาง 

(เส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone 15-30 มิลลิเมตร) 
Resistant : เชื้อต้านทานสารทดสอบ 

(เส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร)  
(Davidson and Branen, 1993) 
 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จ าเริญศรี และคณะ (2553) จากการศึกษาในหลอด (in vitro) พบว่าน้ ามันกระเทียม
สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งได้หลายชนิด ได้แก่ Vibrio alginolyticus, V. harveyi, V. 
parahaemolyticus, V. vulnificus และ V. damsela แต่ไม่มีผลในการต้านเชื้อไวรัสตัวแดงดวง
ขาว เมื่อศึกษาผลของน้ ามันกระเทียมต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อในตัวกุ้ง (in 
vivo) โดยเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone) ด้วยอาหารเสริมน้ ามันกระเทียมแตกต่าง
กัน 3 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 2.5 และ 5.0 % เป็นเวลา 14 วัน พบว่า กิจกรรมของเม็ดเลือด 
ได้แก่ ปริมาณเม็ดเลือดรวมและการสร้างซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน ของกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริม
น้ ามันกระเทียม 5.0% มีค่าสูงกว่าชุดควบคุม และชุด 2.5% การทดสอบความต้านทานเชื้อ V. 
alginolyticus พบว่ากุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมน้ ามันกระเทียม 5.0% มีอัตรารอดตายสูงกว่า ชุด
ควบคุม และชุด 2.5% การศึกษาครั้งนี้แสดงว่าน้ ามันกระเทียมมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ
แบคทีเรีย เพ่ิมการท างานของภูมิคุ้มกัน และเพ่ิมความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรียในกุ้งขาว โดย
การเสริมน้ ามันกระเทียมในอาหารส าหรับเลี้ยงกุ้งขาวที่ระดับ 2.5% และ 5.0% ช่วยเพ่ิมการท างาน
ของภูมิคุ้มกัน และเม่ือพิจารณาความสามารถในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ระดับของน้ ามัน
กระเทียมท่ีควรเสริมในอาหารคือ 5.0% และระยะเวลาในการเลี้ยง 14 วัน 
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Kasornchandra et al. (2005). กระเทียม (Allium sativum L.) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
สามารถใช้ในการรักษากุ้งทะเล โดยกระเทียมมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียและต่อต้านเชื้อ Vibrio 
spp. ที่ส าคัญก่อให้เกิดโรคแบคทีเรียในกุ้งทะเลที่เห็นได้ชัดจากค่า MIC ที่ได้รับจากการศึกษาใน
หลอดทดลอง นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพที่จะลดโปรโตซัวที่ส่งผลกระทบต่อการติดเชื้อไวรัส
ก่อให้เกิดโรคในกุ้ง จึงมีการศึกษาต่อไปมากขึ้น นอกจากนี้กระเทียมสามารถกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดกุ้ง
โดยการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกัน (ผลิตซุปเปอร์ออกไซด์ไอออน และฟีนอลออกซิเดส) ที่บอกถึง
คุณสมบัติของกระเทียมที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงรักษาสุขภาพของกุ้ง แต่ปริมาณที่เหมาะสม
และระยะเวลาของการใช้กระเทียมในระบบการเลี้ยงจริงจะมีการเข้าท าลายของแบคทีเรียปรสิตวิทยา
จะส่งผลกระทบกระตุ้นภูมิคุ้มกันจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะกระจายข้อมูลนี้
ไปยังเกษตรกร 
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วัสด ุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 
 
1. อุปกรณ์ 
  

1. เครื่องมือ 
 

 1.1 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)  Memmert D 06064 Modell 800 
 1.2 เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง   Metter Toledo PB1502 – L 
      (Analytical Balance; 2 digits) 
 1.3 ตู้เขี่ยเชื้อ    Clean Serial No. 0678 (Lamina Flow) 
      (Microbiological cabinet) 
 1.4 เตาให้ความร้อน (Hot plate)  Wellab Model W sahs 2 
 1.5 หม้อนึ่งอัดไอน้ า (Autoclave)  Sanyo Autoclave MLS – 3780 
 1.6 ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) Memmert Beschikung – Loadind     
                Modell 100 – 800 
 1.7 เครื่องหมุนเหวี่ยง    HERMLE รุ่น Z 300k 
 1.8 เครื่องเขย่า     WiseShake feedback Control Digital    
                Program Function รุ่น SHO-2D 
 1.9 Spectrophotometer   Biochrom Libra S22 
 1.10 Rotary Evaporator complete set รุ่น CCA-111-CE 220 50Hz   

