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 เขมิสรา รตันไพบูลยกิจ: การแยกเพาะเลี้ยงและวิเคราะหสารกลุมแคโรทีนอยดในสาหรายสีเขียวกอโรคพืช
สกุล Cephaleuros. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.ดร. ธัญนนัท วรรณธง. 116 หนา 
 

Cephaleuros เปนสกุลหนึ่งของสาหรายสีเขียว (Chlorophyta) ท่ีเปนเชื้อสาเหตุของโรคใบจุดสาหราย 
(algal leaf spot) หรือ โรคจุดสนิม (algal red rust) ในพืชหลายชนิด อยางไรก็ตามรายงานและการศึกษาถึงสาหราย
กอโรคชนิดนี้ในประเทศไทยยังมีนอยมาก งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคท่ีจะเริ่มตนการศึกษาโดยทําการสํารวจ จัดจําแนก
ชนิดและแยกเพาะเลี้ยง รวมไปถึงการศึกษารงควัตถุโดยเฉพาะเบตาแคโรทีน (ß-carotene) ในสาหรายกอโรคสกุลนี้ 
จากการสํารวจและเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร พบอาการของโรคจุดสาหรายในพืช 
6 ชนิด ไดแก สมโอ มะนาว ฝรั่ง เฟนชายผาสีดา อโศกอินเดีย และชมพูมะเหม่ียว โดยพบรอยโรคบนสวนใบของพืช
เทานั้นและมีลักษณะคลายคลึงกันในทุกตัวอยางพืช กลาวคือ โคโลนีของสาหรายกอโรคมีรูปรางคอนขางกลม ผิวหนาฟู
คลายกํามะหย่ี และมีสีสมแดงคลายสีสนิมเหล็ก ซ่ึงเม่ือศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของสาหรายใตกลองจุลทรรศน อัน
ไดแก ทัลลัส โครงสรางสืบพันธุ และระดับการเขาทําลายบริเวณของชั้นใบพืช พบวา ตัวอยางสาหรายท้ังหมดมีลักษณะ
ตรงกับคําบรรยายของสาหราย Cephaleuros virescens ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของ
ตําแหนงยีน 18S rRNA ท่ีระบุวาสาหรายท้ัง 6 ไอโซเลทท่ีสามารถแยกเพาะเลี้ยงใหเปนสายพันธุบริสุทธิ์ไดใน
หองปฏิบัติการนั้นเปนสาหรายสีเขียวในสกุล Cephaleuros  

ตัวอยางสาหรายท้ังหมดไดรับการแยกเพาะเลี้ยงจากใบไมท่ีติดเชื้อภายใตสภาวะ autotroph ดวยอาหารสูตร 
HSM จนไดเปนสายพันธุสาหรายบริสุทธิ์ ปญหาการปนเปอนจากเชื้อราเปนอุปสรรคสําคัญในการแยกเพาะเลี้ยงสาหราย
สกุลนี้ซ่ึงแกไขไดดวยการถายเชื้อซํ้าหลายๆ ครั้ง และเม่ือทดลองเลี้ยงสาหรายในอาหารเหลวสูตร BBM และ Bristol 
ปรากฏวา เสนสายของ Cephaleuros มีการเจริญเติบโตและพัฒนาจากสีเขยีวเปนสีสมอมแดง ผลการวิเคราะหตัวอยาง
สาหรายท่ีเปลี่ยนสีดวยเครื่อง HPLC ระบุวา สาหรายสังเคราะหและสะสมเบตาแคโรทีน เปนสารสีชนิดเดนเพียงชนิด
เดียว  พบปริมาณ ß-carotene content สูงสุด 26.40 µg/gDW จากตัวอยางสาหรายท่ีเลี้ยงในอาหารสูตร BBM ซ่ึง
มากกวาอาหารสูตร HSM ถึง 9 เทา จากการทดลองเพ่ิมเติมทําใหทราบวา การเปลี่ยนสีของเสนสายสาหรายท่ีเกิดขึ้นมี
สาเหตุมาจากการท่ีอาหารสูตร BBM และ Bristol นั้นมีโซเดียมไนเตรท (NaNO3) เปนแหลงของไนโตรเจนซ่ึงตางไปจาก
อาหารสูตร HSM ท่ีมีแหลงของไนโตรเจนเปนแอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) ซ่ึงเสนสายสาหรายท่ีเลี้ยงในอาหารสูตรนี้จะ
มีสีเขียวเสมอ ประกอบกับเม่ือเปรียบเทียบมวลชีวภาพของสาหรายท่ีไดจากการเลี้ยงในอาหารท่ีตางกัน พบวา HSM 
สงเสริมใหเกิดมวลชีวภาพของสาหราย Cephaleuros ไดมากกวาอาหารสูตร BBM และ Bristol ถึง 6 และ 7 เทา 
ตามลําดับ จากผลการทดลองดังกลาว เปนไปไดวาสาหราย Cephaleuros สามารถใชแอมโมเนียมคลอไรดเปนแหลง
ไนโตรเจนไดดีกวาโซเดียมไนเตรท และเม่ือสาหรายขาดแคลนไนโตรเจนจึงตอบสนองสภาวะเครียดดวยการสรางและ
สะสมเบตาแคโรทีน เม่ือทําการวิเคราะหคาการเปนสารตานอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหรายดวยวิธี DPPH assay 
พบวา สาหรายท่ีเลี้ยงในอาหารสูตร BBM มีคาความเปนสารตานอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด โดยมีคาท่ีแสดงในรูปของ EC50 อยู
ท่ี 1.40 mg/ml ผลการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลยืนยันถึงการปรากฏของโรคพืชท่ีเกิดจากสาหราย Cephaleuros ใน
ประเทศไทยอยางเปนทางการ อีกท้ังนําเสนอขอมูลทางชีววิทยาหลายประการท่ีสามารถใชในการระบุถึงสาหรายกอโรค
สกุลนี้เบ้ืองตนได รวมถึงขอมูลวิธีการแยกเพาะเลี้ยงสาหรายจากตัวอยางพืชติดเชื้อ และการศึกษาในครั้งนี้นับเปนการ
คนพบแหลงเบตาแคโรทีนแหลงใหมจากธรรมชาติพรอมกับพบวาสารสีชนิดนี้สามารถกระตุนใหสรางเพ่ิมขึ้นดวย
ความเครียดจากการขาดไนโตรเจน 
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  KEMISSARA RATTANAPAIBOONKIT:  ISOLATION AND CAROTENOID INVESTIGATION OF THE 
PLANT PATHOGENIC ALGA, CEPHALEUROS. THESIS ADVISOR: THANYANAN WANNATHONG, Ph.D. 116 
PP. 

Cephaleuros is a genus of green algae (Trentepohliaceae, Chlorophyta) that causes algal leaf 
spots or algal red rust disease in several higher plants. In Thailand, however, there are very few 
reports or studies about this alga. This research aimed to start the investigation of plant pathogenic 
algae by isolation, identification and cultivation including pigment analysis particularly ß-carotene. 
Algal samples were obtained from Nakhon Pathom province and Samut Sakhon province. Symptoms 
of algal spots were found in 6 host plants namely; pomelo, lime, and guava, as well as disk staghorn, 
mast tree and pomerac. The lesions found only on the surface of all infected leaves appeared to 
have similar characteristics, which are usually circular, raised and velvet colonies. These algal 
infections were visible as orange-rusty coloured patches. In addition, microscopic morphologies i.e. 
thallus, reproductive structure and degree of tissue damage, identified all samples as Cephaleuros 
virescens.  Partial analysis of 18S rRNA gene sequences also indicated that all 6 unialgal isolates 
attained under laboratory condition are the green algae genus Cephaleuros.  

Algal isolation of infected leaf samples was initially performed in autotrophic condition using 
HSM medium to obtain unialgal cultures. During the isolation process, the algal cultures had mainly 
been hindered by fungal contamination. This problem was solved by repeated subculturing. 
Subsequently, after transferring all Cephaleuros isolates to BBM and Bristol liquid medium, the 
growing algal filaments were found to develop into a deep orange colour. Algal pigment analysis 
using High Performance Liquid Chromatography (HPLC) revealed that all the orange-coloured algal 
samples synthesized and accumulated only ß-carotene as the main pigment. The BBM culture 
revealed the highest ß-carotene content up to 26.40 µg /gDW, 9-fold higher than HSM cultures. 
Further investigation uncovered that the orange algal filament resulted from sodium nitrate (NaNO3), 
a nitrogen source in BBM and Bristol medium whereas the HSM medium containing ammonium 
chloride (NH4Cl) generally gives a green filament algal culture. A comparison of biomass production 
showed that the highest biomass was achieved from the HSM culture; they were 6 and 7-fold higher 
than those obtained from BBM and Bristol mediums, respectively. It is, therefore, assumed that 
Cephaleuros can utilize NH4Cl as a nitrogen source better than NaNO3. On the other hand, a 
limitation of nitrogen source triggered the alga to accumulate ß-carotene in response to the nitrogen 
starvation stress. Antioxidant activity of algal crude extracts was determined by DPPH assay. The 
results indicated that BBM cultures had the highest antioxidant activities, expressed as EC50 1.40 
mg/ml. This research confirmed the existence of plant diseases caused by parasitic alga Cephaleuros 
in Thailand and offered the biological information for its identification including basic information for 
the isolation and cultivation of this parasitic alga from infected plant samples. This study also 
discovered a new natural ß-carotene source and that nitrogen starvation stress enhances ß–carotene 
production in the algal culture.  
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน ซึ่งไมอาจจะนํามา
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ลุลวง อีกท้ังยังชวยปรับปรุง แกไขขอบกพรองตางๆ ของวิทยานิพนธดวยความเอาใจใสทุกข้ันตอน
อยางดียิ่ง เพื่อใหการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ออกมาสมบูรณท่ีสุด นอกจากนี้อาจารยยังส่ังสอนและให
ขอคิดเกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน รวมไปถึงประสบการณในการทํางานท่ีไมเคยมีมากอนใน
หองเรียน มีหลายครั้งท่ีลูกศิษยมักตัดสินใจทําอะไรดวยตนเอง แลวเกิดความผิดพลาด อาจารยก็ได
กรุณาส่ังสอน และใหโอกาสแกตัวเสมอมา ผูวิจัยตระหนักถึงความต้ังใจจริงและความทุมเทของ
อาจารย จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้  

 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง นส. จิราภรณ พิมพภูมี และศูนยเครื่องมือ

กลาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีใหความกรุณาในการใชเครื่อง HPLC ในการตรวจ
วิเคราะหรงควัตถุ และใหความดูแลชวยเหลือจนสวนหนึ่งของงานวิจัยช้ินนี้สําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
ไดอยางราบรื่น นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. กุลนาถ อบสุวรรณ ท่ีใหความกรุณาเปนประธาน
ในการสอบวิทยานิพนธ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. จีรพร เพกเกาะ ท่ีใหความกรุณาเดินทางมาเปน
ผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธฉบับนี้ และผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคพิศิษฐ เทพสิทธา ผูเปน
กรรมการในการสอบอนุมัติหัวของานวิจัย อีกท้ังยังใหคําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคของการแยกเช้ือ
สาหรายกอโรคออกจากใบพืชเปนอยางดี และขอขอบคุณ คุณณรงค สามงามนิ่ม ท่ีคอยชวยจัดหา
และอํานวยความสะดวกในการใชสารเคมีและอุปกรณตางๆ ในหองปฏิบัติการดวยความเต็มใจ 

 
ขอขอบคุณ นางสาวปลดา เชิดชูเกียรติศักด์ิ ท่ีเปนเพื่อนรวมทํางานวิจัยและท่ีคอยฟนฝา 

อุปสรรค รับฟงและใหกําลังใจในการทํางาน ตลอดจนแลกเปล่ียนความรู คําปรึกษา และมีสวน
ชวยเหลือในการตรวจทานวิทยานิพนธเลมนี้จนกระท่ังสําเร็จลุลวงไดดวยดี  

 
ขอขอบคุณทุนโบราณคดีทัศนาจรของบัณฑิตวิทยาลัย และทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินงบประมาณแผนดิน ท่ีใหโอกาสพรอมท้ังทุนการศึกษา 
สําหรับการศึกษาวิจัยจนผลงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวง 

 
อนึ่ง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนสําหรับผูสนใจอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดี

ท้ังหมดนี้ใหแกเหลาคณาจารยท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูท่ี
เกี่ยวของ และขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แดบิดา มารดา ท่ีอยูเบ้ืองหลังในความสําเร็จ ท่ีไดให
ความชวยเหลือสนับสนุนในเรื่องของทุนทรัพย และผูมีพระคุณทุกทานท่ีไมอาจกลาวไดท้ังหมด 
สําหรับขอบกพรองตางๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น ผูวิจัยขอนอมรับผิดแตเพียงผูเดียว และยินดีรับฟงคําแนะนํา 
เพื่อท่ีจะเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญ 

ปญหาหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับเกษตรกรผูเพาะปลูกพืช นอกจากปญหาจากตนทุนทางการเกษตร
ท่ีเกิดจาก ปุย ยากําจัดวัชพืช และแมลงศัตรูพืช ท่ีมีราคาสูงข้ึนแลว โรคพืชก็ยังเปนอีกหนึ่งปญหา
สําคัญสําหรับเกษตรกร เนื่องจากโรคพืชนั้นสามารถกอใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตท้ังทางดาน
ปริมาณและคุณภาพ  ยิ่งไปกวานั้นหากพืชมีการติดเช้ืออยางรุนแรงยอมสงผลกระทบตอตนพืช
โดยตรง อาจทําใหตนพืชออนแอลงและตายได  ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกษตรกรผูเพาะปลูกจําเปนตองหา
วิถีทางในการปองกันและกําจัดโรคพืชเพื่อไมใหเกิดความเสียหายกับผลผลิตควบคูไปกับการเพาะปลูก
พืชตามปกติ โดยเช้ือสาเหตุของโรคพืชท่ีพบไดท่ัวไปมักเกิดจากเช้ือราและแบคทีเรีย เชน โรคราสนิม 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากเช้ือรา Puccinia sorghi (Stein, 2011, Zitter, 1987) หรือโรคแคงเกอร (canker) 
ท่ีมีเช้ือสาเหตุเปนเช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas campestris  (Bashan et al., 1985) โดยโรคพืช
ท่ีกลาวมานี้มีรายงานการแพรระบาดของโรคไปมากกวา 50 ประเทศท่ัวโลก การติดเช้ือท้ังสองโรค
ดังกลาวมักกอใหเกิดความเสียหายรุนแรงแกตนพืช อีกท้ังยังสามารถเกิดโรคไดกับทุกสวนของตนพืช 
ทําใหตนพืชทรุดโทรม ใบรวง ผิวของผลผลิตไมสวยงาม  

สาหรายเปนจุลินทรียท่ีสามารถกอใหเกิดโรคแกพืชไดเชนกัน โรคพืชท่ีเกิดจากสาหรายท่ีพบ
ไดบอยไดแก โรคท่ีเกิดจากสาหรายกอโรคในสกุล (genus)  Cephaleuros  ท่ีเปนเช้ือสาเหตุของ 
โรคใบจุดสาหราย หรือบางครั้งเรียก โรคจุดสาหราย โรคจุดสาหรายสนิม โรคใบจุด (พรพิมล, 2549, 
ขจรศักด์ิ, 2554) ซึ่งโรคท่ีกลาวมานี้ตรงกับช่ือโรคภาษาอังกฤษท่ีเรียกวา Algal leaf spot  (Han et 
al., 2008) หรือ Algal red rust disease (Nelson, 2008) โดยสวนใหญมักพบการติดเช้ือของโรคใบ
จุดสาหรายท่ีบริเวณใบมากกวาบริเวณอื่นๆ ของพืช ซึ่งการติดเช้ือท่ีใบจะสงผลโดยตรงทําใหบดบัง
พื้นท่ีในการสังเคราะหแสงของพืช หรือในกรณีท่ีเกิดการติดเช้ือรุนแรงเปนระยะเวลานาน ตนพืชจะ
แสดงอาการทรุดโทรม เปลือกแตกรอน ตนแคระแกร็น ใบรวง การเจริญเติบโตชะงัก และผลผลิต
ลดลง (Brown, 2013) ท้ังนี้มีรายงานวาสาหรายสกุลนี้สามารถกอโรคไดกับพืชไดหลากหลายเกือบ 
300  ชนิด ในประเทศไทยมีรายงานการพบโรคใบจุดสาหรายในพืชเศรษฐกิจ เชน สมโอ มะนาว ชา 
มะมวง พุทรา ลําไย และล้ินจ่ี (พรพิมล, 2549, ขจรศักด์ิ, 2554, บูรณี, 2550, วิชชา, 2543, นิพนธ, 
2553)  จากการสืบคนท้ังเว็บไซตของสวนราชการทางดานการเกษตรโดยตรง เชน เว็บไซตกรม
สงเสริมการเกษตร พบรายงานอุบัติการณของโรคใบจุดสาหราย (disease incidence) ในประเทศ
ไทยอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามจากการติดตามคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลเหลานั้น ผูวิจัยพบวามี
เพียงการรายงานขอมูลเบ้ืองตนของโรคใบจุดสาหราย โดยมีการกลาวถึงพืชเจาบาน (host plant)
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อาการคราวๆของโรค พื้นท่ีท่ีพบการระบาดของโรค และวิธีการแกไขหรือกําจัดโรคแบบท่ัวๆ ไป
เทานั้น แตไมปรากฏรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคหรือเช้ือกอโรคกลุมนี้อยางเปนทางการใน
ประเทศไทยแตอยางใด ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาขอมูลทางชีววิทยาของสาหรายท่ี
เปนเช้ือสาเหตุกอโรคใบจุดสาหราย โดยวางแผนท่ีจะทําการวิเคราะหชนิดของสาหรายกอโรคท่ีพบ
จากการสํารวจพื้นท่ีการเกษตรในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร ผานการวิเคราะหลักษณะทาง
สัณฐานวิทยารวมกับขอมูลทางอณูชีววิทยา รวมไปถึงการแยกเพาะเล้ียง และศึกษารงควัตถุท่ีพบใน
สาหรายกอโรค โดยคาดหวังวาผลการศึกษาท่ีไดรับจะสามารถเปนขอมูลทางวิชาการใหกับเกษตรกร
และผูท่ีสนใจเกี่ยวกับดานนี้นําไปใชประโยชนในสวนท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตอง รวมไปถึงเปน
จุดเริ่มตนของการศึกษาวิจัยสาหรายกอโรคพืชในประเทศไทยตอไป 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อสํารวจและเก็บตัวอยางเช้ือสาหรายกอโรคใบจุดสาหราย 
2. เพื่อบงช้ีและจําแนกชนิดของสาหรายกอโรคสกุล Cephaleuros  
3. เพื่อแยกเพาะเล้ียงสาหรายสกุล Cephaleuros จากตัวอยางพืชท่ีติดโรคใบจุดสาหราย 
4. เพื่อศึกษารงควัตถุ โดยเฉพาะเบตาแคโรทีนในสาหรายกอโรคสกุล Cephaleuros 

  

ขอบเขตการศึกษา 

 ทําการเก็บตัวอยางใบพืชท่ีพบการติดเช้ือโรคใบจุดสาหรายในจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สมุทรสาคร อยางนอย 5 สกุลของพืช จากนั้นทําการแยกและเพาะเล้ียงสาหรายกอโรคสกุล 
Cephaleuros จากตัวอยางใบพืชติดเช้ือดังกลาวใหไดเปนชนิดเด่ียว (unialgal culture) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบชนิดของอาหารเล้ียงเช้ืออยางนอย 3 ชนิด ท่ีเหมาะสมกับการเจริญและการสรางมวล
ชีวภาพของสาหรายในอาหารเล้ียงเช้ืออยางนอย 3 ชนิด รวมไปถึงศึกษาการศึกษาชนิดและปริมาณ
ของแคโรทีนอยดในสาหรายสกุล Cephaleuros  
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การใชอักษรยอ 

คําศัพท        อักษรยอ 
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl    DPPH 
basic local alignment search tool   BLAST 
bold's basal medium      BBM 
concentration      conc 
dry weight      DW 
gram       g 
half maximal effective concentration   EC50 
hight salt medium     HSM 
high performance liquid chromatography  HPLC 
internal transcribed spacer    ITS 
liter        l 
microgram      µg 
micrometer      µm  
microliter      µL 
milligram      mg 
millimeter       mm 
milliliter       ml  
nanometer      nm 
national center for biotechnology information NCBI 
polymerase chain reaction    PCR 
ribosomal RNA      rRNA 
ribulose-bisphosphate carboxylase gene  rbcL 
thin layer chromatography    TLC 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. ปญหาโรคพืชในประเทศไทย 

มนุษยนําพืชผลทางการเกษตรมาใชในการดํารงชีวิตท้ังทางตรงและทางออม เชน นํามาใช
เปนอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีพักอาศัย ยารักษาโรค หรือนํามาเปนวัตถุดิบเพื่อใชประโยชนในระดับ
อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมการทําเครื่องด่ืมแอลกอฮอล เช้ือเพลิงชีวภาพ (Burton and 
Fincher, 2014)  ในขณะเดียวกันนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน พืชผลทางการเกษตรมักประสบปญหา
ผลผลิตตกตํ่าเนื่องจาก แมลงศัตรูพืช วัชพืช และจากเช้ือจุลินทรียกอโรค ไมวาจะเปนเช้ือรา หรือ
แบคทีเรีย (Campbell and Madden, 1990) ท่ีเปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีกอใหโรคตางๆ กับพืช โดยจะ
เรียกลักษณะอาการของพืชท่ีผิดไปจากปกติวา “โรคพืช” 

จากคํานิยามของ Pal และ Gardener (2006) โรคพืช หมายถึง สภาวะท่ีตนพืชมีการทํางาน
ท่ีผิดปกติจนมีผลเสียหายตอพืช โดยท่ัวไป โรคพืชแบงได 2 ประเภทตามสาเหตุหลักของการเกิดโรค 
ไดแก โรคท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวิต (Biotic pathogen) และโรคท่ีเกิดจากส่ิงไมมีชีวิต (Abiotic pathogen) 
โดยโรคท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวิตนั้นจะถูกเรียกวา โรคติดเช้ือ เกิดจากกลุมจุลินทรียท่ีมีขนาดเล็กเขาสูพืช
และทําลายเนื้อเยื่อพืช เชน เช้ือรา แบคทีเรีย ไวรัส ซึ่งเช้ือกอโรคพืชเหลานี้สามารถแพรกระจาย
ติดตอจากพืชสูพืชไดคลายกับเช้ือกอโรคของคนและสัตว การมีชีวิตของเช้ือสาเหตุของโรคเหลานี้บน
ตนพืชทําใหอาการผิดปกติทางสรีระของตนพืช อาทิ ใบจุด ตนเห่ียว ใบดาง ผลเนา ตนพืชตาย แคระ
แกร็น รากเนา เปนตน  

ส่ิงมีชีวิตท่ีพบวาเปนสาเหตุของโรคพืช ไดแก แมลงศัตรูพืช ไสเดือนฝอย และจุลินทรียชนิด
ตางๆ (Vanderplank, 2012) ซึ่งส่ิงมีชีวิตกลุมหลังนี่เองท่ีนับไดวาเปนสาเหตุสําคัญของโรคพืชท่ีสราง
ความกังวลใหแกเกษตรกรคอนขางมาก เนื่องจากจุลินทรียหลายชนิดสามารถแพรระบาดไดอยาง
รวดเร็ว รุนแรง และสรางความเสียหายไดเปนบริเวณกวาง (Fry, 2012) ตัวอยางจากประวัติศาสตรท่ี
มีการบันทึกไว อาทิ ความอดอยากครั้งใหญในประเทศไอรแลนดในป ค.ศ. 1845 (O'Neill, 2010) ท่ี
เกิดข้ึนเมื่อเช้ือรา Phytophthora infestans กอโรคใบไหมในมันฝรั่ง (Potato blight หรือ late 
blight) นอกจากนี้แลววิกฤติการณการสูญเสียผลผลิตมันฝรั่งจากเช้ือจุลินทรียชนิดเดียวกันยังไดพบ
การบันทึกอีกครั้งในประวัติศาสตรของยุโรปในป ค.ศ. 1846 ในประเทศสกอตแลนดกอใหเกิดความ
เสียหายรุนแรงสงผลตอคนท้ังประเทศเชนเดียวกัน 
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Vidaver และ Lambrecht (2004) ไดกลาวไววา เช้ือจุลินทรียนับไดวาเปนสาเหตุของโรค
พืชท่ีสรางความเสียหายใหแกพืชผลมากท่ีสุด เนื่องจากเช้ือจุลินทรียสามารถแพรระบาดจากจุดหนึ่ง
ไปอีกจุดหนึ่งและจุดอื่นๆ ตอไปไดดี ไมวาจะเปนการติดไปกับซากพืชท่ีเปนโรค เมล็ด ทอนพันธุ ดิน 
ปุยคอก วัสดุปลูกตางๆ หรือแมลงพาหะ รวมไปถึงอับสปอรของจุลินทรียท่ีสามารถแพรกระจายไปกับ
น้ําและปลิวไปกับลมไดดี จึงเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคพืชแบบโรคติดเช้ือซ้ําและระบาดข้ึนภายหลังได  
ตัวอยางโรคพืชท่ีเกิดจากจุลินทรียท่ีพบไดบอย ไดแก โรคท่ีเกิดจากเช้ือรา เชน โรคราแปง โรคราเขมา
ดํา โรคใบไหมมันฝรั่ง โรคแอนแทรกโนส (Arauz, 2000) โรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส เชน โรคใบดางออย 
(García-Arenal et al., 2001) ซึ่งเช้ือจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุของโรคพืชเหลานี้กอใหเกิดความเสียหาย
ท่ีรุนแรง จึงทําใหเกษตรกรผูเพาะปลูกจําเปนตองหาวิถีทางในการปองกันและกําจัดเช้ือกอโรคท่ีจะ
เกิดข้ึน เพื่อลดการสูญเสียอันเกิดจากโรคพืชกอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต  

จากท่ีกลาวมาขางตนเกี่ยวกับโรคพืช จะเห็นไดวาสามารถแบงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโรคพืช
ออกเปน 2 สวน คือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยตรงตอพืชและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอเกษตรกรผูเพาะปลูก 
โดยผลกระทบทางตรงตอพืชดังจะเห็นไดจากการท่ีโครงสรางและหนาท่ีตางๆ ของเนื้อเยื่อพืชเกิดการ
เปล่ียนแปลงอันเกิดจากการติดเช้ือของโรค เชน การท่ีมีรอยโรคพืชเกิดข้ึนบนสวนตางๆ ของพืชเจา
บานแลวบดบังพื้นท่ีในการสังเคราะหแสง การลําเลียงน้ําและอาหารของพืชถูกขัดขวาง หรือการท่ี
สวนตางๆ ของพืชถูกเช้ือจุลินทรียทําลายอยางตอเนื่อง (Homdork and Beck, 2000) ยิ่งไปกวานั้น
หากอาการของโรคมีความรุนแรงมากข้ึนมักสงผลใหพืชแสดงความผิดปกติใหเห็นภายนอกได เชน ลํา
ตนเกิดการแคระแกร็น ใบหงิก ใบมีจุด ขอบใบไหม มีบาดแผลท่ีเกิดจากการติดเช้ือซึ่งอาจเปนจุดท่ีทํา
ใหเกิดการติดเช้ือชนิดอื่นไดงายข้ึน/เพิ่มมากข้ึน และอาจทําใหตนพืชตายในท่ีสุด  

นอกจากท่ีกลาวมาแลว โรคพืช ยังสงผลกระทบทางออมตอเกษตรกรผูเพาะปลูก โดยเมื่อพืช
ไดรับความเสียหายจากโรคพืชท่ีเกิดข้ึน ทําใหเกษตรกรจําเปนตองใชสารกําจัดศัตรูพืชเพื่อลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งกอใหเกิดปญหาสารเคมีตกคางเนื่องจากมีการใชสารกําจัดแมลงศัตรูพืชใน
ปริมาณเกินกําหนด เปนเหตุใหเช้ือจุลชีพเกิดการด้ือยา มีการรุกรานของศัตรูพืช หรือเช้ือโรคพืชชนิด
ใหมปรากฏอยูบอยครั้ง (Chakraborty and Newton, 2011) ยิ่งไปกวานั้น เมื่อพิจารณาถึง
ผลกระทบของโรคพืชตอปญหาในดานการคาและการสงออกจะพบวา พืชท่ีมีการติดโรคจะไดรับ
ผลกระทบตอราคาของผลผลิตทางการเกษตรใหตํ่าลงตามระดับของคุณภาพผลผลิตท่ีไมไดตาม
มาตรฐานและสงผลตอเนื่องใหปริมาณการผลิตโดยรวมของสินคาลดลงตามไปดวย ซึ่งจากปญหาท่ี
กลาวมานี้ยอมทําใหเกษตรกรมีรายไดท่ีนอยลง หากผลผลิตทางการเกษตรนั้นเปนสินคาท่ีมีการซื้อ
ขายกันระหวางประเทศ ซึ่งการท่ีคุณภาพและปริมาณการผลิตท่ีลดลงยอมสงผลในทางลบในระดับ
กวาง รวมไปถึงอาจสงผลใหโรคพืชท่ีติดไปกับสินคาสามารถแพรระบาดไปสูสถานท่ีแหลงใหมใน
ตางประเทศได (Fry, 2012) นอกจากนี้ในบางประเทศอาจถือโอกาสใชเปนเครื่องมือกีดกันทางการคา
รูปแบบใหมดวยการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช ดังนั้นจะเปน
การดีหากมีการศึกษาถึงเช้ือสาเหตุของโรคโดยตรง เพื่อท่ีจะสามารถนํามาใชแกไขปญหาในดานของ
โรคพืชท่ีเกิดข้ึนเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอเกษตรกรและผลผลิตทางดานการเกษตร 
(McMaugh, 2008)   



6 
 

 
 

จากรายงานการสํารวจโรคพืชภายในประเทศไทยท่ีผานมา พบขอมูลท่ีนาสนใจวา นอกจาก
จุลินทรียกลุมท่ีเปนท่ีรูจักกันอยางดีท่ีไดกลาวมากอนหนานี้แลว สาหรายนับเปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กอีก
กลุมท่ีสามารถกอใหเกิดโรคกับพืชได หากแตไดรับการกลาวถึงนอยมาก สาหรายหลายชนิดมีการ
ดํารงชีวิตแบบปรสิต มีชีวิตและเพิ่มจํานวนบนพืชจนกระท่ังกอใหเกิดความเสียหายแกพืชและเนื้อเยื่อ
ของพืช  โดยสามารถพบรายงานของการแพรระบาดของโรคพืชและความเสียหายท่ีเกิดจากสาหราย
ไดในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด  โรคพืชท่ีเกิดจากสาหรายและไดรับการกลาวถึงบอยครั้ง ไดแก โรคใบ
จุดสาหราย โรคสาหรายจุดสนิม โรคจุดสนิม ซึ่งช่ือเรียกในภาษาไทยท่ีแตกตางกันนี้ เมื่อสืบคนถึง
สาหรายท่ีเปนเช้ือสาเหตุพบวาเกิดจากสาหรายกอโรคชนิดเดียวกันคือ Cephaleuros spp. 
(Mutiara et al., 2015, Sunpapao et al., 2015a)  

อยางไรก็ตาม จากการคนควาและรวบรวมขอมูลพบวา การศึกษาสาหรายกอโรคชนิดนี้อยาง
เปนทางการในประเทศไทยยังมีนอยมากและขาดการรายงานอยางตอเนื่อง (Mutiara et al., 2015, 
Sunpapao et al., 2015a) โดยเอกสารท่ีพบสวนมากเปนการรายงานลักษณะของโรคจาก
นักวิชาการทองถ่ินตามเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งไมไดรับการตีพิมพอยางเปน
ทางการ อยางไรก็ตาม ความถ่ีของการสํารวจพบโรคใบจุดสาหรายและความเสียหายท่ีเกิดโรคแก
พืชผลทางการเกษตรนั้นนับไดวาอยูระดับท่ีนากังวล อีกท้ังยังสามารถพบกระจายไดในทุกภาคของ
ประเทศไทย (คนึงนิตย และคณะ, 2527, นิพนธ, 2531, พรพิมล และคณะ, 2550, อุดร และคณะ, 
2550) ประกอบกับขอมูลท่ีผูวิ จัยไดประสบดวยตัวเองเมื่อครั้งทําการสํารวจเบ้ืองตนในพื้นท่ี
การเกษตรจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยพบอาการของโรคท่ีมีลักษณะมีจุดข้ึนบนใบพืชและกิ่ง สีสมคลายสี
สนิม ลักษณะผิวรอยโรคฟู ซึ่งอาการของโรคตรงกับรายละเอียดของโรคใบจุดสาหรายท่ีไดบรรยายไว
ในเอกสารจากนักวิชาการเกษตรของไทยและวารสารของตางประเทศ และเมื่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมกับเกษตรกรท่ีเปนเจาของพื้นท่ีเกษตรไดรับขอมูลวา เกษตรกรพบอาการของโรคดังกลาวได
บอยครั้ง แตเนื่องจากอาการของโรคท่ีปรากฏไมรุนแรงจึงไมไดใหความสําคัญ ยิ่งไปกวานั้นเกษตรกร
สวนมากไมแนใจถึงสาเหตุของอาการดังกลาวท่ีพบในพืชและไมทราบวาสาหรายสามารถกอโรคกับพืช
ได โดยสวนใหญคาดเดาดวยความเขาใจท่ีผิดวาโรคใบจุดสาหรายนี้มีเช้ือสาเหตุมาจากเช้ือรา เนื่อง
ดวยลักษณะของรอยโรคและช่ือเรียกของโรคท่ีมีความคลายคลึงกับโรคราสนิมท่ีมีเช้ือสาเหตุคือเช้ือรา 
จากการสํารวจยังพบอีกวา เกษตรกรหลายรายท่ีประสบปญหาการติดเช้ือโรคใบจุดสาหรายอยาง
รุนแรง อันไดแก พบรอยโรคกระจายท่ัวพืช ท้ังสวนของใบและกิ่ง ในปจจุบันวิธีการกําจัดโรคใบจุด
สาหรายท่ีมีการรายงานคือการใชยากําจัดรา carbendazim (Ramya et al., 2013) ในขณะท่ีขอมูล
ท่ีมีในประเทศไทย เชน จากเว็บไซตกระทรวงการเกษตรและสหกรณ กลาวถึงการใช copper 
oxychloride ฉีดพนใหท่ัว หรือการพนยากําจัดเช้ือรา contaf ท่ีพบวาสามารถปองกันการเกิดโรคใบ
จุดสาหรายไดประมาณ 59.6- 63.4 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนการใชสารเคมีท่ีผิดตอการกําจัดเช้ือกอโรค 
และนําไปสูการใชสารเคมีในปริมาณท่ีมากเกินไปและผิดจุดประสงค  
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2. โรคใบจุดสาหราย 

โรคใบจุดสาหราย คือ โรคพืชท่ีเกิดจากสาหรายในสกุล Cephaleuros ซึ่งมีรายงานการพบ
โรคชนิดนี้ไดในหลายภูมิภาคของโลกรวมถึงประเทศไทยภายใตช่ือเรียกท่ีแตกตางกัน เชน โรคจุดสนิม 
โรคใบจุดสนิม โรคใบจุดสาหราย (ตารางท่ี 2-1) โดยสวนมากในประเทศไทยสามารถพบโรคใบจุด
สาหรายในพืชท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีความช้ืนสูงทางภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศ เชน ทุเรียน 
ลําไย ปาลมน้ํามัน (บูรณี, 2550, วิชชา, 2543) รวมไปถึงพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดอื่น เชน พุทรา 
มังคุด มะมวง ฝรั่ง ล้ินจ่ี สมโอ และมะนาว (บูรณี, 2011, พรพิมล, 2549) และจากประสบการณตรง
ของผูวิจัยยังพบอีกวา สาหรายชนิดนี้ยังสามารถกอโรคไดกับชมพูมะเหมี่ยว เฟนชายผาสีดา และ
อโศกอินเดียอีกดวย จากท่ีกลาวมาขางตนนี้จะเห็นไดวา พบการแพรระบาดของโรคนี้ไดในพื้นท่ี
เพาะปลูกหลายภาคสวนของประเทศไทย อีกท้ังยังสามารถกอโรคไดกับพืชหลายหลายชนิด 
โดยเฉพาะกลุมพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ และเมื่อเทียบกับการศึกษาสาหรายใน
ดานของการนํามาใชประโยชนแลวนั้นการศึกษาสาหรายกอโรค Cephaleuros ไดรับความสนใจนอย
มาก  

 
รูปท่ี 2-1 อาการของโรคใบจุดสาหรายบนพืชเจาบาน 
ก) ใบแมกโนเลีย (Tmethyl, 2013); ข) ใบอะโวคาโด (Nelson, 2012) 

อาการของโรคใบจุดสาหรายในระยะเริ่มแรกจะมองเห็นลักษณะการติดเช้ือเปนจุดขนาดเล็ก
สีเทาออนปนเขียว ซึ่งตอมาจุดท่ีเปนโคโลนีของสาหรายนี้จะขยายขนาดข้ึนและเปล่ียนเปนสีสม หรือ
สมแดงท่ีคลายสีของสนิมเหล็ก ผิวหนาโคโลนีมีลักษณะฟู นุมมือคลายกํามะหยี่ (Nelson, 2008) ท่ีจะ
เห็นไดชัดเจนดังแสดงในรูปท่ี 2-1 โดยเสนสายของสาหรายจะเจริญเติบโตชอนไชผานช้ันผิวนอกสุด
ของใบพืช (cuticle) ลงไปสูช้ัน epidermis ของพืชเจาบาน (Brooks, 2004) การติดเช้ือท่ีบริเวณใบ
พืชจะสงผลโดยตรงทําใหพืชมีพื้นท่ีในการสังเคราะหแสงลดลงและอาจทําใหเซลลของพืชใน 
ช้ัน epidermis ตายในท่ีสุด (Brooks, 2004) และจากการรวบรวมขอมูลพบวาสวนของพืชท่ีมักพบ
อาการของโรคใบจุดสาหรายไดบอยท่ีสุด คือ บริเวณใบ 
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จากการสืบคนรายงานการอุบัติของโรค (Disease incidence) Holcomb (1986) ได
รายงานไววาสามารถพบการแพรระบาดของโรคใบจุดสาหรายไดในพื้นท่ีท่ีมีสภาพอากาศแบบเขตรอน
และรอนช้ืน (Tropical & Subtropical) โดยพบขอสังเกตท่ีนาสนใจ คือ มักมีรายงานการเกิดโรคใบ
จุดสาหรายในพื้นท่ีท่ีมีแสงแดดจัด ดังจะเห็นไดจากจากรายงานของ Nelson (Nelson, 2008) ท่ี
กลาวถึงการพบสาหรายกอโรคสกุล Cephaleuros ในหมูเกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพบ
การติดเช้ือบนตนแมคโนเลีย (รูปท่ี 2-1ก) อะโวคาโด (รูปท่ี 2-1ข) และฝรั่ง ซึ่งการเขาทําลายของเช้ือ
กอโรคนี้มีความสําคัญตอการสูญเสียผลิตผลของพืชเศรษฐกิจสําคัญในเขตรอนและเขตอบอุนเปน
อยางมาก อาทิเชน อะโวคาโด ปาลมน้ํามัน มะมวง ทุเรียน สมโอ เปนตน (Gokhale, 2012) 
นอกจากนี้ยังพบรายงานการเกิดโรคนี้ในรัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Holcomb, 1986)  
เฟรนชเกียนา ประเทศฝรั่งเศส ทวีปอเมริกาใต (Rindi and López-Bautista, 2008) ทวีปแอฟริกา
ตะวันตก (Deighton, 1936) แคริบเบียน (Phelps, 1986) บราซิล และฟลอริดาอีกดวย (Marlatt 
and Alffieri, 1981) 