  
2. เครื่องแก้ว 
 

 2.1 หลอดทดลอง (Test Tube) 
 2.2 จานอาหารเลี้ยงเชื้อ (Petri Dish หรือ Plate)  
 2.3 ปิเปต (Pipette) 
 2.4 แท่งแก้วคนสาร (Stirring Rod) 
 2.5 บีกเกอร์ (Beaker) 
 2.6 ขวดรูปชมพู่ (Flask) 
 2.7 กระบอกตวงปริมาตร (Cylinder) 
 

3. สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 

 3.1 กระเทียม 
 3.2 เอทานอล 95%   
 3.3 Mueller Hinton Broth (MHB) 
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 3.4 Nutrient agar (NA) 
 3.5 Nutrient Broth (NB) 
 
2. วิธีการทดลอง 
 

1. การสกัดสารจากกระเทียม 
 
1.1 การสกัดน้ ากระเทียม ใช้กระเทียมชนิดกลีบใหญ่ที่มีขายโดยทั่วไป น ามาปอกเปลือกแล้ว

หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ บดให้ละเอียด  
1.2 กระเทียมที่บดจนละเอียดดีแล้ว น าไปหมักใน  เอทานอล 95%  ในสัดส่วน 2 : 1 

(กระเทียม 2 กิโลกรัม ใช้ เอทานอล 95%  1 ลิตร) แช่ทิ้งไว้ 3 วัน ที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้น น า
ส่วนผสมดังกล่าวมากรองกับผ้าขาวบาง น าส่วนใสไประเหย ด้วยเครื่อง Rotary Evaporator 
complete set รุ่น CCA-111-CE 220 50Hz จนได้สารสกัดหนืด เก็บสารสกัดหยาบที่ได้ไว้ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (ดัดแปลงวิธีมาจาก ร่วมฤดี และคณะ, ม.ป.ป.) 

1.3 น าสารสกัดท่ีได้จากตัวท าละลาย เอทานอล 95% มาเจือจางด้วยน้ ากลั่นตามระดับความ
เข้มข้น 

 
แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลอง 7 ทรีตเมนต์ แต่ละทรีตเมนต์ท าการทดลอง 3 ซ้ า ดังนี้ 

  Treatment 1 : ชุดควบคุม (Control) อาหาร Mueller Hinton Broth (MHB) 10 ml 
Treatment 2 : สารสกัดกระเทียมใน เอทานอล 95% ที่ความเข้มข้น 100%  
Treatment 3 : สารสกัดกระเทียมใน เอทานอล 95% ที่ความเข้มข้น 50% เจือจางด้วยน้ า

กลั่นอัตราส่วน 1:2 
Treatment 4 : สารสกัดกระเทียมใน เอทานอล 95% ที่ความเข้มข้น 25% เจือจางด้วยน้ า

กลั่นอัตราส่วน 1:4 
Treatment 5 : สารสกัดกระเทียมใน เอทานอล 95% ที่ความเข้มข้น 12.5% เจือจางด้วย

น้ ากลั่นอัตราส่วน 1:8 
Treatment 6 : สารสกัดกระเทียมใน เอทานอล 95% ที่ความเข้มข้น 6.25% เจือจางด้วย

น้ ากลั่นอัตราส่วน 1:16 
Treatment 7 : สารสกัดกระเทียมใน เอทานอล 95% ที่ความเข้มข้น 3.13% เจือจางด้วย

น้ ากลั่นอัตราส่วน 1:32 
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2. การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย 
 
2.1 ใช้เชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio harveyi ที่ความเข้มข้น 104 

CFU/ มิลลิลิตร น ามาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar (NA) ที่เติมเกลือ 2% บ่มที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง 

2.2 ย้ายเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio harveyi มาเลี้ยงต่อใน
อาหาร Mueller Hinton Broth (MHB) นาน 24 ชั่วโมง 

2.3 น าเชื้อที่ได้มาปั่นแยกเซลล์กับเครื่องหมุนเหวี่ยง (HERMLE รุ่น Z 300k) ที่ความเร็ว 
2,500 รอบต่อนาที (rpm) นาน 10 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และล้างด้วยสารละลาย NaCl 
ความเข้มข้น 2 % ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากนั้นน าสารละลายของเชื้อ ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (OD) 
ที่ความยาวคลื่น 640 นาโนเมตร วัดค่า Optical Density (OD) = 0.1 (106) CFU/มิลลิลิตร 
  โดยเตรียมเชื้อแบคทีเรียให้มีปริมาณความเข้มข้นเริ่มต้น 104 CFU/มิลลิลิตร ซึ่งเป็นความ
เข้มข้นที่พบในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อน าไปทดสอบประสิทธิภาพของน้ ามันกระเทียม โดยดัดแปลงจากวิธีการ 
Antimicrobial Agar Dilution Susceptibility Test (National Committee of Clinical 
Laboratory Standard : NCCLS, 2000) 
 

3. ทดสอบค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimum 
Inhibitory Concentrations : MIC) 
 
 3.1 เติมสารสกัดกระเทียม ทุกความเข้มข้น ความเข้มข้นละ 5 ml ลงในหลอดที่มีอาหาร 
MHB 5 ml 

3.2 น าเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio harveyi ที่เตรียมไว้ ในข้อ 2 ใส่ใน
หลอดทดลองที่มีสารสกัดกระเทียมที่ผสมกับอาหาร MHB ในแต่ละความเข้มข้นต่างๆ จากข้อ 3.1 ลง
ในหลอด หลอดละ 1 ml  

3.3 น ามาเข้าเครื่องเขย่า (WiseShake feedback Control Digital Program Function 
รุ่น SHO-2D) เป็นเวลา 18–24 ชั่วโมง 

3.4 อ่านผลโดยสังเกตความขุ่นในแต่ละหลอด โดยน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (OD) ที่ความ
ยาวคลื่น 640 นาโนเมตร น ามาเทียบกับหลอดควบคุม (Control) หลอดที่ใสหรือมีความขุ่นน้อยกว่า
หลอดควบคุม คือหลอดที่ไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อ ในสภาวะที่มีความเข้มข้นของสารต่ าที่สุด และ
ถือว่าที่ระดับความเข้มข้นดังกล่าวเป็นความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อได้ (ค่า MIC) 
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4. ทดสอบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากกระเทียมด้วยวิ ธี Agar 
well diffusion  (ตามวิธีของ Lertcanawanichakul and Sawangnop, 2008) 

 
4.1 เลี้ยงเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio harveyi ในอาหารเหลว Nutrient 

Broth (NB) ที่เติมเกลือ 2 % เป็นระยะเวลา 18-24 ชั่วโมง เมื่อครบ 18-24 ชั่วโมง เก็บเชื้อจาก
อาหารเหลว โดยน าเชื้อที่ได้มาปั่นแยกเซลล์กับเครื่องหมุนเหวี่ยง (HERMLE รุ่น Z 300k) ที่ความเร็ว 
2500 รอบต่อนาที (rpm) นาน 10 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แล้วน าเชื้อที่อยู่รูป 
suspension bacteria ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 640 นาโนเมตร วัดค่า OD = 0.1 
(106 CFU/ มิลลิลิตร) แล้วเจือจางเพ่ือให้ได้ความเข้มข้นที่ 103 CFU/ มิลลิลิตร เพ่ือน าไปทดสอบ
ต่อไป 

4.2 น าส าลีพันก้านที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จุ่มลงใน suspension bacteria ของเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus และ Vibrio harveyi มา swab ให้ทั่วหน้าอาหาร NA ที่เติมเกลือ 2 % 

4.3 น าอาหาร NA ที่ swab เชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio harveyi แล้ว
น ามาเจาะรูด้วยปลายปิเปตแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อ เจาะรู 3 รู จากนั้นเติมสารสกัดจากกระเทียมทุก
ความเข้มข้น ลงในหลุม หลุมละ 40 ไมโครลิตร และบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง แล้วอ่านผล โดยการดูบริเวณวงใส (clear zone) ที่เกิดขึ้น วัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงใส (clear zone) รายงานเป็นหน่วยมิลลิเมตร 
 
3. สถานที่ด าเนินการวิจัย ทดลอง และเก็บข้อมูล 
 

ตึกปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

1. การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ด้วยวิธี 
Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัด
กระเทียมที่ใช้เอทานอล 95% เป็นตัวท าละลาย 
 

ผลจากการศึกษาสารสกัดกระเทียมด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95% ในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย V. parahaemolyticus ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัด 100%, 50%, 25%, 12.5% 
6.25% และ 3.13% พบว่าทุกระดับความเข้มข้นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย V. 
parahaemolyticus ได้ ซึ่งดูค่าความขุ่นด้วยวิธี วัดค่าการดูดกลืนแสง Optical Density (OD) โดย
เปรียบเทียบกับหลอดควบคุม (Control) (อาหาร MHB กับสารสกัดกระเทียมแต่ละความเข้มข้น) 
โดยทุกระดับความเข้มข้นให้ผลของค่าการดูดกลืนแสงที่แตกต่างจากหลอดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P < 0.01) โดยมีค่าการดูดกลืนแสงน้อยกว่าหลอดควบคุม (ตารางที่ 1) ซึ่งแสดงว่าไม่มีการ
เจริญเติบโตของเชื้อที่เพ่ิมขึ้น ค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดกระเทียมที่สามารถยับยั้งเชื้อได้อยู่ที่ 
3.13%  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่า Optical Density (OD) ของหลอด Control ที่ไม่มีเชื้อกับหลอดที่มีการใส่เชื้อ   
V. parahaemolyticus ในสารสกัดกระเทียมแต่ละความเข้มข้น 
 