 

รูปท่ี 2-2 แผนท่ีโลกแสดงบริเวณท่ีมีการรายงานการเกิดโรคใบจุดสาหราย 

นอกจากจะพบการกระจายของโรคใบจุดสาหรายในแถบทวีปอเมริกาและแอฟริกาแลว ยัง
ปรากฏการแพรระบาดของโรคใบจุดสาหรายในทวีปเอเชียในหลายประเทศเชนกัน ไดแก จีน (Liu et 
al., 2012) ญี่ปุน (Suto and Ohtani, 2009) เกาหลี (Han et al., 2008) อินเดีย (Ponmurugan 
et al., 2010) อินโดนีเซีย (Shivas et al., 1996) ลาว และเวียดนาม (Dell and Thu, 2008) 
สําหรับประเทศไทยมีรายงานการพบโรคใบจุดสาหรายอยูในหลายพื้นท่ีท่ัวประเทศ โดยพื้นท่ีท่ีพบ
รายงาน ไดแก ภาคใต เชน จังหวัด พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา (อนุรักษ และคณะ, 2558) 
นอกจากนี้ยังพบการแพรระบาดของโรคดังกลาวในแปลงปลูกของเกษตรกรจังหวัด ศรีสะเกษ 
นครนายก ปราจีนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม พิจิตร นครปฐม สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุราษฎร
ธานี และสงขลาอีกดวย (อุดร และคณะ, 2550) 
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สาหรายกอโรคชนิดนี้มีพืชเจาบาน หรือ host ท่ีหลากหลาย ผลจากการรวบรวมขอมูลชนิด
พืชเจาบานของสาหรายกอโรคพบวา มีพืชเจาบานของสาหราย Cephaleuros รวมกันมากกวา 128 
สกุล 287 ชนิด (ตารางท่ี 2-1) ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ อาทิเชน รัฐฟลอริดาและรัฐ
ลุยเซียนา ประเทศอเมริกา พบพืชท่ีมีการติดเช้ือสาหราย Cephaleuros ท้ังหมด 157 และ 145 
ชนิดตามลําดับ (Marlatt and Alffieri, 1981, Holcomb, 1986) รัฐเปรนัมบูกู ประเทศบราซิล พบ
พืชเจาบานท้ังหมด 214 ชนิด (Batista and Lima, 1949) กลุมของพืชเจาบานท่ีพบการติดโรค 
ใบจุดสาหรายนั้นพบต้ังแต เฟน ปรง ปาลม รวมไปถึงวัชพืชหลายชนิด แตพบการแพรระบาดของโรค
ในกลุมพืชท่ีมีทอลําเลียงมากท่ีสุด เชน มะมวง อะโวคาโด แมกโนเลีย ฝรั่ง สม (Holcomb, 1986, 
Chapman and Good, 1983) รวมถึงพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เชน ชา อยางไรก็ตามความถ่ีของการ
เกิดอุบัติการณของโรคนั้นแตกตางกันตามชนิดของพืช (Ramya et al., 2013, Hsieh, 1983, 
Joubert and Rijkenberg, 1971) 

 

รูปท่ี 2-3 วงจรการแพรกระจายของสาหราย Cephaleuros ในธรรมชาติ 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสาหรายกอโรคใบจุดสาหรายสกุล Cephaleuros นั้นมีการ
แพรระบาดไดในหลายทวีปท่ัวโลก และจากการคนควาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการแพรระบาดของโรค
โดยตรงคือ น้ําและลม ซึ่งเปนปจจัยท่ีเกิดจากสภาวะแวดลอมตามธรรมชาติ ท่ีชวยในการแพรกระจาย
อับสปอรท่ีภายในมี zoospores ไปกับลม หรือน้ําฝนในฤดูฝน (เชนเดียวกับการใชน้ําท่ีมี zoospore 
ปะปนรดไปยังบริเวณอื่นบนใบเดียวกันหรือบนใบอื่น) เนื่องจากวงจรชีวิตของสาหรายกอโรคชนิดนี้มี
การเจริญเติบโตและการสืบพันธุตามชวงฤดูกาล โดยจะเริ่มตนการแพรจะจายของโรคในชวงฤดูฝน 
เมื่ออับสปอรถูกพัดพาปลิวไปตามลม และน้ําฝนไปยังพืชตนอื่น (Suto and Ohtani, 2009, Nelson, 
2008) ตกลงบนพืชท่ีมีบาดแผล ก็จะทําให zoospore ท่ีอยูภายในอับสปอรเขาสูพืชไดงายยิ่งข้ึน 
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หลังจากนั้น สาหรายจะเขาเจริญลงสูช้ันใบพืชและเขาสูระยะ active stage ยังไมสามารถสังเกตเห็น
รอยโรคไดชัดเจน ตอมาจะเขาสูระยะ later stage ซึ่งจะมีการพัฒนาของทัลลัส (thallus) ในชวงฤดู
แลง กอนเขาสูระยะ reproductive ในชวงฤดูฝน โดยสรางโครงสรางของกานชูอับสปอร ท่ีมีอับ
สปอร (sporangium) ภายในอัสปอรบรรจุไปดวยซูโอสปอร (zoospore) ชูข้ึนไปในอากาศ (Brooks 
et al., 2015) สาหรายกอโรคสามารถสืบพันธุได 2 แบบ คือ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ทําไดโดย
การสราง gametes จากโครงสรางสืบพันธุท่ีสรางบริเวณปลายของเสนใย และการสืบพันธุแบบไม
อาศัยเพศ คือเริ่มจากการพัฒนากานชูอับสปอร (sporangiophore) ท่ีบริเวณทัลลัส และสราง 
zoospores ท่ีมีแฟลกเจลลาวายน้ําได หลังจากนั้นก็จะมีการปลดปลอย zoospores อีกครั้งในชวง
หนาฝน ดังแสดงในรูปท่ี 2-3 จากท่ีกลาวมาขางตนจึงพบวาโรคนี้มักมีการแพรระบาดมากในชวงฤดู
ฝน (Thompson and Wujek, 1997) หรือในแหลงท่ีมีความช้ืนสูงและมีการปลูกพืชอยูหนาแนน 
รวมถึงในบริเวณพื้นท่ีการเกษตรท่ีไมไดรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง (Han et al., 2008)  

เมื่อรวบรวมขอมูลของโรคใบจุดสาหรายจากหลายแหลงท้ังในประเทศและตางประเทศ ท้ัง
ขอมูลท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ พบช่ือโรคและชนิดของพืชเจาบานดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี  
2-1 และ 2-2 จากขอมูลจะเห็นไดวาพบพืชท่ีสามารถติดเช้ือโรคใบจุดสาหรายไดมากมายหลายชนิด 
แตในประเทศไทยยังมีรายงานการพบชนิดพืชท่ีเกิดการติดโรคใบจุดสาหรายไมมากนัก ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคใบจุดอยางสาหรายเปนจํานวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาในตางประเทศ อีกท้ังรายงานสวนมากจะเปนการกลาวถึงโรคนี้เพียงส้ันๆ ตามเว็บไซตท่ี
เกี่ยวกับขอมูลทางการเกษตรและโรคพืชเทานั้น 
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ตารางท่ี 2-1 วงศและชนิดของพืชเจาบานท่ีพบรายงานการเกิดโรคใบจุดสาหรายในประเทศไทย 

วงศ (Family) ชนิด (Species) ช่ือโรค เอกสารอางอิง 

Anacardiaceae Mangifera indica (มะมวง) ใบจุดสนิม ขจรศักด์ิ (2554) 

Calophyllaceae Calophyllum inophyllum 

(กระทิง) 

จุดสาหราย นิพนธ (2553) 

Fabaceae Acacia auriculiformis  

(อะคาเซีย) 

จุดสาหราย อนุรักษ และคณะ (2558) 

Gentianaceae Fagraea fragrans (กันเกรา) 

Cananga odorata (กระดังงา) 
จุดสาหราย นิพนธ (2553) 

Rhamnaceae Ziziphus jujuba (พุทรา) ใบจุดสาหราย พรพิมล (2549) 

Malvaceae Durio sp. (ทุเรียน) 

Theobroma cacao (โกโก) 

จุดสนิม 

จุดสาหราย 

บูรณี (2550) 

อนุรักษ และคณะ (2558) 

Rutaceae Citrus maxima (สมโอ) 

C. aurantifolia 

C. sinensis (สม) 

จุดสนิม 

จุดสาหราย 

ใบจุดสาหราย 

คนึงนิตย (2527) 

อนุรักษ และคณะ (2558) 

บูรณี (2550) 

Sapindaceae Dimocarpus longan (ลําไย) จุดสาหรายสนิม วิชชา (2543) 

Myrtaceae Psidium guajava (ฝรั่ง) ใบจุดสาหราย 

จุดสาหราย 

ธัญฐิติ (ไมระบุปท่ีเขียน) 

อนุรักษ และคณะ (2558) 
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ตารางท่ี 2-2 วงศและชนิดของพืชเจาบานท่ีพบรายงานการเกิดโรคใบจุดสาหรายในตางประเทศ 

วงศ (Family) ชนิด (Species) ช่ือโรค เอกสารอางอิง 

Acanthaceae Petalidium barlerioides 

Thunburgia grandiflora 

Algal leaf spot 
Marlatt และ Alfieri  
(1981) และ Gokhale 
และคณะ (2012) 

Anacardiaceae Anacardium occidentale 

Mangifera indica 

Metopium toxiferum 

Semecarpus anacardium 

Annonaceae Artabotrys hexapetalous 

Apocynaceae Carissa carandus 

Nerium oleander 

Aracaceae Aglaonema sp. 

Caryota urens 

Philodendron rediatum 

Bignoniaceae Dolichandrone spathacea 

Tabebuia pentaphylla 

Bixaceae Bixa orellana 

Caesalpiniaceae Saraca asoca 

Euphorbiaceae Excoecaria agallocha 

Bishofia javanica 
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ตารางท่ี 2-2 วงศและชนิดของพืชเจาบานท่ีพบรายงานการเกิดโรคใบจุดสาหรายในตางประเทศ (ตอ) 

วงศ (Family) ชนิด (Species) ช่ือโรค เอกสารอางอิง 

Fagaceae Quercus glauca 

Q. virginiana 

Algal leaf spot 

Marlatt และ Alfieri  

(1981) และ Gokhale 

และคณะ (2012) 

Gnetaceae Gnetum ula 

Lauraceae Cinnamomum camphora 

Persea americana 

P. americana 

Magnoliaceae Michelia champaca 

Magnolia pumila 

M. grandiflora 

Michelia figo 

Malvaceae Hibiscus tiliaceus 

Palmaceae Butia capitata 

Sabal palmetto 

Passifloraceae Passiflora edulis 

Polypodiaceae 

 

 

 

Cyrtomium falcatum 

Platycerium bifurcatum 

P. hillii 

P. vassei 
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จากการสืบคนโรคพืชท่ีมีเช้ือสาหรายเปนสาเหตุของโรคใบจุดสาหรายในประเทศไทย พบ

อาการของโรคท่ีสามารถสังเกตเห็นไดเดนชัดคือ การท่ีสาหรายกอโรคสรางโคโลนีท่ีมีลักษณะเปนจุด

และมีสีสมคลายสีของสนิมบนพืชเจาบาน (รูปท่ี 2-2) และคาดวาลักษณะดังกลาวนี้เองท่ีสัมพันธกับ

ช่ือโรคในภาษาไทยวา โรคใบจุดสาหราย (พรพิมล, 2549) หรือ โรคจุดสาหรายสนิม (วิชชา, 2543) 

ซึ่งลักษณะอาการมีความคลายคลึงกับช่ือโรคในภาษาอังกฤษท่ีเรียกวา algal leaf spot หรือ algal 

red rust disease (Nelson, 2008) โดยมีการระบุวาเช้ือสาหรายท่ีเปนสาเหตุหลักของโรค คือ 

สาหรายสีเขียวในสกุล Cephaleuros ท่ีมีลําดับอนุกรมวิธานดังนี้ (Juan M. López-Bautista, 

2002) 

ดิวิชัน (Division) Chlorophyta  
ช้ัน (Class) Ulvophyceae  

อันดับ (Order) Trentepohliales  
วงศ (Family) Trentepohliaceae  

สกุล (Genus) Cephaleuros  

การศึกษาเกี่ยวกับโรคใบจุดสาหรายเริ่มตนในประเทศแถบยุโรป (Thompson and Wujek, 
1997, Juan M. López-Bautista, 2002) จากนั้นจึงกระจายมายังประเทศแถบเอเชีย ผลการสํารวจ
ตัวอยางพืชท่ีเกิดโรคใบจุดสาหรายจากหลายทวีป พบวามีสาหราย Cephaleuros 2 ชนิดหลักท่ีกอ
ปญหาโรคพืช ไดแก Cephaleuros virescens และ Cephaleuros parasiticus (Marlatt and 
Alffieri, 1981, Rindi and López-Bautista, 2008, Phelps, 1986, Liu et al., 2012, Shivas et 
al., 1996, Han et al., 2008, Ponmurugan et al., 2010) ท้ังนี้มีรายงานการพบสาหรายกอโรค 
Cephaleuros ท้ังหมด 28 ชนิด ท่ีมีการบันทึกไวในฐานขอมูล Algaebase แตมีเพียง 17 ชนิด
เทานั้นท่ีไดรับการยืนยันดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Guiry and Guiry, 2015) ดังแสดงในตาราง
ท่ี 3 สวนในประเทศไทยเทาท่ีมีเอกสารปรากฏนั้นมีการกลาวถึงสาหรายกอโรค 5 ชนิด ไดแก 
Cephaleuros diffusus, C. expansa, C. karstenii, C. solutus และ C. virescens (อนุรักษ และ
คณะ, 2558) โดยชนิดท่ีมีการกลาวถึงบอยครั้งท่ีสุดคือ C. virescens (บูรณี, 2550, พรพิมล, 2549)  
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ตารางท่ี 2-3 ชนิดของสาหรายกอโรคสกุล Cephaleuros ท่ีมีการบันทึกในฐานขอมูล Algaebase 

ช่ือชนิด เอกสารอางอิง 

Cephaleuros albidus   

Cephaleuros minimus  

Cephaleuros mycoidea   

Cephaleuros laevis  

Cephaleuros parasiticus   

Cephaleuros solutus   

Karsten (1891) 

Cephaleuros aucubae  

Cephaleuros japonicus  

Cephaleuros microcellularis  

Suto และ Ohtani (Suto and 

Ohtani, 2009) 

Cephaleuros biolophus  

Cephaleuros diffusus  

Cephaleuros drouetii  

Cephaleuros expansa  

Cephaleuros expansus  

Cephaleuros parasiticus var. nana  

Cephaleuros pilosa  

Cephaleuros pilosus  

Cephaleuros tumidae-setae  

Cephaleuros villosus (D.L.Dilcher)  

Thompson และ Wujek 

(1997) 

Cephaleuros candelabrum  

Cephaleuros henningsii  

Cephaleuros karstenii   

Cephaleuros lagerheimii  

Cephaleuros pulvinatus   

Schmidle (1897) 

Cephaleuros coffeae  Went (1895) 

Cephaleuros densus Kunze   

Cephaleuros virescens Kunze  

Fries (1823) 

Cephaleuros endophyticus (F.E.Fritsch)   Printz (1964) 

Cephaleuros virescens f. sessilis   Islam (1972) 

* หมายเหตุ ตัวอักษรหนา หมายถึง ชนิดของสาหรายท่ีไดรับการยืนยันดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยา  
ทําการสืบคนเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2559 
  

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=d8931e3cfb58661d7
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=K65df64e385b86376
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=Uecc58afa3e269598
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=q51279865e4b5571d
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=X8d99f6951768dfa9
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=fa6efceba01533120
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=k3ab682127b62864c
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=w294a6a3d779e62ea
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=K3f061ab1329e9222
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=V8fd25286fc9b8ac9
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=d3e8b3024a664160d
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=i94f8c1ebcd3fe4f3
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=Bbcce627cbacf8ab2
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=L072b9a71411a2305
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=T23865ada10d1e149
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=q3669e8f5a5d918c9
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ชีววิทยาของสาหรายสกุล Cephaleuros เปนสาหรายในกลุมสาหรายสีเขียว หรือ 
Chlorophyta ท่ีจัดอยูในกลุมสาหรายกึ่งบนบก หรือ subaerial algae ดํารงชีวิตในลักษณะปรสิต
บนสวนตางๆ ของพืช โดยมักพบสาหรายสกุลนี้ปรากฏบอยท่ีสุดบริเวณใบพืช สามารถสังเกตเห็นรอย
โรคไดดวยตาเปลาจากจุดโคโลนีของเสนใยสาหรายท่ีมักมีสีสมจนถึงสีน้ําตาลแดง สีท่ีมองเห็นนั้นเกิด
จากเซลลของสาหรายมีรงควัตถุคือ hematochrome ท่ีเปนสารกลุมแคโรทีนอยดและอนุพันธของ 
แคโรทีนอยด (Brooks et al., 2015) การเจริญของสาหรายกอโรคบนพืชเจาบานนั้นเริ่มเจริญจาก
ศูนยกลางแลวแผออกรอบขางจนทําใหเห็นรอยโรค (lesion) มีลักษณะคอนขางกลม ซึ่งลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของรอยโรคชนิดนี้ อาทิ สี ขนาด ลักษณะขอบ ตําแหนงของรอยโรคบนพืช ลักษณะของ
รอยแผล การเปล่ียนแปลงสีของแผล (discoloration) เกิดจากการท่ีสาหรายเขาไปทําลายช้ันใบพืช
สงผลใหมีการเส่ือมสลายของ protoplast และมีผลทําใหเซลลหรือเนื้อเยื่อของพืชตาย (necrosis) 
ในบริเวณท่ีสาหรายเขาทําลาย โดยการศึกษาสาหรายกอโรคชนิดนี้สามารถตรวจสอบการเขาทําลาย
ของโรคไดดวยดวยกลองจุลทรรศนท้ังชนิดสเตอริโอและแบบเลนสประกอบ ดวยลักษณะท่ีกลาว
มาแลวนี้ Thomson และ Wukek (1997) ไดรายงานไววา ขอมูลดังกลาวสามารถนํามาใชในการ
จําแนกชนิดของสาหรายสกุลนี้ได  

 

รูปท่ี 2-4 โครงสรางของสาหราย Cephaleuros spp. 
ก) ทัลลัสของสาหราย C. minimus ท่ีเจริญบนผิวในของพืชเจาบาน, ข) เสนสายของสาหราย  
C. minimus ภายในช้ัน intercellular, ค-ง) กลุมโครงสรางสืบพันธุของ C. parasiticus ท่ีเจริญกาน
ชูอับสปอรออกมาจากผิวใบพืชดานลาง, จ) zoospore ของสาหราย C. japonicas ท่ีมี flagella 4 
เสน (ลูกศรช้ี) ชวยในการเคล่ือนท่ี 
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การศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน ทําใหสามารถแบง โครงสรางของสาหร ายสกุล 
Cephaleuros ไดเปน 2 สวน คือ 1) สวนท่ีขนานราบติดผิวพืช (prostrate system) และ  
2) สวนท่ีชูออกมาจากพื้นผิวพืช (erect system) สวนท่ีขนานราบติดกับผิวพืชประกอบไปดวยทัลลัส  
ซึ่งมีองคประกอบเปนเสนใยเด่ียวจํานวนมากเรียงตอติดกัน หรือเกิดจากการแตกแขนง (ramulus) 
ของเสนใยจนเจริญกลายเปนทัลลัส (รูปท่ี 2-4ก) ท้ังนี้ Suto และคณะวิจัย (2009) กลาววา ตําแหนง
การเขาเจริญของทัลลัสบนช้ันใบพืช (thallus growth habit) สามารถนํามาใชในการจําแนกชนิด
ของสาหรายกอโรคได โดยผลจากการคนควาพบวา สาหราย C. virescens  C. microcellularis   
C. aucubae จะพบการเจริญของทัลลัสในช้ัน subcuticular ของพืชเจาบาน (รูปท่ี 2-5ก) ในขณะท่ี
สาหราย C. parasiticus นั้นจะพบการเจริญท่ีลึกเขาไปในช้ัน palisade tissue  spongy tissue 
และ vascular bundles (รูปท่ี 2-5ข)  ถือไดวา การเจริญของเสนใยสาหรายชนิดหลังนี้สงผลใหเกิด
ความเสียหายท่ีรุนแรงกับพืชเจาบานไดมากกวา Cephaleuros ชนิดอื่น (Suto et al., 2014, Suto, 
2009)  

 
รูปท่ี 2-5 ตําแหนงการเขาทําลายใบพืชของสาหรายกอโรค C. virescens และ C. parasiticus 
ก) การเขาทําลายของเช้ือสาหรายกอโรค C. virescens (ลูกศรช้ี) 
ข) การเขาทําลายของเช้ือสาหรายกอโรค C. parasiticus (ลูกศรช้ี) ท้ังใบพืชดานบนและดานลาง  
*หมายเหตุ จากรูป cu แทน cuticle; ep แทน epidermal cells; ps แทน palisade cells;  
sp แทน spongy cells (scale bar=5 µm) 
ท่ีมา: Suto และคณะ (2014) 

ตําแหนงของรอยโรคบริเวณผิวใบพืชก็สามารถใชในการจําแนกชนิดของสาหรายกอโรค
เบ้ืองตนไดเชนกัน โดยสามารถแบงไดเปน 2 ตําแหนง คือ 1) ตําแหนงการพบรอยโรคบริเวณผิวใบพืช
ดานบน ซึ่งสาหรายกอโรคท่ีพบลักษณะดังกลาวไดแก C. microcellularis C. virescens  
C. aucubae และ 2.) ตําแหนงการพบรอยโรคบริเวณผิวใบพืชดานบนและดานลาง ไดแก  
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C. parasiticus อยางไรก็ตามในบางกรณีพบวาไมสามารถจําแนกชนิดสาหรายกอโรคดวยตําแหนง
การเกิดรอยโรคบนผิวใบพืชเจาบานได เนื่องจากมีสาหรายกอโรคบางชนิดท่ีมีตําแหนงการเกิดรอย
โรคไมแนนอน นั่นคือสามารถพบตําแหนงการเกิดรอยโรคไดท้ังผิวใบพืชดานบนเพียงอยางเดียว หรือ
พบไดท้ังผิวใบพืชดานบนและดานลาง อาทิเชน C. japonicus และ C. biolophus ดังนั้นการท่ีจะ
จําแนกชนิดของสาหรายกอโรคจึงจําเปนตองใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาอื่นๆ ในการพิจารณารวม
ดวย 

 

รูปท่ี 2-6 โครงสรางท่ีใชในการสืบพันธุของสาหรายกอโรค Cephaleuros 
ก.) ลักษณะของโครงสรางสืบพันธุท่ีสามารถสังเกตไดดวยตาเปลา, ข.) ลักษณะของกานชูอับสปอร
ของสาหราย C. virescens, ค) กานชูอับสปอรของสาหราย C. biolophus, ง.) กานชูอับสปอรของ
สาหราย C. japonicas, จ.) กานชูอับสปอรของสาหราย C. microcellularis 
ท่ีมา: Brook และคณะ (2015) และ Suto และคณะ (2009) 

นอกจากสวนท่ีขนานราบติดผิวพืชท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ยังมีลักษณะท่ีตองพิจารณาอีก
ประการคือ สวนท่ีชูออกมาจากพื้นผิวของสาหราย Cephaleuros หมายถึง โครงสรางท่ีชวยในการ
สืบพันธุ  ซึ่ งประกอบไปดวย กานชูอับสปอร ท่ียื่น ชูออกมาจากพื้นผิวพืช ประกอบไปดวย 
อับสปอรจํานวน 3-8 เซลล (รูปท่ี 2-6ก) และลักษณะโครงสรางสืบพันธุนี้สามารถมองเห็นไดดวยตา
เปลาไดงาย เนื่องจากกานชูอับสปอรมีอยูหนาแนนเฉล่ียมากถึง 250 กาน ตอพื้นท่ีทัลลัส 2 มิลลิเมตร  
อีกท้ังมีสีสมคลายกํามะหยี่ท่ีเห็นไดชัด (รูปท่ี 2-6ก) ซึ่งลักษณะดังกลาวสามารถนํามารวมพิจารณาใน
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การจําแนกชนิดของสาหรายกอโรค Cephaleuros ไดเชนเดียวกัน เชน ขนาดความกวางและยาวของ
กานชูอับสปอร (sporangiophores) และอับสปอร (sporangia) รวมไปถึงตําแหนงการวางตัวของอับ
สปอร ไดแก 1.) ตําแหนงอับสปอรท่ีบริเวณสวนปลายกานชู (terminal) ซึ่งสาหรายกอโรคท่ีพบ
ลักษณะดังกลาว ไดแก C. virescens, C. parasiticus, C. aucubae และ C. japonicas (รูปท่ี 2-6 
ข,ง) หรือ 2.) ตําแหนงอับสปอรท่ีบริเวณสวนขางกานชู (lateral) เชน สาหราย C. biolophus  
(รูปท่ี 2-6ค) เปนตน  

นอกจากการใชข อมูลทาง สัณฐานวิทยาในการ จําแนกชนิดของสาหร ายก อโรค 
Cephaleuoros แลว ยังปรากฏงานวิจัยท่ีใชเทคนิคทางอณูชีววิทยา (molecular biology) เพื่อระบุ
ชนิดรวมถึงสรางแผนภูมิแสดงความสัมพันธทางสายวิวัฒนาการ (phylogenetic relationships) 
ผานการนําขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของตําแหนงยีนตางๆ มาใชเพื่อจัดจําแนกและบงช้ีชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตกลุมนี้ (Juan M. López-Bautista, 2002) จากการคนควาขอมูลพบวา แรกเริ่มของ
การศึกษาขอมูลทางอณูชีววิทยาของสาหรายในอันดับ Trentipohliales นั้นเปนการศึกษาขอมูลท่ี
ตําแหนงยีน SSU rRNA (Zechman et al., 1990) ในสาหรายสกุล Trentepohlia ตอมาจึงพบการ
นําขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของตําแหนงยีน rbcL (Rindi et al., 2009) และ 18S rRNA มาใชกับการ
จัดจําแนกสาหราย Cephaleuros และพบวาการใชลําดับนิวคลีโอไทดท่ีตําแหนงดังกลาว สามารถ
บอกความแตกตางของชนิดสาหรายกอโรคสกุลนี้ไดดี นอกเหนือไปจากการบงช้ีชนิดของสาหรายกอ
โรคแลว (Moro et al., 2009, Liu et al., 2012) ยังมีการใชลักษณะทางอณูชีววิทยาเพื่อการศึกษา
ความสัมพันธทางสายวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) ดังเชนในงานวิจัยของ López-Bautista 
และคณะ (2006) ท่ีกลาววาสาหรายสกุล Cephaleuros นั้นมีความสัมพันธทางสายวิวัฒนาการท่ีมี
บรรพบุรุษรวมกันกับสาหรายสกุล Trentpohlia ดังแสดงในรูปท่ี 2-7 

 
รูปท่ี 2-7 ความสัมพันธทางสายวิวัฒนาการจากขอมูลทางอณูชีววิทยาของสาหรายในอันดับ 
Trentepohliales จากขอมูลท่ีตําแหนงยีน 18S rDNA 
ท่ีมา: Brook และคณะ (2015) 
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นอกจากการศึกษาและสํารวจสาหรายกอโรคสกุล Cephaleuros แลว ในปจจุบันยังมีการ
เพาะเล้ียงสาหรายสกุล Cephaleuros เพื่อการศึกษาวิจัยไมวาจะเปนการศึกษาการแสดงออกของ
โปรตีน ชนิด และปริมาณของกรดอะมิโนของสาหราย Cephaleuros (Ponmurugan et al., 2010) 
อยางไรก็ตามจากรายงานผลการวิจัยพบวาอุปสรรคสําคัญในการแยกเพาะเล้ียงสาหรายกอโรค 
Cephaleuros จากธรรมชาติ คือ การปนเปอนดวยเช้ือจุลชีพอื่นๆ จากธรรมชาติ เชน รา และ
แบคทีเรียเปนจํานวนมากขณะท่ีทําการเพาะเล้ียง เนื่องจากในธรรมชาตินั้นสามารถพบการเจริญของ
สาหรายสกุล Cephaleuros อยูอาศัยรวมกับส่ิงมีชีวิตอื่นๆ จําพวกราและไลเคนไดบอยครั้ง 
(Thompson and Wujek, 1997) ดังนั้นการท่ีจะแยกสาหรายใหเปนเช้ือบริสุทธิ์นั้นจึงทําไดยาก ไดมี
การทดลองและแนะนําวิธีการแกไขปญหาดวยการเติมยาปฏิชีวนะชนิด benzimidazole และ 
streptomycin ท่ีความเขมขน 10 ppm และ 50 ppm ตามลําดับ ลงในอาหารเล้ียงเช้ือ โดยจาก
การเพาะเล้ียงพบวาสาหรายสามารถเจริญไดดีและกําจัดการปนเปอนของเช้ือจุลชีพ (Suto and 
Ohtani, 2011)  

รูปท่ี 2-8 การศึกษาและเพาะเล้ียงเช้ือสาหรายกอโรคจากใบชา 
ก) ใบชาท่ีติดเช้ือโรคใบจุดสาหราย; ข) การเพาะเล้ียงสาหราย C. parasiticus บนอาหารแข็ง 
ท่ีมา: Ponmurugan (2010) 

การเพาะเล้ียงสาหราย C. parasiticus ในหองปฏิบัติการทําใหพบวาสาหรายสกุลนี้มีการ
เจริญเติบโตท่ีชาและใหมวลชีวภาพในปริมาณท่ีนอย จึงทําใหมีการศึกษาหาชนิดอาหารเล้ียงเช้ือท่ี
เหมาะสมโดยการทดสอบชนิดอาหารจํานวน 10 ชนิด พบวา สาหราย C. parasiticus มีการ
เจริญเติบโตไดดีในอาหารเล้ียงเช้ือสูตร Bristol, Trebouxia และ Tea leaf extract ตามลําดับ  
(รูปท่ี 2-8) และจากการคนควาเพิ่มเติมพบวา การเจริญของสาหรายกอโรค Cephaleuros นั้นข้ึนกับ
หลากหลายปจจัย ไมวาจะเปนปจจัยทางกายภาพ อาทิ อุณหภูมิเพาะเล้ียง สภาวะการใหแสง หรือ
องคประกอบทางเคมี ไดแก ไนโตรเจน คารบอน ฟอสฟอรัส และ Trace element ก็นับไดวามีสวน
ชวยในการเจริญและพัฒนาของสาหรายกอโรค C. parasiticus ในหองปฏิบัติการเชนกัน (Peterson 
and R.H.Burris, 1978) ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของการแยกเพาะเล้ียงสาหรายกอโรคพืชจึงได
เพิ่มเติมงานสวนนี้ลงในวิทยานิพนธเพื่อนําไปสูการศึกษาดานอื่นๆ ของสาหรายสกุลนี้ตอไป 
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3. แคโรทีนอยด 

แคโรทีนอยด คือ รงควัตถุอินทรีย (organic pigment) ท่ีมีสีต้ังแต สีเหลือง สม ไปจนถึงสี
แดง สามารถพบท่ัวไปในส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถสังเคราะหดวยแสงได รวมไปถึง รา ยีสต และแบคทีเรีย
บางชนิด โดยหนาท่ีหลักของแคโรทีนอยดคือ การทํางานรวมกับคลอโรฟลลในการชวยดูดซับพลังงาน
จากแสงอาทิตยเพื่อใหการสังเคราะหแสงมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Sun et al., 2015) แคโรทีนอยด
เปนสารท่ีมีโครงสรางเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม โดยโมเลกุลของแคโรทีนอยดจะมีโครงสรางท่ี
ประกอบไปดวย คารบอน (carbon) 40 อะตอม และภายในโมเลกุลจะมีพันธะคู (double bond) 
อยูมาก นอกจากนี้แลวจะพบโครงสรางท่ีเปนวงแหวนท่ีสวนปลายของโมเลกุล ซึ่งบริเวณนี้จะเปน
ตําแหนงท่ีสามารถเติมหมูฟงกชัน (functional group) ท่ีมีออกซิเจนไดดวย โดยสามารถจําแนก 
แคโรทีนอยดจากสวนประกอบของธาตุตางๆ ในโมเลกุลไดเปนสองกลุม ไดแก แคโรทีน (carotene) 
หมายถึงกลุมแคโรทีนอยดท่ีมีเพียงคารบอนและไฮโดรเจนเทานั้นอยูในโมเลกุล และกลุมท่ีสองคือแซน
โธฟลล (xanthophyll) หมายถึงกลุมแคโรทีนอยดท่ีมีท้ัง คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนอยู
ภายในโมเลกุล โดยรูปแบบของการเช่ือมตอกันระหวางอะตอมของคารบอนดวยพันธะคูภายในสาย
โครงสรางพอลีอีนแบคโบน (polyene backbone) ของแคโรทีนอยดจะเปนตัวกําหนดความสามารถ
ของแคโรทีนอยดในการดูดกลืนแสงในกระบวนการสังเคราะหแสง อีกท้ังสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการ
ตานอนุมูลอิสระของแคโรทีนอยด ปจจุบันพบโครงสรางของแคโรทีนอยดท่ีมีรายงานแลวกวา 750 
รูปแบบ (Britton et al., 2004) โดยแคโรทีนอยดท่ีมักพบท่ัวไปในส่ิงมีชีวิต มีอยู 6 ชนิดดวยกัน 
ไดแก แอลฟา-แคโรทีน (alpha-carotene) เบตา-แคโรทีน (ß-carotene) เบตา-คริพโตแซนทิน  
(ß-cryptoxanthin) ไลโคพีน (lycopene) ลูทีน (lutein) และซีแซนทีน (zeaxanthin)  
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รูปท่ี 2-9 โครงสรางทางเคมีของแคโรทีนอยด 
ท่ีมา: Liu และคณะ (2014) 

แคโรทีนอยดเปนสารประกอบทางชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ 
เนื่องดวยคุณสมบัติของแคโรทีนอยดท่ีละลายในตัวทําละลายอินทรียไดดี (lipid soluble) จึงทําให
รางกายสามารถดูดซึมไปใชไดงาย ประโยชนของแคโรทีนอยดท่ีรูจักกันเปนอยางดี ไดแก การเปนสาร
ต้ังตนของวิตามินเอ (provitamin A) ซึ่งมีสวนชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อคิวติเคิล 
(cuticle) เชน ฟน เล็บ เสนผม รวมไปถึงบํารุงสายตาและการมองเห็น (Tang, 2010) นอกจากนี้ 
แคโรทีนอยดยังเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสูง ทําหนาท่ียับยั้งการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน (oxidation) ของโมเลกุลอื่น อีกท้ังยังมีความสามารถในการตอตานโรคมะเร็ง (Nishino 
et al., 1999) เพิ่มภูมิคุมกัน (Hughes, 1999) ยับยั้งโรคหัวใจ (Kritchevsky, 1999) และโรค
เกี่ยวกับโลหิตไดอีกดวย (Lorenz and Cysewsk, 2000) ดวยประโยชนท่ีกลาวมานี้เองจึงมักพบวา 
แคโรทีนอยดถูกนํามาใชเปนองคประกอบท่ีสําคัญในระดับอุตสาหกรรม ท้ังในดานโภชนาการ เภสัช
ศาสตร และอุตสาหกรรมความงาม โดยพบวา เบตาแคโรทีนจัดอยูในตระกูลแคโรทีนอยดทุติยภูมิ ท่ีมี
คุณสมบัติในการเปนสารยับยั้งอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสูง (Paiva and Russell, 1999) ใน
ธรรมชาติจะสามารถพบเบตาแคโรทีนไดใน แครอท ฟกทอง และสาหรายสีเขียวขนาดเล็ก ดวยเหตุนี้
จึงทําใหมีการศึกษาถึงการกระตุนใหมีการสังเคราะหและสะสมแคโรทีนอยดในสาหรายสีเขียวกัน
อยางแพรหลาย เนื่องจากเพาะเล้ียงงายและสามารถเพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะสาหรายสี
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เขียว Dunaliella spp. ท่ีอุดมไปดวยแคโรทีนอยดชนิดเบตาแคโรทีน ซึ่งผลการวิจัยพบวาสามารถ
สะสมเบตาแคโรทีนไดมากถึง 14% ของน้ําหนักแหง และเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสูง
ตามธรรมชาติ (Borowitzka et al., 1984, Aasen et al., 1969) 

   3.1 แคโรทีนอยในสาหรายสีเขียว 

สาหรายสีเขียว (green algae) เปนสาหรายท่ีจัดอยูในดิวิชัน Chlorophyta ซึ่งสาหรายกลุม
นี้มีรงควัตถุชนิดหลัก คือ คลอโรฟลล a และ b (chlorophyll a, b) และแคโรทีนอยด สาหรายสี
เขียวท่ีถูกนํามาใชประโยชนในแงของการผลิตแคโรทีนอยด อาทิเชน สาหราย Dunaliella salina 
เพื่อการผลิตเบตาแคโรทีน (Pick, 2002) สาหราย Chlorella protothecoides เพื่อการผลิตลูทีน 
และสาหราย Haematococcus pluvialis เพื่อการผลิตแอสตาแซนธิน (Grung et al., 1992) 
หนาท่ีสําคัญการของแคโรทีนอยดภายในเซลลสาหรายแบงออกเปน 2 ประการ ไดแก 1.) เปน 
รงควัตถุเสริม (auxiliary pigment) ชวยดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืนท่ี 420 nm 470 nm และ 
500 nm ซึ่งเปนชวงแสงท่ีคลอโรฟลลไมสามารถดูดกลืนได (Sakshaug et al., 2009) 2.) ชวย
ปกปองเซลลจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการไดรับแสงหรือรังสีท่ีมากเกิน เชน สาหราย Treatepohlia 
gobii Meyer บริเวณหุบเขา Yajiageng ประเทศจีน ท่ีมีการสะสมแคโรทีนอยดชนิดเบตาแคโรทีน
และแอสตาแซนธินภายในเซลลเปนจํานวนมากจนกระท่ังมองเห็นทัลลัสเปนสีแดงเขม ท้ังนี้เพื่อเปน
การปองกันเซลลจากรังสี UV ท่ีมีความเขมขนสูงบริเวณยอดเขา อีกท้ังยังชวยรักษาเซลลใหทนตอ
สภาวะท่ีอุณหภูมิแหงและเย็นจัดอีกดวย (Liu et al., 2012)  