Concentration (%) OD (nm.) 
Control V. parahaemolyticus 

100 19.960
a
 8.560

b
 

50 16.140
a

 1.707
b

 
25 9.000

a

 1.993
b

 
12.5 1.730

a

 0.510
b

 
6.25 1.900

a

 0.217
b

 
3.13 1.510

a

 1.347
b

 
 

หมายเหตุ : ตัวอักษร a , b ในคอลัมน์แนวนอน แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยค่าการดูดกลืนแสง 
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmic011-it15.blogspot.com%2Fp%2Fvibrio-parahaemolyticus.html&ei=qs0_VLOCG4LguQSRloKgDA&usg=AFQjCNGlt_jS9_iFYJK7cnKgfzap6Ml-LA&bvm=bv.77648437,d.c2E


20 
 

2. การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi  ด้วยวิธี Minimum 
Inhibitory Concentrations (MIC) เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดกระเทียมที่ใช้เอ
ทานอล 95% เป็นตัวท าละลาย 
 

ผลจากการศึกษาสารสกัดกระเทียมด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95% ในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย V. harveyi ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัด 100%, 50%, 25%, 12.5% 6.25% และ 
3.13% พบว่า ทุกระดับความเข้มข้นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย V. harveyi ได้ ซึ่งดูค่าความขุ่นด้วย
วิธี วัดค่าการดูดกลืนแสง Optical Density (OD) โดยเปรียบเทียบกับหลอดควบคุม (Control) 
(อาหาร MHB กับสารสกัดกระเทียมแต่ละความเข้มข้น) โดยทุกระดับความเข้มข้นให้ผลของค่าการ
ดูดกลืนแสงที่แตกต่างจากหลอดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยมีค่าการดูดกลืน
แสงน้อยกว่าหลอดควบคุม (ตารางที่ 2) ซึ่งแสดงว่าไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อที่เพ่ิมขึ้น ค่าความ
เข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดกระเทียมที่สามารถยับยั้งเชื้อได้อยู่ที่ 3.13%  
 
ตารางที่ 2 แสดงค่า Optical Density (OD) ของหลอด Control ที่ไม่มีเชื้อกับหลอดที่มีการใส่เชื้อ 
V. harveyi ในสารสกัดกระเทียมแต่ละความเข้มข้น 
  

Concentration (%) OD (nm.) 
Control V. harveyi 

100 19.960
a

 8.410
b

  
50 16.140

a

 1.647
b 

 
25 9.000

a
 1.963

b
 

12.5 1.730
a

 0.367
b

 
6.25 1.900

a

 0.100
b

  
3.13 1.510

a

 1.283
b

  
 
หมายเหตุ : ตัวอักษร a , b ในคอลัมน์แนวนอน แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยค่าการดูดกลืนแสง 
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) 
 

จากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากกระเทียมต่อการยับยั้ งเชื้อแบคทีเรีย  V. 
parahaemolyticus และ V. harveyi พบว่าสารสกัดจากกระเทียมที่ใช้เอทานอล 95% เป็นตัวท า
ละลาย มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย โดยความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Minimum Inhibitory Concentration (MIC) คือ ระดับความ
เข้มข้น 3.13% ซึ่งให้ผลที่แตกต่างจาก จ าเริญศรี และคณะ (2553) การใช้น้ ามันกระเทียมเสริมใน
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อาหารที่ระดับ 5.0% น ามาทดลองเลี้ยงกุ้งเป็นเวลา 14 วัน พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อ V. harveyiและ 
V. parahaemolyticus ได้ นอกจากนี้ อัญชลี และจิราพร (2550) ศึกษาสมุนไพรไทยในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย V. harveyi และ V. parahaemolyticus พบว่าสารสกัดกระเทียม ที่ใช้เอทานอล 
50% เป็นตัวท าละลาย พบว่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรีย Minimum Inhibitory Concentration (MIC) คือ ระดับความเข้มข้น 2 ppt ซึ่งระดับ
ความเข้มข้นนี้ เหมาะสมที่จะน าไปพัฒนาใช้ในการปาองกันและรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 

 
3. ค่าความเข้มข้นของสารสกัดกระเทียมที่ใช้เอทานอล 95% เป็นตัวท าละลาย ที่สามารถยับยั้ง
เชื้อ Vibrio parahaemolyticus ด้วยวิธี Agar well diffusion 
 