แคโรทีนอยดท่ีพบในสาหรายสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก แคโรทีนอยดปฐมภูมิ 
(primary carotenoids) และแคโรทีนอยดทุติยภูมิ (secondary carotenoids) โดยในส่ิงมีชีวิตท่ี
สังเคราะหแสงไดจะมีการสังเคราะหแคโรทีนอยดปฐมภูมิอยูตลอดเวลาและสะสมอยูภายใน 
คลอโรพลาสต ในขณะท่ีแคโรทีนอยดทุติยภูมิ อาทิ แคนทาแซนทิน (canthaxanthin) และแอสตา
แซนธิน (astaxanthin) จะมีการสรางข้ึนเมื่อสาหรายอยูภายใตสภาวะท่ีไมเหมาะสมหรือไดรับการ
กระตุนจากสภาวะความเครียดตางๆ เชน อุณหภูมิ ธาตุอาหาร สภาวะแสง เปนตน แคโรทีนอยดชนิด
นี้จะถูกเก็บสะสมไวภายในถุงไขมัน (lipid vesicle) ซึ่งมีหนาท่ีหลักในการปองกันความเสียหายและ
อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอเซลล ซึ่งรวมไปถึงการทําหนาท่ีเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) 
ภายในเซลลอีกดวย (Grünewald et al., 2001, Takaichi, 2011) จากรายงานการศึกษาสาหรายกอ
โรคสกุล Cephaleuros กลาววา สาหรายชนิดนี้มีความสามารถในการสรางสารกลุมแคโรทีนอยด
ทุติยภูมิ ไดแก เบตาแคโรทีน และแอสตาแซนธิน (Juan M. López-Bautista, 2002, Thompson 
and Wujek, 1997) ท้ังนี้การศึกษาแคโรทีนอยดในสาหรายกอโรคชนิดนี้ยังมีการศึกษาวิจัยอยูนอย 
ดังนั้นการศึกษาแคโรทีนอยดในสาหรายโรคพืชท่ีแยกไดครั้งนี้จึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะศึกษาชนิดของ 
แคโรทีนอยดท่ีสะสมในสาหรายชนิดนี้เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการศึกษาในระดับสูงตอไป 
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   3.2 ปจจัยท่ีสงผลตอการสะสมแคโรทีนอยดของสาหราย 

เบตาแคโรทีนและแคโรทีนอยดทุติยภูมิจะมีการสังเคราะหและสะสมเมื่อสาหรายอยูใน
สภาวะท่ีไดรับการกระตุนเทานั้น (Carvalhoa et al., 2012) จากคํากลาวนี้จึงทําใหมีนักวิจัยจํานวน
มากสนใจศึกษาถึงปจจัยหรือส่ิงเราท่ีเหมาะสมกับการกระตุนใหสาหรายสังเคราะหสารดังกลาวใน
ปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน จากผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการกระตุนใหสาหรายมีการสังเคราะห
แคโรทีนอยดนั้นสามารถแบงออกเปน 2 ปจจัยหลักดวยกัน คือ ปจจัยทางกายภาพ เชน ความเขม
แสง อุณหภูมิสูง และปจจัยทางเคมี เชน การขาดแคลนธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสเฟต เปนตน  

สาหรายสีเขียวท่ีไดรับการศึกษาเรื่องการสะสมแคโรทีนอยดเมื่ออยูภายใตสภาวะเครียด 
ไดแก สาหราย D. salina, H. pluvialis และ Chlorella zofingiensis ท้ังนี้เนื่องจากสาหรายเหลานี้
สามารถผลิตและสะสมแคโรทีนอยดไดอยางโดดเดนตามธรรมชาติ อยางไรก็ตาม ยังคงมีความ
ตองการใหสาหรายท้ัง 3 สปชีส สรางและสะสมแคโรทีนอยดชนิดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจใหมาก
ข้ึนไปอีก จึงทําใหมีรายงานผลการวิจัยมากมายท่ีกลาวถึงการกระตุนใหสาหรายดวยปจจัยทาง
กายภาพโดยเฉพาะการใชแสงท่ีมีความเขมสูง สืบเนื่องมาจากหนาท่ีหลักอยางหนึ่งของแคโรทีนอยดก็
คือการปกปองเซลลจากการทําลายจากแสงท่ีมากเกินไป (photodamage/photooxidation) จึงทํา
ใหมีการศึกษาทดลองจํานวนมากท่ีทําการเพาะเล้ียงสาหรายภายใตสภาวะความเขมแสงสูง และ/หรือ 
เปนเวลานาน ซึ่งลวนแตใหผลไปในทางเดียวกัน คือสาหรายมีการสรางและสะสมแคโรทีนอยดใน
ปริมาณท่ีมากข้ึนกวาเดิม (Tran et al., 2009) อยางไรก็ตามจากการศึกษาส่ิงกระตุนการสรางและ
สะสมแคโรทีนอยดเปนระยะนานระดับหนึ่งทําใหนักสาหรายไดพบแนวทางวา การกระตุนสาหราย
ดวยความเครียดจากแสงนั้นมีขอจํากัด ตางไปจากการกระตุนดวยปจจัยทางเคมีท่ีสามารถกระตุน
สาหรายใหผลิตแคโรทีนอยดโดยเฉพาะกลุมแคโรทีนอยดทุติยภูมิไดมากกวาปจจัยทางกายภาพดังท่ี
จะกลาวในยอหนาถัดไป 

ปจจัยทางเคมีท่ีไดรับความสนใจนํามาศึกษาผลตอการสรางและสะสมแคโรทีนอยดใน
สาหรายอยางตอเนื่อง ไดแก การลดปริมาณสารอาหารและการเพิ่มความระดับความเค็ม เนื่องจาก
สาหรายเปนส่ิงมีชีวิตท่ีสังเคราะหดวยแสง มักมีชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมท่ีเปนสารละลายท่ีมีน้ําเปนตัวทํา
ละลาย จึงมีกลไกในการดูดซับ (assimilation) แรธาตุและสารอาหารตางๆ อาทิ ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัสจากส่ิงแวดลอมตลอดเวลาเพื่อนําเขามาใชในกระบวนการเผาผลาญอาหารภายในเซลล 
ดังนั้น เมื่อสาหรายถูกกําหนดใหอยูในภาวะขาดแคลนอาหาร หรือมีระดับความเค็มท่ีไมเหมาะสมจะ
ทําใหเกิดความเครียดข้ึนตอเซลลสาหรายโดยตรง ซึ่งสาหรายจะตอบสนองตอความเครียดดวยการลด
ขนาดของ chloroplast membranes เพื่อลดการผลิตแปง ในขณะเดียวกันจะเริ่มมีการสรางและ
สะสมแคโรทีนอยดซึ่งอยูในรูปของไขมันภายในเซลลปริมาณท่ีมากข้ึนแทน (Dipak and Lele, 2005) 
จากรายงานวิจัยพบวาเมื่อเล้ียงสาหราย D. salina ในสภาวะท่ีมีไนโตรเจนอยูอยางจํากัด มีผลทําใหมี
การสะสมแคโรทีนอยดชนิดเบตาแคโรทีนท่ีเพิ่มข้ึน (Enwereuzoh and Onyeagoro, 2014) 
เชนเดียวกันกับการสะสมแคโรทีนอยดชนิดแอสตาแซนธินในสาหราย H. pluvialis เพิ่มข้ึนภายใต
สภาวะเพาะเล้ียงท่ีขาดไนโตรเจน (Hagen et al., 2000) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงการ
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กระตุนในรูปแบบอื่นๆ เชน การเพาะเล้ียงสาหราย D. salina ท่ีความเค็มสูง ซึ่งพบวาสาหรายชนิดนี้
จะมีการสะสมเบตาแคโรทีนเพิ่มข้ึนถึง 14% ของน้ําหนักแหง (Sun et al., 2015) โดยตัวอยางของส่ิง
เราท่ีไดมีการศึกษาวิจัยในสาหรายสีเขียวชนิดตางๆ  

ตารางท่ี 2-4 ปจจัยทางเคมีท่ีมีผลในการกระตุนใหสาหรายมีการสะสมแคโรทีนอยดเพิ่มข้ึน 

ชนิดสาหราย ส่ิงเรา เอกสารอางอิง 

D. salina เกลือ (NaCl) Pick (2002) 

 ไนโตรเจน Lamers และคณะ (2012) 

 ปริมาณฟอสเฟต Phadwal และ Singh (2003) 

H. pluvialis ไนโตรเจน, แมคนีเซียม Harker และคณะ (1996) 

 อะซิเตท (acetate) Kobayashi และคณะ (1993) 

 เกลือ (NaCl) Kobayashi และคณะ (1997) 

C. zofingiensis น้ําตาล Sun และคณะ (2008) 

 เกลือ (NaCl) Del Campo และคณะ (2004) 

การตรวจวัดชนิดและปริมาณของแคโรทีนอยดในสาหรายสามารถใชเทคนิคตางๆ ทางเคมี
วิเคราะหในการศึกษา เชน การวัดปริมาณแคโรทีนอยดดวย visible spectrophotometry 
(Carvalhoa et al., 2012) เทคนิค Thin layer chromatography (TLC) ซึ่งการทํา
chromatography ดวย TLC สามารถทําไดงายและสามารถใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการทําแยก
บริสุทธิ์ของแคโรทีนอยดในสารสกัดตัวอยางได (Inoue et al., 2006) สวนเทคนิค ท่ีไดรับความนิยม
และยอมรับนํามาใชในการศึกษากันอยางแพรหลายเนื่องจากใหผลการวัดชนิดและปริมาณท่ีแมนยํา
และนาเช่ือถือ (Mukherjee et al., 2010) ไดแก การใชเครื่องมือท่ีเรียกวา HPLC หรือ high 
performance liquid chromatography รวมไปถึงการใชเทคนิคแมสสเปกโทรเมตรี (mass 
spectrometry) ดวยเครื่อง mass spectrometer ซึ่งสามารถวิเคราะหชนิดและองคประกอบของ
แคโรทีนอยดในตัวอยางไดอยางแมนยํามากยิ่งข้ึนดวยการวิเคราะหผลการวัดสัดสวนมวลตอประจุ 
(mass-to-charge ratio) ของอนุภาคท่ีมีประจุ 



 
 

 
 

   3.3 อนุมูลอสิระ 

อนุมูลอิสระเปนสารท่ีมีอิเล็กตรอนโดดเด่ียว (unpaired electrons) ในอะตอม หรือ 
โมเลกุล พบไดในส่ิงมีชีวิตและในเซลลโดยเฉพาะในกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ซึ่งจะ
เกิดการเคล่ือนยายอิเล็กตรอนออกจากโมเลกุลของออกซิเจน ปรากฏการณนี้เองท่ีทําใหอิเล็กตรอนใน
โมเลกุลออกซิเจนไมสมดุล และกลายเปนอนุมูลอิสระท่ีวองไวในการเขาทําปฏิกิริยากับโมเลกุลอื่น 
ท้ังนี้เพื่อท่ีจะดึงอิเล็กตรอนจากโมเลกุลอื่นมาแทนท่ีอิเล็กตรอนท่ีขาดหายไปและเกิดความเสถียร 
ในขณะท่ีโมเลกุลท่ีเสียอิเล็กตรอนไปจะกลายเปนอนุมูลอิสระแทน ทําใหปฏิกิริยาดังกลาวมาเกิดข้ึน
อยางตอเนื่องเปนปฏิกิริยาลูกโซในส่ิงมีชีวิตนั้น อนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนนั้นจะนําไปสูปญหาทางดาน
สุขภาพตางๆ มากมาย เชน การติดเช้ือไวรัสหรือเช้ือแบคทีเรีย โรคเกี่ยวกับภูมิคุมกัน (autoimmune 
diseases) เปนตน (Rao and Rao, 2007) ขอกังวลดานสุขภาพจึงนํามาสูกระแสความนิยม
รับประทานอาหารท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระกันมากข้ึน ซึ่งหนึ่งในสารท่ีมนุษยนิยมนํามาบริโภคนั่นก็คือ 
แคโรทีนอยด เนื่องดวยคุณสมบัติท่ีละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรียหรือละลายในไขมัน (lipid 
soluble) รางกายจึงสามารถดูดซึมนําไปใชไดงาย (รูปท่ี 2-10)  

 
รูปท่ี 2-10 ความสามารถในการดูดซึมของแคโรทีนอยดภายในเซลล 
ท่ีมา: Goto และคณะ (2001) 

แคโรทีนอยดมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ท่ีชวยกําจัดอนุมูลอิสระและมี
ความสามารถสูงในการตอตานอนุมูลอิสระออกซิเจนอะตอมเด่ียว (singlet oxygen) ท่ีเกิดจากรังสี
อัลตราไวโอเลต เนื่องจากแคโรทีนอยดมีโครงสรางเปนสารประกอบฟนอลิคท่ีประกอบไปดวยหมู 
ไฮดรอกซิลท่ีเกาะบนวงเบนซีน (aromatic hydroxyl) ซึ่งหมูฟงกช่ัน (functional group) เหลานี้
เองท่ีมีบทบาทสําคัญตอการดักจับอนุมูลอิสระ (radical scavenging) ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ
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ออกซิเดช่ันได หรือในอีกแงหนึ่งคือยับยั้งการทํางานของออกซิเจนท่ีขาดอิเล็กตรอน (singlet oxygen 
quenching) นั่นเอง กลไกการทํางานของแคโรทีนอยดคือ แคโรทีนอยดจะทําหนาท่ีให H+ แกอนุมูล
อิสระ (รูปท่ี 2-11) ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ของแคโรทีนอยดแต
ละชนิดจะมีผลในการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนแตละรูปแบบแตกตางกัน โดยพบวา
เบตาแคโรทีนสามารถยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระรูปแบบไออน peroxynitrite anion (ONOO-) ไดดี
ท่ีสุด และสามารถเปล่ียนออกซิเจนอะตอมเด่ียวท่ีวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาใหไปอยูในรูปของ triplet 
oxygen (3O2) ท่ีมีความไวตอการเกิดปฏิกิริยานอยกวา (Hercberg et al., 1998) ในขณะท่ีแคโรที
นอยดชนิดแอสตาแซนธินมีความสามารถในการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระรูปแบบอนุมูล Hydroxyl 
radical (HO-) และรูปแบบ hypochlorous acid (HOCl) ไดดีท่ีสุด (Rodrigues et al., 2012)  

 

รูปท่ี 2-11 กลไกการถายทอดอิเล็กตรอนแกอนุมูลอิสระ 

ในปจจุบันความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระสามารถทําการวัดไดโดยการ 
วิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเชิงปริมาณ อันเปนการวิเคราะหเพื่อหาปริมาณของสารตานอนุมูล
อิสระในตัวอยางประเภทตางๆ วิธีท่ีนิยมไดแก การวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธีการทําลาย
อนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH•) วิธีการฟอกสีอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (ABTS•+) และการวิเคราะห
ความสามารถในการรีดิวซเฟอรริกของสารตานอนุมูลอิสระ (FRAP assay) ซึ่งวิธีการดังกลาวขางตน
จะมีการสรางอนุมูลอิสระท่ีทราบความเขมขนท่ีแนนอนและวิเคราะหความสามารถในการยับยั้งหรือ
กําจัดอนุมูลอิสระของสารตัวอยางท่ีสนใจ โดยคาท่ีไดจะนํามาคํานวณเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox 
(Alía et al., 2003, Ramamoorthy and Bono, 2007) 
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บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

1. วัสดุและอุปกรณ 
  1.1 อุปกรณมาตรฐานในหองปฏิบัติการ 

Microcentrifuge tube ขนาด 1.5 และ 2.0 ml 
Centrifuge tube ขนาด 25 และ 50 ml 
Plastic petri dish 90×15 mm (P0006, KIMA) 
ปเปตอัตโนมัติ ขนาด 0.1 µl- 1,000 ml (Sartorius, US) 
คิวเวตตควอตซ (quartz cuvette) ขนาด 10 mm (Starna scientific, England) 
กระจกสไลดและกระจกปดสไลด 
กลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ (Nikon SMZ-10) 
กลองจุลทรรศนแบบใชแสง (Olympus CH30) 
เครื่องนึ่งฆาเช้ือความดันสูง (Hiclave HVE-50, Hirayama, Japan) 
เครื่องช่ังน้ําหนัก (PB303-S,Mettler Toledo) 
เครื่องปนเหวี่ยง (Biofugepico, Sorvall®, UK) 
ช้ันวางสําหรับเพาะเล้ียง 
ชุดหลอดฟลูออเรสเซนตสําหรับใหแสงสวาง 1300 ลักซ 

1.2 อุปกรณสําหรับการเพิ่มปริมาณดีเอนเอ 
เครื่องเทอรโมไซเคลอร (FlexCycler, Analytikjena, Germany) 
เครื่องอิเล็กโตรโฟรีซิส (MiniRun GE – 100, Hangzhou Bioer Technology, China) 
เครื่องสองเจลดวยรังสียูวี (InGenius 3, UK) 

  1.3 อุปกรณสําหรับวิเคราะหรงควัตถุ 
      1.3.1 อุปกรณสําหรับสกัดรงควัตถุ 

Polypropylene micro pestle (3411D68, Thomas scientific) 

      1.3.2 อุปกรณสําหรับวิเคราะหรงควัตถุดวยวิธี TLC ประกอบดวย 
แผนซิลิกาเจลขนาด 0.2 mm. (DC-Fertigfolien ALUGRAM® XtraSILG/UV254) 
Capillary tube (micro-hematocrit tubes, Vitrex, Denmark) 
Thin layer chromatography tank 
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      1.3.3 อุปกรณสําหรับวิเคราะหรงควัตถุดวยเคร่ือง HPLC ประกอบดวย 
Nylon syringe filter 0.45 µm, 13 mm (N01345, Fortune sci) 
 Glass vial amber สีชา 2 ml ขนาด 12×32 mm (V0104100, Fortune sci) 
Cap blue for 9-425 screw vialwith 9 mm PTFE (V0114100, Fortune sci) 
เครื่อง HPLC (SIL-20A HT, Shimadzu, Japan) 
เครื่อง HPLC detector (LC-20A, Shimadzu, Japan) 
คอลัมน HPLC dimension 250×4.6 mm id (ACE®5 C18-AR, Scotland) 

2. สารเคมี 
  2.1 สารเคมีสําหรับการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและเพาะเลี้ยงสาหราย 

สูตร HSM (ภาคผนวก ก) 
สูตร BBM (ภาคผนวก ก) 
สูตร Bristol (ภาคผนวก ก) 
Ampicillin (59349, Sigma-Aldrich) 

  2.2 สารเคมีสําหรับทดสอบการลดการปนเปอนของเช้ือราในการเพาะเลี้ยงสาหราย 
Clorox® 
Haiter® 
Mercuric Chloride (215465, Sigma-Aldrich) 
Ethanol -analytical grade (20821.321, VWR chemicals) 
50% Hydrogen peroxide (Thai peroxide, Thailand) 
Benzimidazole (194123, Sigma-Aldrich) 

  2.3 สารเคมีสําหรับการเพิ่มปริมาณดีเอนเอดวยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) 
      2.3.1 สารเคมีสําหรับสกัดสารพันธุกรรม 

TEN buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0; 10 mM EDTA; 150 mM NaCl) 
SDS-EB buffer (2% SDS; 400 mM NaCl; 40 mM EDTA; 100 mM Tris-HCl, pH 8.0) 
Phenol (P1037, Sigma-Aldrich) 
Chloroform: Isoamyl alcohol 24:1 (C0549-1PT, Sigma-Aldrich ) 
Ethanol absolute -analytical grade (20821.321, VWR chemicals) 

      2.3.2 สารเคมีท่ีเก่ียวของในปฏิกิริยา PCR ประกอบดวย  
PCR buffer (Bio-rad, CA, USA) 
KAPA dNTP mix (KAPA Biosystem, USA) 
iTaq DNA polymerase (Bio-Rad, CA, USA)  
โอลิโกนิวคลีโอไทด (Eurofins Genomics, Ebersberg, Germany) 
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ตารางท่ี 3-1 โอลิโกนิวคลีโอไทดท่ีใชในการทดลอง 
ช่ือไพรเมอร ลําดับนิวคลีโอไทด เอกสารอางอิง 

107F 5’-CGAATGGCTCATTAAAT-3’ Suutati และคณะ (2010) 

ChloroR 5’-GAATCAACCTGACAAGGCAAC-3’ Moro และคณะ (2009) 

TrerbcL_mos_for 5’-GAAGCWATTCTTGAGWGAA- 3’ Hametner และคณะ (2014) 

TrerbcL_mos_rev 5’CATCCATTCTTGAGWAAAGAATAC- 3’ Hametner และคณะ (2014) 

      2.3.3 สารสําหรับแยกขนาดช้ินสวนดีเอนเอดวยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส 
DNA dye (UltrapowerTM Nucleic acid stain, Singapore) 
Loading dye (RBC bioscience, Taiwan) 
TAE buffer (ภาคผนวก ก) 

  2.4 สารเคมีสําหรับวิเคราะหรงควัตถุ 
       2.4.1 สารเคมีสําหรับสกัดรงควัตถุ 

Seasand (Nr.41 845, Ferak laborat) 
Methanol -analytical grade (20847.307, VWR chemicals) 
Chloroform -analytical grade (22711.324, VWR chemicals) 

       2.4.2 สารเคมีสําหรับวิเคราะหรงควัตถุดวยวิธี TLC  
75% Hexane -analytical grade (AR1090, RCI labscan) 
25% Acetone -analytical grade (20066.321, VWR chemicals) 
ß-carotene standard Type I (C9750-5G, Sigma-Aldrich) 

       2.4.3 สารเคมีสําหรับวิเคราะหรงควัตถุดวยเคร่ือง HPLC  
สารชนิด A: Methanol -HPLC grade (LC1115, RCI labscan) 
สารชนิด B: Acetonitrile -HPLC grade (LC1005, RCI labscan) 
สารชนิด C: Dichloromethane -HPLC grade (LC1040A, RCI labscan) 
ß-carotene standard type II (C4582-5MG, Sigma-Aldrich) 

  2.5 สารเคมีสําหรับทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH 
Methanol -analytical grade (20847.307, VWR chemicals) 
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (D9132-1G, Sigma-Aldrich) 
Trolox (238813-5G, Sigma-Aldrich) 
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3.วิธีทดลอง 
  3.1 การเก็บตัวอยางและการจําแนกชนิดของสาหรายกอโรคใบจุดสาหราย 
      3.1.1 การเก็บตัวอยาง 

 

รูปท่ี 3-1 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอยาง 
โดยหมายเลขท่ีแสดง คือบริเวณพื้นท่ีทําการเก็บตัวอยางท้ังหมด 6 จุด 

การเก็บตัวอยางพืชท่ีพบโรคใบจุดสาหรายอาศัยวิธีการสุมเก็บจากท้ังพื้นท่ีเกษตรกรรมและ
บานเรือนท่ีพักอาศัย ท้ังนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บตัวอยางใบพืชท่ีเกิดโรคในบริเวณพื้นท่ีท้ังหมด 6 จุด  
(รูปท่ี 3-1) ไดแก  

พื้นท่ีสวนมะนาว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 1 จุด ไดแกหมายเลข 1 
พื้นท่ีบานพักอาศัย อ.เมือง จ.นครปฐม 3 จุด ไดแกหมายเลข 2-6 
พื้นท่ีสวนสมโอและมะนาว อ.สามพราน จ.นครปฐม 2 จุด ไดแกหมายเลข 4 และ 5 
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ผูวิจัยทําการเก็บตัวอยางพืชท่ีคาดวาติดเช้ือโรคใบจุดสาหรายจากการสังเกตลักษณะรอยโรค
บนพืชดวยตาเปลา ซึ่งลักษณะการเกิดโรคชนิดนี้ผูวิจัยไดทําการสืบคนและรวบรวมมาจากเอกสารท่ีมี
รายงานในตางประเทศ เชน Brown (2013) Brooks (2015) และ Nelson (2008) จากการสังเกต
พบวา ลักษณะบงช้ีการเกิดโรคใบจุดสาหรายบนพืชท่ีพบในรายงานลวนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ตําแหนงการเกิดโรคท่ีบริเวณผิวใบพืช โคโลนีท่ีมีลักษณะกลม สีสมแดงคลายสีสนิมเหล็ก 
ผิวหนาโคโลนีฟูคลายกํามะหยี่นูนข้ึนมาจากพื้นผิวของเนื้อเยื่อพืชอยางชัดเจน เมื่อทําการเก็บตัวอยาง
เรียบรอย ตัวอยางช้ินสวนพืชท่ีมีลักษณะการติดเช้ือโรคจุดสาหรายดังท่ีกลาวขางตนจะถูกบรรจุลงถุง
เก็บตัวอยาง และนํามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอและแบบ
ใชแสงเลนสประกอบ พรอมท้ังแยกเพาะเล้ียงในวันเดียวกัน ณ หองปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

      3.1.2 การจัดจําแนกชนิดของสาหรายกอโรคดวยขอมูลสัณฐานวิทยา 
การจําแนกสายพันธุเบ้ืองตนของสาหรายกอโรค Cephaleuros ทําไดโดยศึกษาจากลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาภายนอกท่ีมองเห็น รวมไปถึงลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอและ
กลองจุลทรรศนแบบใชแสงเลนสประกอบ การอางอิงลักษณะตางๆ ของสาหรายอาศัยคูมือการจัด
จําแนกชนิดของสาหราย Cephaleuros ของ Thompson และ Wujek (1997) พิจารณารวมกับ
งานวิจัยของ Suto และคณะ (2011, 2009) ซึ่งลักษณะท่ีสําคัญนํามาพิจารณาในการจําแนกชนิดของ
สาหรายไดแก 

1. ลักษณะและสีของโคโลนี (รูปท่ี 2-1) 
2. ตําแหนงการเกิดรอยโรค (lesion) บนใบพืช ไดแก บริเวณผิวใบพืชดานบน และดานลาง  
3. ลักษณะรูปราง ความกวาง และความยาวของกานชูอับสปอร (รูปท่ี 2-6) 
4. ตําแหนงการเขาทําลายของโรคบนช้ันเนื้อเยื่อพืช (รูปท่ี 2-5) 
5. ลักษณะทัลลัสของสาหรายท่ีแทรกภายในเนื้อเยื่อพืช 
6. ความกวางและความยาวของ filament สาหรายท่ีแยกเพาะเล้ียงได 

      3.1.3 จําแนกชนิดของสาหรายกอโรคดวยขอมูลอณูชีววิทยา  
การยืนยันชนิดของสาหรายกอโรคดวยขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดท่ีตําแหนงยีน 18S rRNA 

(18S ribosomal RNA) จากตัวอยางสาหรายท่ีแยกเพาะเล้ียงเปนสายพันธุบริสุทธิ์ ซึ่งอางอิงวิธีการ
วิเคราะหจาก Rindi และคณะ (2009) ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 

3.1.3.1 การสกัดสารพันธุกรรม 
การสกัดสารพันธุกรรมของสาหรายดําเนินการตามวิธีการของ Sambrook และคณะ (2001) 

ทําไดโดยนําสาหรายท่ีแยกเพาะเล้ียงใหเปนสายพันธุบริสุทธิ์มาประมาณ 50 mg มาบดดวย micro 
pestle ในหลอด microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml จากนั้นทําการลางเซลลดวย TEN buffer 
ปริมาตร 500 µl แลวนําไปปนเหวี่ยงดวยความเร็ว 13,000 รอบ/วินาที นาน 1 นาที ยายสารละลาย
ท้ังหมดท้ิงไป แลวจึงนํามาเติมน้ํากล่ันปลอดเช้ือปริมาตร 150 µl พรอมกับเติม SDS-EB buffer 
ปริมาตร 300 µl และ phenol: chloroform: isoamyl alcohol ปริมาตร 350 µl เขยาอยางแรงให
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เขากัน จากนั้นจึงปนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 13,000 รอบ/วินาที นาน 5 นาที ยายสารละลายสวนใสช้ันบน
ใสลงในหลอด 1.5 ml หลอดใหมและเติม 95% ethanol ท่ีแชเย็นปริมาตร 2 เทาของสารละลายท่ี
ไดมา ผสมใหเขากันดวยการพลิกหลอดกลับไป-มา และบมท่ีอุณหภูมิ -20˚C อยางนอย 30 นาที 
หลังจากนั้นนําออกมาปนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 13,000 รอบ/วินาที นาน 10 นาที เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอ
จากนั้นเทสารละลายท้ังหมดท้ิงแลวเติม 70% ethanol ปริมาตร 800 µl เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเออีก
ครั้งโดยการปนเหวี่ยงเชนเดิม นาน 10 นาที เทสารละลายท้ังหมดท้ิงและปลอยใหดีเอ็นเอซึ่งจะ
ตกตะกอนท่ีกนหลอดแหงท่ีอุณหภูมิหอง ประมาณ 15-20 นาที จากนั้นละลายตัวอยาง DNA ดวยน้ํา
กล่ันปลอดเช้ือและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -20°C จนกวาจะใชงาน  

3.1.3.2 การเพิ่มปริมาณช้ินสวนดีเอ็นเอดวยเทคนิคพีซีอาร 

การเพิ่มปริมาณช้ินสวน DNA ดวยเทคนิค PCR ทําไดโดยใชไพรเมอรดังแสดงในตารางท่ี 3-1 
ซึ่งปริมาตรรวมของปฏิกิริยาเทากับ 50 µL ประกอบไปดวย 1) น้ํากล่ันปลอดเช้ือ 40.5 µL 2) PCR 
buffer 2.5 µL 3) dNTP mix ความเขมขน 10 mM ปริมาตร 1 µL 4) ไพรเมอร Forward ความ
เขมขน 20 µM ปริมาตร 1 µL 5) ไพรเมอร Reward ความเขมขน 20 µM ปริมาตร 1 µL 6) จีโนมิก
ดีเอ็นเอ (genomic DNA) ของสาหราย 2 µL 7) Taq DNA polymerase 0.25 µL จากนั้นทํา
ปฏิกิริยาดวยเครื่อง Thermal cycler โดยต้ังโปรแกรมอุณหภูมิดังนี้  

 
1. initial denaturation ท่ีอุณหภูมิ 94°C นาน 5 นาที  
2. denaturation ท่ีอุณหภูมิ 94°C นาน 30 วินาที  
3. annealing ท่ีอุณหภูมิ 45°C นาน 30 วินาที  
4. extension ท่ีอุณหภูมิ 72°C นาน 1 นาที 20 วินาที  

โดยทําปฏิกิริยา PCR ท้ังหมด 30 รอบ และ final extension ท่ีอุณหภูมิ 72 °C นาน 
7 นาที จากนั้นนําผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนไปทําการตรวจสอบและวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด (1st BASE, 
SG) เพื่อนําขอมูลมาทําการจัดเรียงเปรียบเทียบ (BLAST search) กับฐานขอมูล NCBI เพื่อยืนยัน
ชนิดของสาหรายกอโรค (Altschul et al., 1997) 

  3.2. การแยกเพาะเลี้ยงสาหรายสกุล Cephaleuros และอาหารท่ีเหมาะสมในการสรางมวล
ชีวภาพ 

      3.2.1 การแยกเพาะเลี้ยงสาหราย Cephaleuros ใหไดเช้ือบริสุทธิ์ 

นําตัวอยางช้ินสวนพืชท่ีมีการติดเช้ือโรคใบจุดสาหรายมาทําความสะอาดเบ้ืองตนตามวิธีของ 
Suto และ Ohtani (2009) โดยนําตัวอยางช้ินสวนพืชท่ีติดเช้ือไปผานน้ําประปาเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
ตามดวยการทําความสะอาดบริเวณรอยโรคดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70% และตัดช้ินสวนบริเวณ
ดังกลาวดวยใบมีดท่ีผานการฆาเช้ือ กอนนําช้ินสวนพืชท่ีตัดไดลงเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือสูตร High 
salt medium หรือ HSM (Sueoka et al., 1967) ซึ่งเปนสูตรอาหารจําเพาะสําหรับการคัดเลือกเพื่อ
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เพาะเล้ียงส่ิงมีชีวิตจําพวก photoautotroph จากนั้นทําการถายเสนสายสาหราย (algal filament) 
ลงอาหารขวดใหมเมื่อพบการเจริญเติบโต และทําการถายเสนสายซ้ําจนกวาจะไดเช้ือสาหรายบริสุทธิ์
ท้ังนี้อาจมีการเติมสารปฏิชีวนะเพื่อฆาจุลินทรียท่ีปนเปอนตามความเหมาะสม เชน streptomycin
เปนตน (Suto and Ohtani, 2011) โดยทําการเพาะเล้ียงสาหรายภายใตอุณหภูมิ 25 ±2°C ในแสง
อยางตอเนื่องท่ีความเขมแสง 1300 ลักซ 

      3.2.2 การลดการปนเปอนของเช้ือราในการเพาะเลี้ยงสาหรายกอโรค Cephaleuros 

การทดลองใชสารกําจัดเช้ือจุลชีพท่ีมีรายงานถึงความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ
จุลชีพ เพื่อใชในการลดการปนเปอนของจุลชีพระหวางการแยกเพาะเล้ียงสาหรายกอโรคใบจุด
สาหราย โดยนําตัวอยางช้ินสวนพืชท่ีมีการติดเช้ือโรคใบจุดสาหรายมาทําความสะอาดเบ้ืองตนตามวิธี
ของ Suto และ Ohtani (2009) คือนําตัวอยางช้ินสวนพืชท่ีติดเช้ือไปผานน้ําประปาเปนเวลา 1 
ช่ัวโมง ตามดวยการทําความสะอาดบริเวณรอยโรคดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70% จากนั้นทําการตัด
ช้ินสวนบริเวณดังกลาวดวยใบมีดท่ีผานการฆาเช้ือ กอนนําช้ินสวนพืชท่ีตัดไดแชลงในสารกําจัดเช้ือ 
จุลชีพแตละชนิดตามความเขมขน และระยะเวลาท่ีใชในการแชดังแสดงในตารางท่ี 3-2 หลังจากนั้น
เมื่อครบระยะเวลาตามกําหนด ตัวอยางช้ินสวนดังกลาวจะนําไปทําความสะอาดดวยน้ํากล่ันปราศจาก
เช้ืออีกครั้งกอนนําลงเล้ียงในอาหารแข็งสูตร HSM 

ตารางท่ี 3-2 ชนิด ความเขมขน และระยะเวลาของการใชสารกําจัดเช้ือจุลชีพ 

Disinfectant ความเขมขน ระยะเวลาแชช้ินสวนพืช (นาที) 

Clorox® 15% 20% 30% 2, 5 และ 10 

Haiter® 15% 20% 30% 2, 5 และ 10  

Mercuric chloride 0.01% 0.05% 0.1% 2, 5 และ 10  

Ethanol 50% 70% 85% 2, 5 และ 10  

Hydrogen peroxide 3% 5% 10% 2, 5 และ 10  
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      3.2.3 การศึกษาชนิดของอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีมีผลตอการสะสมมวลชีวภาพในสาหราย 
Cephaleuros  

 การทดสอบผลของอาหารตอการสรางมวลชีวภาพของสาหราย Cephaleuros โดยเลือก
ตัวอยางสาหราย Cp.1 ท่ีแยกไดจากขอ 3.2 มาเปนตัวแทนในการศึกษา โดยนําเช้ือสาหรายท่ีมีอายุ
ประมาณ 4-5 เดือน มาช่ังน้ําหนักสดเทากับ 50 mg/ml จากนั้นนํามาทําการบดดวย micro pestle 
ในหลอด microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml ใหเปนเนื้อเดียวกัน (รูปท่ี 3-2ก) แลวจึงนําไป
ละลายผสมกับอาหารเล้ียงเช้ือสูตร HSM ปริมาตร 50 ml ใหเขากันกอนแบงลงเล้ียงในขวดรูปชมพูท่ี
มีอาหารเล้ียงเช้ือ 3 ชนิด ไดแก HSM BBM และ Bristol ปริมาตร 100 ml โดยใชสารละลาย
สาหรายปริมาตร 1 ml/100 ml ของอาหารแตละชนิด เพื่อใหแตละการทดลองมีน้ําหนักสดเริ่มตน
เทากัน ทําการทดลองเล้ียงในอาหารชนิดละ 4 ซ้ํา ภายใตอุณหภูมิ 25 ±2 °C และใหแสงอยาง
ตอเนื่องท่ีความเขมแสง 1300 ลักซ ทําการเก็บมวลชีวภาพของตัวอยาง ทุก 30 วัน จํานวน 4 ครั้ง 
รวมเปนระยะเวลาเพาะเล้ียงท้ังหมด 120 วัน บันทึกการเจริญเติบโตของสาหรายในอาหารเล้ียงเช้ือ
ท้ัง 3 ชนิดโดยการถายรูปทุกครั้งท่ีเก็บตัวอยาง และนําตัวอยางมวลชีวภาพของสาหรายท่ีไดมาทําให
แหงดวยวิธี freeze dry เพื่อวัดน้ําหนักแหง (dry weight) 

 

รูปท่ี 3-2 การเตรียมเช้ือสาหรายเริ่มตนเพื่อเพาะเล้ียงในอาหารเหลว 
ก) นําสาหรายมาทําการบดดวย micro pestle 
ข) ผสมสาหรายท่ีบดแลวกับอาหารเล้ียงเช้ือสูตร HSM 
ค) เติมสารสะลายสาหรายท่ีไดลงเล้ียงใน flask ท่ีมีอาหารเล้ียงเช้ือ 
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  3.3. การศึกษาชนิดและปริมาณของรงควัตถุท่ีสะสมในสาหราย Cephaleuros 

เนื่องจากอาหารเล้ียงเช้ือมีผลตอการเจริญเติบโตของสาหรายรวมไปถึงการสรางและสะสม
แคโรทีนอยดในการทดลองนี้ ตัวอยางสาหรายท่ีเพาะเล้ียงและเก็บเกี่ยวมวลชีวภาพจากวิธีการในขอ 
3.2.2 และผานการทําใหแหงแบบเยือกแข็งแลวจะถูกนํามาสกัดและวิเคราะหชนิดของแคโรทีนอยด
และความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระดังวิธีการตอไปนี้ 

      3.3.1 การเตรียมสารสกัดจากสาหราย 

นําตัวอยางแหงของสาหราย Cephaleuros Cp.1 น้ําหนัก 10 mg มาทําการบดดวย micro 
pestle ในหลอด microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml จนเปนเนื้อเดียวกัน ท้ังนี้จะทําการเติม sea 
sand (Nr.41 845, Ferak laborat) เพื่อชวยในการทําใหเซลลแตกไดดียิ่งข้ึน จากนั้นเติมน้ํากล่ัน 
400 µl และ methanol 400 µl ลงในหลอด ผสมตัวอยางใหเขากันอยางแรงเพื่อใหสารละลายและ
เซลลสาหรายรวมเปนเนื้อเดียวกัน บมสารสกัดไวท่ีมืด/อุณหภูมิหองเปนเวลา 60 นาที จากนั้นเติม 
chloroform ปริมาตร 800 µl ลงในหลอดและผสมสารสกัดอยางแรงอีกครั้ง แลวจึงนําไปปนเหวี่ยงท่ี
ความเร็ว 8000 รอบ/นาที เปนเวลา 5 นาที จากนั้นนําสารละลายสวนลางของหลอดท่ีมีสี ยายใส
หลอด microcentrifuge tube หลอดใหม และนําไปกําจัดตัวทําละลายดวยการทําใหระเหย โดยต้ัง
สารสกัดท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองและหลีกเล่ียงไมใหสารสกัดท่ีไดโดนแสง 

      3.3.2 การศึกษาชนิดของแคโรทีนอยดดวยวิธี Thin layer Chromatography  

ละลายสารสกัดจากขอ 3.2 ดวย petroleum ether ตามวิธีของ Grung และคณะ (1992) 
และจุดสารสกัดลงบนแผน silica gel ใหแตละจุดมีระยะหาง 0.5 ซม. สูงจากขอบลาง 2 ซม. และอยู
หางจากขอบขาง 1.5 ซม. จากนั้นนําแผน silica gel แชลงในแทงคท่ีมี hexane และ acetone ใน
สัดสวน 3:1 ท่ีทําหนาท่ีเปนสารละลายเคล่ือนท่ี (mobile phase) ต้ังท้ิงไวเปนเวลาประมาณ 10 
นาที และสังเกตจากการเคล่ือนท่ีของสาร นําแผน silica gel ออกจากแทงคเมื่อสารละลายเคล่ือนท่ี
มาถึงจุดท่ีตองการ พรอมท้ังบันทึกระยะทางท่ีสารละลายเคล่ือนท่ีมาถึงโดยหลีกเล่ียงแสง ทําการ
เปรียบเทียบสารสกัดสาหรายกับสารมาตรฐาน ß-carotene สารสกัดหยาบจากผักโขม เพื่อ
เปรียบเทียบชนิดของแคโรทีนอยดและทําการคํานวณหาคา Rf หรืออัตราสวนของระยะทางท่ีสาร
เคล่ือนท่ีตอระยะทางท่ีตัวทําละลายเคล่ือนท่ี ซึ่งสามารถคํานวณไดดังสมการ 

Rf     =      ระยะทางจากจุดต้ังตนถึงจุดกึ่งกลางของแถบสารท่ีแยกได 
                    ระยะทางท่ีตัวทําละลายเคล่ือนท่ี 
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ตัวอยางการหาคา Rf ของสารแตละตัว แสดงดังรูปท่ี 3-3 

 
รูปท่ี 3-3 การคํานวณคา Rf ของสารท่ีแยกได 

      3.3.3 การตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณของแคโรทีนอยดดวยเคร่ือง HPLC  

    3.3.3.1 การเตรียมสารมาตรฐาน ß-carotene เพื่อสรางกราฟมาตรฐาน 

การเตรียมทําไดโดยแตะ ß-carotene standard type II ปริมาณเล็กนอยจากขวดดวย
ปลายปเปตทิปขนาด 200 µl ละลายสารดังกลาวดวย chloroform ปริมาตร 1 ml เพื่อใหสาร
มาตรฐานละลายไดงายข้ึน และปรับปริมาตรใหเปน 5 ml ดวย petroleum ether สารละลาย
ขางตนจะถูกนํามาใชเปน stock solutions จากนั้นนําไปวัดดวย spectrophotometer ท่ีคาดูดกลืน
แสงท่ี 454 nm เพื่อคํานวณหาความเขมขนของสารมาตรฐาน (C ซึ่งมีหนวยเปน µg/ml) โดยมีสูตร
ของ Beer- Lambert Law (Calloway, 1997) ในการคํานวณดังนี้ 

A = εCL 

เมื่อ   
A =  คาดูดกลืนแสงท่ีวัดได 
ε = คาคงท่ีของการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน ß-carotene คือ 0.25 µg/ml  
C = ความเขมขนของสารมาตรฐานท่ีตองการทราบ มีหนวยเปน µg/ml 
L = ความหนาของ cuvette ท่ีใชวัดเทากับ 1 เซนติเมตร 

จากนั้นนําสารละลายมาตรฐาน ß-carotene stock solution ท่ีทราบความเขมขนแลวมา
เจือจางครั้งละ ½ เทา จํานวน 6 ครั้งดวย chloroform และนําสารท่ีเจือจางแลวแตละระดับไปวัดคา
การดูดกลืนแสงดวย spectrophotometer เพื่อหาความเขมขนของสารมาตรฐานดวยการคํานวณ
ตามสมการขางตนกอนนําไปตรวจวิเคราะหพื้นท่ีใตกราฟดวยเครื่อง HPLC หลังจากนั้น จะนําคา
ความเขมขนของ ß-carotene stock solution มาสรางกราฟมาตรฐานโดยใหแกน x เปน ความ
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เขมขนของสาร (µg/ml) และแกน y เปน คาพื้นท่ีใตกราฟของ ß-carotene stock solution 
จากนั้นทําการคํานวณเพื่อสมการถดถอยเชิงเสน (linear regression) เพื่อจะนําสมการท่ีไดไปใชใน
การคํานวณหาคา ß-carotene content ของตัวอยางสาหรายตอไป 

    3.3.3.2.) การเตรียมสารสกัดสาหรายเพื่อการตรวจวิเคราะห 

นําสารสกัดสาหรายท่ีสกัดตามวิธีในขอ 3.2 มาละลายดวย petroleum ether ปริมาตร 
1 mL และกรองสารละลายดวย syringe filter ขนาด 0.45 µm ลงในขวด vial สีชาขนาด 2 ml 
กอนนําไปตรวจวิเคราะหดวยเครื่อง HPLC 

    3.3.3.3.) ระบบการตรวจวิเคราะห 

ระบบการตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณของแคโรทีนอยดในสารสกัดของ Cephaleuros 
Cp.1 ดวยเครื่อง HPLC โดยใช mobile phase แบบ linear gradient time program ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

ตารางท่ี 3-3  โปรแกรมในการวิเคราะหแคโรทีนอยดดวยเครื่อง HPLC 

นาทีท่ี % methanol (A) % acetonitrile (B) % dichloromethane (C) 

0 0 100 0 

5 20 60 20 

10 20 60 20 

15 40 0 60 

20 40 0 60 

25 0 100 0 

30 0 100 0 

Injection volume : 10 µL 
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   3.4 การศึกษาผลของแหลงไนโตรเจน เกลือคลอไรด และ Trace element ตอการสะสม 
รงควัตถุ 

การทดลองนี้ไดเลือกตัวอยางสาหราย Cephaleuros Cp.1 มาเปนตัวแทนในการศึกษา โดย
เพาะเล้ียงสาหรายในอาหารเล้ียงเช้ือสูตร HSM และ BBM เปนระยะเวลาท้ังหมด 60 วัน จากนั้น
สังเกตสีของเสนสายสาหรายท่ีเปล่ียนไป และบันทึกระยะเวลาท่ีสาหรายเปล่ียนสี เพื่อระบุปจจัยของ
สารอาหารท่ีกระตุนใหสาหรายมีการสะสมแคโคทีนอยดโดยมีแผนการทดลองดังรูปท่ี 3-4 

 

รูปท่ี 3-4 แผนการทดลองผลของแหลงไนโตรเจน เกลือคลอไรด (NaCl) และ trace element ตอ
การสะสมรงควัตถุของ Cephaleuros Cp.1 
หมายเหตุ * หมายถึง ชุดควบคุม (control)  

เมื่อครบ 60 วันของการเพาะเล้ียง ทําการถายรูปมวลชีวภาพของสาหรายเพื่อบันทึก
เปล่ียนแปลงของสี  
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  3.5 วิธีการวิเคราะหคาความเปนสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay 

ทําการเพาะเล้ียงสาหราย Cephaleuros ตัวอยาง Cp.1 ในอาหาร 3 ชนิด ไดแก HSM 
BBM และ Bristol เปนระยะเวลา 60 วัน จากนั้นจะทําการเก็บมวลชีวภาพและนําไปทําใหแหงแบบ
เยือกแข็งกอนนําไปสกัดเพื่อหาคาความเปนสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay  

ช่ังน้ําหนักสาหรายท่ีผานการทําใหแหงดวยวิธี freeze dry น้ําหนัก 15 mg และสกัด
ตัวอยางดวยวิธีการในขอ 3.2 เมื่อไดสารสกัดท่ีแหงแลวนํามาละลายดวย methanol ปริมาตร 1 ml 
จากนั้นทําการเติมสารสกัดปริมาตร 25 50 75 100 และ 125 µl ลงในหลอด microcentrifuge 
tube ขนาด 2 ml ท่ีภายในมีสารละลาย DPPH ปริมาณ 0.5 ml ทําการวัดคาดูดกลืนแสงท่ี 515 nm 
ทันที โดยบันทึกผลเปนคา At0 หลังจากนั้นท้ิงสารละลายไวในท่ีมืดเปนเวลา 30 นาที แลวจึงนํา
ออกมาวัดคาดูดกลืนแสงท่ี 515 nm อีกครั้งและบันทึกเปนคา At30 ท้ังนี้ทําการทดสอบตัวอยางซ้ํา 3 
ครั้ง เพื่อนําคาท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย และนําไปคํานวณหาเปอรเซ็นตในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน (%
inhibition) ตามสมการของ Cepoi และคณะ (2009) 

 

% inhibition = 
�A
t0
−A

t30
�

A
t0

× 100 

 
โดยท่ี  A0 คือ absorbance ของสารสกัดท่ี 0 นาทีของปฏิกิริยา 

         A30 คือ absorbance ของสารสกัดท่ี 30 นาทีของปฏิกิริยา 

ผลการทดลองนี้รายงานในรูปแบบของคา 50% effective concentration (EC50) ซึ่ง
หมายถึง ปริมาณสารตานออกซิเดชัน (ในสารตัวอยาง) ท่ีทําใหความเขมขนของ DPPH เหลืออยู 
50% 
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บทท่ี 4 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

1. การเก็บตัวอยางและการจําแนกชนิดของสาหรายกอโรคใบจุดสาหราย  
   1.1 การเก็บตัวอยางพืชท่ีพบอาการของโรคใบจุดสาหราย 

จากการสํารวจและเก็บตัวอยางใบพืชท่ีพบอาการของโรคใบจุดสาหรายในบริเวณพื้นท่ี
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครท้ังหมด 6 จุดเก็บตัวอยาง พบพืชติดเช้ือโรคใบจุดสาหราย
ท้ังหมด 6 ชนิด ดังแสดงในตารางท่ี 4-1 เมื่อสํารวจบริเวณพื้นท่ีเกษตรกรรมและทําการพูดคุย
สอบถามกับเกษตรกร พบวา มีเกษตรกรสวนสมโอเพียงสวนเดียวท่ีรูจักโรคใบจุดสาหราย ในขณะท่ี
เกษตรอื่นๆ ไมเคยไดยิน หรือไมรูจักโรคใบจุดสาหรายแตอยางใด ถึงแมผูวิจัยจะทําการอธิบาย
ลักษณะของรอยโรคตามท่ีไดมีรายงานไว อันไดแก ลักษณะของรอยโรคท่ีกลมฟู มีสีสมคลายสีสนิม 
มักพบการติดเช้ือบริเวณใบพืชเปนสวนมาก (Mutiara et al., 2015, Han et al., 2011, Brown, 
2013) เกษตรกรสวนมากไมเคยรูจักและไมเคยประสบปญหากับโรคพืชท่ีมีช่ือวาใบจุดสาหรายนี้มา
กอน แตเมื่อทําการสํารวจบริเวณตางๆ ของพื้นท่ีสวนท้ัง 3 สวน ไดแก สวนสมโอ 1 แหง และสวน
มะนาว 2 แหง พบวามีการปรากฏของโรคใบจุดสาหรายบนใบพืชท่ีปลูกในทุกสวนท่ีทําการเก็บ
ตัวอยาง และสังเกตพบวาระดับความรุนแรงของการติดเช้ือแตกตางกันไปตามระดับการดูแลเอาใจใส
ของเจาของสวน กลาวคือ พบการติดเช้ือของพืชนอยเมื่อเกษตรกรเจาของสวนดูแลเอาใจใสพืชท่ีปลูก
เปนอยางดี จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนอาจกลาวไดวา โรคใบจุดสาหรายเปนโรคท่ีชาวสวนไมคุนเคย
นัก โดยจากการลงพื้นท่ีสํารวจสวนผลไม 3 แหง พบวา มีเกษตรกรเพียงสวนเดียวท่ีรูจักโรคใบจุด
สาหราย คือ จุดเก็บตัวอยางท่ี 4 สวนสมโอ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยสวนดังกลาวเปนสวนท่ีพบ
การแพรระบาดของโรคใบจุดสาหรายมากท่ีสุดจากสวนท้ังหมดท่ีทําการสํารวจดังแสดงในรูปท่ี 4-1 
นอกจากสวนผลไมแลว ผูวิจัยยังสํารวจพบการติดโรคใบจุดสาหรายในพืชจากแหลงพื้นท่ีบานพัก
อาศัยอีก 2 จุดเก็บตัวอยาง ซึ่งจากการสอบถามเจาของบาน ปรากฏวาพบการเกิดโรคใบจุดสาหราย
มาต้ังแตซื้อมาจากรานขายตนไมท้ังส้ิน 
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รูปท่ี 4-1 การติดเช้ือใบจุดสาหรายอยางรุนแรงของใบสมโอ 
ภาพจากการสํารวจและเก็บตัวอยางของพื้นท่ีเกษตรประเภทสวนผลไมจุดเก็บตัวอยางท่ี 4 สวนสมโอ 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

จากการสํารวจและเก็บตัวอยางพืชท่ีมีการติดโรคใบจุดสาหรายในแตละจุดเก็บตัวอยางท่ีเปน
สวนผลไม พบวา ในพื้นท่ีสวนผลไมท่ีเกษตรกรมีระดับการดูแลรักษาคอนขางดี อาทิ มีการใชยากําจัด
แมลงและศัตรูพืชฉีดพนพืชผลทางการเกษตร และ/หรือมีการตัดแตงกิ่งพืชผลเปนประจํา มักไมพบ
การติดเช้ือโรคใบจุดสาหรายบนพืชผลการเกษตรหรือพบโรคในปริมาณท่ีนอยมาก  ในทางตรงกันขาม
พื้นท่ีสวนผลไมท่ีมีระดับการดูแลรักษาคอนขางตํ่า ปลอยใหพืชผลเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ไมมีการ
ใชยากําจัดแมลงและศัตรูพืชหรือมีการใชในปริมาณนอย มักพบวามีการแพรระบาดของโรคใบจุด
สาหรายในอัตราท่ีสูงกวาอยางเห็นไดชัด ท้ังนี้ผูวิจัยไดสังเกตพบ ลักษณะการติดเช้ือของโรคใบจุด
สาหรายในตัวอยางพืชจากบริเวณพื้นท่ีจุดเก็บตัวอยางท่ี 4 สวนสมโอ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
รวมกับเช้ือจุลชีพอื่นๆ อาทิ รา ไลเคน และแบคทีเรีย เปนจํานวนมาก (รูปท่ี 4-1) ขอสังเกตอีก
ประการท่ีไดรับจากการสํารวจโรคใบจุดสาหรายในสวนผลไมพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม คือ สวนผลไมท่ี
พบตัวอยางโรคใบจุดสาหรายมักเปนสวนท่ีมีการปลูกพืชแบบยกรอง ซึ่งเปนการปลูกพืชดวยการขุด
คันดินลอมรอบแปลงเกษตร และขุดรองเปนรางแหเพื่อยกแปลงดานในใหสูงเพื่อปลูกพืชบนสันรอง
ดังกลาว โดยรองท่ีขุดจะใชสําหรับกักเก็บน้ําเพื่อใชเปนแหลงน้ําแกพืช จากการซักถามพบวา สวนมาก
เกษตรกรจะใชน้ําท่ีขังอยูในทองรองนํามารดน้ําตนไมดวยการใชแรงคนหรือเรือรดน้ํา ซึ่งเทากับเปน
การใชน้ําหมุนเวียนภายในสวนอีกดวย 
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ตารางท่ี 4-1 จุดเก็บตัวอยางและพืชท่ีพบโรคใบจุดสาหราย 

จุดเก็บ
ตัวอยาง 

พื้นที่เก็บตัวอยาง พืชที่พบโรคใบจุดสาหราย ขอมูลเพิ่มเติม 

1 
สวนมะนาว  
อ.บานแพว  

จ. สมุทรสาคร 

มะนาว 
(Citrus aurantifolia) 

สวนมะนาวมีการ เก็บผลผลิตขายเปน
ประจํา สวนไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี 
และมีการฉีดยากําจัดศัตรูพืช 
 

2 
บานพักอาศัย 1 

ต.บางแขม อ.เมือง 
จ.นครปฐม 

ชมพูมะเหมี่ยว 
(Syzygium malaccense) 

ท่ีอ ยูอาศัย เจ าของบานไดซื้อตนชมพู
มะเหมี่ยวจากรานขายตนไม โดยพบอาการ
ของโรคต้ังแตซื้อและเริ่มปลูก แตอาการ
ของโรคหายไปเมื่อใบท่ีติดโรครวงหลน 
 

3 
บานพักอาศัย 2 
ต. โพรงมะเด่ือ  

อ.เมือง จ.นครปฐม 

เฟนชายผาสีดา 
(Platycerium sp.) 

ท่ีอยูอาศัย เจาของบานซื้อเฟนชายผาสีดา
จากรานขายตนไม โดยพบอาการของโรค
ต้ังแตซื้อและเริ่มปลูก แตอาการของโรค
หายไปเมื่อใบท่ีติดโรครวงหลน 
 

4 
สวนสมโอ  

อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 

สมโอ 
(Citrus maxima) 

สวนสมโอพ้ืนท่ีประมาณ 2 ไร มีการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเพ่ือขายภายในประเทศ พบ
การระบาดของโรคท่ัวพ้ืนท่ี และไมมีการ
ฉีดยากําจัดศัตรูพืช 
 

5 

สวนมะนาว  
อ. สามพราน  
จ.นครปฐม 

 

ฝรั่ง 
(Psidium guajava) 

พบตนฝรั่งท่ีติดโรคใบจุดสาหรายข้ึนตาม
รองสวนฝรั่ง มีการระบาดของโรค ไมมีการ
ฉีดยากําจัดศัตรูพืช 
 

6 
บานพักอาศัย 1 

ต. บางแขม อ.เมือง 
จ.นครปฐม 

อโศกอินเดีย 
(Polyalthia longifolia) 

ท่ีอยูอาศัย เจาของบานซื้อตนอโศกจาก
รานขายตนไม โดยพบอาการของโรคต้ังแต
ซื้อและเริ่มปลูก แตอาการของโรคหายไป
เมื่อใบท่ีติดโรครวงหลน 
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รูปท่ี 4-2 ลักษณะสภาพแวดลอมของพื้นท่ีจุดเก็บตัวอยางพืชท่ีพบอาการของโรคใบจุดสาหราย 
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รูปท่ี 4-3 ลักษณะการปลูกพืชแบบยกรอง 

จุดเก็บตัวอยางท่ี 5 สวนมะนาว อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

นอกจากพื้นท่ีเกษตรกรรมแลว ผูวิจัยสํารวจพบตัวอยางโรคใบจุดสาหรายจากตนชมพู
มะเหมี่ยว เฟนชายผาสีดา และอโศก ในบริเวณพื้นท่ีบานพักอาศัย ซึ่งพืชท่ีกลาวมาท้ัง 3 ชนิดนี้
เจาของท่ีพักทุกแหงไดใหขอมูลวา พืชแสดงอาการของโรคใบจุดสาหรายต้ังแตเจาของบานไดซื้อมา
จากรานขายตนไม อยางไรก็ตามเมื่อผูวิจัยไดติดตามอาการของตนไมท่ีมีการติดโรคเมื่อนํามาปลูกใน
พื้นท่ีพักอาศัยในระยะส้ันก็พบวา อาการของโรคบนใบพืชท่ีมีการติดเช้ือก็ไมไดหายไป เพียงแตไมมี
การติดโรคเพิ่มข้ึนเทานั้น และเมื่อเวลาผานไป ใบพืชท่ีติดเช้ือใบจุดสาหรายแกและหลุดรวงลงพื้นไป 
ก็ไมพบวาตนไมท้ัง 3 ชนิดมีการติดโรคใบจุดสาหรายเพิ่มเติมอีก และนอกจากพืชท่ีกลาวมาแลว 
ผูวิจัยยังพบโรคใบจุดสาหรายบนตนแกวหิมาลัยหรือแกวแคระ (Murraya paniculata (L.) Jack.) 
บนตัวอยางพืชท่ีพบวางขายในตลาดตนไม อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (รูปท่ี 4-4) ท่ีพบวามี
ลักษณะรอยโรคท่ีคลายคลึงกับรอยโรคใบจุดสาหราย หากแตไมไดนํามาศึกษาตอ คาดวาหากทําการ
สํารวจในตลาดขายตนไมเพิ่มเติม นาจะสามารถพบพืชท่ีติดเช้ือโรคใบจุดสาหรายในรานคาตนไมใน
ตลาดตนไมอีกไมนอย เนื่องจากลักษณะการจัดรานคาท่ีมีตนไมหนาแนน และความช้ืนสูงจากการดูแล
รดน้ําสม่ําเสมอเปนปจจัยท่ีเอื้อตอการกระจายของโรคใบจุดสาหรายเปนอยางดี (Agrawal, 2012) 
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รูปท่ี 4-4 โรคใบจุดสาหรายบนตนแกวหิมาลัย ตลาดตนไม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

 

หลังจากการสํารวจและเก็บตัวอยางขางตน ผูวิจัยไดทําการแยกตัวอยางสาหรายท่ีพบท้ังหมด 
6 ตัวอยาง ออกตามชนิดของพืชท่ีพบอาการของโรค (ตารางท่ี 4-2) เพื่อท่ีจะนํามาใชในการศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาตอไปในการทดลองท่ี 4.1.2 

ตารางท่ี 4-2 จุดเก็บตัวอยาง พืชท่ีพบโรคใบจุดสาหราย และรายช่ือตัวอยางสาหราย 
 

จุดเก็บตัวอยาง พืชท่ีพบโรคใบจุดสาหราย ช่ือตัวอยางสาหราย 
1 มะนาว Cp.1 
2 ชมพูมะเหมี่ยว Cp.2 
3 เฟนชายผาสีดา Cp.3 
4 สมโอ Cp.4 
5 ฝรั่ง Cp.5 
6 อโศก Cp.6 

จากการสํารวจและเก็บตัวอยางในครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวา การท่ีชาวสวนไมรูจักและไมคุนเคยตอ
โรคใบจุดสาหราย อาจมีสาเหตุจากการท่ีโรคนี้ไมไดสงผลกระทบท่ีรายแรงตอพืช และไมมีบันทึกการ
ระบาดในวงกวางมากอน (Brown, 2013, Han et al., 2011, Nelson, 2008) ประกอบกับสวนท่ีทํา
การเก็บตัวอยางเปนธุรกิจขนาดเล็ก จึงทําใหชาวสวนไมไดใสใจหรือกังวลกับการท่ีผลผลิตในสวนติด
เช้ือโรคนี้แตอยางใด เมื่อพิจารณารวมกับเหตุผลท่ีหนวยงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ เชน สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ไมไดมีการสํารวจอยางจริงจังและไมมีขอมูลของโรคนี้ท่ี
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ชัดเจน จึงทําใหไมปรากฏการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับโรคใบจุดสาหรายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดังกลาว นอกจากนี้จากการพูดคุยกับเกษตรกรก็พบวา เกษตรกรมักมีความเขาใจสับสนกันระหวาง
โรคใบจุดสาหรายกับโรคแคงเกอร (canker) ท่ีมักพบการแพรระบาดกับพืชจําพวกมะนาวเชนกัน  
(Leksomboon et al., 2001) ท้ังนี้เนื่องจากโรคใบจุดสาหรายและโรคแคงเกอรมีลักษณะรอยโรคท่ี
เมื่อมองผิวเผินมีความคลายคลึงกัน อาทิ สีและขนาดของรอยโรคท่ีมีสีเหลือง ตอมาจะเปล่ียนเปนสี
น้ําตาลเขม รวมไปถึงลักษณะของการเกิดโรคท่ีพบบนพืช คือมักพบรอยโรคท่ีบริเวณใบเปนสวนมาก 
หากแตเมื่อสังเกตใกลๆ และสัมผัสก็จะพบวารอยโรคท่ีเกิดจากโรคแคงเกอรนั้นเริ่มแรกจะมีลักษณะ
แผลฟูนูน ตอมาแผลจะแตกแหงเปนสะเก็ด (Gottwald et al., 2002) ซึ่งแตกตางจากรอยโรคใบจุด
สาหรายท่ีจะมีลักษณะท่ีฟู นุมมือ คลายกํามะหยี่ (Brown, 2013) 

เมื่อสืบคนจากงานวิจัยท่ีมีการสํารวจโรคใบจุดสาหรายท้ังในและตางประเทศ ผลจากการ
คนควาพบวา มีการแพรระบาดของเช้ือสาหรายกอโรคบนพืชหลากหลายชนิด รวมถึงพืชเศรษฐกิจ
สกุล Citrus ไดแก สม สมโอ และมะนาว (Juan M. López-Bautista, 2002, Winston, 1938) ซึ่ง
พบรายงานการระบาดของโรคบริเวณหลายพื้นท่ีในตางประเทศ อาทิเชน เกาะ Tutuila ประเทศ 
American Samoa (Brooks, 2004) เมือง Maharashtra ประเทศอินเดียตอนใต (Gokhale, 2012) 
รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา (Marlatt and Alffieri, 1981) เกาะ Hawaii ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Nelson, 2008)  อยางไรก็ตามยังมีรายงานการเกิดโรคในพืชสกุลอื่นอีกดวย ไดแก 
สกุล Syzygium สกุล Polyalthia สกุล Psidium เปนตน (Muthukumar et al., 2014) 

ในขณะท่ีประเทศไทยมีรายงานการศึกษาท่ีเปนทางการถึงสาหรายกอโรคใบจุดสาหรายอยู
นอยมาก แตไมนานมานี้เองไดมีการตีพิมพถึงผลการสํารวจความหลายหลายของเช้ือสาหรายกอโรค
จากบริเวณภาคใตของประเทศไทย ไดแก จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา รายงานขางตนกลาวถึง
การพบพืชท่ีติดเช้ือโรคใบจุดสาหรายท้ังหมด 14 วงศ 14 สกุล 16 ชนิด ในทุกจังหวัดท่ีทําการสํารวจ 
(อนุรักษ และคณะ, 2558) ซึ่งชนิดพืชท่ีพบการติดเช้ือจากรายงานนี้สอดคลองกับสกุลของพืชท่ีผูวิจัย
สํารวจและเก็บตัวอยางโรคใบจุดสาหรายมา 4 สกุล จากท้ังหมด 5 สกุลดวยกันไดแก สกุล Citrus 
สกุล Syzygium สกุล Polyalthia และสกุล Psidium ยกเวนสกุล Platycerium ท่ียังไมพบรายงาน
การติดเช้ือโรคใบจุดสาหรายในประเทศไทย ซึ่งเปนไปไดวายังไมมีการสํารวจโรคชนิดนี้อยางจริงจัง 
เนื่องจากพืชในสกุล Platycerium หรือเฟนชายผาสีดาไมใชพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ จึงอาจ
ทําใหมีผูท่ีสนใจศึกษาโรคในพืชชนิดนี้ไมมากนัก 

เมื่อพิจารณาถึงการแพรกระจายของเช้ือสาหรายกอโรคใบจุดสาหรายจะเห็นไดวา จากจุด
เก็บตัวอยางท่ีเปนสวนผลไมท่ีมีการใชน้ําจากทองรองนํามารดน้ําตนไมดวยการใชแรงคนหรือเรือรดน้ํา  
จึงเทากับเปนการใชน้ําหมุนเวียนภายในสวน ดังนั้นจึงเปนไปไดท่ีเมื่อพืชมีอาการของโรคใบจุด
สาหรายจะมีการพัดพาของอับสปอร หรือมีการชะอับสปอรท่ีอยูบนพืชตกลงสูรองน้ําภายในสวน และ
เมื่อมีการนําน้ําจากทองรองนั้นกลับมาใชรดน้ําตนไมอีกครั้งจึงเทากับเปนการเพิ่มโอกาสในการแพร
ระบาดของโรค เนื่องจากตนพืชปกติมีโอกาสไดรับอับสปอรของสาหรายกอโรคและติดโรคเพิ่มข้ึนจาก
น้ําในทองรองนั่นเอง ผูวิจัยคาดวา การแพรกระจายของโรคใบจุดสาหรายผานสปอรลักษณะคลายกัน
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นี้เกิดกับตนไมในตลาดตนไม เนื่องจากลักษณะการจัดวางตนไมในรานขายตนไมซึ่งมักมีการวางตนไม
อยางแออัดเพราะพื้นท่ีในการวางขายท่ีจํากัด จึงเทากับเปนการเพิ่มโอกาสใหโรคใบจุดสาหรายมีการ
แพรกระจายระหวางตนไมชนิดตางๆ ท่ีนํามาวางจําหนายไดงายดวยอับสปอรผานการรดน้ําตนไม 
จากการสืบคนขอมูลพบวา พืชท่ีมีการติดเช้ือของโรคใบจุดสาหรายอยางหนักนั้นมีจํานวนของโคโลนี
ของ Cephaleuros โดยเฉล่ีย 9 โคโลนีตอตารางเซนติเมตร และสามารถผลิตสปอรไดมากถึง 7,200 
สปอรตอตารางเซนติเมตร (Thompson and Wujek, 1997) ยิ่งไปกวานั้นจากการสํารวจพื้นท่ีสวน
ผลไมของผูวิจัยสวนใหญพบวา เจาของสวนมักจะมีการปลูกพืชคอนขางหนาแนน อีกท้ังระยะหาง
ระหวางตนพืชคอนขางถ่ี จึงสงผลใหแสงแดดสามารถสองกระจายถึงโคนตนไดนอย รวมไปถึงระดับ
ความช้ืนในอากาศท่ีสูงเนื่องจากมีรองน้ําลอมรอบแปลงปลูก (รูปท่ี 4-3) และเมื่อประกอบกับการท่ี
ประเทศไทยต้ังอยูในบริเวณท่ีมีลักษณะอากาศแบบรอนช้ืน ซึ่งเปนลักษณะอากาศท่ีเอื้อตอการ
เจริญเติบโตของสาหรายกลุมนี้ สอดคลองกับขอมูลท่ีไดมีการรายงานไวกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลให
สาหรายกอโรคใบจุดสาหรายมีการแพรระบาดได ดี ไดแก  ความช้ืนและปริมาณแสงท่ีสูง 
(Muthukumar et al., 2014, Brooks, 2004, Agrawal, 2012, Nelson, 2008) ดังนั้นเมื่อพิจารณา
ตอไปถึงการปองกันและกําจัดเช้ือโรคใบจุดสาหรายในพืช นอกจากวิธีการใชสารเคมีแลว วิธีการลด
การแพรระบาดอีกวิธีนั่นคือ การตัดแตงกิ่งเพื่อเพิ่มพื้นท่ีไหลเวียนของอากาศและแสงแดด การปลูก
พืชโดยเวนระยะหาง อีกท้ังยังตองมีการจัดการเกี่ยวกับระบบไหลเวียนน้ําภายในแปลงปลูกท่ี
เหมาะสมอีกดวย (Brooks, 2004)  

จากขอสังเกตท่ีไดรับจากงานวิจัยนี้ เปนไปไดวาปจจัยท่ีอาจสงผลตอการแพรระบาดของโรค
ใบจุดสาหรายในสวนผลไมคือ วิธีการในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตร และระดับความหนาแนน
ของตนไมตอพื้นท่ี อยางไรก็ตามขอมูลท่ีกลาวมาขางตนเปนเพียงขอสังเกตเบ้ืองตนเทานั้น หาก
ตองการขอมูลเชิงลึกท่ีชัดเจน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ควรมีการสํารวจการแพรกระจายของโรคใบจุด
สาหรายในพื้นท่ีเกษตรกรรมใหมากข้ึนท้ังในแงของความกวางของพื้นท่ีและลักษณะของการใช
ประโยชนท่ีหลากหลายมากกวานี้ โดยเฉพาะกับกลุมพืชในทองถ่ินท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน 
ฝรั่ง สมโอ หรือชมพู รวมไปถึงพื้นท่ีท่ีมีการคาขายตนไมอีกดวย นอกจากนี้หากเปนไปไดควร
ทําการศึกษาชีววิทยาการกอโรคของสาหรายกลุมนี้เพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในดานการปองกันและ
กําจัดโรคพืชชนิดนี้ในประเทศไทยตอไป  
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   1.2  การจัดจําแนกชนิดสาหรายกอโรคดวยการใชลักษณะสัณฐานวิทยา 

ผลจากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหรายกอโรคจากพืชตัวอยางท้ังหมด 6 
ชนิด ทําไดโดยศึกษาจากลักษณะภายนอกของรอยโรคใบจุดสาหรายท่ีสามารถมองเห็นดวยตาเปลา 
ไดแก ลักษณะตางๆ ของโคโลนี และตําแหนงการเกิดรอยโรคบนใบพืช รวมไปถึงลักษณะท่ีสังเกตพบ
ภายใตกลองจุลทรรศน ไดแก รูปรางอับสปอร ตําแหนงการเขาทําลายของโรคบนช้ันเนื้อเยื่อพืช โดย
ใชกลองจุลทรรศนท้ังแบบสเตอริโอและแบบเลนสประกอบเพื่อสังเกตและศึกษาลักษณะตางๆ พบวา 
ตัวอยางสาหรายท้ังหมดมีรูปรางลักษณะท้ังภายนอกและภายใตกลองจุลทรรศนท่ีคลายคลึงกัน ท้ัง
กอนและหลังการเพาะเล้ียง โดยสาหรายแตละตัวอยางมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 1.2.1 โรคใบจุดสาหรายบนใบมะนาว 

ตัวอยางใบมะนาวท่ีเกิดโรคใบจุดสาหราย พบวา มีตําแหนงการเกิดรอยโรคท่ีบริเวณผิวใบพืช
ดานบน สามารถมองเห็นรอยโรคไดดวยตาเปลา ขนาดโคโลนีประมาณ 3 มม. โคโลนีของเช้ือกอโรคมี
สีสมคลายสีสนิม สังเกตเห็นขอบของโคโลนีชัดเจน โคโลนีของโรคมีลักษณะฟูคลายกํามะหยี่ เม่ือ
ศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนจะพบโครงสรางสําหรับสืบพันธุ (รูปท่ี 4-5ข) ท่ีบริเวณปลายกานชูอับ
สปอร (sporangium) พบอับสปอร 3-4 อับสปอร (รูปท่ี 4-5ค) เมื่อทําการตัดใบพืชตามขวาง (cross 
section) จะพบวาเสนสายของสาหรายชอนไชเขาถึงบริเวณใบพืชช้ัน subcuticular นอกจากนี้ยัง
พบวา filamentous cells ของสาหรายท่ีมีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมผืนผา (cylindrical) ซึ่งมีการเรียงตัว
กันแบบ pseudoparenchyma ท่ีมี ลักษณะคลายพัดและยังพบเม็ดสีแดงอมสมท่ีเรียกวา 
heamatochrome ภายในเซลลดังแสดงในรูปท่ี 4-5ง (ลูกศรช้ี) เมื่อทําการแยกและเพาะเล้ียง
สาหรายในอาหารเหลวสูตร HSM พบวาเซลลสาหรายมีความยาวประมาณ 62.7 µm กวางประมาณ 
7.8 µm โดยเซลลสาหรายมีการจัดเรียงตัวเปนเสนสาย (filament) และมีการแตกแขนงยอยแตก
ออกจากแขนงหลักในแนวรัศมี 
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รูปท่ี 4-5 ตัวอยางสาหราย Cp.1 จากโรคใบจุดสาหรายท่ีพบบนใบมะนาว 
ก) ใบมะนาวตัวอยาง Cp.1 ท่ีพบอาการของโรคใบจุดสาหราย (scale bar 0.5 cm.) 
ข) โครงสรางสืบพันธุเมื่อศึกษาภายใตกลองสเตอริโอ (scale bar 200 µm) 
ค) กานชูอับสปอรท่ีบริเวณปลายมีอับสปอร  (scale bar 10 µm) 
ง) ภาพตัดขวาง pseudoparenchyma และเม็ดสี heamatochrome ภายในเซลล (ลูกศรช้ี)  
(scale bar 20 µm) 
จ) สาหรายตัวอยาง Cp.1 จากการแยกและเพาะเล้ียง (scale bar 20 µm)
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1.2.2 โรคใบจุดสาหรายบนใบชมพูมะเหม่ียว 

ตัวอยางใบชมพูมะเหมี่ยวท่ีเกิดโรค พบวา มีตําแหนงการเกิดโรคท่ีบริเวณผิวใบพืชดานบน 
สามารถสังเกตเห็นรอยโรคไดชัดเจน โคโลนีเด่ียวมีสีคลํ้าคลายสนิมเหล็กขนาดโคโลนีประมาณ 5 มม. 
สามารถสังเกตเห็นขอบโคโลนีไดชัดเจน เมื่อศึกษาภายใตกลองสเตอริโอพบโครงสรางสืบพันธุ (รูปท่ี 
4-6ข) ท่ีบริเวณสวนปลายของกานชูอับสปอรพบอับสปอร 3-5 อับสปอร เมื่อทําการตัดใบพืชตาม
ขวางพบวา เสนใยของสาหรายชอนไชเขาถึงบริเวณใบพืชช้ัน subcuticular (รูปท่ี 4-6ค) นอกจากนี้
พบ filamentous cells ท่ีเรียงตัวกันเปน pseudoparenchyma ท่ีมีลักษณะเปนสีเหล่ียมผืนผา (รูป
ท่ี 4-6ง) เมื่อนําตัวอยางสาหรายมาแยกและเพาะเล้ียง พบวาเซลลสาหรายในอาหารเหลว HSM มี
ความยาวประมาณ 60.2 µm กวางประมาณ 8.4 µm เซลลสาหรายมีการจัดเรียงตัวเปนเสนสาย 
และมีการแตกแขนงยอยแตกออกจากแขนงหลัก โดยพบการเจริญเติบโตของเสนสายในแนวรัศมี 

 

รูปท่ี 4-6 ตัวอยาง Cp. 2 โรคใบจุดสาหรายบนใบชมพูมะเหมี่ยว 
ก) ใบชมพูมะเหมี่ยวตัวอยาง Cp.2 ท่ีพบอาการของโรคใบจุดสาหราย (scale bar 0.5 cm) 
ข) โครงสรางสืบพันธุเมื่อศึกษาภายใตกลองสเตอริโอ (scale bar200 µm) 
ค) ภาพตัดขวางใบพืชท่ีกําลังขยาย 4 เทา (scale bar 200 µm) 
ง) Pseudoparenchyma ท่ีมีลักษณะการเรียงตัวคลายพัด (scale bar 20 µm)  
จ) สาหรายตัวอยาง Cp.2 ท่ีไดจากการแยกและเพาะเล้ียง (scale bar 20 µm) 
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1.2.3 โรคใบจุดสาหรายบนใบเฟนชายผาสีดา 

ตัวอยางใบเฟนชายผาสีดาท่ีเกิดโรคใบจุดสาหราย พบวา มีตําแหนงการเกิดรอยโรคท่ีบริเวณ
ผิวใบพืชดานบนโคโลนี โรคของเช้ือกอโรคมีสีเขียว ไมสามารถระบุลักษณะของโคโลนีได พบโรคเจริญ
ปกคลุมท่ัวใบ เมื่อนําใบพืชมาศึกษาภายใตกลองสเตอริโอพบโครงสรางสืบพันธุ (รูปท่ี 4-7ข) และท่ี
สวนปลายของกานชูอับสปอร พบอับสปอร 3-4 อับสปอร พบวาภายในกานชูอับสปอรและอับสปอรมี
เม็ดสี heamatochrome อยูภายใน (รูปท่ี 4-7ข ลูกศรช้ี) เมื่อทําการตัดใบพืชตามยาว จะพบ 
filamentous cells ท่ีมีเซลลเปนส่ีเหล่ียมผืนผาเรียงตัวกันเปน pseudoparenchyma เมื่อนํามา
แยกและเพาะเล้ียงสาหรายในอาหารเหลว HSM พบวามีความยาวประมาณ 66.7 µm กวางประมาณ 
8.2 µm เซลลสาหรายมีการจัดเรียงตัวเปนเสนสายและมีการแตกแขนงยอยแตกออกจากแขนงหลัก 
(รูปท่ี 4-7จ) 

 

รูปท่ี 4-7 ตัวอยาง Cp.3 โรคใบจุดสาหรายท่ีพบบนเฟนชายผาสีดา 
ก) ใบเฟนชายผาสีดาตัวอยาง Cp.3 ท่ีพบอาการของโรคใบจุดสาหราย (scale bar 1 cm)  
ข) โครงสรางสืบพันธุเมื่อศึกษาภายใตกลองสเตอริโอ (scale bar 200 µm)  
ค) ภาพตัดขวางใบพืชแสดงใหเห็นกานชูอับสปอร (scale bar 50 µm) และเม็ดสี 
heamatochrome ภายในเซลล (ลูกศรช้ี) 
ง) Pseudoparenchyma มีลักษณะการเรียงตัวคลายพัด (scale bar 20 µm) 
จ) สาหรายตัวอยาง Cp.3 จากการแยกและเพาะเล้ียง (scale bar 20 µm) 
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1.2.4 โรคใบจุดสาหรายบนใบสมโอ 

จากตัวอยางใบสมโอท่ีเกิดโรค พบตําแหนงการเกิดรอยโรคท่ีบริเวณผิวใบพืชดานบน โคโลนี
ของเช้ือกอโรคมีสีแดงคลายสีสนิมเหล็ก (รูปท่ี 4-8ก) โคโลนีมีขนาดประมาณ 6-8 มม. เมื่อศึกษา
ภายใตกลองสเตอริโอพบโครงสรางสืบพันธุชูข้ึนมาบนอากาศ (รูปท่ี 4-8ข) นอกจากนี้เมื่อทําการตัดใบ
พืชตามยาวจะพบ filamentous cells ท่ีเรียงตัวกันเปน pseudoparenchyma เซลลสาหรายท่ีมี
ลักษณะเปนส่ีเหล่ียมผืนผา นอกจากนี้ยังพบเม็ดสีแดงของ hematochrome ภายในเซลลอีกดวย (รูป
ท่ี 4-8ง ลูกศรช้ี) เมื่อนํามาแยกและเพาะเล้ียงในอาหารสูตร HSM จะพบเซลลสาหรายมีความยาว
ประมาณ 65.2 µm กวางประมาณ 7.4 µm เซลลสาหรายมีการจัดเรียงตัวเปนเสนสาย และมีการ
แตกแขนงยอยแตกออกจากแขนงหลัก (รูปท่ี 4-8จ) 

 

รูปท่ี 4-8 ตัวอยาง Cp.4 โรคใบจุดสาหรายท่ีพบบนใบสมโอ 
ก) ตัวอยางใบสมโอ ตัวอยาง Cp.4 ท่ีพบอาการของโรคใบจุดสาหราย (scale bar 0.5 cm) 
ข) โครงสรางสืบพันธุเมื่อศึกษาภายใตกลองสเตอริโอ (scale bar 200 µm)  
ค) ภาพตัดขวางใบพืช (scale bar 200 µm) 
ง) ภาพตัดตามยาวของ pseudoparenchyma (scale bar 20 µm) และเม็ดสี heamatochrome 
ภายในเซลล (ลูกศรช้ี) 
จ) สาหรายตัวอยาง Cp.4 จากการแยกและเพาะเล้ียง (scale bar 20 µm) 
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1.2.5 โรคใบจุดสาหรายบนใบฝร่ัง 

จากตัวอยางใบฝรั่งท่ีเก็บมา พบตําแหนงการเกิดรอยโรคท่ีบริเวณผิวใบพืชดานบน โคโลนี
ของโรคมีสีแดงคลายสีสนิมเหล็ก ไมมีขอบเขตชัดเจน (รูปท่ี 4-9ก) เมื่อสองภายใตกลองสเตอริโอพบ
โครงสรางสืบพันธุชูข้ึนมาบนอากาศเปนบางสวนของโคโลนี (รูปท่ี 4-9ข) เมื่อทําการตัดใบพืชตาม
ขวางพบวาเสนสายของสาหรายชอนไชเขาสูใบพืชในช้ัน subcuticular (รูปท่ี 4-9ค) เมื่อนําสาหราย
มาแยกและเพาะเล้ียงพบวาเซลลสาหรายมีความยาวประมาณ 57.3 µm กวางประมาณ 7.4 µm 
เซลลสาหรายมีการจัดเรียงตัวเปนเสนสาย และมีการแตกแขนงยอยแตกออกจากแขนงหลัก (รูปท่ี 4-
9ง) 

 

รูปท่ี 4-9 ตัวอยาง Cp.5 โรคใบจุดสาหรายท่ีพบบนใบฝรั่ง 
ก) ใบฝรั่งตัวอยาง Cp.5 ท่ีพบอาการของโรคใบจุดสาหราย (scale bar 1 cm) 
ข) โครงสรางสืบพันธุเมื่อศึกษาภายใตกลองสเตอริโอ (scale bar 200 µm) 
ค) ภาพตัดขวางใบพืช (scale bar 200 µm) 
ง) สาหรายตัวอยาง Cp.5 ท่ีไดจากการแยกและเพาะเล้ียง (scale bar 20 µm) 
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1.2.6 โรคใบจุดสาหรายบนใบอโศกอนิเดีย 

จากตัวอยางใบอโศกท่ีเกิดโรคพบตําแหนงการเกิดรอยโรคท่ีบริเวณผิวใบพืชดานบน โคโลนี
ของโรคมีสีแดงคลายสีสนิมเหล็ก บริเวณขอบโคโลนีมีสีเขียว ขอบเรียบ กลางโคโลนีมีสีเขียว (รูปท่ี 4-
10ก) เมื่อศึกษาภายใตกลองสเตอริโอพบโครงสรางสืบพันธุชูข้ึนมาบนอากาศ (รูปท่ี 4-10ข) เมื่อทํา
การตัดใบพืชตามขวาง เห็นวาสาหรายเขาชอนไชเขาสูใบพืชท่ีบริเวณช้ัน subcuticular และมีกานชู
อับสปอรชูข้ึนมาเหนือพื้นผิวใบ นอกจากนี้เมื่อทําการตัดใบพืชตามยาวพบ thallus ของสาหราย
แทรกอยู ใน ช้ันใบพื ช  มี ลักษณะ เปน ส่ี เห ล่ียม ผืนผ า  อี ก ท้ั งพบว ามี เม็ ด สีแดง ท่ี เ รี ยกว า 
heamatochrome ภายในเซลล (รูปท่ี 4-10ง ลูกศรช้ี) เมื่อนําสาหรายมาแยกและเพาะเล้ียงได
สาหรายท่ีมีลักษณะเปนเสนสาย มีการเจริญเติบโตในแนวรัศมี เซลลสาหรายมีความยาวประมาณ 
63.1 µm กวางประมาณ 7.2 µm 

 

รูปท่ี 4-10 ตัวอยาง Cp.6 โรคใบจุดสาหรายบนเฟนชายผาสีดา 
ก) ใบอโศกอินเดียตัวอยาง Cp.6 ท่ีพบอาการของโรคใบจุดสาหราย (scale bar 0.5 cm) 
ข) โครงสรางสืบพันธุเมื่อศึกษาภายใตกลองสเตอริโอท่ีกําลังขยาย 4 เทา (scale bar 200 µm)  
ค) ภาพตัดใบตามขวางของใบพืชท่ีกําลังขยาย 4 เทา (scale bar 200 µm)  
ง) ภาพตัดใบตามยาว thallus ของสาหรายท่ีกําลังขยาย 40 เทา (scale bar 20 µm) และเม็ดสี 
heamatochrome ภายในเซลล (ลูกศรช้ี) 
จ) สาหรายตัวอยาง Cp.6 จากการแยกและเพาะเล้ียงท่ีกําลังขยาย 40 เทา (scale bar 20 µm) 
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จากการสังเกตลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอยางโรคใบจุดสาหรายดวยตาเปลาและแวน
ขยาย เมื่อรวบรวมและนํามาเปรียบเทียบกันพบวาทุกตัวอยางมีตําแหนงการเกิดโรคใบจุดสาหรายท่ี
ผิวใบพืชดานบน ซึ่งเปนบริเวณท่ีใบไดรับแสงแดด อีกท้ังยังมีสีโคโลนีของโรคท่ีใกลเคียงกัน คือ สีสม 
หรือ สมคลายสีสนิมเหล็ก โดยสวนมากมีรูปรางลักษณะเปนโคโลนีเด่ียว ยกเวนตัวอยาง Cp.3 ซึ่งเปน
ตัวอยางจากเฟนชายผาสีดา ท่ีพบวามีลักษณะโคโลนีท่ีไมแนนอน กลาวคือพบสาหรายกอโรคไดเกือบ
ท่ัวบริเวณผิวใบ นอกจากนี้เมื่อทําการวิเคราะหตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศนพบวา ทุกตัวอยางมี
รูปแบบการเจริญ รูปรางของ filament cell อับสปอร กานชูอับสปอรท่ีใกลเคียงกัน ดังแสดงและ
รวบรวมในตารางท่ี 4-3 ท้ังนี้เมื่อผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบกับเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในและ
ตางประเทศ พบวาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหรายท่ีพบจากการเก็บตัวอยางครั้งนี้ลวนตรงกับ
ลักษณะของสาหรายกอโรคชนิด Cephaleuros virescens Kunze ex E.M. Fries (Suto and 
Ohtani, 2011, Suto and Ohtani, 2009, Thompson and Wujek, 1997) 
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รูปท่ี 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อสาหรายกอโรคใบจุดสาหราย 
รูปท่ี 1a-6a; ลักษณะรอยโรค (โคโลนี) ของสาหรายท้ัง 6 ตัวอยาง (Scale bar = 1cm.) บนใบพืชท่ี พบโรคใบจุด
สาหราย ไดแก ใบมะนาว (1a) ใบชมพูมะเหม่ียว (2a) ใบเฟนชายผาสีดา (3a) ใบสมโอ (4a) ใบฝรั่ง (5a) และใบ
อโศกอินเดีย (6a) รูปท่ี1b-6b; ลักษณะรอยโรคและอับสปอรของสาหรายกอ โรค (Scale bar = 200 µm.) รูปท่ี 
1c-6c; ตําาแหนงของรอยโรคบนใบพืชและลักษณะอับสปอร (Scale bar = 200 µm.) รูปท่ี 1d-6d; ลักษณะ 
ทัลลัสของสาหรายแบบ Pseusopharenchymatous ramuli (Scale bar = 50 µm.) รูปท่ี 1e-6e; ลักษณะของ
เสนสายของตัวอยางสาหรายกอโรคเมื่อเลี้ยงในหองปฏิบัติการ (Scale bar = 20 µm.) 



 
 

 
 

 
 ตารางท่ี 4-3 เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอยางสาหรายกอโรคท้ัง 6 ตัวอยาง 

* ขอมูลท่ีไดวัดจากตัวอยางแบบสุมท้ังหมด 30 ครั้ง 

ลักษณะตัวอยาง Cp.1 Cp.2 Cp.3 Cp.4 Cp.5 Cp.6 

พืชเจาบาน 
มะนาว 

(Citrus aurantifolia) 
ชมพูมะเหมี่ยว 

(Syzygium alaccense) 
เฟนชายผาสีดา 

(Platycerium holtumii) 
สมโอ 

(Citrus maxima) 
ฝรั่ง 

(Psidium guajava) 
อโศกอินเดีย 

(Polyalthia longifolia) 

สีโคโลนี สีสมสนิมอมเขียว สีคล้ํานํ้าตาลแดง สีสมคลายสนิมเหล็ก สีสมแดงคลายสนิมเหล็ก สีสมคลายสนิมเหล็ก 
สีสมคลายสนิมเหล็กขอบ

โคโลนีสีเขียว 

ลักษณะโคโลนี 
โคโลนีเด่ียว รูปรางกลม 

กระจายท่ัวใบ 
โคโลนีเด่ียว รูปรางกลม 

กระจายท่ัวใบ 
ไมมีรูปรางท่ีแนนอน 

โคโลนีเด่ียว  รูปรางกลม
กระจายท่ัวใบ 

โคโลนีเด่ียว รูปรางกลม 
กระจายท่ัวใบ 

โคโลนีเด่ียว รูปรางกลม 
กระจายท่ัวใบ 

ขนาดเสนผาศุนยกลางโคโลนี 
(mm.) 

3 - 4 3 - 5 - 6 - 8 7 - 12 3 - 8 

ตําแหนงการเขาทําลาย 
บริเวณชั้นใบพืช 

ตําแหนง cuticular - subcuticular บริเวณใบพืชดานบน 

ขอบโคโลนี 
ขอบโคโลนีเรียบ 

เห็นขอบไดชัดเจน 
ขอบโคโลนีเรียบ 

เห็นขอบไมชัดเจน 
ไมสามารถระบุได 

ขอบโคโลนีหยัก 
เห็นขอบชัดเจน 

ขอบโคโลนีหยัก 
เห็นขอบไมชัดเจน 

ขอบโคโลนีเรียบ 
เห็นขอบชัดเจน 

ขนาดเซลลสาหราย* 
(กวาง × ยาว, µm) 

6.59 ±0.35 
× 67.01 ±8.25 

7.86 ±0.82 
× 69.02 ±5.88 

8.82 ±1.22 
× 68.24 ±4.25 

7.11 ±1.43 
× 68.91 ±5.19 

7.49 ±0.65 
× 68.50 ±12.51 

7.86 ±0.57 
× 64.54 ±5.71 

สีอับสปอร อับสปอรสีขาวปนสีสม อับสปอรสีขาวปนสีสม อับสปอรสีขาวปนเหลือง อับสปอรสีสมสนิม อับสปอรสีสมสนิม อับสปอรสีขาวปนสม 
ขนาดอับสปอร* 

(กวาง × ยาว, µm) 
25.86 ±1.77  
× 15.6 ±1.04 

25.02 ±1.83  
× 14.00 ±1.21 

24.61 ±1.68  
× 15.55 ±1.32 

24.64 ±1.90  
× 16.17 ±1.58 

24.53 ±1.43 
× 16.39 ±2.80 

25.46 ±3.74 
× 15.11 ±2.03 

ขนาดกานชูอับสปอร* 
(กวาง × ยาว, µm) 

17.96 ±1.63 
× 310.63 ±30.43 

18.50 ±0.93 
× 313.98 ±55.97 

16.604 ±1.62 
× 257.74 ±29.31 

19.54 ±2.56 
× 327.70 ±48.42 

17.30 ± 2.22 
× 302.68 ±26.83 

17.91 ± 1.02 
× 282.16 ±40.45 
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จากขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอยางสาหรายกอโรคใบจุดสาหรายท่ีไดกลาวมา
ขางตน เมื่อนําไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับเอกสารงานวิจัยท่ีมีการกลาวถึงขอมูลของสาหรายในกลุมนี้
จะพบวา สาหรายกอโรคสกุล Cephaleuros มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกท่ีคอนขางใกลเคียง
กันกับสาหรายสกุล Trentepohlia อาทิ ลักษณะของโคโลนีท่ีฟูคลายกํามะหยี่ (Thompson and 
Wujek, 1997) มีสีของโคโลนีท่ีคอนขางเดนชัด คือมีสีสมไปจนถึงแดง (Liu et al., 2012) หากแตเมื่อ
พิจารณาถึงแหลงท่ีอาศัยท่ีพบ จะเห็นไดวาท้ัง 2 สกุล มีความแตกตางกัน โดยสาหรายในสกุล 
Trentepohlia มักจะพบการเจริญบริเวณพื้นผิวของส่ิงกอสรางท่ีมีความช้ืนและบริเวณท่ีมีแสงแดด
สองถึง เชน ผนังปูนเกา โบราณสถาน หรือเปลือกไม (Rindi et al., 2008, Thompson and 
Wujek, 1997, Juan M. López-Bautista, 2002) ในขณะท่ีสาหรายสกุล Cephaleuros มักมีการ
เจริญแบบปรสิต (parasite) บนสวนตางๆ ของพืช อาทิ ใบ ลําตน และผล เปนตน (Sunpapao et 
al., 2015a, Thompson and Wujek, 1997) นอกจากนี้เมื่อทําการศึกษาลักษณะอื่นๆ ของสาหราย
ท้ัง 2 สกุล ภายใตกลองจุลทรรศน จะเห็นไดวามีลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีสามารถแยกสาหรายท้ัง 
2 ออกจากกันได อาทิ โครงสรางท่ีใชในการสืบพันธุ โดยพบวาสาหรายในสกุล Trentepohlia ไมมี
การสรางโครงสรางสืบพันธุ อันไดแก sporangiophores (Rindi et al., 2008) ซึ่งแตกตางจาก
สาหรายในสกุล Cephaleuros (Thompson and Wujek, 1997, Suto and Ohtani, 2011) และ
จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน สอดคลองกับผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอยางสาหราย
กอโรคใบจุดสาหรายท่ีไดทําการสํารวจและเก็บตัวอยางในงานวิจัยนี้ ท่ีพบวาตัวอยางสาหรายกอโรคท่ี
มีการเจริญแบบปรสิตบนสวนตางๆของพืช โดยพบท่ีบริเวณใบพืชเปนหลัก ลักษณะโคโลนีท่ีเห็น
ภายนอกมีสีสมคลายสีสนิมเหล็ก และเมื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนก็พบวามีโครงสรางสืบพันธุชู
ข้ึนบนอากาศ ซึ่งจากขอมูลสามารถบงช้ีวาตัวอยางสาหรายกอโรคท่ีไดจัดเปนสาหรายในสกุล 
Cephaleuros 

เมื่อทําการสืบคนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาหรายในสกุล Cephaleuros พบวา โรคใบจุด
สาหรายสวนมากมักเกิดจากเช้ือสาหรายกอโรค 2 ชนิดดวยกัน ไดแก Cephaleuros virescens และ 
Cephaleuros parasiticus (Suto et al., 2014) ท้ังนี้เมื่อคนควาขอมูลถึงการบงช้ีชนิดของเช้ือ
สาหรายกอโรคท้ัง 2 ชนิด อนุรักษ และคณะ (2558)  กลาววา สามารถจัดจําแนกสาหรายท้ัง 2 ชนิด
นี้ออกจากกันไดดวยความแตกตางของลักษณะทางสัณฐานวิทยา อันไดแก ตําแหนงการเกิดรอยโรค
บนใบพืช ตําแหนงการเจริญ (growth habit) ของทัลลัสภายในพืชเจาบาน เชน ช้ันคิวคิเคิล  
ช้ันอิพิเดอมิส (subepidermal) หรือเจริญเขาไปในเซลล (intramatical) และจากขอมูลท่ีกลาวมา
ขางตนนี้บงช้ีไดวาตัวอยางสาหรายกอโรคท่ีผูวิจัยไดนํามาศึกษามีลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีตรงกับ
กับสาหรายชนิด C. virescens ซึ่งสอดคลองกับขอมูลท่ีมีการกลาวไววา สาหรายกอโรคชนิด C. 
virescens เปนชนิดท่ีมีการแพรระบาดและเปนสาเหตุของโรคมากท่ีสุด โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตรอน 
(Rindi et al., 2008, Rindi and López-Bautista, 2008) อีกท้ังเมื่อสืบคนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การแพรระบาดของโรคใบจุดสาหรายในประเทศไทย ก็พบรายงานวา มีการแพรระบาดของเช้ือ
สาหรายกอโรคสกุล Cephaleuros บริเวณพื้นท่ีภาคใตของประเทศไทย ในจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล 
และสงขลา โดยพบความหลากหลายของเช้ือสาหรายกอโรคท้ังหมด 5 ชนิดดวยกัน ไดแก 
C. diffusus, C. expansa, C. karstenii, C. solutus และ C. virescens โดยพบสาหราย  
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C. virescens ในทุกพื้นท่ีของการศึกษาวิจัย และพบวามีพืชเจาบานหลากหลายท่ีสุดคือ 14 วงศ 14 
สกุล 16 ชนิด (อนุรักษ และคณะ, 2015) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวอยางสาหรายกอโรคท่ีผูวิจัย
กําลังศึกษา พบวามีความเปนไปไดท่ีตัวอยางสาหรายกอโรคท้ัง 6 ตัวอยาง เปนสาหรายกอโรคชนิด 
C. virescens ซึ่งเปนชนิดท่ีมีการแพรระบาดมากท่ีสุด (Suto and Ohtani, 2013, Holcomb, 
1986, Han et al., 2011, Mutiara et al., 2015, Brown, 2013) อยางไรก็ตามลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาท่ีสังเกตเห็นไดดวยตาเปลาและลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนของสาหรายกอโรคสกุล 
Cephaleuros มีความคลายคลึงและใกลเคียงกันมาก อีกท้ังลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการก็
สามารถใชจัดจําแนกสาหรายกลุมนี้ไดเพียงบางชนิดเทานั้น อาทิ ลักษณะของรอยโรคแบบเรียบหรือ
แบบนูน (อนุรักษ และคณะ, 2558) ซึ่งการท่ีจะจัดจําแนกชนิดของสาหรายกอโรคดวยวิธีทางสัณฐาน
วิทยาดังกลาวจําเปนท่ีจะตองใชความเช่ียวชาญในการจําแนกเปนอยางมาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัย
เลือกท่ีจะใชเทคนิคทางอณูชีววิทยาในการจัดจําแนกสาหรายกอโรคเพิ่มเติม เนื่องจากเทคนิคดังกลาว
ใชความเช่ียวชาญท่ีนอยกวา อีกท้ังมีความสะดวกและรวดเร็วมากกวา  

   1.3 การจัดจําแนกชนิดสาหรายกอโรคดวยการใชลําดับนิวคลีโอไทดบางสวนของยีน 18S 
rRNA จากตัวอยางท่ีเพาะเลี้ยงได 

เพื่อเพิ่มเติมขอมูลสําหรับการจัดจําแนกสาหรายกอโรคใบจุดสาหราย ผูวิจัยไดทําการทดลอง
เพื่อยืนยันชนิดของสาหรายกอโรคท่ีแยกเพาะเล้ียงไดดวยขอมูลทางอณูชีววิทยา โดยเลือกใชลําดับ 
นิวคลีโอไทดบางสวนของยีนท่ีตําแหนง 18S rRNA จากการใชไพรเมอร 107F และ ChloroR เพิ่ม
จํานวน DNA ดวยเทคนิค PCR จากนั้นสงตัวอยางไปทําการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด เพื่อนําขอมูล
มาทําการจัดเรียงเปรียบเทียบ (BLAST search) กับฐานขอมูล NCBI GenBank เพื่อระบุชนิดของ
สาหรายกอโรค 

ผลจากการเพิ่มจํานวน DNA ท่ีตําแหนงยีน 18S rRNA พบวา เกิดผลิตภัณฑท่ีมีขนาด
ประมาณ 1500 bp ดังแสดงในรูปท่ี 4-11 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดท่ีตําแหนง
ยีน 18S rRNA กับลําดับนิวคลีโอไทดในฐานขอมูล NCBI GenNank ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559
พบวา ลําดับนิวคลีโอไทดจากตัวอยางท้ังหมดบงช้ีวา สาหรายกอโรคใบจุดสนิมท่ีแยกไดมาท้ัง 6  
ไอโซเลท จัดอยูในสกุล Cephaleuros โดยมีคาความเหมือนของลําดับนิวคลีโอไทด (percentage of 
similarity) อยูท่ีระหวาง 95-99% โดยชนิดสาหรายท่ีมีความเหมือนสูงสุดจากฐานขอมูลคือสาหราย 
สกุล Cephaleuros 
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ตารางท่ี 4-4 ผลการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดบางสวนของยีน 18S rRNA กับฐานขอมูล NCBI 
GenBank 

isolate ชนิดสาหรายท่ีมีความเหมือนสูงสุด 
จากฐานขอมูล 

18S rRNA %Similarity Accession numbers 

Cp.1 Cephaleuros virescens  
strain SAG 119.80 

98% 
DQ399594.1 

Cp.2  Cephaleuros virescens  
strain SAG 25.83 

97% 
DQ399595.1 

 
Cp.3 Cephaleuros virescens  

strain SAG 119.80 
99% 

DQ399594.1 

Cp.4 Cephaleuros virescens  
strain SAG 25.83 

99% 
DQ399595.1 

Cp.5 Cephaleuros virescens  
strain SAG 25.83 

95% 
DQ399595.1 

Cp.6 Cephaleuros parasiticus  
strain UTEX 2412 

Cephaleuros virescens  
strain SAG 42.85 

98% 
 

98% 

DQ399583.1 
 

DQ399585.1 

หมายเหตุ * ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 
 

 

รูปท่ี 4-11 ผลิตภัณฑ PCR ท่ีตําแหนงยีน 18S rRNA ของตัวอยาง Cp. 1 ถึง Cp.6 
ผลิตภัณฑ PCR ท่ีตําแหนงยีน 18S rRNA จากการใชไพรเมอร 107F และ ChloroR มีขนาด 1500 
bp โดย lane 1 และ 8 = 1 kb DNA ladder, lane 2-7 ตัวอยาง Cp.1 ถึง 6 ตามลําดับ 
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ผลการวิเคราะหขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของตําแหนงยีน 18S rRNA ดวยเทคนิค BLAST ได
บงช้ีวาตัวอยางเช้ือสาหรายกอโรคท้ังหมด 6 ตัวอยางท่ีแยกเพาะเล้ียงได เปนเช้ือสาหรายสกุล  
Cephaleuros โดยผลท่ีไดรับนี้สอดคลองกับการจําแนกชนิดดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีได
ดําเนินการไปกอนหนานี้  

เมื่อผูวิจัยนําลําดับนิวคลีโอไทดบางสวนของยีน 18S rRNA ของสาหรายท้ัง 6 ไอโซเลท มา
คํานวณหาเปอรเซ็นความเหมือนของลําดับนิวคลีโอไทด (%similarlity) โดยการเปรียบเทียบทีละคู
หลังจากการจัดเรียง ปรับแตงและแกไขดวยโปรแกรม BioEdit vers. 7.2.5 (Hall, 1999) โดยการตัด
ลําดับนิวคลีโอไทดท่ีไมมีความชัดเจนบริเวณสวนหัวและสวนทายของลําดับ พบวา ตัวอยางสาหราย
สวนมากมีคาดังกลาวอยูในชวงต้ังแต 97- 99% โดยตัวอยางท่ีมีความเหมือนของลําดับนิวคลีโอไทดสูง
ถึง 99% ไดแก Cp.1 Cp.2 Cp.3 Cp.4 และ Cp.6 ซึ่งถือวามีคาอยูในชวงท่ีคอนขางสูง เนื่องจาก
โดยท่ัวไปแลวในการเปรียบเทียบขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดนั้น จะยอมรับวาส่ิงมีชีวิตท่ีทําการศึกษา
เปนชนิดเดียวกันก็ตอเมื่อมีคาดังกลาวต้ังแต 97% ข้ึนไป (Portillo et al., 2009) นั่นก็หมายความวา
ลําดับนิวคลีโอไทดบางสวนท่ีตําแหนงยีน 18S rRNA นั้น เปนขอมูลท่ีไมสามารถจําแนกความแตกตาง
ระหวางสาหรายระหวาง Cp.1 Cp.2 Cp.3 Cp.4 และ Cp.6 ไดในระดับชนิด (species) ยกเวน
สาหราย Cp.5  ท่ีมีคาความเหมือนของลําดับนิวคลีโอไทดตํ่ากวา 97% คืออยูในชวง 92-94% 
อยางไรก็ตามเมื่อผูวิจัยทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลของลําดับนิวคลีโอไทดท่ีตําแหนงยีน
ดังกลาวเพื่อท่ีจะจัดจําแนกสาหรายท้ัง 6 ตัวอยางตอไปในระดับชนิดกับขอมูลสาหรายชนิด 
C. virescens (accession: DQ399585.1) และ C. parasiticus (accession: DQ399583.1) ซึ่งเปน
ผลจากงานวิจัยของ Lopez-Bautista และคณะท่ีตีพิมพในป 2006 ท่ีมีอยูในฐานขอมูล NCBI (ตาราง
ท่ี 4-4) โดยผูวิจัยไดเลือกท่ีจะเปรียบเทียบกับผลจากงานวิจัยนี้ เนื่องจากคณะวิจัยดังกลาวได
ทําการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของสาหรายกอโรครวมกับการวิเคราะหขอมูลลําดับนิวคลีโอไทด
ของสาหรายกอโรคใบจุดสาหรายท่ีพบไดบอยท้ัง 2 ชนิด (Lopez-Bautista et al., 2006) จากผล
การเปรียบเทียบจะเห็นไดวา ขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดยืนยันการจัดจําแนกสาหรายกอโรคในระดับ
สกุลไดวา ตัวอยางสาหรายกอโรคท้ัง 6 ตัวอยาง เปนสาหรายในสกุล Cephaleuros โดยขอมูลลําดับ
นิวคลีโอไทดของสาหราย 3 ตัวอยางท่ีไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ตัวอยาง Cp.1 Cp.3 และ 
Cp.4 มีคาเปอรเซ็นตความเหมือนของลําดับนิวคลีโอไทดในสาหราย C. virescens มากกวา  
C. parasiticus ตัวอยาง Cp.2 และ Cp.5 มีเปอรเซ็นตความเหมือนของลําดับนิวคลีโอไทดเทากับ
สาหราย C. virescens และ C. parasiticus ยกเวนตัวอยาง cp. 6 ท่ีพบวา มีเปอรเซ็นตความเหมือน
ของลําดับนิวคลีโอไทดกับสาหราย C. parasiticus มากกวาสาหราย C. virescens อยู 1% แสดงให
เห็นวา การท่ีจะจัดจําแนกสาหรายกอโรคชนิด C. virescens และ C. parasiticus ออกจากกันดวย
ลําดับนิวคลีโทดท่ีตําแหนงยีน 18S rRNA นั้นเปนไปไดยาก เนื่องจากระดับความเหมือนท่ีไดจากการ
วิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน 18S rRNA ระหวางสาหราย C. virescens และ C. parasiticus 
มีคาสูงถึง 99% 
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ตารางท่ี 4-5 ผลวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลของลําดับนิวคลีโอไทดของตัวอยางสาหราย  
กับสาหรายชนิด C. virescens และ C. parasiticus ท่ีตําแหนงยีน 18S rRNA จากฐานขอมูล NCBI  
(สืบคน ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2559) และนํามาคํานวณดวยโปรแกรม BioEdit vers. 7.2.5  

Taxa Cp.1 Cp.2 Cp.3 Cp.4 Cp.5 Cp.6 
C. 

virescens 
C. 

parasiticus 

Cp.1 100%        

Cp.2 98% 100%       

Cp.3 99% 98% 100%      

Cp.4 99% 97% 99% 100%     

Cp.5 94% 92% 94% 94% 100%    

Cp.6  98% 99% 98% 98% 93% 100%   

C. virescens 99% 98% 99% 99% 93% 98% 100%  

C. parasiticus 98% 98% 98% 98% 93% 99% 99% 100% 

 

ดวยเหตุนี้ ผูวิ จัยจึงมีความคิดเห็นวาการท่ีจะจัดจําแนกชนิดของเช้ือสาหรายกอโรค 
Cephaleusos ดวยขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดบางสวนของยีน 18S rRNA สามารถยืนยันไดเพียงระดับ
สกุลเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Rindi และคณะ (2009) ท่ีมีกลาววา ขอมูลลําดับนิวคลีโอ
ไทดท่ีตําแหนงยีน 18S rRNA สามารถจําแนกสาหรายในวงศ Trentepohliaceae อันไดแก สาหราย
สกุล Trentepohlia, Printzina และ Cephaleuros ท้ัง 3 สกุลออกจากกันไดดี แตในงานวิจัยกลับ
ไดผลตางไป เนื่องจากขอมูลดังกลาวยังไมสามารถบงช้ีถึงระดับชนิดของเช้ือสาหรายกอโรคได และ
จากการสืบคนในฐานขอมูล NCBI (สืบคน ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2559) พบวา มีชุดขอมูลลําดับนิวคลี
โอไทดของสาหรายสกุล Cephaleuros ท่ีบริเวณตําแหนงยีน 18S rRNA จํานวน 25 ชุดลําดับนิวคลี
โอไทด และมีเพียง 10 ชุดลําดับนิวคลีโอไทดเทานั้นท่ีมีรายงานการตีพิมพ โดยแบงเปนขอมูลของ
สาหราย C. virescens 6 ชุดลําดับนิวคลีโอไทด C. parasiticus 3 ชุดลําดับนิวคลีโอไทด และ  
C. diffuses 1 ชุดลําดับนิวคลีโอไทด ซึ่งกลาวไดวา ขอมูล 10 ชุดนี้เปนจํานวนท่ีนอยมาก ดังนั้นผูวิจัย
จึงมีความเห็นวา การท่ีจะยืนยันชนิดของสาหรายในสกุลนี้โดยใชเทคนิคทางอณูชีววิทยาท่ีตําแหนงยีน 
18S rRNA จึงอาจจะยังไมนาเช่ือถือมากนัก หากเปรียบเทียบกับวิธีการจําแนกดวยเทคนิคทาง
สัณฐานวิทยา ท้ังนี้อาจเปนไปไดวาลําดับนิวคลีโอไทดท่ีตําแหนงยีนดังกลาวมีความอนุรักษสูง 
(conserved sequence) หรือบริเวณของตําแหนงยีนท่ีนํามาศึกษาอาจยังไมใชตําแหนงท่ีเหมาะสม
ในการจําแนกระดับถึงระดับชนิด อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ López-
Bautista และคณะ (2006) ท่ีกลาวไววา ลําดับนิวคลีโอไทดท่ีตําแหนงยีน 18S rRNA สามารถจัด
จําแนกสาหรายในอันดับ (order) Trentepohliales ไดดี ท้ังนี้จากการสืบคนเพิ่มเติมมีการรายงานไว
วา นอกจากการใชลําดับนิวคลีโอไทดท่ีตําแหนงยีน 18S rRNA แลว ยังสามารถใชลําดับนิวคลีโอไทด
ท่ีตําแหนงยีน rbcL ในการบอกความแตกตางในระดับสกุลและชนิดของสาหรายในอันดับ 
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Trentepohliales ไดอีกดวย (Rindi et al., 2009) แตเมื่อสืบคนตอไปกลับพบวาขอมูลลําดับนิวคลี
โอไทดบริเวณตําแหนงยีน rbcL ในฐานขอมูล NCBI ยังมีเพียง 8 ชุดลําดับนิวคลีโอไทด โดยมีสาหราย 
Cephaleuros เพียง 1 ชนิด เทานั้นท่ีมีการตีพิมพ (สืบคน ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2559) นับไดวาเปน
ขอมูลท่ีคอนขางนอยเชนกัน ซึ่งทําใหการจัดจําแนกระดับชนิดโดยใชขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ
สองยีนนี้ยังไมนาเช่ือถือ (Sunpapao et al., 2015a) ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการใชลําดับนิวคลีโอไทด
ท่ีตําแหนงยีนอื่นๆ อาทิเชน ตําแหนง photosystem II reaction center (psb) gene (Fucikova 
et al., 2014) และตําแหนงยีน ITS ซึ่งมีการกลาววา ลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณนั้นมีความแตกตาง
ระหวางสปชีสสูง (Rindi et al., 2009) อาจจะสามารถนํามาใชเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการบงช้ีชนิด
ของเช้ือสาหรายกอโรคท่ีแมนยําและนาเช่ือถือในอนาคตได  

จากการสืบคนขอมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดจําแนกของสาหรายกอโรคสกุล Cephaleuros พบวา 
รายงานสวนใหญจะจัดจําแนกชนิด (species) โดยใชขอมูลทางสัณฐานวิทยาของสาหราย เนื่องจากมี
ปริมาณขอมูลมากจึงเปนท่ียอมรับมากกวา ในขณะท่ีขอมูลทางอณูชีววิทยาท่ีมีอยูอยางจํากัดในขณะนี้ 
เชนในกรณีของสาหรายสกุล Cephaleuros นั้นมีขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของสาหรายเพียง 3 ชนิด 
เทานั้น ไดแก C. virescens C. parasiticus และ C. diffusus หากแตมีรายงานการพบสาหรายกอ
โรค Cephaleuros ท้ังหมดนั้นมีมากถึง 28 ชนิด ตามท่ีมีการบันทึกไวในฐานขอมูล Algaebase 
(ตารางท่ี 2-3) อีกท้ังยังพบวาลําดับนิวคลีโอไทดท่ีตําแหนงยีน 18S rRNA ของสาหรายแตละชนิดใน
สกุล Cephaleuros มีเปอรเซ็นความเหมือนสูงมาก จึงยิ่งทําใหการจัดจําแนกโดยใชขอมูลทางอณู
ชีววิทยายังไมชัดเจนพอ ในขณะท่ีการจัดจําแนกชนิดโดยใชขอมูลลักษณะสัณฐานวิทยามีงานวิจัยและ
ขอมูลการศึกษากอนหนานี้เปนจํานวนมาก (Sunpapao et al., 2015b, Suto et al., 2014, Suto 
and Ohtani, 2011, Suto and Ohtani, 2009, CHAPMAN, 1978) ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาในการจัด
จําแนกสาหรายสกุลนี้ในระดับชนิดควรท่ีจะใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาเปนหลักในการบงช้ีชนิดของ
สาหรายกอโรค แตอยางไรก็ตามการท่ีจะจัดจําแนกชนิดของสาหรายกอโรคดวยลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาจําเปนท่ีจะตองใชความเช่ียวชาญในการจําแนก ดังนั้นจึงควรท่ีจะมีการศึกษาวิจัยในดาน 
อณูชีววิทยาของสาหรายกลุมนี้ เพื่อเพิ่มขอมูลดานลําดับนิวคลีโอไทดของสาหรายกอโรคกลุมนี้เพื่อ
การศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมในอนาคตตอไป  

2 การแยกเพาะเลี้ยงสาหรายสกุล Cephaleuros และอาหารท่ีเหมาะสมในการสรางมวลชีวภาพ 

   2.1 การแยกเพาะเลี้ยงสาหราย Cephaleuros ใหบริสุทธิ ์

การเจริญของสาหราย Cephaleuros สามารถตรวจพบไดหลังจากท่ีทําการใสช้ินสวนรอย
โรคลงในอาหารเปนเวลาประมาณ 4-5 สัปดาห โดยจะสังเกตไดจากเสนสายสีเขียวออนของสาหราย 
Cephaleuros ท่ีเจริญออกมาจากช้ินสวนรอยโรคและยืดยาวออกในแนวรัศมี (radial growth) อยาง
ชาๆ ดังแสดงในรูปท่ี 4-12ก จนเกิดเปนลักษณะกอนกลมสีเขียวในเวลาตอมา ซึ่งกอนของเสนสาย
สาหรายดังกลาวจะคอยๆ เพิ่มจํานวนและหนาแนนข้ึนตามลําดับ และหากมีเสนสายบางสวนหลุด
ออกมาจากกลุมกอนสาหรายหลัก ก็พบวาสามารถเจริญตอเปนกลุมเสนสายใหมไดเชนกัน โดยเริ่ม
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จากการแตกแขนงในแนวรัศมีลักษณะเดียวกับท่ีเสนสายเจริญออกมาจากช้ินสวนพืชท่ีติดเช้ือ ท้ังนี้ใน
ระหวางการเพาะเล้ียงผูวิจัยพบวาอุปสรรคท่ีสําคัญของการแยกเช้ือใหบริสุทธิ์ คือ การปนเปอนของ
สาหรายจากเช้ือรา โดยเสนสายของเช้ือราจะสังเกตเห็นไดงายจากลักษณะของกลุมเสนสายสีดําท่ี
แทรกอยูกับเสนสายของสาหรายท่ีมีสีเขียวออน (รูปท่ี 4-12ข) ซึ่งหากไมทําการยายเสนสายของ
สาหรายลงอาหารขวดใหม (subculture) เช้ือราจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วปกคลุมเสนสายของ
สาหราย จากนั้นสาหรายเริ่มมีการเปล่ียนสีจากสีเขียวสดเปนสีเขียวซีดและตายในท่ีสุด อาจ
เนื่องมาจากเช้ือรามีการอัตราการเจริญท่ีรวดเร็วกวาสาหรายมาก  

 
รูปท่ี 4-12 การเจริญของเสนสายสาหราย Cephaleuros ในอาหารเหลวสูตร HSM 
ก) เสนสายของสาหราย Cephaleuros Cp.1 ท่ีเจริญออกมานอกช้ินสวนรอยโรคของใบพืชท่ีติดเช้ือ
เล้ียงในอาหารเหลวสูตร HSM อายุ 60 วัน ซึ่งพบการปนเปอนของเช้ือรา (ลูกศรช้ี) โดยสังเกตไดจาก
กลุมของเสนสายสีดํา; ข) สาหรายเกาะกันแนนเปนแพลอยอยูบริเวณผิวหนาอาหารเมื่อมีการเจริญ
มากข้ึน  
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สาหรายกอโรคท่ีแยกเพาะเล้ียงไดเมื่อเจริญในอาหารเหลวสูตร BBM จนถึงอายุประมาณ 
36 สัปดาห หรือ 9 เดือน โดยไมมีการเติมอาหารหรือถายเช้ือ สาหรายจะเริ่มทยอยตายอยางชาๆ 
อยางไรก็ตามหากมีการยายสาหรายลงเล้ียงในอาหารใหมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอก็จะพบวา 
สาหรายสามารถมีชีวิตอยูไดตอไปเรื่อยๆ และมีการเจริญเพิ่มมวลชีวภาพมากข้ึน ลักษณะเดนอีก
ประการท่ีผูวิจัยไดสังเกตพบเมื่อทําการเล้ียงสาหราย Cephaleuros ในขวดรูปชมพูโดยไมมีการเขยา
เปนระยะเวลาประมาณ 12 สัปดาห ในอาหารสูตร HSM คือ สามารถสังเกตเห็นไดชัดเจนวาสาหราย
มีการเจริญและเกาะกันแนนเปนแพ มองคลายแผนมอสท่ีพบไดตามธรรมชาติ สีเขียวสดใสคลายหญา
ลอยอยูบริเวณผิวหนาอาหาร (รูปท่ี 4-13)  

 

รูปท่ี 4-13 ลักษณะการเจริญของสาหราย Cephaleuros ในอาหารเหลวสูตร HSM 
ก) การเจริญของสาหรายท่ีลอยอยูบริเวณผิวหนาอาหารเมื่อเล้ียงในอาหารเหลวสูตร HSM 
ข) กลุมเสนสายของสาหรายท่ีนําข้ึนมาจากอาหารจะมีลักษณะท่ีเกาะกันแนนเปนแพหนา  

   2.2 การลดการปนเปอนของเช้ือราในการเพาะเลี้ยงสาหรายกอโรค Cephaleuros 

ระหวางข้ันตอนการแยกเพาะเล้ียงสาหรายกอโรคใหไดเช้ือบริสุทธิ์ พบวามีการปนเปอน
จากเช้ือราท่ีมีลักษณะเปนเสนสายสีดําเกาะอยูรวมกับเสนสายของสาหรายบอยครั้ง อีกท้ังพบวา เสน
สายของเช้ือรานั้นเพิ่มปริมาณและกระจายในอาหารเหลวสูตร HSM ท่ีใชเล้ียงสาหรายไดอยางรวดเร็ว
จนเกิดเปนกลุมเสนสายเช้ือราขนาดใหญ และสงผลในทางลบตอการเจริญของสาหราย ผูวิจัยจึง
จําเปนตองหาวิธีการท่ีจะลดการปนเปอนของเช้ือราดังกลาว โดยเริ่มตนจากการทําความสะอาด
ช้ินสวนพืชติดเช้ือท่ีจะนํามาแยกเพาะเล้ียงสาหรายดวยลารละลายคลอรอกซ (Clorox®) ซึ่งผูวิจัย
พบวา สารละลายคลอรอกซท่ีแชช้ินสวนใบพืชระดับความเขมขน 15% และ 20% ยังสามารถพบการ
เจริญของเช้ือราภายหลัง มีเพียงท่ีระดับความเขมขน 30% เทานั้นท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ
รา (รูปท่ี 4-14) หากแตวาทุกความเขมขนของสารละลายคลอรอกซนั้นไมปรากฏการเจริญของเช้ือ
สาหรายออกจากช้ินสวนพืชติดเช้ือใบจุดสาหรายเลย จึงสรุปไดวา สารละลายคลอรอกซ ไมเหมาะ
สําหรับนํามาใชในการลดการปนเปอนของเช้ือรา  
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รูปท่ี 4-14 การเพาะเล้ียงสาหรายบนอาหารแข็งหลังจากแชช้ินสวนใบพืชดวยสารละลายคลอรอกซ  

นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทดลองใชสารกําจัดเช้ือจุลชีพอื่นๆ ท่ีมีรายงานถึงความสามารถในการ
ยับยั้งการเจริญของจุลชีพระหวางการแยกเพาะเล้ียงสาหรายกอโรคใบจุดสาหราย อันไดแก Haiter®, 
mercuric chloride, ethanol และ hydrogen peroxide โดยหลังจากการทดลองแชตัวอยาง
ช้ินสวนรอยโรคในสารละลายตามสภาวะท่ีดังกลาวแลวดังแสดงในตารางท่ี 3-2 ช้ินสวนใบพืชท่ีติดโรค
ขางตนจะถูกนํามาทําความสะอาดดวยน้ํากล่ันปราศจากเช้ือ กอนนําลงเล้ียงในอาหารเหลวสูตร HSM 
จากผลการทดลองท้ังหมดใหผลเชนเดียวกันกับการแชตัวอยางใบพืชดวยสารละลายคลอรอกซ คือ 
สารละลาย disinfectant ตางๆ ไมสามารถท่ีจะลดการปนเปอนของเช้ือราและแบคทีเรียได ใน
ขณะเดียวกันกลับสงผลทําใหสาหรายตายอีกดวย เนื่องจากไมพบการเจริญของเสนสายสาหราย
ภายหลังไดเลย 

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงทําการสอบถาม Dr. Yasuo Suto แหงมหาวิทยาลัย 
Shimane ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญการศึกษาและแยกเช้ือสาหรายกอโรค Cephaleuros ใน
ประเทศญี่ปุน เพื่อขอคําแนะนําในการแยกและเพาะเล้ียงเช้ือสาหรายชนิดนี้ และไดรับคําแนะนําใหใช
สารท่ีมีช่ือวา benzimidazole (metyl-1(butylcarbamoyl)-2-benzimidazole carbamate) ใน
การกําจัดเช้ือราท่ีมีการปนเปอนกับสาหราย Cephaleuros โดยผสมสารดังกลาวท่ีความเขมขน 10 
ppm รวมกับ streptomycin ท่ีความเขมขน 50 ppm (เพื่อกําจัดเช้ือแบคทีเรีย) ลงในอาหารชนิด
แข็ง สูตร BBM ในการเพาะเล้ียงสาหราย ผลปรากฏวา สวนผสมดังกลาวไมสามารถท่ีจะกําจัดเช้ือรา
ได อีกท้ังกลับพบการปนเปอนอยางรุนแรงของเช้ือราท่ีมีโคโลนีสีขาวเจริญอยูบนกลุมทัลลัสของ
สาหราย Cephaleuros ท่ีเพาะเล้ียงในอาหารเหลว สูตร HSM (รูปท่ี 4-15) จากเหตุการณดังกลาว
จึงทําใหผูวิจัยเลือกท่ีจะไมใชสารกําจัดจุลชีพใดผสมลงในอาหาร หากแตใชวิธีแยกสาหรายลงเล้ียงใน
อาหารขวดใหม (subculture) อยางตอเนื่องแทน โดยจะทําการ subculture ทันทีเมื่อพบการ
ปนเปอนของเช้ือราในขวดเพาะเล้ียงท่ีมีสาหรายเจริญ และทําซ้ําอีกหลายๆ ครั้ง ซึ่งผูวิจัยพบวา
สามารถลดการปนเปอนของเช้ือจุลชีพไดดี ถึงแมวากระบวนการแยกเช้ือจะใชเวลานานและใช
แรงงานมากกวา อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการใชวิธีแยกสาหรายลงเล้ียงในอาหารขวดใหมจะสามารถลด
การปนเปอนของเช้ือจุลชีพจนไมสามารถมองเห็นการปนเปอนของเช้ือราไดดวยตาเปลา แตเมื่อ
เพาะเล้ียงสาหรายไปไดชวงระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 2- 3 เดือน) บางครั้งพบเช้ือราท่ีมีเสนสายเจริญ
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ปะปนกับเสนสายของสาหรายในอาหารเหลว และบอยครั้งท่ีพบวาเช้ือเจริญอยางเบาบาง (สังเกตได
ยาก) อยูบริเวณรอบๆ ภาชนะดานในเหนือผิวหนาอาหารเหลว และเจริญตอเนื่องจนถึงบริเวณคอขวด
รูปชมพู  

 
รูปท่ี 4-15 การปนเปอนของเช้ือราอยางรุนแรงเมื่อเพาะเล้ียงสาหราย Cephaleuros รวมกับยา 
benzimidazole  

เนื่องจากสาหรายกอโรค Cephaleuros เปนสาหรายในกลุม subaerial มีลักษณะเปนเสน
สาย (filamentous alga) ดังนั้นการท่ีจะแยกสาหรายใหไดเช้ือบริสุทธิ์จึงไมสามารถใชวิธี re-streak 
ไดเพื่อใหเกิดโคโลนีเด่ียวไดเหมือนกับสาหรายเซลลเด่ียว (single cell alga) ผูวิจัยจึงใชวิธีการ 
subculture เช้ือสาหรายโดยการใชเข็มเข่ียแยกสาหรายออกจากเสนสายของเช้ือราและถายลงเล้ียง
ในอาหารขวดใหมเมื่อพบวามีการปนเปอน ซึ่งการปนเปอนนี้เองท่ีกลาวไดวาเปนอุปสรรคสําคัญใน
การแยกเช้ือสาหรายกอโรคนี้ใหเปนเช้ือบริสุทธิ์ ดังนั้นการใชเข็มเข่ียแยกสาหรายลงเล้ียงในอาหาร
ใหมหลายๆครั้ง จึงเปนวิธีท่ีลดการปนเปอนของเช้ือราท่ีมีสีดําไดดีท่ีสุด ในขณะท่ีเช้ือราสีขาวท่ีเกิดข้ึน
หลังจากการเติมยา benzimidazole ผูวิจัยจึงไมไดนําสาหรายสวนท่ีติดเช้ือราสีขาวนั้นมาแยก
เพาะเล้ียงตอ ดังนั้นกลาวไดวา การแยกเพาะเล้ียงสาหรายครั้งนี้ สามารถแยกใหไดเช้ือสาหราย
บริสุทธิ์เพียงชนิดเดียวได (unialgal culture) หากแตยังมีการปนเปอนของจุลินทรียชนิดอื่น (เช้ือรา) 
ซึ่งการปนเปอนเช้ือราระหวางการแยกเพาะเล้ียงสาหรายกอโรคกลุม Cephaleuros นี้เปนปญหาท่ีมี
รายงานบอยครั้งในกลุมผูวิจัยท่ีทํางานคลายคลึงกัน (Ponmurugan et al., 2010, Suto and 
Ohtani, 2011) 
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   2.3 การศึกษาชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมตอการสรางมวลชีวภาพของสาหราย Cephaleuros 

เนื่องจากสาหรายกอโรค Cephaleuros ท่ีแยกไดมีการเจริญเติบโตท่ีคอนขางชา ดังนั้น
การศึกษาชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมเพื่อการสรางมวลชีวภาพของสาหราย Cephaleuros จึงเปน
หัวขออยูในความสนใจของผูวิจัย ในการทดลองนี้ ผูวิจัยไดเลือกตัวอยางสาหราย Cephaleuros 
Cp.1 มาเปนตัวแทนในการศึกษาโดยเพาะเล้ียงสาหรายในอาหาร 3 สูตร ไดแก HSM BBM และ 
Bristol ปริมาตร 100 ml ทําการเก็บตัวอยาง 4 ครั้ง ทุก 30 วัน เปนระยะเวลาท้ังหมด 120 วันผล
การทดลองพบวา สาหราย Cephaleuros Cp.1 สามารถเจริญเติบโตและเพิ่มมวลชีวภาพไดใน
อาหารท้ัง 3 สูตรตามระยะเวลาของการเพาะเล้ียงท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีขอสังเกตวา สาหรายสามารถเจริญ
ไดดีและสรางมวลชีวภาพเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในอาหารสูตร HSM ในขณะท่ีสรางมวลชีวภาพไดนอย
กวาในอาหารสูตร BBM และ Bristol 

 
รูปท่ี 4-16 ผลของชนิดอาหารตอการสรางมวลชีวภาพของสาหราย Cephaleuros Cp.1  
* หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อทําการเปรียบเทียบในระยะเวลา
เพาะเล้ียงเดียวกัน
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เมื่อสังเกตการเจริญของ Cephaleuros Cp.1 โดยละเอียดในแตละชนิดอาหารตามชวงเวลา
ท่ีเก็บตัวอยางแตละครั้ง 4 ครั้ง ทุก 30 วัน จะพบวา สาหรายมีการสรางมวลชีวภาพในทุกชนิดอาหาร
เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในระยะ 30 วันแรกของการเพาะเล้ียงนั้น มวลของสาหรายเพิ่มข้ึน
จากน้ําหนักเริ่มตน 0.024 mg (แหง) ไปเปน 5.8 5.4 และ 2.4 mg ในอาหารสูตร HSM BBM และ 
Bristol ตามลําดับ โดยมวลชีวภาพท่ีไดจากการเล้ียงในอาหาร HSM และ BBM นั้นไมแตกตางกันทาง
สถิติ สวนมวลชีวภาพท่ีวัดไดจากอาหารสูตร Bristol นั้นนอยกวาอาหารชนิดอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) ในการเก็บตัวอยางครั้งตอมาพบวา อาหารสูตร HSM ทําใหมีการเพิ่มข้ึนของมวลชีวภาพท่ี
สูงกวาอาหารอีก 2 สูตรอยางเห็นไดชัด และมีการเพิ่มข้ึนของน้ําหนักมวลชีวภาพสูงสุดถึง 9 เทา ใน
เดือนท่ี 2 หลังจากนั้นเมื่อเขาสูเดือนท่ี 3 พบวา สาหรายมีการเพิ่มข้ึนของมวลชีวภาพลดลงอยูท่ี
ประมาณ 1.5 เทา โดยสาหรายท้ังหมดมีมวลชีวภาพสูงสุดในเดือนท่ี 4 ของการเพาะเล้ียง (120 วัน) 
ถึงแมผูวิจัยจะสามารถสังเกตเห็นและบันทึกการเพิ่มข้ึนของมวลชีวภาพสาหราย Cephaleuros Cp.1 
ในอาหารสูตร BBM และ Bristol ไดในทุกครั้งของการเก็บตัวอยาง และพบมวลชีวภาพเพิ่มสูงสุดใน
การเก็บตัวอยางครั้งท่ี 4 เชนกัน แตยังคงพบวามวลชีวภาพของสาหรายท่ีวัดไดจากอาหารสูตร BBM 
และ Bristol ในวันสุดทายท่ีบันทึกผลนั้น ยังคงมีคานอยกวามวลชีวภาพท่ีไดจากอาหารสูตร HSM ถึง 
6 และ 7 เทา ตามลําดับ 

จากผลการทดลองในตารางท่ี 4-5 จะเห็นไดชัดเจนวา ชนิดของอาหารมีผลตอการสรางมวล
ชีวภาพของสาหราย Cephaleuros Cp.1 เปนอยางมาก โดยมวลชีวภาพของสาหรายท่ีไดจากอาหาร
ท้ัง 3 ชนิด ในการเก็บตัวอยางแตละครั้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเมื่อ
พิจารณาท่ีการเก็บตัวอยางครั้งท่ี 4 เมื่อเพาะเล้ียงสาหรายเปนระยะเวลา 120 วัน พบวา อาหารสูตร 
HSM ทําใหเกิดมวลชีวภาพและน้ําหนักของมวลชีวภาพสูงสุดเทากับ 154.55 ±15.55 mg ในขณะท่ี
คาน้ําหนักแหงท่ีช่ังไดจากอาหารสูตร BBM และ Bristol นั้นไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเทากับ 
26 ±1.22 และ 22.2 ±5.06 mg ตามลําดับ ซึ่งมากกวาอาหารอีก 2 สูตร ถึงประมาณ 6 และ 7 เทา 
จากการทดลองขางตนจึงกลาวไดวา HSM จึงเปนสูตรอาหารท่ีเหมาะแกการเพาะเล้ียงเพื่อการสราง
มวลชีวภาพของสาหราย Cephaleuros Cp.1 มากท่ีสุด อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาจะเห็นไดวา 
สาหรายยังคงมีแนวโนมท่ีจะเจริญและเพิ่มมวลชีวภาพหากทําการเพาะเล้ียงตอ ดังนั้นหากเปนไปได
จึงควรท่ีจะทําการเพาะเล้ียงตอไปจนถึงระยะเวลาท่ีสาหรายหยุดการเจริญเติบโต 
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ตารางท่ี 4-6 ผลของชนิดอาหารตอมวลชีวภาพของ Cephaleuros Cp.1 ในการเก็บตัวอยางทุก 30 
วัน 

ระยะเวลาเพาะเลี้ยง (วัน) /อาหาร มวลชีวภาพ (mg) 

30 วัน  
HSM 5.8 ±1.6b 
BBM 5.4 ±1.94b 

Bristol 2.4 ±0.55a 
60 วัน  

HSM 53 ±4c 
BBM 14 ±2.55b 

Bristol 9 ±1.58a 
90 วัน  

HSM 81.4 ±16.63b 
BBM 21.4 ±1.52a 

Bristol 17.6 ±3.04a 

120 วัน  
HSM 154.55 ± 15.55b 
BBM 26 ±1.22a 

Bristol 22.2 ± 5.06a 
หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวยกท่ีกํากับท่ีแตกตางกันในการเก็บตัวอยางแตละครั้งหมายถึงมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

เมื่อทําการวิเคราะหถึงความแตกตางของธาตุอาหารท่ีมีอยูในสูตรอาหารท้ัง 3 ชนิด พบวา
อาหารสูตร HSM มีแหลงของไนโตรเจนเปนแอมโมเนีย (-NH4

+) ซึ่งแตกตางจากอาหารสูตร BBM 
และ Bristol ท่ีมีไนเตรต (-NO3) เปนแหลงของไนโตรเจน จากการคนควาขอมูลเพิ่มเติมพบรายงานท่ี
กลาววา ไนโตรเจนเปนธาตุอาหารท่ีสําคัญสําหรับการเจริญเติบโตของสาหรายสีเขียว (Arumugam 
et al., 2013) ซึ่งโดยปกติสาหรายจะนําไนโตรเจนเขาสูเซลลเพื่อใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
(Round, 1973) นอกจากนี้ไนโตรเจนยังเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของสารประกอบหลายชนิดภายใน
เซลล เชน โปรตีน คลอโรฟลล กรดนิวคลิอิก (Andersen, 2005) อีกท้ังปริมาณของไนโตรเจนท่ี
สาหรายไดรับยังมีผลตอการสรางและสะสมพลังงานของสาหรายเพื่อเปล่ียนไปเปนพลังงานชีวภาพ 
เชน น้ํามัน (Lin and Lin, 2011) โดยท่ัวไปการเพาะเล้ียงสาหรายมักจะใชแหลงของไนโตรเจนเปน 
แอมโมเนียม ไนเตรต และยูเรีย โดยอัตราการดูดซึมสารประกอบไนโตรเจนเพื่อนําไปใชประโยชนของ
สาหรายท่ัวไปจะเปนดังนี้ แอมโมเนีย>ยูเรีย >ไนเตรต >ไนไตรท (Zhu et al., 2013) ท้ังนี้ปริมาณ
ไนโตรเจนท่ีสาหรายไดรับจะมีผลตอมวลชีวภาพของเซลลสาหราย ดังท่ีกลาวไวในงานวิจัยของ 
Enwereuzoh และ Onyeagoro (2014) และ Giordano (2001) วา เมื่อเล้ียงสาหรายขนาดเล็กสี
เขียว Dunaliella salina ในอาหารท่ีมีแอมโมเนียเปนแหลงของไนโตรเจน สาหรายมีการ
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เจริญเติบโตไดเร็วและใหมวลชีวภาพมากกวาเมื่อเล้ียงในอาหารท่ีมีแหลงไนโตรเจนชนิดอื่นเปน
องคประกอบถึง 50% ขอมูลท่ีกลาวมาขางตนสอดคลองกับผลการทดลองในครั้งนี้ท่ีพบวา อาหารสูตร 
HSM ทําใหสาหราย Cephaleuros Cp.1 สรางมวลชีวภาพและเจริญเติบโตไดดีกวาอาหารสูตร BBM 
และ Bristol เนื่องจากอาหารสูตร HSM มีแหลงของไนโตรเจนเปนแอมโมเนียซึ่งเปนสารประกอบ
ไนโตรเจนท่ีสาหรายสามารถนําไปใชในกระบวนการทางชีววิทยาไดงายและรวดเร็วกวา โดยสวนหนึ่ง
จะนําไปใชในกระบวนการสรางสารอินทรีย อาทิเชน กรดอะมิโน สวนหนึ่งจะถูกเปล่ียนเปนไนไตรท
และไนเตรทเพื่อนําไปใชในกระบวนการอื่นๆ ตอไป (นุชนาถ, 2557) ในขณะท่ีสาหรายท่ีเล้ียงอาหาร
สูตร BBM และ Bristol มีแหลงของไนโตรเจนเปนไนเตรทจึงทําใหการนําไปใชเปนแหลงพลังงานได
ยากและซับซอนกวา  

เมื่อพิจารณาสูตรอาหารเพิ่มเติมยังพบอีกวา อาหารท้ัง 3 ชนิด คือ HSM BBM และ 
Bristol ยังมีความแตกตางกันในสวนของการ มี/ ไมมี เกลือคลอไรด (NaCl) อีกดวย โดยอาหารชนิด 
HSM ไมมีสวนประกอบของเกลือคลอไรด ในขณะท่ีอาหารสูตร BBM และ Bristol มีสวนประกอบ
ของเกลือคลอไรดเทากับ 25 mg/L ท้ังนี้ การท่ีสาหรายอยูในสภาวะท่ีมีความเค็มเกินความตองการ
ของสาหรายจะมีผลตอระบบ metabolism ทําใหสาหรายมีการสรางมวลชีวภาพท่ีลดลง อาทิ 
สาหราย Arthrospira platensis ท่ีมีมวลชีวภาพลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเพิ่มความเค็มเกลือ 
(Almahrouqi et al., 2015) ขณะท่ีสาหราย Chlorella sorokiniana และสาหราย Chaetoceros 
mulleri ระดับความเค็มนั้นยับยั้งการเจริญเติบโต (Moronta et al., 2006, Araujo et al., 2011) 
โดยท่ัวไปสาหรายน้ําจืดจะสามารถเจริญไดดีในความเค็มเกลือท่ีความเขมขน 20-24 g/L (Lavens 
and Sorgeloos, 1996) ท้ังนี้ระดับของความทนเค็มนั้นข้ึนอยูกับชนิดของสาหราย นอกจากผลของ
ความเค็มเกลือตอการสะสมของมวลชีวภาพแลว ยังพบรายงานวา ความเค็มยังสงผลใหสาหรายมี
กระบวนการทํางานของเอนไซมบางชนิดท่ีจะทําใหสาหรายเปล่ียนจากการสะสมแปงไปสะสม
สารอาหารในรูปของไขมัน และ/หรือ รงควัตถุแทน (Ramos et al., 2011) ปรากฏการณนี้สามารถ
พบไดในสาหราย D. salina ท่ีพบวาจะมีการสะสมแคโรทีนอยดเพิ่มสูงข้ึนถึง 175 µg/mg เมื่อเล้ียง
สาหรายในสภาวะท่ีมีเกลือคลอไรดเพิ่มข้ึน 20% (Borowitzka et al., 1990)  สาหรายสีเขียว 
Botryococcus braunii ในอาหารสูตร BBM ท่ีมีการเพิ่มเกลือคลอไรด 0.1% และเกลือคารบอเนต 
0.1% พบวาสาหรายมีการสะสมแคโรทีนอยดเพิ่มข้ึน 0.22% ซึ่งมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 
(Ambati et al., 2010) รวมไปถึงสาหราย Chlorella sp. ท่ีมีการสะสมไขมันเพิ่มข้ึน 21.24% เมื่อ
อยูในสภาวะความเค็ม (Rai et al., 2015) 

trace element ในแตละสูตรอาหารก็เปนอีกปจจัยท่ีผูวิจัยนํามาพิจารณา เมื่อ
เปรียบเทียบสูตรอาหารในรายละเอียด พบวา อาหารสูตร BBM ใช trace element ท่ีช่ือวา trace 
metals solution (Bischoff and Bold, 1963) สวนในสูตร HSM นั้น trace element ท่ีใสลงไปมี
ช่ือวา Hutner's trace elements (Sueoka et al., 1967) ในขณะท่ีสูตร Bristol นั้นไมมีการเติม 
trace element ท้ังนี้ trace element ท้ัง 2 สูตรนั้นมีความแตกตางกันในสวนของแรธาตุเพียง
เล็กนอย เชน สวนประกอบโลหะ (Fe Zn Cu Co) และกรดบางชนิด (H3BO3 และ EDTA) เนื่องจาก



73 
 

 
 

อาหารสูตร BBM เปนสูตรอาหารท่ีมีการปรับเปล่ียนสารเคมีมาจากอาหารสูตร Bristol (Bold, 1949) 
นั่นเอง 

นอกจากนี้ ผูวิ จัยสังเกตพบการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาท่ีนาสนใจของสาหราย 
Cephaleuros กลาวคือ เมื่อทําการเล้ียงสาหรายในอาหารสูตร BBM และ Bristol เปนระยะเวลา
นานประมาณ 2 เดือน สังเกตเห็นไดวาสาหรายเริ่มมีการเปล่ียนสีจากสีเขียวเปนสีเหลือง จากนั้นจะ
คอยๆ เปล่ียนเปนสีสมเห็นไดชัดเจนในเดือนท่ี 3 (รูปท่ี 4-17) 

 
รูปท่ี 4-17 การเปล่ียนแปลงสีและการเจริญของ Cephaleuros Cp.1 ในอาหาร 3 ชนิด 

จากผลการทดลองในรูปท่ี 4-17 จะเห็นไดวา สาหราย Cephalueros Cp.1 มีการเปล่ียนสี

ของทัลลัสในอาหารชนิด BBM และ Bristol ท่ีชัดเจนมาก การเปล่ียนแปลงนี้คาดวามีสาเหตุมาจาก

องคประกอบของสารอาหารท่ีตางกันตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน อันไดแก ชนิดของแหลงไนโตรเจน  

(-NH4 และ -NaNo3) ปริมาณเกลือคลอไรด และ trace element ท้ังนี้เมื่อเทียบกับสาหรายท่ีเล้ียงใน

อาหารสูตร HSM ซึ่งไมพบวามีการเปล่ียนสีของเสนสายเลย ผลการทดลองท่ีเกิดข้ึนนี้สอดคลองกับผล

จากการคนควาขอมูลเพิ่มเติมวา ชนิดของแหลงไนโตรเจนมีความสําคัญตออัตราการสังเคราะหดวย

แสง เนื่องจากธาตุดังกลาวเปนองคประกอบภายในคลอโรฟลล ดังนั้นเมื่อส่ิงมีชีวิตท่ีสังเคราะหดวย

แสงตองเผชิญกับสภาวะท่ีมีการขาดไนโตรเจน หรือมีการจํากัดปริมาณไนโตรเจนจะสงผลใหส่ิงมีชีวิต

ดังกลาวไมสามารถสังเคราะหคลอโรฟลลตามไปดวย ซึ่งยอมสงผลโดยตรงตอปริมาณรงควัตถุของ

เซลลกลาวคือ ทําใหสาหรายมีสีท่ีเปล่ียนไปโดยมีสีเขียวนอยลง จึงทําใหมองเห็นสีโทนเหลืองสมของ

แคโรทีนอยดแทน (Hammond and Glatz, 1988) และสภาวะนี้เองท่ีทําใหประสิทธิภาพการ

สังเคราะหดวยแสงลดนอยลงไปดวย (Arumugam et al., 2013) จากหลักการดังกลาว เปนไปไดวา

สาเหตุของการท่ีสาหรายเปนเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีสมเมื่อเล้ียงในอาหารสูตร BBM และ Bristol 

เกิดจากการท่ีอาหารท้ัง 2 สูตร มีแหลงไนโตรเจนเปนไนเตรทซึ่งยากตอการท่ีสาหราย Cephaleuros 
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จะนําเขามาใชในการสังเคราะหแสง อีกท้ังสภาวะดังกลาวกอใหเกิดความเครียดท่ีกระตุนใหเซลลมี

การสะสมรงควัตถุจําพวกแคโรทีนอยด ซึ่งสังเกตไดจากการท่ีทัลลัสของสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร 

BBM มีสีเปนสีสมอยางชัดเจน (รูปท่ี 4-18ข) โดยเมื่อนําตัวอยางสาหรายท่ีเปล่ียนสีมาศึกษาใตกลอง

จุลทรรศนจะพบเม็ดสีท่ีมีสีสมอมแดงท่ีเรียกวา heamatochrome จํานวนมากภายในเซลลของ

สาหราย (รูปท่ี 4-18ง) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM พบวาเซลลสาหราย

มีสีเขียว (รูปท่ี 4-18ก) ปรากฏเม็ดสีดังกลาวเลยอยูนอยมาก (รูปท่ี 4-18ค) 

 

รูปท่ี 4-18 สีของทัลลัสและเสนสายของ Cephaleuros Cp.1 เมื่อเล้ียงในอาหาร HSM และ BBM 
ก-ข) ทัลลัสสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM และ BBM ตามลําดับ  
ค-ง) เสนสายของสาหรายภายใตกลองจุลทรรศน ท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM และ BBM ตามลําดับ 
(scale bar 20 µm) 

จากผลการทดลองเพื่อระบุทดสอบผลของอาหาร 3 สูตรตอการสรางมวลชีวภาพ ผูวิจัยมี
ความเห็นวา หากตองการท่ีจะเพาะเล้ียงสาหราย Cephaleuros เพื่อการสรางมวลชีวภาพ ควรท่ีจะ
เพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือสูตร HSM เนื่องจากเปนสูตรอาหารท่ีทําใหสาหรายมีการสรางมวล
ชีวภาพสูงสุดอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารเล้ียงเช้ืออีก 2 สูตร อยางไรก็ตามผูวิจัยไดทํา
การเพาะเล้ียงท่ีระยะเวลามากสุดเพียง 120 วันเทานั้น ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นไดวามวลชีวภาพ
ท่ีไดยังคงเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยจากการสังเกตพบวา สาหรายยังสามารถเจริญตอไปไดมากกวา 10 
เดือน หากมีการเติมอาหารเล้ียงเช้ือเปนระยะอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามเนื่องมาจากระยะเวลาของ
การศึกษาวิจัยท่ีมีอยูอยางจํากัด จึงไมสามารถทําการเพาะเล้ียงและเก็บมวลชีวภาพของสาหรายตอไป
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ได ดังนั้นหากมีเวลาศึกษาเพิ่มเติม ควรท่ีจะทําการเล้ียงและเก็บมวลชีวภาพตอไปจนกระท่ังสาหราย
ใหมวลชีวภาพท่ีคงท่ี  

นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตอีกประการท่ีนาสนใจคือ พบงานวิจัยหลายแหงท่ีไดมีการรายงาน
ไววา สาหรายในสกุล Cephaleuros มีความสามารถในการสรางสารในกลุมแคโรทีนอยดชนิด  
ß-carotene อยางโดดเดน (Thompson and Wujek, 1997, Brooks, 2004) หากแตรายงาน
ดังกลาวไมไดกลาวถึงการเปล่ียนสีทัลลัสของสาหรายแตอยางใด จากการทดลองนี้ทําใหไดรับขอมูล
เพิ่มเติมวา หากตองการท่ีจะกระตุนใหสาหราย Cephaleuros สรางแคโรทีนอยดมากข้ึน ควรท่ีจะ
เล้ียงในอาหารสูตร BBM หรือ Bristol ในขณะท่ีอาหารสูตร HSM เหมาะท่ีจะใชในการเพาะเล้ียงเพื่อ
การสรางมวลชีวภาพ แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM และ Bristol จะ
ทําใหสาหรายมีการสรางแคโรทีนอยดในปริมาณท่ีมากข้ึน แตกลับพบวาสูตรอาหารดังกลาวทําให
สาหรายสรางมวลชีวภาพไดนอยมาก อาจเปนผลมาจากการท่ีสาหรายมีความเครียดจากสารประกอบ
ภายในสูตรอาหาร อันไดแก ชนิดของแหลงไนโตรเจน ความเค็มเกลือ เปนตน จึงทําใหใชพลังงานเพื่อ
การสะสมสารกลุมแคโรทีนอยดแทนการเพิ่มมวลชีวภาพ (Darley et al., 1981) ดังนั้นหากเปนไปได
ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรท่ีจะทําการศึกษาปจจัยหลักท่ีทําใหสาหรายมีการสะสมแคโรทีนอยด โดยท่ี
ไมสงผลในดานลบกับการสรางมวลชีวภาพของสาหราย หรือ อาจจะใชเทคนิคการเพาะเล้ียงแบบ 2 
ข้ันตอน (two-steps cultivation) กลาวคือ ระยะแรกเล้ียงสาหรายใน HSM เพื่อใหสาหรายสราง
มวลชีวภาพใหเพียงพอกอน แลวจึงยายสาหรายไปเพาะเล้ียงเพื่อกระตุนการสรางแคโรทีนอยดใน
อาหารชนิดท่ีมีการลดโนโตรเจน เชน BBM หรือ Bristol ภายหลัง เชน งานวิจัยของ Vidhyavathi 
และคณะ (2008) ท่ีทําการเพาะเล้ียงสาหราย Haematococcus pluvialis และพบวาสาหราย
สามารถใหปริมาณของแคโรทีนอยดมากกวาการเล้ียงในสภาวะปกติอยางมีนัยสําคัญ เปนตน 
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3 การศึกษาชนิดและปริมาณของรงควัตถุท่ีสะสมในสาหราย Cephaleuros  

   3.1.การศึกษาชนิดของรงควัตถุในสาหราย Cephaleuros ดวยเทคนิค Thin-Layer 
Chromatography 

 สืบเนื่องจากการสังเกตพบการเปล่ียนแปลงสีของเสนสายสาหราย Cephaleuros ท่ีเล้ียงใน
อาหาร 3 ชนิด ในการทดลองในหัวขอ 2.3 ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหชนิดรงควัตถุท่ีไดจากสาหราย 
Cephaleuros สายพันธุ Cp.1 อายุประมาณ 120 วัน ท่ีเล้ียงในอาหาร HSM ซึ่งมีเสนสายสีเขียว
เปรียบเทียบกับสาหรายชนิดเดียวกันท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM แตพบวาเสนสายมีสีสม โดยการสกัด
สารสีจากสาหรายท่ีทําใหแหงแลวดวยเมทานอล ตามวิธีการของ Grung และคณะ (1992) และนําไป
วิเคราะหดวยเทคนิค Thin layer chromatography (TLC) โดยมีสารมาตรฐาน ß-carotene และ
สารสกัดจากใบผักโขม (spinach) มาใชรวมเปรียบเทียบ 