ผลจากการศึกษาสารสกัดกระเทียมด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95% ในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย V. parahaemolyticus ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัด 100%, 50%, 25%, 12.5% 
6.25% และ 3.13% พบว่า ระดับความเข้มข้นของสารสกัดกระเทียม 100%, 50%, 25%, 12.5% 
6.25% และ 3.13% สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสได้ 26.33±4.09, 18.33±1.67, 
15.67±2.19, 5.00±1.00, 3.33±0.33 และ 3.67±0.67 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3) โดยที่
ระดับความเข้มข้นที่ 100% ให้ผลของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสแตกต่างจากระดับความเข้มข้นอ่ืนๆ 
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) ส่วนที่ระดับความเข้มข้น 50% และ 25% ให้ผลที่ไม่แตกต่าง 
กัน โดยจะให้ผลที่แตกต่างจากกลุ่มที่ความเข้มข้น 12.5% 6.25% และ 3.13% อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P < 0.01) นอกจากนี้ที่ระดับความเข้มข้น 12.5% 6.25% และ 3.13% ให้ผลที่ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P > 0.01) และระดับความเข้มข้นที่ 100% ให้ผลดีที่สุด 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าทางสถิติของการเกิดวงใส (Clear zone) โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนความเข้มข้น
ต่างกันของสารสกัดกระเทียมที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus 
 

Concentration 
(%) 

Mean ± SD (mm.) 
V. parahaemolyticus 

100 26.33±4.09a 

50 18.33±1.67b 

25 15.67±2.19b 

12.5 5.00±1.00c 

6.25 3.33±0.33c 
3.13 3.67±0.67c 
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หมายเหตุ : ตัวอักษร a , b , c ในคอลัมน์เดียวกัน แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวงใส อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) 
 
4. ค่าความเข้มข้นของสารสกัดกระเทียมที่ใช้เอทานอล 95% เป็นตัวท าละลาย ที่สามารถยับยั้ง
เชื้อ Vibrio harveyi ด้วยวิธี Agar well diffusion 
 

ผลจากการศึกษาสารสกัดกระเทียมด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95% ในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย V. harveyi ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัด 100%, 50%, 25%, 12.5% 6.25% และ 
3.13% พบว่า ระดับความเข้มข้นของสารสกัดกระเทียม 100%, 50%, 25%, 12.5% 6.25% และ 
3.13% สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสได้ 28.33±3.33 , 29.00±1.00, 26.67±3.33, 
19.67±0.33, 12.33±1.45 และ 17.67±2.67 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 4) โดยที่ระดับความ
เข้มข้นที่ 100% 50% และ 25% พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P > 0.01) ทั้ง 3 ระดับความเข้มข้น ส่วนที่ระดับความเข้มข้นที่ 12.5%, 6.25% 
และ 3.13% พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 
0.01) นอกจากนี้ ที่ระดับความเข้มข้น 25% และ 12.5% ให้ผลเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P > 0.01) ระดับความเข้มข้นที่ 100% และ50% ให้ผลดี
ที่สุด 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าทางสถิติของการเกิดวงใส (Clear zone) โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนความเข้มข้น
ต่างกันของสารสกัดกระเทียมที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ V. harveyi 
 

Concentration 
(%) 

Mean ± SD (mm.) 
V. harveyi 

100 28.33±3.33a 

50 29.00±1.00a 

25 26.67±3.33ab 

12.5 19.67±0.33cb 

6.25 12.33±1.45c 

3.13 17.67±2.67c 
 
หมายเหตุ : ตัวอักษร a , b , c ในคอลัมน์เดียวกัน แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวงใส อย่างมนีัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) 
 

จากผลการทดลองสารสกัดกระเทียมในเอทานอล 95% พบว่าทุกระดับความเข้มข้น 
สามารถยับยั้งเชื้อ V. harveyi และ V. parahaemolyticus เมื่อน ามาเปรียบเทียบผลของเส้นผ่าน
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ศูนย์กลางวงใส กับงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้ พบว่าสารสกัดกระเทียมได้ผลที่สอดคล้องกัน ได้แก่ 
จ าเริญศรี และคณะ (2553) รายงานว่าน้ ามันกระเทียม มีประสิทธิภาพสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
V. harveyi และ V. parahaemolyticus ในกุ้ง โดยผลของเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสในเชื้อ V. 
harveyi เท่ากับ 10.0 ± 0.7 ซึ่งมีค่าวงใสใกล้เคียงกับระดับความเข้มข้น 6.25% และ เชื้อ V. 
parahaemolyticus เท่ากับ 9.2 ± 0.7 ซึ่งมีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสใกล้เคียงกับระดับความ
เข้มข้น 12.5% นอกจากนี้ อัญชลี และจิราพร (2550) ศึกษาสมุนไพรไทยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
V. harveyi และ V. parahaemolyticus พบว่าสารสกัดกระเทียมที่ใช้เอทานอล 50% เป็นตัวท า
ละลาย น ามาทดสอบด้วยวิธี Agar well diffusion ให้ผลวงใส ของเชื้อแบคทีเรีย V. harveyi และ V. 
parahaemolyticus เท่ากับ 15.78 และ 19.35 มิลลิเมตร ตามล าดับ ซึ่งให้ผลของวงใสที่ตรงกับการ
ทดลอง ทั้งเชื้อแบคทีเรีย V. harveyi และ V. parahaemolyticus ในระดับความเข้มข้น 12.5% 
และ 25% ตามล าดับ 