 
รูปท่ี 4-19 รงควัตถุท่ีพบในสาหราย Cephaleuros Cp.1 โดยวิธีโครมาโทกราฟแบบ TLC 
โดยเลนท่ี 1 : สารมาตรฐาน ß-carotene เลนท่ี 2-3: สารสกัดสาหราย Cephaleuros ตัวอยาง 
Cp.1 ท่ีเล้ียงในอาหาร BBM และ HSM ตามลําดับ และเลนท่ี 4: สารสกัดจากใบผักโขม  

ผลการศึกษาชนิดรงควัตถุท่ีพบในสาหราย Cephaleuros ตัวอยาง Cp.1 ดวยวิธี 
โครมาโทกราฟแบบ TLC (รูปท่ี 4-19) โดยเปรียบเทียบคา Rf  กับสารมาตรฐาน ß-carotene และ
รูปแบบของรงควัตถุจากสารสกัดใบผักโขม (Quach et al., 2004) จากการทดลองพบวา สารสกัด
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จากสาหราย Cephaleuros Cp.1 ท่ีเล้ียงจากท้ังสองสูตรอาหารมีองคประกอบของรงควัตถุตางกัน
อยางชัดเจน โดยสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM ประกอบดวยรงควัตถุชนิดยอยท้ังหมด 5 ชนิด 
ไดแก lutein, chlorophyll a, chlorophyll b, pheophytin และ ß-carotene คลายกับสารสกัด
ของผักโขม ในขณะท่ีสารสกัดสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM พบรงควัตถุเพียงชนิดเดียวคือ  
ß-carotene 

จากผลการทดลองขางตนผูวิจัยจึงสันนิษฐานวา ชนิดของสูตรอาหารมีผลตอการสะสมของ
รงควัตถุโดยเฉพาะ ß-carotene ดังจะเห็นไดจากการท่ีไมพบรงควัตถุชนิดอื่นในสาหรายท่ีเล้ียงใน
อาหารสูตร BBM (รูปท่ี 4-19, เลนท่ี 2) ซึ่งแตกตางจากรงควัตถุท่ีพบในสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร 
HSM (รูปท่ี 4-19, เลนท่ี 3) ท้ังนี้เนื่องจากการวิเคราะหชนิดดวยการใชเทคนิค TLC เปนการศึกษาถึง
ชนิดของรงควัตถุท่ีพบเบ้ืองตนเทานั้นและยังไมละเอียดมากพอ ดังนั้นเพื่อใหผลการทดลองมีความ
ชัดเจนและนาเช่ือถือผูวิจัยจึงทําการทดลองซ้ําและตรวจวัดปริมาณของ ß-carotene ดวยเครื่อง 
โครมาโตกราฟชนิดของเหลวความดันสูง (high performance liquid chromatography) โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในหัวขอถัดไป (การทดลองท่ี 3.1.2) 

   3.2 การศึกษาชนิดและปริมาณของรงควัตถุในสาหราย Cephaleuros ดวยเคร่ือง 
โครมาโตกราฟชนิดของเหลวความดันสูง  

เนื่องจากผลท่ีไดจากการศึกษาชนิดของรงควัตถุเบ้ืองตนดวยวิธี TLC ตามการทดลองท่ี 3.1 
ทําใหทราบชนิดของรงควัตถุท่ีพบในสารสกัดหยาบของสาหราย Cephaleuros ตัวอยาง Cp.1 เพียง
คราวๆ เทานั้น เทคนิคดังกลาวไมสามารถระบุถึงปริมาณของ ß-carotene ท่ีสะสมอยูภายในเซลลได 
ผูวิจัยจึงนําสารสกัดจากสาหราย Cephaleuros ตัวอยาง Cp.1 ท่ีเล้ียงในอาหาร 3 สูตรไดแก HSM 
BBM และ Bristol จากการทดลองในขอ 2.3 ไปวิเคราะหชนิดและปริมาณของรงควัตถุท่ีสะสมใน
สาหรายดวยเครื่อง HPLC เพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบคา retention time และพื้นท่ีใตกราฟระหวาง
สารสกัดจากสาหรายกับสารตัวอยางสารมาตรฐาน ß-carotene 

ผลการวิเคราะหสารสกัดสาหราย Cephaleuros ท่ีเล้ียงในอาหารตางชนิดเปรียบเทียบกับ
สารมาตรฐาน ß-carotene ท่ีคาการดูดกลืนแสง 450 nm ซึ่งเปนความยาวคล่ืนท่ี ß-carotene 
ดูดกลืนไดสูงสุด พบวา สาหรายท่ีเล้ียงในอาหารท้ัง 3 สูตร ใหรูปแบบโครมาโตแกรมท่ีมีลักษณะ 
คลายคลึงกัน คือ ทุกตัวอยางตรวจพบ ß-carotene เปนรงควัตถุหลัก สังเกตไดจากจากโครมาโต 
แกรมท่ีปรากฏในชวงนาทีท่ี 10 -11 ซึ่งตรงกับคา retention time ของสารมาตรฐาน ß-carotene 
และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะสเปคตรัมของโครมาโตแกรมดังกลาวกับสารมาตรฐานก็พบวามีลักษณะ
เชนเดียวกับสเปคตรัมของ ß-carotene อยางไรก็ตาม จากการพิจารณาโครมาโตแกรมดวยการขยาย
ภาพ (zoom) ทําใหพบพีคขนาดเล็กอื่นๆ ในตัวอยางสารสกัดสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM ซึ่ง
คาดวาเปนพีคของคลอโรฟลลรงควัตถุชนิดอื่นท่ีไมสามารถระบุได สอดคลองกับผลการทดลองท่ีพบใน
การวิเคราะหดวยเทคนิค TLC (รูปท่ี 4-19) แตเนื่องจากในสารสกัดดังกลาวมีปริมาณ ß-carotene ท่ี
สูงอยางโดดเดน จึงทําใหโปรแกรมการวิเคราะหทําการปรับระดับความสูงของพีคตามอัตราสวนของ
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ปริมาณสารท่ีพบมากท่ีสุด (auto scale) สงผลใหไมสามารถมองเห็นพีคขนาดเล็กในรูปท่ี 4-20ข1 ซึ่ง
การระบุชนิดของรงควัตถุเหลานี้จําเปนอยางยิ่งท่ีตองทําการเทียบกับสารมาตรฐานดวยระบบ/วิธีการ
วิเคราะหและเครื่องมือช้ินเดียวกัน 



79 
 

 
 

 
รูปท่ี 4-20 โครมาโตแกรมและสเปกตรัมของสารสกัดจากสาหราย Cephaleuros Cp.1 ในอาหาร 3 
ชนิด 
ก1-2) โครมาโตแกรมและสเปกตรัมของสารมาตรฐาน ß-carotene; ข1-2) โครมาโตแกรมและ
สเปกตรัมของสารสกัดจากสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM; ค1-2) โครมาโตแกรมและสเปกตรัม
ของสารสกัดจากสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM; ง1-2) โครมาโตแกรมและสเปกตรัมของสารสกัด
จากสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร Bristol เมื่อเล้ียงสาหรายเปนระยะเวลา 120 วัน  
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เมื่อวิเคราะหปริมาณการสะสม ß-carotene จากพื้นท่ีใตกราฟของ Cephaleuros Cp.1 
พบวา สาหรายมีการสะสม ß-carotene เพิ่มข้ึนในแตละครั้งของการเก็บตัวอยางอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) ผลการวิเคราะหปริมาณของ ß-carotene ท่ีสะสมภายในเซลล (ß-carotene content) ท่ี
ระยะเวลา 30 วันแรกของการเพาะเล้ียง ดังขอมูลท่ีแสดงในกราฟแทงในรูปท่ี 4-21 สาหราย 
Cephaleuros ตัวอยาง Cp.1 ท่ีไดจากการเล้ียงสาหรายในอาหารสูตร BBM และ Bristol มีปริมาณ 
ß-carotene สะสมภายในเซลล ไมแตกตางกันทางสถิติ ในขณะท่ีคา ß-carotene content ท่ีวัดได
จากตัวอยางท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM นั้นมีปริมาณสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ขอมูลดังกลาว
แตกตางจากการเก็บตัวอยางครั้งท่ี 2 (60 วัน) ท่ีพบวา สาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM และ 
Bristol กลับมีการเพิ่มข้ึนของปริมาณ ß-carotene content มากกวาสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร 
HSM ถึง 10 เทา คือ 26.40 และ 22.91 mg/gDW ซึ่งคาดังกลาวแตกตางจากการเก็บตัวอยางครั้ง
แรกอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) และคงปรากฏผลในทํานองเดียวกันนี้ในการเก็บตัวอยางอีก 2 ครั้ง
ตอมา (90 และ 120 วัน) โดยปริมาณ ß-carotene content สูงสุดพบในตัวอยางสาหรายท่ีเล้ียงใน
อาหารสูตร BBM ในการเก็บตัวอยางครั้งท่ี 2 ท่ีระยะเวลาเพาะเล้ียง 60 วัน สวนในการเก็บตัวอยาง
ครั้งท่ี 3 ท่ีระยะเวลาเพาะเล้ียง 90 วัน พบวา ตัวอยางสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM และ BBM 
มีปริมาณคา ß-carotene content ลดลงเล็กนอย หากแตไมแตกตางจากตัวอยางท่ีระยะเวลาการ
เพาะเล้ียง 60 วัน ในขณะท่ีสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร Bristol ยังตรวจพบวามีการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณ ß-carotene content อยางตอเนื่องและสูงสุดท่ีระยะเวลาเพาะเล้ียง 90 วัน ผลการตรวจ
วิเคราะหปริมาณของ ß-carotene content ของสารสกัดสาหรายแสดงในรูปท่ี 4-21 

 
รูปท่ี 4-21 ß-carotene content ของ Cephaleuros Cp.1 ในอาหาร 3 ชนิด 

*หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันแสดงผลการวิเคราะหทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบขอมูลใน
การเก็บตัวอยางแตละครั้ง (p<0.05, n=3, S.D.≤ 8%) 
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 เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการผลิต ß-carotene (ß-carotene production) ซึ่ง
หมายถึง ปริมาณ ß-carotene ท้ังหมดเมื่อคํานวณจากมวลชีวภาพของสาหราย Cephaleuros 
ตัวอยาง Cp.1 ท่ีเล้ียงในอาหารท้ัง 3 ชนิด ปริมาตร 100 ml พบวา อาหารแตละชนิดสงผลตอ
ความสามารถในการผลิต ß-carotene ของสาหรายท้ังในเรื่องของปริมาณ ß-carotene และ
ระยะเวลาท่ีใชในการผลิต โดยอาหารสูตร BBM สงผลใหสาหรายมีความสามารถในการผลิต  
ß-carotene ในปริมาณสูงสุด เทากับ 404.87 ±23.28 µg ท่ีระยะเวลาเพาะเล้ียง 60 วัน รองลงมา
คือสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM มีคา 388.65 ±44.16 µg ท่ีระยะเวลาเพาะเล้ียง 90 วัน และ
สาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM มีคา 344.01±9.05 µg ท่ีระยะเวลาเพาะเล้ียง 120 วัน (รูปท่ี 4-
22) 

 
รูปท่ี 4-22 ß-carotene production ของ Cephaleuros Cp.1 ในอาหาร 3 ชนิด 
หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวยกท่ีแตกตางกันหมายถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) เมื่อทําการเปรียบเทียบในระยะเวลาเพาะเล้ียงเดียวกัน 

จากผลการทดลองผูวิจัยสังเกตพบวา ถึงแมสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM จะมีปริมาณ
มวลชีวภาพมากกวาอาหารชนิดอื่นอยางมีนัยสําคัญ แตกลับตรวจพบวามี ß-carotene content 
สูงสุดเพียง 2.890 mg/gDW ซึ่งนอยกวาคาท่ีตรวจวัดไดจากสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM และ 
Bristol ท่ีพบการสะสมของรงควัตถุนี้ภายในเซลลมากถึง 26.405 mg/gDW และ 23.795 mg/gDW 
ซึ่งคิดเปน 9 เทาและ 8 เทา ตามลําดับ เมื่อพิจารณามวลชีวภาพและ ß-carotene content รวมกัน
ในรูปของคาความสามารถในการผลิต ß-carotene หรือคา ß-carotene production จะเห็นไดวา
สาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM Bristol และ HSM มีคา ß-carotene production ท่ีไมแตกตาง
กันทางสถิติ ตามระยะเวลาเพาะเล้ียงท่ีตางกัน โดยมีคาเทากับ 404.87, 388.65 และ 344.01 µg ท่ี
ระยะเวลาเพาะเล้ียง 60 90 และ 120 วัน ตามลําดับ ซึ่งกลาวไดวา ปริมาณของ ß-carotene ท่ีไดใน
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อาหารท้ัง 3 ชนิด มีปริมาณท่ีไมแตกตางกันทางสถิติ หากแตเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาท่ีใชในการ
เพาะเล้ียง จะเห็นไดวาสาหรายท่ีเล้ียงอาหารสูตร BBM ใชระยะเวลาเพาะเล้ียงเพียง 60 วัน รองลงมา
คือ Bristol ท่ีใชระยะเวลาเพาะเล้ียง 90 วัน ในขณะท่ีสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM ท่ีตองใช
ระยะเวลาในการเพาะเล้ียงนานถึง 120 วัน (4 เดือน) เพื่อท่ีจะไดปริมาณของ ß-carotene 
production ท่ีไมแตกตางกับอาหารท้ัง 2 สูตร อยางไรก็ตามผูวิจัยมีความคิดเห็นวา หากมีเวลาใน
การศึกษาเพิ่มเติม ก็ควรท่ีจะทําการศึกษาและเก็บตัวอยางตอไปถึง 180-210 วัน (6-7เดือน) เพื่อ
ตองการท่ีจะทราบถึงความสามารถในการผลิต ß-carotene ของสาหรายในระยะยาว เนื่องจากการ
สังเกตและการเพาะเล้ียงในหองปฏิบัติการพบวาสาหราย Cephaleuros สามารถมีชีวิตและเจริญอยู
ไดนานถึง 7-8 เดือน หากมีการเติมอาหารเล้ียงเช้ือลงเพิ่ม 

จากผลการทดลองท้ังหมดท่ีกลาวมาในหัวขอ 3.1 ผูวิจัยมีความเห็นวาหากตองการท่ีจะใช
ประโยชนจากสาหราย Cephaleuros ในแงของการผลิต ß-carotene ควรท่ีจะเล้ียงสาหรายใน
อาหารสูตร HSM กอนเนื่องจากอาหารสูตรนี้ชวยเพิ่มมวลชีวภาพสาหรายไดดี และเมื่อไดมวลชีวภาพ
ไดมากพอจึงยายสาหรายลงเล้ียงในอาหารสูตร BBM หรือ Bristol เพื่อกระตุนใหสาหรายมีการสราง
และสะสม ß-carotene ดวยวิธีการนี้นาจะทําใหไดปริมาณของ ß-carotene สูงสุด แตอยางไรก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการผลิต ß-carotene ของสาหราย Cephaleuros ท่ีไดจาก
ผลการวิจัยครั้งนี้กับสาหรายชนิดท่ีถูกนํามาใชในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต ß-carotene ไดแก
สาหรายน้ําเค็ม D. salina ซึ่งเปนสาหรายท่ีมีการเพาะเล้ียงเพื่อในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
เนื่องจากสาหรายชนิดนี้สามารถสะสม ß-carotene ไดมากถึง 14% ของน้ําหนักแหง (Borowitzka 
et al., 1984, Aasen et al., 1969) และเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ ß-carotene content ท่ีได
สูงสุดจากสาหราย Cephaleuros ในงานวิจัยครั้งนี้จากสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM ท่ี
ระยะเวลาเพาะเล้ียง 60 วัน พบวามีปริมาณ ß-carotene สะสมอยูเทากับ 2.63% ของน้ําหนักแหง 
ซึ่งยังนอยกวาสาหราย D. salina ถึง 5 เทา อีกท้ังยังพบวาสาหราย D. salina ยังใชระยะเวลาในการ
เพาะเล้ียงท่ีนอยกวาอีกดวย 

ถึงแมผลการทดลองครั้งนี้จะพบวา สาหราย Cephaleuros มีความสามารถในการผลิต 
ß-carotene ไดนอยกวาสาหราย D. salina ถึง 5 เทา ผูวิจัยเห็นวาหากมีการศึกษาตอไปเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงระบบการเล้ียง รวมไปถึงปจจัยท่ีกระตุนใหสาหราย Cephaleuros เจริญเติบโตไดดีข้ึน
และสะสม ß-carotene ในปริมาณท่ีมากข้ึน ก็อาจเปนไปไดท่ีสาหราย Cephaleuros จะสามารถ
สะสมรงควัตถุไดปริมาณมากข้ึน และเปนทางเลือกใหมของการนํามาใชประโยชน เนื่องจากขอดีของ
สาหรายชนิดนี้ท่ีโดดเดนคือ เจริญเติบโตไดดีในอาหารท่ีมีสวนประกอบไมซับซอน ราคาไมแพง อีกท้ัง
การเพาะเล้ียงและเก็บเกี่ยวสาหรายทําไดงาย รวมไปถึงการกระตุนใหมีการสะสม ß-carotene ได
โดยใชการเปล่ียนชนิดของอาหารเทานั้น ซึ่งขอดีท่ีกลาวมาลวนแตสงผลใหลดตนทุนการผลิตไปไดมาก 
ในขณะท่ีสาหราย D. salina นั้นเปนสาหรายท่ีจะจําเปนตองมีการกระตุนใหมีการสรางและสะสม  
ß-carotene ในสภาวะท่ีเค็มจัด (3-31% NaCl) สวนมากจึงตองเพาะเล้ียงในบริเวณท่ีติดทะเล อีกท้ัง
ยังเปนสาหรายขนาดเล็ก ซึ่งทําใหการเก็บเกี่ยวผลผลิตจําเปนตองใชตนทุนสูง (Pick, 2002) จึงเปน
ขอจํากัดท่ีสําคัญ ผูวิจัยเล็งเห็นวาหากในอนาคตตองการท่ีจะศึกษาตอถึงวิธีการเพาะเล้ียงท่ีจะกระตุน
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ใหสาหราย Cephaleuros มีความสามารถในการผลิต ß-carotene ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนกวาเดิม ก็
ควรท่ีจะศึกษาถึงสาเหตุของส่ิงเราท่ีชัดเจนท่ีมีผลในการกระตุนใหสาหรายมีการสรางและสะสม ß-
carotene ในปริมาณท่ีมากข้ึน ในการนี้ผูวิจัยจึงไดออกแบบและทําการทดลองถึงผลของแหลง
ไนโตรเจน เกลือคลอไรด และ trace element ตอการเปล่ียนและสะสมสารสีของสาหราย 
Cephaleuros ในการทดลองถัดไป  

4. ผลของแหลงไนโตรเจน เกลือคลอไรด และ trace element ตอการสะสมรงควัตถุของ
สาหราย Cephaleuros Cp.1 

จากการวิเคราะหสูตรอาหาร HSM BBM และ Bristol พบวา มีขอแตกตางกัน 3 ประการ 
คือ ชนิดของแหลงไนโตรเจน ปริมาณเกลือคลอไรด และองคประกอบของ trace element ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงไดทดลองเพาะเล้ียงสาหราย Cephaleuros Cp.1 ในอาหารท่ีมีการดัดแปลงโดยมี
จุดประสงคเพื่อท่ีจะระบุผลของปจจัยท้ัง 3 ชนิดท่ีมีตอการสะสม ß-carotene โดยใหอาหารสูตร 
BBM เปนตัวแทนของอาหารสูตร Bristol เนื่องจากอาหารท้ัง 2 สูตรนี้มีแหลงไนโตรเจน เกลือ 
คลอไรด และ trace element ท่ีเหมือนกัน  

   4.1 ผลของแหลงไนโตรเจนตอการสะสมรงควัตถุ 

 เนื่องจากแหลงของไนโตรเจนของอาหารสูตร HSM คือ แอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) 
ในขณะท่ี BBM (และ Bristol) นั้นมีแหลงไนโตรเจนท่ีตางไปเปนโซเดียมไนเตรท (NaNO3) ดังนั้น
เพื่อท่ีจะทดสอบผลของแหลงไนโตรเจนตอการสะสมรงควัตถุ ผูวิจัยจึงทําการสลับแหลงของ
ไนโตรเจนในสูตรอาหารของ HSM และ BBM ผลการทดลองเปนเวลา 60 วันปรากฏดังรูปท่ี 4-23  

ผลทดลองพบวา อาหารสูตร HSM ท่ีมีการเปล่ียนแหลงของไนโตรเจนจาก NH4Cl เปน 
NaNO3  ทําใหเสนสายของสาหราย Cephaleuros Cp.1 เปล่ียนสีจากสีเขียว (รูปท่ี 4-23ก) ไปเปนสี
เหลือง(รูปท่ี 4-23ข) ขณะเดียวกันสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM ท่ีมีการเปล่ียนแหลงของ
ไนโตรเจนจาก NaNO3 เปน NH4Cl พบวาเสนสายของสาหรายมีการเปล่ียนสีจากสีเหลือง (รูปท่ี 4-23
ค) ไปเปนสีเขียว (รูปท่ี 4-23ง) จากผลการทดลองขางตนแสดงใหเห็นวา ชนิดแหลงไนโตรเจนใน
อาหารเพาะเล้ียงมีผลตอการสะสม ß-carotene ในสาหราย Cephaleuros Cp.1 อยางชัดเจน 
กลาวคือ สารประกอบ NaNO3 นั้นกระตุนใหเกิดการสะสม ß-carotene มากข้ึนภายในเสนสายของ
สาหราย ผลดังกลาวยืนยันไดดวยสีท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแหลงไนโตรเจนจาก NaNO3 เปน NH4Cl
ในอาหารสูตร BBM ท่ีพบวา จากสาหรายท่ีเริ่มตนเพาะเล้ียงจากเดิมมีเสนสายสีเหลือง (รูปท่ี 4-23ง) 
กลับมีเสนสายท่ีเปล่ียนเปนสีเขียวและยังสามารถเจริญเติบโตมากข้ึน (รูปท่ี 4-23ค)  
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รูปท่ี 4-23 ผลของชนิดแหลงไนโตรเจนตอการเปล่ียนสีของสาหราย Cephaleuros Cp.1 ท่ี
ระยะเวลาเพาะเล้ียง 60 วัน  
ก) อาหารสูตร HSM ปกติซึ่งเปนกลุมควบคุม (control) 
ข) อาหารสูตร HSM ท่ีมีการเปล่ียนแปลงแหลงไนโตรเจนเปน NaNO3 
ค) อาหารสูตร BBM ท่ีมีการเปล่ียนแปลงแหลงไนโตรเจนเปน NH4Cl 
ง) อาหารสูตร BBM ปกติซึ่งเปนกลุมควบคุม (control) 

จากการคนควาพบวา สาหรายมีความสามารถในการผลิตสารสีกลุมแคโรทีนอยดมักถูก
นํามาใชเปนแหลงผลิตรงควัตถุ (Guedes et al., 2011) เชน สาหราย D. salina ท่ีนํามาใชในการ
ผลิตสารสีกลุม ß-carotene (Dipak and Lele, 2005) Muriellopsis sp. ท่ีนํามาใชในการผลิตสารสี
กลุม lutein (Del Campo et al., 2000) หรือสาหรายท่ีสรางสารสีกลุม แอสตาแซนธิน 
(astaxanthin) ท่ีมีฤทธิ์ในการเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพและมีมูลคาสูง นั่นคือสาหราย 
H. pluvialis (Guerin et al., 2003) ในกระบวนการผลิตจําเปนท่ีจะตองทําการกระตุนใหสาหราย
เกิดความเครียดเพื่อทําใหสาหรายผลิตรงควัตถุมากข้ึนกวาปกติ มีการวิจัยมากมายในสาหราย
เหลานั้นเพื่อศึกษาถึงปจจัยแวดลอมหลากหลายประการในการเพาะเล้ียงท่ีสามารถกระตุนการสะสม
สารสี โดยปจจัยท่ีไดรับการศึกษาและกลาวถึงมากไดแก ความเค็ม (Borowitzka et al., 1990) 
อุณหภูมิ (Garbayo et al., 2008) แสง (Haghjou and Shariati, 2007) รวมไปถึงชนิดและปริมาณ
ของแหลงไนโตรเจน 
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ชนิดและปริมาณของแหลงไนโตรเจนมีผลตอการสะสมแคโรทีนอยดในสาหรายโดยตรง เห็น
ไดจากรายงานของ Li และคณะ (1998) พบวา การใหไนเตรทเปนแหลงของไนโตรเจน (KNO3) 
รวมกับการลดปริมาณของไนโตรเจน หรือการใหสภาวะท่ีมีแหลงของไนโตรเจนอยางจํากัดในสาหราย
D. salina สงผลตอการสะสมรงควัตถุของสาหรายใหมีการสรางและสะสม ß-carotene ไดมากกวา
สภาวะปกติ (Dipak and Lele, 2005) ท้ังนี้เนื่องจากสาหรายจะมีความสามารถในการดูดซับ 
(assimilation) สารประกอบไนโตรเจนแตละชนิดเพื่อนําเขามาใชในกระบวนการเผาผลาญอาหาร 
(metabolism) ท่ีแตกตางกัน โดยท่ัวไปพบวาสาหรายจะสามารถใชไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียได
ดีกวายูเรีย ไนเตรท ไนไตรท ตามลําดับ (Zhu et al., 2013) ดังนั้นในงานวิจัยสวนนี้ผูวิจัยคาดวา การ
ท่ีสาหรายอยูในอาหารท่ีมีแหลงของไนโตรเจนเปนชนิดไนเตรต ทําใหสาหรายดูดซึมและนําไนโตรเจน
ไปใชไดยากกวาแหลงไนโตรเจนชนิดแอมโมเนีย ทําใหเกิดสภาวะความเครียด สาหรายจึงตอบสนอง
ดวยการการสะสมรงควัตถุในปริมาณท่ีมากข้ึน ดังเชนงานวิจัยท่ีพบวาการใชไนเตรทและยูเรียเปน
แหลงของไนโตรเจนสามารถใหปริมาณของ ß-carotene ท่ีสะสมภายในเซลลของสาหราย D. salina 
ในปริมาณท่ีมากกวาการใชแอมโมเนียเปนแหลงไนโตรเจน (Herrero et al., 1991) อีกท้ังการลด
ปริมาณของไนเตรต (NaNO3) หรือการท่ีมีแหลงไนโตรเจนอยูอยางจํากัด มีผลทําใหสาหราย  
D. salina มีการสะสมรงวัตถุท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะ ß-carotene (Muthukannan et al., 2010) 
เชนเดียวกันกับสาหราย H. pluvialis ท่ีมีความสามารถในการผลิต astaxanthin (astaxanthin 
production) เพิ่มมากข้ึนเมื่อมีปริมาณของไนเตรทท่ีลดลง (Wang et al., 2013) นอกจากสาหราย
ชนิดนี้แลวยังพบวามีสาหรายสีเขียวชนิดอื่นท่ีชนิดของแหลงไนโตรเจนมีผลตอการสะสมรงควัตถุ อาทิ 
สาหราย Muriellopsis sp. ท่ีสามารถสรางสารสีกลุม lutein ในปริมาณท่ีสูงข้ึนเมื่อเพาะเล้ียงใน
อาหารท่ีมีไนเตรท (NaNO3) รวมกับการลดความเขมขนของไนโตรเจน (Del Campo et al., 2000)  

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยมีความเห็นวา เนื่องจากสาหรายแตละชนิดจะเกิดความเครียดเมื่อไดรับ
การกระตุนดวยส่ิงเราท่ีแตกตางกัน (Guedes et al., 2011) รวมไปถึงชนิดและปริมาณของแหลง
ไนโตรเจน ซึ่งผลท่ีเกิดตามมาของการเกิดความเครียดก็คือการท่ีสาหรายจะมีผลผลิตของมวลชีวภาพ
ท่ีลดลง ดังนั้นหากตองการท่ีจะศึกษาถึงวิธีการท่ีจะกระตุนใหสาหรายมีการสะสมรงควัตถุในปริมาณท่ี
เพิ่มข้ึน ก็ควรจะศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีตอการผลิตมวลชีวภาพไปพรอมกันดวย เพื่อใหไดผลผลิตของ 
ß-carotene สูงสุด ซึ่งเปนไปไดวาชนิดและปริมาณของแหลงไนโตรเจนอื่นๆ อาจจะสงผลตอมวล
ชีวภาพและการสะสมสารสีของของสาหราย Cephaleuros Cp.1 ในระดับท่ีแตกตางไป 
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   4.2 ผลของเกลือคลอไรดตอการสะสมรงควัตถุ  

นอกจากชนิดของแหลงไนโตรเจนแลว ปริมาณเกลือคลอไรดในอาหารท้ัง 2 สูตร มีความ
แตกตางกัน โดยอาหารสูตร BBM (และ Bristol) มีการเติมเกลือคลอไรด (NaCl) ปริมาณ 25 mg/L 
ในขณะท่ีอาหารสูตร HSM ท่ีไมมีการเติมเกลือคลอไรด ซึ่งความแตกตางท่ีพบเมื่อเล้ียงเล้ียงสาหราย 
Cephaleuros Cp.1 ดวยอาหารท้ัง 3 สูตร คือ เสนสายของสาหรายมีการเปล่ียนสีจากสีเขียวเปนสี
สมเมื่อเล้ียงในอาหารชนิดท่ีมีเกลือ ดังนั้นเพื่อท่ีจะทดสอบผลท่ีแนชัดของการมีเกลือคลอไรดในอาหาร
ตอการสะสมรงควัตถุในสาหราย โดยการเติมเกลือคลอไรดในสูตรอาหารของ HSM และงดการเติม
เกลือลงในอาหารสูตร BBM  

 
รูปท่ี 4-24 ผลของการเติมเกลือคลอไรดตอการเปล่ียนสีของสาหราย Cephaleuros ท่ีระยะเวลา
เพาะเล้ียง 60 วัน 
ก) อาหารสูตร HSM ปกติซึ่งไมมีการเติมเกลือคลอไรดเปนกลุมควบคุม (control) 
ข) อาหารสูตร HSM ท่ีมีเติมเกลือคลอไรด 
ค) อาหารสูตร BBM ท่ีมีไมมีการเติมเกลือคลอไรด 
ง) อาหารสูตร BBM ปกติซึ่งมีเกลือคลอไรดเปนกลุมควบคุม (control) 

จากการทดลองพบวา อาหารสูตร HSM ปกติท่ีไมมีการเติมเกลือคลอไรดนั้นใหเสนสายของ
สาหรายมีสีเขียว (รูปท่ี 4-24ก) และเมื่อทําการทดลองเติมเกลือคลอไรดลงในอาหาร (ความเขมขน
เทากับท่ีเติมในอาหาร BBM) เปนระยะเวลา 60 วัน พบวา สีของเสนสายสาหรายไมมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดังจะเห็นไดจากการท่ีมีเสนสายบางสวนมีการเปล่ียนสีจากสีเขียวเปนสี 
เหลืองอมเขียว (รูปท่ี 4-24ข) หากแตไมชัดเจนเทากับสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM ปกติ 
เชนเดียวกันกับการทดลองในอาหารสูตร BBM ท่ีสูตรปกติมีการเติมเกลือคลอไรดใหเสนสายของ
สาหรายมีสีสม (รูปท่ี 4-24ง) และเม่ือทดลองโดยการงดเติมเกลือคลอไรดลงในอาหาร ก็พบวาสีของ
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เสนสายสาหรายยังคงเปนสีสมเชนเดิม (รูปท่ี 4-24ค) จากผลการทดลองขางตนแสดงใหเห็นวา การ
เติมเกลือคลอไรดในอาหารสูตร HSM นั้นไมมีผลทําใหเสนสายสาหราย Cephaleuros นั้นมีการ
เปล่ียนสี และการมี/ไมมีเกลือในอาหาร BBM ไมมีผลตอการเปล่ียนสีของสาหรายแตอยางใด จากการ
ทดลองขางตนเมื่อสืบคนจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา การมีเกลือคลอไรด (NaCl) ในอาหาร
เพาะเล้ียง มีผลสงเสริมการสะสมสารในกลุมแคโรทีนอยดในปริมาณท่ีมากข้ึน อาทิ สาหราย  
C. zofingiensis ท่ีเมื่อมีการเติมเกลือคลอไรด 2% ลงในอาหารเพาะเล้ียงพบวา สามารถตรวจพบ
ปริมาณแคโรทีนอยดรวม (total carotenoids) สูงกวาสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตรปกติ 8 เทา 
(Pelah et al., 2004) สาหราย D. salina ท่ีมีการเพาะเล้ียงในสภาวะท่ีมีความเค็มสูง มีผลทําให
สาหรายชนิดนี้มีความสามารถในการสังเคราะหแคโรทีนอยดเพิ่มข้ึน 10% ของน้ําหนักแหง (Sun et 
al., 2015, Borowitzka et al., 1984) สาหราย Muriellopsis sp. ท่ีพบวามีการสะสม lutein ไดใน
ปริมาณท่ีมากข้ึนเมื่อมีเกลือคลอไรดเพิ่มมากข้ึนเชนกัน โดยชวงความเขมขนของเกลือท่ีกระตุนการ
สะสม lutein ไดดี คือ 2- 100 mM (Del Campo et al., 2000) และผลการทดลองดังกลาวก็มี
รายงานเชนเดียวกันในสาหราย Botryococcus braunii (Ambati et al., 2010) ผลจากงานวิจัยท่ี
กลาวมาเหลานี้ขัดแยงกับงานวิจัยนี้ท่ีพบวา การท่ีมีเกลือคลอไรดเปนสวนประกอบในอาหารไมมีผล
ตอการเปล่ียนแปลงของสีเสนสายสาหราย Cephaleuros ซึ่งเกิดจากการสะสมรงควัตถุในกลุม 
แคโรทีนอยดท่ีเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามผูวิจัยมีความเห็นวา ความเขมขนเกลือท่ีนํามาใชในการทดลอง
ครั้งนี้มีความเขมขนของเกลือคลอไรดเพียงความเขมขนเดียวคือ ความเขมขนของเกลือ 25 mg/L ท่ีมี
ในอาหารสูตร BBM ท้ังนี้ถึงแมจะไมปรากฏการเปล่ียนสีของเสนสายสาหราย แตผูวิจัยคาดวาหากมี
การทดลองใชความเขมขนเกลือท่ีมากข้ึน ก็มีความเปนไปไดท่ีสาหรายจะมีการสะสมแคโรทีนอยด
เพิ่มข้ึน และแสดงการเปล่ียนแปลงสีของเสนสายอยางชัดเจน  
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   4.3 ผลของ trace element ตอการสะสมรงควัตถุ 

จากการวิเคราะหสูตรอาหารท้ัง 3 สูตร ยังทําใหพบวามีอีกหนึ่งปจจัยท่ีแตกตางกันนั่นคือ 
ชนิดของธาตุอาหารเสริม หรือ trace element ท่ีใชในสูตรอาหารแตละชนิด โดยอาหารสูตร HSM 
ใช trace element ชนิด Hutner’s trace element ในขณะท่ี BBM และ Bristol นั้นใช trace 
element ชนิด trace metal solution และเพื่อท่ีจะพิสูจนวาชนิดของ trace element มีผลตอ
การเปล่ียนสีของเสนสายสาหราย Cephaleuros Cp.1 หรือไม ผูวิจัยจึงทําการทดลองสลับชนิดของ 
trace element และใหอาหารสูตร BBM เปนตัวแทนของอาหารสูตร Bristol  

 จากการทดลองพบวา สีของเสนสายสาหรายในอาหารสูตร HSM ท่ีสลับชนิดของ trace 
element (รูปท่ี 4-25ก) ใหสีของเสนสายสาหรายไมตางกับสาหรายในอาหารสูตร HSM ปกติ (รูปท่ี 
4-25ข) เชนเดียวกันกับการทดลองในอาหารสูตร BBM ท่ีไมพบการเปล่ียนแปลงสีของเสนสาย
สาหราย (รูปท่ี 4-25ค) จากผลการทดลองท่ีกลาวมานี้ จึงทําใหสามารถสรุปไดวาชนิดของแรธาตุ
อาหารนั้นไมมีผลตอการสะสมรงควัตถุในสาหราย Cephaleuros  

 
รูปท่ี 4-25 ผลของ trace element ตอการเปล่ียนสีของสาหราย Cephaleuros ท่ีระยะเวลา
เพาะเล้ียง 60 วัน 
ก) อาหารสูตร HSM ปกติท่ีใชธาตุอาหารเสริมชนิด Hutner’s trace element 
ข) อาหารสูตร HSM ท่ีใชธาตุอาหารเสริมชนิด Trace metal solution 
ค) อาหารสูตร BBM ท่ีใชธาตุอาหารเสริมชนิด Hutner’s trace element 
ง) อาหารสูตร BBM ปกติท่ีใชธาตุอาหารเสริมชนิด Trace metal solution 
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 เมื่อสืบคนจากงานวิจัย Lobban และ Wynne (1981) ไดกลาวไววา trace element นั้น
เปนแหลงของแรธาตุอาหารรอง (secondary macronutrients) ซึ่งไดแก Fe Cu Zn Mn Si Co Mo 
และ Br โดยใหคํานิยามไววาเปนแรธาตุท่ีส่ิงมีชีวิตตองการในปริมาณนอย แตก็มีความสําคัญตอการ
เจริญเติบโต ซึ่งแรธาตุบางชนิดใน trace element ยังเปนสารท่ีชวยสงเสริมการทํางานของแรธาตุ
อาหารหลักอีกดวย (primary macronutrients) เมื่อผูวิจัยไดทําการวิเคราะหสูตรของ trace 
element ท้ัง 2 สูตร พบวา สวนประกอบของ trace element ท้ัง 2 ชนิดมีสวนประกอบของแรธาตุ
อาหารท่ีคลายคลึงกัน หากแต Hutner’s trace element มีปริมาณของแรธาตุท่ีมากกวา Trace 
metal solution ดังแสดงตามตารางท่ี 4-6 อันไดแก สวนประกอบโลหะ (Fe และ Zn) และกรด 
(H3BO3 และ EDTA) เมื่อสืบคนจากงานวิจัยพบวา trace elements ท่ีประกอบไปดวยโคบอลต 
(Co2+) เหล็ก (Fe3+) โมลิบดีนัม (Mo2+) และแมงกานีส (Mn2+) ซึ่งมีความสําคัญในแงของการสงเสริม
การเจริญเติบโตของสาหราย (Likens, 2010) 

ตารางท่ี 4-7 สวนประกอบและปริมาณของแรธาตุใน trace element 2 ชนิด 

อยางไรก็ตามจากการสืบคนงานวิจัยพบวา Chen และคณะ (2011) ไดกลาวไววาสาหราย  
D. tertiolecta จะเกิดความเครียดและมีการสะสมไขมัน (neutral lipid content) ในปริมาณท่ีมาก
ข้ึนในอาหารท่ีขาดไนโตรเจน (NaNO3) รองลงมาก็คือ อาหารท่ีขาดธาตุเหล็ก (FeCl3·6H2O) และ 
โคบอลต (CoCl2·6H2O) ซึ่งเปนสวนประกอบของแรธาตุในกลุมธาตุอาหารเสริม ท้ังนี้ขัดแยงกับการ
ทดลองในครั้งนี้ท่ีพบวา trace element ท้ัง 2 ชนิดนั้นไมสงผลตอการเปล่ียนสีของเสนสายสาหราย 
ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวาควรท่ีจะศึกษาผลของแรธาตุแตละชนิดโดยตรงดวยการแยกชนิดของแรธาตุ
ในการทดลองเพื่อท่ีจะไดทราบอยางแนชัดวาแรธาตุชนิดใดใน trace element นั้นมีผลหรือไมมีผล
ตอสาหราย Cephaleuros เนื่องจากสาหรายแตละชนิดมีความสามารถในการเจริญไดในสภาวะ
แวดลอมท่ีแตกตางกัน 

ชนิดธาตุอาหาร 
ความเขมขน (g/L) 

Hutner’s trace 
element 

trace metals 
solution 

ZnSO4.7H2O 22 8.82 
MnCl2.4H2O 5.06 1.44 
CoCl2.6H2O 1.61 0.49 
CuSO4.5H2O 1.57 1.57 

MoO3 - 0.71 
EDTA disodium salt 50 - 
(NH4)6Mo7O24.4H2O 1.10 - 

FeSO4.7H2O 4.99 0.0498 
H3BO3 11.4 - 
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จากการทดลองท้ังหมดสามารถสรุปไดวา การใหไนเตรท (NaNO3) เปนแหลงของไนโตรเจน
ในอาหารท่ีระดับความเขมขน 0.5 g/L จะสงผลใหตัวอยางสาหราย Cephaleuros Cp.1 นั้นมีการ
เปล่ียนสีของเสนสายจากสีเขียวเปนสีเหลืองจากการสะสมของรงควัตถุชนิด ß-carotene ท่ีเพิ่มข้ึนดัง
จะเห็นไดจากการทดลองท่ี 4.3.1 อยางไรก็ตามเนื่องจากสาหราย Cephaleuros ยังไมเคยมีรายงาน
ถึงการกระตุนใหมีการสรางและสะสมรงควัตถุมากอน ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวาการศึกษาในครั้งนี้ยัง
เปนจุดเริ่มตนของการคนพบแหลง ß-carotene แหลงใหมจากธรรมชาติ รวมไปถึงปจจัยท่ีสามารถ
กระตุนใหมีการสะสมรงควัตถุ ß-carotene ในปริมาณท่ีสูงข้ึน เพื่อท่ีในอนาคตจะสามารถนําสาหราย
ชนิดนี้มาใชประโยชนตอไป ผูวิจัยจึงเห็นวาควรท่ีจะทําการศึกษาถึงความสามารถของ ß-carotene 
ในการนํามาใชเปนสารตานอนุมูลอิสระเพิ่มเติมดังการทดลองตอไป 

5. การศึกษาคาความเปนสารตานอนุมูลอิสระของรงควัตถุดวยวิธี DPPH assay 

การประเมินฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหราย Cephaleuros sp. Cp.1 ท่ีเพาะเล้ียง
ในอาหาร 3 ชนิด ไดแก HSM BBM และ Bristol และทําการวิเคราะหความสามารถในการตาน
ปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน ดวยวิธี DPPH assay และ FRAP assay 

การทดสอบคาความเปนสารตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธี DPPH assay (2,2-diphenyl-1-
picrylhdrazyl) ทําไดโดยศึกษา spectrophotometric behavior ของ DPPH radical ซึ่งเปนสารสี
มวงเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox ท่ีคาดูดกลืนแสง 515 nm การทดลองนี้จะรายงานผลเปนคา 
50% effective concentration (EC50) ซึ่งหมายถึง ปริมาณสารตานออกซิเดชัน (ในสารตัวอยาง) ท่ี
ทําใหความเขมขนของ DPPH เหลืออยู 50% โดยการวัดคาดูดกลืนแสง 2 ครั้ง ท่ีสารละลายความ
เขมขนตางๆกัน จากนั้นนํามาหาคาเฉล่ียและนําไปคํานวณหาเปอรเซ็นตในการยับยั้งการเกิด
ออกซิเดชัน (%inhibition) ผลการวิเคราะหไดดังแสดงในตารางท่ี 4-7  

ตารางท่ี 4-8 คาดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน Trolox 

Conc. 

Trolox (mg/ml) 

Absorbance 

%inhibition 0 นาที 30 นาที 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

0.00063 0.262 0.261 0.239 0.242 8.030 ±1.05 

0.00125 0.251 0.250 0.198 0.195 21.56 ±0.63 

0.00313 0.242 0.230 0.107 0.102 56.14 ±0.52 

0.00625 0.276 0.278 0.013 0.012 95.48 ±0.23 
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เมื่อนําขอมูลจากตารางท่ี 4-7 มาจัดทํากราฟเสนตรงระหวางเปอรเซ็นตในการยับยั้งการเกิด
ออกซิเดชันกับความเขมขนของ Trolox เพื่อหาคา EC50 พบวา คา %inhibition มีคาท่ีสูงข้ึนเมื่อ
สารละลาย Trolox มีความเขมขนมากข้ึน โดยพบวาสารมาตรฐาน Trolox มีคา EC50 เทากับ
0.00303 mg/ml ซึ่งหมายความวา สารมาตรฐาน Trolox ความเขมขน 0.00303 mg/ml สามารถ
ออกฤทธิ์ตานปฏิกิริยาออกซิเดชันของ DPPH ใหมีคาลดลง 50% ดังแสดงในรูปท่ี 4-26  

 

รูปท่ี 4-26 เปอรเซ็นตในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของ Trolox เมื่อทดสอบดวย DPPH assay 

เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก
สาหราย Cephaleuros น้ําหนักแหง 15 mg ท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM BBM และ Bristol เปนเวลา 
60 วัน โดยนําสารสกัดหยาบมาเจือจางและนํามาวัดหา %inhibition จากการคํานวณพบวา 
%inhibition ของสารสกัดสาหรายท้ัง 3 แปรผันตรงกับความเขมขนของสารสกัดจากสาหราย และ
เมื่อนําสมการเสนตรงของกราฟดังกลาวมาคํานวณหาคา EC50 พบวาสารสกัดจากสาหรายท่ีเล้ียงใน
อาหารสูตรอาหาร HSM มีคา EC50 เทากับ 2.39 ±0.07 mg/ml ในขณะท่ีสารสกัดสาหรายท่ีเล้ียงใน
อาหารสูตรอาหาร BBM และ Bristol มีคา EC50 เปน 1.44 ±0.02 mg/ml และ 1.46 ±0.15 mg/ml 
ตามลําดับ  

จากขอมูลจะเห็นไดวาสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM และ Bristol นั้นมีคา EC50 ท่ี
ใกลเคียงกัน แตเมื่อเปรียบเทียบกับคา EC50 ของสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM ท่ีมีคาเทากับ 
2.39 mg/ml จะเห็นไดวาสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM และ Bristol มีความสามารถในการเปน
สารตานอนุมูลอิสระมากกวาสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM ถึง 1.5 เทา อีกท้ังพบวาคา EC50 ท่ี
ไดสอดคลองกับผลปริมาณของแคโรทีนอยดท่ีสะสมภายในเซลลจากการทดลองท่ี 3.2 ท่ีพบวา
สาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM และ Bristol นั้นมีปริมาณของ ß-carotene content มากกวา
สาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร HSM ถึง 9 เทา 

 

y = 15388x + 2.0264 
R² = 0.9876 
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ตารางท่ี 4-9 คา EC50 ของสารสกัดสาหรายเมื่อเล้ียงในอาหารท้ัง 3 ชนิด 

Algal extract EC
50

 (mg) 

HSM 2.12 ± 0.14 
a

 

BBM 1.47 ± 0.05 
b

 

Bristol 1.45 ± 0.05 
b

 

      n= 3 

เมื่อสืบคนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาความสามารถออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ พบวา 
นิยมทําการศึกษาในสาหรายทะเลสีน้ํ าตาลเปนสวนมาก ท้ังนี้ เนื่องจากสาหรายสีน้ําตาลมี
สารประกอบจําพวก xanthophyll ซึ่งเปนสารกลุมแคโรทีนอยดกลุมหนึ่งท่ีออกฤทธิ์ในการเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระไดดี (Lee et al., 2013) เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของ
สาหรายสีน้ําตาลกับสาหรายสีเขียว Cephaleuros Cp.1 ท่ีไดจากการทดลองในครั้งนี้พบวา สาหราย 
Cephaleuros มีฤทธิ์ในการเปนสารตานอนุมูลอิสระมากกวาสาหรายสีน้ําตาลหลายชนิด เชน 
สาหราย Sargassum polycystum ท่ีมีคา EC50 อยูท่ี 3.62 mg/ml รวมไปถึงสาหรายทะเลในกลุม 
Chlorophyta อีกหลายชนิด (Zubia et al., 2007) แตพบวาสาหราย Cephaleuros ท่ีเล้ียงใน
อาหารท้ัง 3 ชนิด มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระนอยกวาสาหรายทะเล Turbinaria conoides, 
Lobophora variegate และ Avrainvillea longicaulis ท่ีมีคา EC50 อยูท่ี 0.29 0.32 และ 1.44 
ตามลําดับ (Mishra et al., 2012, Zubia et al., 2007) ดังแสดงในรูปท่ี 4-28 แตอยางไรก็ตามผูวิจัย
มีความเห็นวาวิธีการสกัด ระยะเวลาสกัด รวมไปถึงเทคนิคตางๆ ก็เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีสงผลตอชนิด
และความเขมขนของสารสกัดท่ีไดจากสาหรายเชนกัน (Henriques et al., 2007) ดังท่ี Kokabi และ
คณะ (2013) ไดรายงานไววาการใชสารสกัดท่ีแตกตางกันสงผลถึงระดับความสามารถในการออกฤทธิ์
ของสารตานอนุมูลอิสระนั้นๆ ดวย ท้ังนี้ในงานวิจัยนี้ใชวิธีการสกัดสาหราย Cephaleuros Cp. 1 
ดวยเมทานอล ในขณะงานวิจัยอื่นใชวิธีการสกัดท่ีหลายหลาย อาทิ น้ํา hexane (Hajimahmoodi et 
al., 2010) dichloromethanol:methanol (Zubia et al., 2007) methanol:chloroform 
(Zhang et al., 2007) ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความเห็นวา อาจทําการเปรียบเทียบผลของความสามารถใน
การออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระไดเพียงคราวๆ เทานั้น หากตองการท่ีจะเปรียบเทียบผลดังกลาวอยาง
แมนยําจึงควรท่ีจะทําการสกัดสาหรายดวยวิธีการเดียวกันและทําการทดสอบพรอมกัน 
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รูปท่ี 4-27 คาความเปนสารตานอนุมูลอิสระในสารสกัดสาหรายดวยวิธี DPPH assay  
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 จากการทดลองขางตนจึงอาจสรุปไดวา สาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร BBM และ Bristol นั้น
มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยการใหไฮโดรเจนอะตอมมากกวาสาหรายท่ีเล้ียงในอาหาร
สูตร HSM จากการทดสอบดวย DPPH assay โดยมี ß-carotene เปนรงควัตถุหลักในปฏิกิริยา 
ถึงแมการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยสาร DPPH จะเปนวิธีท่ีงาย สะดวก 
รวดเร็ว และนิยมใชเปนวิธีเบ้ืองตนในการทดสอบฤทธิ์ต านอนุมูลของสารตานออกซิเดชันจาก
ธรรมชาติ แตวิธีนี้มีขอจํากัดคือ เนื่องจากสาร DPPH เปนสารท่ีคอนขางเสถียรไมไวตอปฏิกิริยา
เหมือนอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนจริงภายในรางกาย จึงทําใหเกิดปฏิกิริยาไดชา สงผลใหคาการวิเคราะห
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระท่ีวัดไดบางครั้งนอยกวาความเปนจริง ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาหาก
เปนไปไดควรทําการวิเคราะหความสามารถในการออกฤทธิ์ตานปฏิกิริยาออกซิเดชันเพิ่มเติมดวยวิธี
อื่นๆ นอกเหนือจากวิธี DPPH assay (Kokabi et al., 2013, Antolovich et al., 2002) โดยวิธีการ
ทดสอบอื่นๆ ท่ีนิยมนํามาใชในการศึกษาคาความเปนสารตานอนุมูลอิสระกับสารสกัดจากสาหราย 
เชน วิธี ABTS assay (Shanab et al., 2011) Total antioxidant activity (Hemalatha et al., 
2013) ซึ่งแตละวิธีท่ีกลาวขางตนมีกลไกการทํางาน และความจําเพาะท่ีแตกตางกัน อาทิ วิธี ABTS 
assay ท่ีเปนวิธีการวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันทางออม โดยใชสาร 2,2’-Azino-
bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) มาทําใหเปนอนุมูลอิสระ ABTS+ ดวยการ
ออกซิไดซดวยโพแทสเซียมเปอรซัลเฟตแลวจึงนํามาทดสอบความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ ซึ่ง
ขอดีของวิธีนี้ คือ ทําไดงาย อนุมูล ABTS+ จะทําปฏิกิริยาอยางรวดเร็วกับสารตานออกซิเดชันอนุมูล 
ABTS+ ละลายไดท้ังในน้ําและสารทําละลายอินทรีย จึงทําใหศึกษาไดท้ังในสารท่ีละลายในน้ําหรือ
ละลายในไขมัน สวนขอเสียของวิธีนี้ คือ หากปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวางสารตานออกซิเดชันกับ ABTS+ 
เกิดไดไมสมบูรณภายในชวงเวลาท่ีวัด (ภายใน 6 นาที) จะทําใหประเมินคา TAEC ไดตํ่ากวาท่ีเปนจริง 
(Arts et al., 2004) ดังนั้นการเลือกใชวิธีการทดสอบใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของตัวอยางท่ีจะ
นํามาวิเคราะหคาความเปนสารตานอนุมูลอิสระ เชน สารสกัดจากพืช สารสังเคราะห ยา ผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ ท้ังนี้เพื่อใหผลการทดสอบมีความวองไว ถูกตองเท่ียงตรง และแมนยํา ในกรณีของ 
Cephaleuros Cp.1 หากเปนไปไดควรทําการศึกษาเพิ่มเติมดวยวิธีการทดสอบอื่นๆ ท่ีหลากหลาย
เพื่อใหทราบกลไกในการออกฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระท่ีแทจริง ดังท่ีกลาวมาขางตน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะทําการแยกเพาะเล้ียงสาหรายสกุล Cephaleuros จากตัวอยาง
พืชท่ีติดเช้ือโรคใบจุดสาหราย และศึกษาชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมเพื่อการสรางมวลชีวภาพของ
สาหรายกอโรค รวมไปถึงชนิดของอาหารท่ีกระตุนใหสาหรายมีการสะสมแคโรทีนอยด จากการเก็บ
ตัวอยางในพื้นท่ีบางสวนของจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร สามารถตรวจพบพืชท่ีมีการติดเช้ือของ
โรคใบจุดสาหรายไดท้ังหมด 6 ชนิด เมื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยารวมกับขอมูลทางอณูชีววิทยา
สามารถยืนยันไดวาสาหรายท่ีสํารวจพบและแยกเพาะเล้ียงไดท้ัง 6 ไอโซเลทเปนสาหรายกอโรค 
Cephaleuros virescens โดยชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมตอการสรางมวลชีวภาพของสาหราย 
Cephaleuros คือ อาหารสูตร HSM เนื่องจากตรวจพบมวลชีวภาพมากกวาอาหารสูตร BBM และ 
Bristol ถึง 7 เทา ในขณะท่ีอาหาร 2 ชนิดหลังสามารถกระตุนใหสาหราย Cephaleuros ทุก 
ไอโซเลท ผลิตและสะสม ß-carotene มากกวา อีกท้ังยังพบวา สารสกัดจากสาหรายท่ีเล้ียงในอาหาร
สูตร BBM แสดงความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระมากกวาสาหรายท่ีเล้ียงในอาหารสูตร 
HSM ถึง 1.5 เทา 

เนื่องจากการศึกษาและงานวิจัยท่ีตีพิมพเกี่ยวกับสาหรายกอโรคสกุล Cephaleuros ใน
ประเทศไทยนั้นยังมีอยูนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในตางประเทศ ขอมูลและผลจากงานวิจัย
นี้จึงถือวาเปนจุดเริ่มตนจุดหนึ่งของการศึกษาสาหรายกอโรคในประเทศไทยในบริเวณพื้นท่ีภาคกลาง 
ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้จะสามารถนําไปสูการเพิ่มความตระหนักถึงปญหารวมและการแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากโรคใบจุดสาหรายบนผลผลิตทางการเกษตรไดอยางถูกตอง ซึ่งในอนาคตหากจะมี
การศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยคิดวา ควรเพิ่มขนาดของพื้นท่ีในการสํารวจ และคงจะ
เปนการดีหากใหความสําคัญในการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบกับพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะชนิดท่ีเคยมี
รายงานการติดเช้ือจากพื้นท่ีอื่นๆ มากอน ท้ังนี้เพื่อนําไปสูองคความรูท่ีถูกตองรวมไปถึงการศึกษา
ความหลากหลายของเช้ือสาหรายกอโรคชนิดอื่นๆ ท่ีอาจปรากฏในพื้นท่ีเขตรอนช้ืนแถบศูนยสูตร  

นอกจากนี้ ผูวิ จัยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา การจําแนกชนิดของสาหรายกอโรคสกุล 
Cephaleuros ดวยวิธีทางสัณฐานวิทยานั้นใหขอมูลท่ีแมนยําและนาเช่ือถือมากกวาการใชขอมูลทาง
อณูชีววิทยาท่ีตําแหนงยีน 18S rRNA เนื่องจากพบวา ขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของสาหรายในสกุล 
Cephaleuros ท่ีมีอยูปจจุบันยังมีอยูอยางจํากัด อีกท้ังยังใหเปอรเซ็นตความเหมือนของลําดับ 
นิวคลีโอไทดสูงถึง 99% อยางไรก็ตาม จะเปนการดีหากในอนาคตสามารถคนหาตําแหนงของยีนท่ี
เหมาะสมในการจัดจําแนกชนิดของสาหรายกอโรคเพื่อเปนฐานขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดเพิ่มเติมของ
สาหรายกลุมนี้ เนื่องจากการศึกษาทางอณูชีววิทยานั้นจําเปนตองใชประสบการณและความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับสาหรายท่ีนอยกวาการจัดจําแนกโดยการใชขอมูลทางสัณฐานวิทยา อีกท้ังยังสะดวกและใช
เวลาท่ีนอยกวาอีกดวย นอกจากนี้ผูวิจัยยังเห็นอีกวา ศักยภาพในการผลิต ß-carotene ของสาหราย
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กอโรคชนิดนี้เปนประเด็นท่ีนาสนใจเปนอยางมาก อาจกลาวไดวางานวิจัยช้ินนี้เปนงานช้ินแรกท่ีมี
การศึกษาและตีพิมพอยางเปนทางการถึงแคโรทีนอยดท่ีสาหรายชนิดนี้สรางและสะสม เนื่องจากท่ี
ผานมายังไมพบรายงานวิจัยหรือการตีพิมพท่ีกลาวถึงการศึกษาปจจัยท่ีกระตุนการสะสม ß-carotene 
ในสาหรายกอโรคสกุล Cephaleuros เลย อาจเปนเพราะการแยกเพาะเล้ียงสาหรายชนิดนี้ยังมีอยู
นอยมากท้ังในและตางประเทศ ดังนั้นในอนาคตหากสามารถคนควาพัฒนาใหสาหรายกอโรคชนิดนี้มี
ศักยภาพในการผลิต ß-carotene และความสามารถในการออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงมากข้ึน 
สาหรายกลุมนี้อาจจะเปนทางเลือกหนึ่งในการนําไปใชประโยชนในทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม
มูลคาในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป  
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ภาคผนวก ก  
การเตรียมสารเคมี 

1. การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือสูตร HSM 
ทําการเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือตามวิธีของ Sueoka และคณะ (1967) 

1.1. salts solution (Beijerinck's solution) 
NH4Cl   100.0 g 
MgSO4 . 7H2O  4.0 g 
CaCl2 . 2H2O  2.0 g 
ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหไดปริมาตรรวม 1 ลิตร 

1.2. phosphate solution 
K2HPO4   288.0 g 
KH2PO4   144.0 g 
ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหไดปริมาตรรวม 1 ลิตร 

1.3. Hutner's trace elements  

สารเคมี    น้ําหนัก   ปริมาตรน้ํา 
EDTA disodium salt  50 g   250 ml 
ZnSO4.7H2O   22 g   100 ml 
H3BO3    11.4 g   200 ml 
MnCl2.4H2O   5.06 g   50 ml 
CoCl2.6H2O   1.61 g   50 ml 
CuSO4.5H2O   1.57 g   50 ml 
(NH4)6Mo7O24.4H2O  1.10 g   50 ml 
FeSO4.7H2O   4.99 g   50 ml 

เมื่อเตรียมสารแลวทําการผสมสารดังนี้ 
5 ml salts solution #1  
5 ml phosphate solution #2 
1.0 ml trace elements solution #3  

ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหไดปริมาตรรวม 1 ลิตร 
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2. การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือสูตร BBM 
ทําการเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือตามวิธีของ Bischoff และ Bold (1963) 

สารเคมี  stock solution (g/L H2O) ปริมาตรน้ํา (ตอ 1 ลิตร) 
NaNO3   25.00    10 ml 
CaCl2.2H2O  2.50    10 ml 
MgSO4.7H2O  7.50    10 ml 
K2HPO4   7.50    10 ml 
KH2PO4   17.50    10 ml 
NaCl   2.50    10 ml 
EDTA solution      1 ml 
iron solution      1 ml 
H3BO3   11.42 g    1 ml 
Trace metals solution     1 ml 

2.2 EDTA solution  

EDTA  50.00 g 
KOH  31.00 g 
ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหไดปริมาตรรวม 1 ลิตร 

2.3 Iron Solution 

FeSO4.7H2O 0.498 g 
H2SO4 (96%) 0.1 ml 
ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหไดปริมาตรรวม 100 มิลลิลิตร 

2.4 Trace metals solution  

ZnSO4.7H2O  8.82 g 
MnCl2.4H2O  1.44 g 
MoO3   0.71 g  
CuSO4.5H2O  1.57 g  
Co(NO3)2.6H2O  0.49 g 
ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหไดปริมาตรรวม 1 ลิตร 
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3. การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือสูตร Bristol 
ตามวิธีของ Bold (1949) 

สารเคมี  stock solution (g/400 ml H2O)   ปริมาตรน้ํา (ตอ 1 ลิตร) 
NaNO3   10     10 mL/L 
CaCl2·2H2O  1     10 mL/L 
MgSO4·7H2O  3     10 mL/L 
K2HPO4   3     10 mL/L 
KH2PO4   7     10 mL/L 
NaCl   1     10 mL/L 
 
4. การเตรียม TAE buffer 

Tris Base   24 g 
Glacial acetic acid  57.1 ml 
500 mM EDTA, pH 8.0  100 ml 
(EDTA 18.612 g/100 ml H2O) 

ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหไดปริมาตรรวม 1 ลิตร 
 
5. การเตรียมสารละลาย DPPH  
 5.1 การเตรียมสารละลาย DPPH สําหรับเปน stock solution 
 DPPH  0.01 g 

ปรับปริมาตรดวย methanol ใหไดปริมาตรรวม 200 ml เก็บท่ี 4°c 

   5.2 การเตรียมสารสําหรับทดลอง ความเขมขน 0.0025 g/L 
 ทําการปเปตสารจาก stock solution ปริมาตร 50 ml  
จากนั้นปรับปริมาตรดวย 80% methanol ใหไดปริมาตรรวม 500 ml 
* ทําการเตรียมใหมทุกครั้ง
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ภาคผนวก ข 

ตารางท่ี 1 ลําดับนิวคลีโอไทดท่ีบริเวณยีน 18S rRNA ของสาหรายตัวอยาง 

Sample Nucleotide 
Cp.1 ATAATCAGTTAAAGTTATTTGAAGGGTTTTCTTATTCGGATAACCGTAGGAAAACTAGAG 

CTAATACGTGCGTAAATCCCGACTTCGGAAGGGACGTATTTATTAGATAAGAGGCCGACC 
GGGCTTGTCCCGACCTTCGGTGAATCATGATAACTTCACGAATCGCATGGTCCAGAACCG 
GCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGACGGTAGGGTAGTGGCCTACCG 
TGGTGGTAACGGGTGACGGAGGATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGG 
CTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAATCCCAATTCGGGGAGGT 
AGTGACAAGAAATAACGATGCTCCGGCCTCTGGTCGGGTAATCGGAATGAGAACAATTTA 
AATCCCTTATCGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA 
GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGCTGCGGTTAAAAAGCTCGTAGTCGGATTTCGGGTG 
GCGCCTACCGGTCCGCCTTTGGTGAGTACTGGTAGGTACCACCTTTCTGCCGAGGACGGG 
GTTCTGGGCTTAGTTGTCTGGGCCCCGGAGTCGGCGATGTCACTTTGAGTAAATTAGGGT 
GTTCAAAGCAGGCTTATGCTCTGTATACACTAGCATGGGATGACACGATAGGACTTCGGT 
TTATCTTGTCGGTCTGTAAATCGGAGTAATGATGAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTA 
TTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGGAAGACGAACTTCTGCGAAAGCATTT 
GCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTCGGGGGCTCGAAGACGATTAGATACC 
GTCGTAGTCTCGACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGAGGTGGTTTTTTTATGACCT 
CTCCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTCTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGC 
TGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTG 
ACTCACCACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATGGGTAGGATTGACAGATTGAAAGCTC 
TTTCTTGATTCATTGGGTGGGTGGTGCTAGGCCGTTCTTAATTGGGGGTTGCCTTGGCCG 

Cp.2 CTAGAGCTAATACGTGCGTAAATCCCGACTTAGGAAGGGACGTATTTATTAGATAAGAGG 
CCGACCGGGGCTCCGGCCCCGACCTTCGGTGAATCATGATAACTCAACGAATCGCATGGT 
CCTGAACCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGACGGTAGGGTAGT 
GGCCTACCGTGGTGGTAACGGGTGACGGAGGATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCT 
GAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAATCCCAACT 
CGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATGCTCCGGCCTCTGGTCGGGTAATCGGAATGAG 
AACAATTTAAATCCCTTATCGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCG 
GTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGCTGCGGTTAAAAAGCTCGTAGTCGGA 
TTTCGGGTGGCGCCTACCGGTCCGCCTTTGGTGAGTACTGGTAGGTACCTCCTTTCTGCC 
GAGGACGTGGTTCTGGGCTTGATTGTCTGGGCCCCGGAGTCGGCGATGTCACTTTGAGTA 
AATTAGGGTGTTCAAAGCAGGCTTATGCTCTGTATACACTAGCATGGGATGACACGATAG 
GACTTCGGTTTATCTTGTCGGTCTGTAGGTCGGAGTAATGATGAAGAGGGACAGTCGGGG 
GCATTCGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGGAAGACGAACTTCTGCG 
AAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTCGGGGGCTCGAAAAACG 
ATTAGATACCGTCGTAGTCTCGACCATAAACGAATGCCCAACTAAGGGATCGGAAGGTGG 
TTTTTTTTATGAACCTCTCCCGGCACCTTTACGAAAAAATTTCTGGGTTCCGGGGGGAGT 
ATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCT 
GCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATGGGTAGGATTGAC 
AGATTGATAG 

Cp.3 ATACCGTAGGAAACTAGAGCTAATACGTGCGTAAATCCCGACTTCGGAAGGGACGTATTT 
ATTAGATAAGAGGCCGACCGGGCTTGTCCCGACCTTCGGTGAATCATGATAACTTCACGA 
ATCGCATGGTCCAGAACCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGACG 
GTAGGGTAGTGGCCTACCGTGGTGGTAACGGGTGACGGAGGATTAGGGTTCGATTCCGGA 
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GAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCA 
AATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATGCTCCGGCCTCTGGTCGGGTAA 
TCGGAATGAGAACAATTTAAATCCCTTATCGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCC 
AGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGCTGCGGTTAAAAAGCT 
CGTAGTCGGATTTCGGGTGGCGCCTACCGGTCCGCCTTTGGTGAGTACTGGTAGGTACCA 
CCTTTCTGCCGAGGACGGGGTTCTGGGCTTAGTTGTCTGGGCCCCGGAGTCGGCGATGTC 
ACTTTGAGTAAATTAGGGTGTTCAAAGCAGGCTTATGCTCTGTATACACTAGCATGGGAT 
GACACGATAGGACTTCGGTTTATCTTGTCGGTCTGTAAATCGGAGTAATGATGAAGAGGG 
ACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGGAAGACG 
AACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTCGGGGGC 
TCGAAGACGATTAGATACCGTCGTAGTCTCGACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGA 
GGTGGTTTTTTTATGACCTCTCCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTCTGGGTTCCGGG 
GGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTG 
GAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATGGGTAGG 
ATTGACAGAT 

Cp.4 TTCTCGGATACCGTAGGAAACTAGAGCTAATACGTGCGTAAATCCCGACTTCGGAAGGGA 
CGTATTTATTAGATAAGAGGCCGACCGGGCTTGTCCCGACCTTCGGTGAATCATGATAAC 
TTCACGAATCGCATGGTCCAGAACCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACT 
TTCGACGGTAGGGTAGTGGCCTACCGTGGTGGTAACGGGTGACGGAGGATTAGGGTTCGA 
TTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAA 
TTACCCAAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATGCTCCGGCCTCTGGT 
CGGGTAATCGGAATGAGAACAATTTAAATCCCTTATCGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTC 
TGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGCTGCGGTTA 
AAAAGCTCGTAGTCGGATTTCGGGTGGCGCCTACCGGTCCGCCTTTGGTGAGTACTGGTA 
GGTACCACCTTTCTGCCGAGGACGGGGTTCTGGGCTTAGTTGTCTGGGCCCCGGAGTCGG 
CGATGTCACTTTGAGTAAATTAGGGTGTTCAAAGCAGGCTTATGCTCTGTATACACTAGC 
ATGGGATGACACGATAGGACTTCGGTTTATCTTGTCGGTCTGTAAATCGGAGTAATGATG 
AAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACG 
GAAGACGAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGT 
CGGGGGCTCGAAAGACGATTAGATACCGTCGTAGTCTCGACCATAAACGAAGGCCGACTA 
GGGATCGGAAGTGGGTTTTTTTTATGACCTCCTCCGGCACCTTTACGAAGAAATCAAAAA 
GTTTCTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAG 
GGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGG 
TCCAGACATGGGTAGGATTGACAGATTGATAGCTTCTTTCTTGATTCTATGG 

Cp.5 TTTCGGAAGGGGCCCCCATTAATAATCAGTTAAAGTTTATTGGAAGGGGTTTTCTTACTT 
GGGATTACCGTAGCCAAACTAGAGCTAATACGTGCGTAAATCCCGACTTCGGAAGGGACG 
TATTTATTAGATAAGAGGCCGACCGGGCTTGTCCCGACCTTCGGTGAATCATGATAACTT 
CACGAATCGCATGGTCCAGAACCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTT 
CGACGGTAGGGTAGTGGCCTACCGTGGTGGTAACGGGTGACGGAGGATTAGGGTTCGATT 
CCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATT 
ACCCAAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATGCTCCGGCCTCTGGTCG 
GGTAATCGGAATGAGAACAATTTAAATCCCTTATCGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTG 
GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGCTGCGGTTAAA 
AAGCTCGTAGTCGGATTTCGGGTGGCGCCTACCGGTCCGCCTTTGGTGAGTACTGGTAGG 
TACCACCTTTCTGCCGAGGACGGGGTTCTGGGCTTAGTTGTCTGGGCCCCGGAGTCGGCG 
ATGTCACTTTGAGTAAATTAGGGTGTTCAAAGCAGGCTTATGCTCTGTATACACTAGCAT 
GGGATGACACGATAGGACTTCGGTTTATCTTGTCGGTCTGTAAATCGGAGTAATGATGAA 
GAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGGA 
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AGACGAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTCG 
GGGGCTTCGAAGACGATTAGATACCGTCCGAAGTTCCGACCATAAACCGATCCCGACTAG 
GGGATCGGAAGGTGGTTTTTTTTATGACCTCCTCCGGGCCCTTTACGAAAAAATCAAAGT 
TTTCTGGGGTTTCCGGGGGGGAAGTATGGGTCCCCAAGGGCTCGAAACCTTTAAAGGGAA 
TTTGACGGGAAAGGGGCACCACCCAGGGGGTGGGAGCCCTGGCGGCTTTAATTTTGGACT 
TCAACCCCGGGGGAAAATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTG 

Cp.6 TTCGAAAGGGCCCAAAAAAATCAGTTAAGTTTATTGAAGGGGTTTCTTACTCGGATAACC 
GTAGGGAAACTAGAGCTAATACGTGCGTAAATCCCGACTTAGGAAGGGACGTATTTATTA 
GATAAGAGGCCGACCGGGGCTCCGGCCCCGACCTTCGGTGAATCATGATAACTCAACGAA 
TCGCATGGTCCTGAACCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGACGG 
TAGGGTAGTGGCCTACCGTGGTGGTAACGGGTGACGGAGGATTAGGGTTCGATTCCGGAG 
AGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAA 
ATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATGCTCCGGCCTCTGGTCGGGTAAT 
CGGAATGAGAACAATTTAAATCCCTTATCGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA 
GCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGCTGCGGTTAAAAAGCTC 
GTAGTCGGATTTCGGGTGGCGCCTACCGGTCCGCCTTTGGTGAGTACTGGTAGGTACCTC 
CTTTCTGCCGAGGACGTGGTTCTGGGCTTGATTGTCTGGGCCCCGGAGTCGGCGATGTCA 
CTTTGAGTAAATTAGGGTGTTCAAAGCAGGCTTATGCTCTGTATACACTAGCATGGGATG 
ACACGATAGGACTTCGGTTTATCTTGTCGGTCTGTAGGTCGGAGTAATGATGAAGAGGGA 
CAGTCGGGGGCATTCGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGGAAGACGA 
ACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTCGGGGGCT 
CGAAGACGATTAGATACCGTCGTAGTCTCGACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGAG 
GTGGTTTTTTTATGACCTCTCCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTCTGGGTTCCGGGG 
GGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGG 
AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATGGGTAGGA 
TTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGGGGGTGCATGGCCCGTTCTTAG 
TTGGNGGGTTGCTGGTTGCAGGGTTGATTCAAA 

 



117 
 

 
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณของมวลชีวภาพ ß-carotene content และ ß-carotene production เมื่อเล้ียง
สาหรายในอาหาร 3 ชนิด 

ชนิดอาหาร/
ระยะเวลา

เพาะเล้ียง(วัน) 
มวลชีวภาพ 

ß-carotene content  
(mg/gDW -1) 

ß-carotene production 

(µg) 

HSM    
    30 5.8 ±1.6a  0.463 ±15.0a 2.78 ±0.46 
    60 53 ±4b 2.890 ±143.39c 153.18 ±6.67 
    90 81.4 ±16.63c 0.981 ±64.44ab 74.61 ±11.9 
    120 154.55 ± 15.55d 1.786 ±158.68bc 264.44 ±12.50 
BBM    
    30 5.4 ±1.94a 0.371 ±14.96a 2.35 ±0.12 
    60 14 ±2.55b 26.405 ±973.61c 404.87 ±23.28 
    90 21.4 ±1.52c 12.571 ±408.55b 263.99 ±14.5 
    120 26 ±1.22d 13.579 ±356.99b 344.01 ±9.05 
Bristol    
     30 2.4 ±0.55a 0.375 ±7.92a 0.87 ±0.13 
    60 9 ±1.58b 22.914 ±1258.55c 183.31 ±13.22 
    90 17.6 ±3.04c 23.795 ±1347.21c 388.65 ±44.16 
    120 22.2 ± 5.06d 14.663 ±566.51b 371.47 ±32.05 

หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวยกท่ีกํากับท่ีแตกตางกันแสดงผลการวิเคราะหทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบขอมูลในแตละชนิดอาหาร (P<0.05, n=3, S.D.≤ 8%) 

 

 
รูปท่ี 2 %inhibition ของสารสกัดสาหรายท่ีเล้ียงในอาหาร 3 ชนิด 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ-สกุล   เขมิสรา  รัตนไพบูลยกิจ 
วัน เดือน ปเกิด  27 มิถุนายน พ.ศ. 2534 
ท่ีอยู   172/18 หมูท่ี 4 ต.ธรรมศาลา  

                     อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
อีเมล   kemissara@hotmail.com 
เบอรโทรศัพท  087-5635828   

ประวัติการศึกษา 

2546-2552 โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม 

2552- 2556     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ. นครปฐม 

2556- 2259     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จ. นครปฐม 
ทุน /รางวัล 

2556  - ทุนชวยเหลืองานวิจัยสําหรับนักศึกษาบัณฑิตท่ีผานการสอบโครงราง 
          งานวิจัยภายใน 1 ปการศึกษา 

2558  - รางวัลนักศึกษาท่ีทําช่ือเสียงใหแกคณะวิทยาศาสตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 การประกวดภาพสาหรายและแพลงกตอน ในงาน  

          ประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งท่ี 7 โรงแรมนารายณ
 กรุงเทพฯ 

- ทุนการศึกษา “โบราณคดีทัศนาจร” 
การตีพิมพผลงาน 

เขมิสรา รัตนไพบูลยกิจ และ ธัญนันท วรรณธง. 2558. การแยกเพาะเล้ียงและการศึกษา 
รงควัตถุของสาหรายกอโรคพืชสกุล Cephaleuros. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปท่ี 38 ฉบับท่ี 4 
ตุลาคม – ธันวาคม. หนา 367-382. 

งานประชุมวิชาการ 

นําเสนอผลงานแบบบรรยาย หัวขอเรื่อง “การแยกเพาะเล้ียงสาหรายกอโรคสกุล 
Cephaleuros เพื่อการผลิตเบตาแคโรทีน” งานประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 25- 27 มีนาคม 2558 โรงแรมนารายณ กรุงเทพมหานคร 
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