จากการศึกษาทดลองประสิทธิ์ภาพของสารสกัดกระเทียมด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95% 
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus และ V. harveyi ที่ระดับความเข้มข้นของสาร
สกัด 100%, 50%, 25%, 12.5% 6.25% และ 3.13% ในการน ามาใช้ในการยับยั้งเชื้อ V. harveyi 
ควรใช้ในระดับความเข้มข้นที่ 25% ซึ่งให้ผลในการยับยั้งเชื้อ V. harveyi ที่ดี และผลที่ได้ไม่แตกต่าง
กับระดับความเข้มข้น 100% และ 50% เพ่ือเป็นการลดการใช้สารสกัดและเป็นการลดต้นทุนการ
ผลิต แต่การน ามาใช้ในการยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus ที่ระดับความเข้มข้น 100% จะให้ผลดี
ที่สุด ซึ่งให้ผลที่แตกต่างจากระดับความเข้มข้นอ่ืนๆ 
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สรุปผลการทดลอง 
 

 จากการศึกษาผลของสารสกัดกระเทียมที่ใช้เอทานอล 95% เป็นตัวท าละลาย ค่าความ
เข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดกระเทียมที่สามารถยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus และ V. harveyi 
ด้วยวิธี Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) คือ ระดับความเข้มข้น 3.13% 

และผลการทดสอบความไวของเชื้อด้วยวิธี Agar well diffusion ที่ระดับความเข้มข้น 
100% ให้ผลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ได้ดีที่สุด โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของ
วงใสเท่ากับ 26.33±4.09 มิลลิเมตร และที่ระดับความเข้มข้น 100% และ 50% ให้ผลในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย V. harveyi ได้ดีที่สุด โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสเท่ากับ 28.33±3.33 และ 
29.00±1.00 มิลลิเมตร ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ควรมีการน าสารสกัดกระเทียมที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อได้จริง

ไปทดลองใช้ในการเลี้ยงกุ้ง  
2. ควรมีการทดสอบระดับการกินอาหารของกุ้งในอาหารที่มีสารสกัดกระเทียม ว่ากุ้งสามารถ

กินอาหารได้มากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบกับการกินอาหารปกติท่ีกุ้งกิน ซึ่งจะสามารถทราบว่ากุ้ง
จะกินอาหารที่ผสมกระเทียมได้มากหรือน้อย 

3. ศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการน าสารสกัดกระเทียมที่ได้ มาทดสอบการยับยั้งเชื้อ Vibrio 
spp. ในสายพันธุ์อ่ืน 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmic011-it15.blogspot.com%2Fp%2Fvibrio-parahaemolyticus.html&ei=qs0_VLOCG4LguQSRloKgDA&usg=AFQjCNGlt_jS9_iFYJK7cnKgfzap6Ml-LA&bvm=bv.77648437,d.c2E
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmic011-it15.blogspot.com%2Fp%2Fvibrio-parahaemolyticus.html&ei=qs0_VLOCG4LguQSRloKgDA&usg=AFQjCNGlt_jS9_iFYJK7cnKgfzap6Ml-LA&bvm=bv.77648437,d.c2E


25 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

จ าเริญศรี พวงแก้ว, เจนจิตต์ คงก าเนิด, มณฑิรา ถาวรยุติการต์ และ จิราพร เกษรจันทร
 ประสิทธิภาพของน้ ามันกระเทียมในการเพิ่มการท างานของระบบภูมิคุ้มกันและความ
 ต้านทานโรคในกุ้งขาว. การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแหง่ชาติครั้งที ่7. วันที่ 7-8 กันยายน
  2553 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช.  
ชนกันต์ จิตมนัส. 2013. ผลของผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรต่อภูมิคุ้มกันสัตว์น ้า. KKU Res Journal
  18(2): 257-269. 
ณัฎฐินี มั่นคงวงศ์ศิริ, ชลอ ลิ้มสุวรรณ และ นิติ ชูเชิด. 2546. ผลของคุณภาพลูกกุ้งต่อการเกิดโรค
  Early Mortality Syndrome ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม. ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์
  น้ า. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ, กรุงเทพ. 
ปาจรีย์ จือเหลียง, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, 

 
นิติ ชูเชิด และ วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล.2555. ผลของการใช้

 แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ต่อ Vibrio spp. การเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งขาวแวนนา
 ไม (Litopenaeus vannamei) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที ่6
 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555. 

พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ และ ปาริชาติ พุ่มขจร. 2535. การใช้สมุนไพรในการปาองกันและรักษาโรค
 ปลา.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 12, 4 กรกฎาคม
  2553. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี. 
มนฑกานต์ สมบูรณ์. 2552. ผลของแบคทีเรียสกุล Bacillus ชนิดต่างๆ ในการควบคุมแบคทีเรียวิบริ  

โอ(Vibrio spp.) และคุณภาพน้ าในการอนุบาลลูกกุ้งและการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei). วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
นครปฐม. 

มณฑิรา ถาวรยุติการต์, จ าเริญศรี พวงแก้ว, เพ็ญศรี บุญตามช่วย และจิราพร เกษรจันทร์. 2550.
  การคัดเลือกสมุนไพรไทยบางชนิดที่มีฤทธ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและยับยั้งเชื้อก่อโรคในกุ้ง
  กุลาด า (Penaeus monodon). รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2550 
  ประมง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ 3-5 กรกฎาคม 
  2550 ณ ห้องประชุมกรมประมง. หน้า 205-215. 
สุภาพร พงษ์มณี และ กัญณาญาภัค สนามพล. 2550. การสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพ่ือยับยั้ง 

แบคทีเรียก่อโรคในอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์.38(6) : 54-57. คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม , กรุงเทพฯ. 

สมพร รุ่งก าเนิดวงศ์, จุไลวรรณ รุ่งก าเนดิวงศ์ และจ าเริญศรี พวงแก้ว. 2551. ผลของกระเทียมสดต่อ
 ระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในกุ้งกุลาด า. วารสารการประมง ปีที ่61 ฉบับที ่4.
  หน้า 350-357. 
อัญชลี ธ ามรงค์คงสถิต และ จิราพร โรจน์ทินกร. 2550. ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยใน
  การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งก้ามกราม. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 1,

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อมูลทางสถิติและค่าความแปรปรวน 
 

ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าการดูดกลืนแสง Optical Density 
(OD) สารสกัดกระเทียมที่ระดับความเข้มข้น 100% ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ 
Vibrio harveyi 
 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 2 12.28500000 6.14250000 24.70 0.0013** 
Error 6 1.49240000 0.24873333   

Corrected Total 8 13.77740000    
C.V. (%) = 5.356947 Root MSE = 0.498732 
** = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าการดูดกลืนแสง Optical Density 
(OD) สารสกัดกระเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 50% ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio 
harveyi 
 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 2 418.3814222 209.1907111 65599.9 <.0001** 
Error 6 0.0191333 0.0031889   

Corrected Total 8 418.4005556    
C.V. (%) = 0.869070 Root MSE = 0.056470 
** = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าการดูดกลืนแสง Optical Density 
(OD) สารสกัดกระเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 25% ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio 
harveyi 
 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 2 98.60895556   49.30447778 57628.6 <.0001** 
Error 6 0.00513333 0.00085556   

Corrected Total 8 98.61408889    
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C.V. (%) = 0.677255 Root MSE = 0.029250 
** = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าการดูดกลืนแสง Optical Density 
(OD) สารสกัดกระเทียมที่ระดับความเข้มข้น 12.5% ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ 
Vibrio harveyi 
 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 2 3.36762222 1.68381111 3092.71 <.0001** 
Error 6 0.00326667 0.00054444   

Corrected Total 8 3.37088889    
C.V. (%) = 2.685422 Root MSE = 0.023333 
** = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าการดูดกลืนแสง Optical Density 
(OD) สารสกัดกระเทียมที่ระดับความเข้มข้น 6.25% ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ 
Vibrio harveyi 
 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 2 6.08722222 3.04361111 684.81 <.0001** 
Error 6 0.02666667 0.00444444   

Corrected Total 8 6.11388889    
C.V. (%) = 9.022556 Root MSE = 0.066667 
** = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าการดูดกลืนแสง Optical Density 
(OD) สารสกัดกระเทียมที่ระดับความเข้มข้น 3.13% ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ 
Vibrio harveyi 
 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 2 0.08206667 0.04103333 23.37 0.0015** 
Error 6 0.01053333 0.00175556   

Corrected Total 8 0.09260000    
C.V. (%) = 3.036185 Root MSE = 0.041899 
** = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
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ตารางภาคผนวกที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส (Clear zone) 
ของเชื้อ Vibrio harveyi 
 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 5 684.2777778 136.8555556 8.41 0.0013 
Error 12 195.3333333 16.2777778   

Corrected Total 17 879.6111111    
C.V. (%) = 8.11030 Root MSE = 4.034573 
** = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส (Clear zone) 
ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus 
 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 5 1357.611111 271.522222 20.98 <.0001** 
Error 12 155.333333 12.944444   

Corrected Total 17 1512.944444    
C.V. (%) = 9.84382 Root MSE = 3.597839 
** = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
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ภาคผนวก ข 
 

ภาพปฏิบัติการ 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                            
 

 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการท าวิธี Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   ภาพภาคผนวกที่ 1 : แสดงการต า
กระเทียมใหล้ะเอียด 
 
 

   ภาพภาคผนวกที่ 2 : แสดงน้ ากระเทียม 
ทีไ่ด้จากการกรองด้วยผ้าขาวบาง 

100%
% 

50%
% 

25%
% 

12.5% 6.25%
% 

3.13%
% 

   ภาพภาคผนวกที่ 5 : แสดงการใส่อาหาร 
MHB ลงในสารสกัดกระเทียมแต่ละความ
เข้มข้น 

   ภาพภาคผนวกที่ 6 : แสดงการใส่เชื้อที่
ความเข้มข้น 104 CFU/มิลลิลิตร ลงในสารสกัด
กระเทียมท่ีผสมกับอาหาร MHB 

   ภาพภาคผนวกที่ 3 : แสดงการกลั่นสารสกัด
กระเทียมด้วยเครื่อง Rotary Evaporator 
Complete Set รุ่น CCA-111-CE 220 50Hz 

   ภาพภาคผนวกที่ 4 : แสดงระดับความ
เข้มข้นของสารสกัดกระเทียม                                 
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ขั้นตอนการท าวิธี Agar well diffusion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   ภาพภาคผนวกที ่11 : แสดงการ swab 
เชื้อในอาหาร NA 

   ภาพภาคผนวกที ่12 : แสดงการเจาะ   
หลุมในอาหาร NA  

   ภาพภาคผนวกที ่10 : แสดงการเข่ียเชื้อ
ลงในอาหาร nutrient broth (NB) 

   ภาพภาคผนวกที่ 9 : แสดงเชื้อ V. 
parahaemolyticus ในอาหาร Thiosulfate 
Citrate Bile Salt Sucrose Agar (TCBS)  
              

   ภาพภาคผนวกที่ 7 : แสดงการเขย่า ด้วย
เครื่อง  (WiseShake Feedback Control 
Digital Program Function รุ่น SHO-2D) 
 

   ภาพภาคผนวกที่ 8 : แสดงการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสง ด้วยเครื่อง Spectrophotometer
รุ่น Biochrom Libra S22 
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วงใส (Clear zone) ของเชื้อ Vibrio harveyi 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

   ภาพภาคผนวกที่ 14 : แสดงวงใส 
   ที่ระดับความเข้มข้น 100%  
 

   ภาพภาคผนวกที่ 15 : แสดงวงใส 
ที่ระดับความเข้มข้น 50%  

   ภาพภาคผนวกที่ 16 : แสดงวงใส 
ที่ระดับความ เข้มข้น 25%  
 

   ภาพภาคผนวกที่ 17 : แสดงวงใส 
ที่ระดับความเข้มข้น 12.5%  

   ภาพภาคผนวกที ่13 : แสดงการหยอดสารสกัด
กระเทียมในแต่ละความเข้มข้นลงในหลุมที่เจาะรู   
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วงใส (Clear zone) ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพภาคผนวกที่ 20 : แสดงวงใสที่ระดับ 
ความเข้มข้น 100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
 

   ภาพภาคผนวกที่ 21 : แสดงวงใสที่ระดับ
ความเข้มข้น 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
 

   ภาพภาคผนวกที่ 18 : แสดงวงใส 
ที่ระดับความเข้มข้น 6.25%  

   ภาพภาคผนวกที่ 19 : แสดงวงใส 
ที่ระดับความเข้มข้น 3.13%  

   ภาพภาคผนวกที่ 22 : แสดงวงใสที่ระดับ
ความเข้มข้น 25%  

 
 
 
 
 

   ภาพภาคผนวกที่ 23 : แสดงวงใสที่ระดับ
ความเข้มข้น 12.5%  
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   ภาพภาคผนวกที่ 24 : แสดงวงใส  
ที่ระดับความเข้มข้น 6.25%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
 

   ภาพภาคผนวกที่ 25 : แสดงวงใส  
ที่ระดับความเข้มข้น 3.13%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
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