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บทคดัย่อ 
ท าการรวบรวมตวัอย่างดาวทราย (Astropecten sp.) จากบรเิวณหาดราชมงคล อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 

น าไปแช่สกดัดว้ยตวัท าละลาย 95 % ethyl alcoholและ hexane ตามล าดบั น าสิง่สกดัหยาบทัง้ 2 ส่วนทีผ่่านการระเหย
แห้ง มาท าการทดสอบความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรียก่อโรคในปลา 3 ชนิด คือ Streptococcus  
agalactiae, Aeromonas hydrophila และ Vibrio harveyi โดยประเมนิค่า minimal inhibitory concentration (MIC) ดว้ย
วธิ ีbroth dilution method พบว่าสิง่สกดัในชัน้ hexane มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้เชื้อแบคทเีรยี S. agalactiae, A. 
hydrophila, และ V. harveyi ไดด้โีดยมคี่า MIC ที ่48 ชัว่โมงเท่ากบั 1,600, 2,200 และ 2,400 ส่วนในลา้นส่วนตามล าดบั 
ขณะทีส่ ิง่สกดัหยาบทีส่กดัดว้ย 95% ethyl alcohol ไม่ใหผ้ลในการยบัยัง้เชื้อแบคทเีรยีทัง้ 3 ชนิด และเมือ่น าสิง่สกดัที่
ได้ผลดจีากสิง่สกดัด้วย hexane มาแยกเพื่อให้ได้สารเมแทโบไลต์กึ่งบริสุทธิด์้วยเทคนิค Vacuum Liquid Column 
Chromatography (VLC) เลอืกสารกึง่บรสิุทธิท์ ีไ่ดป้รมิาณมากสุด 3 ล าดบัแรก มาทดสอบการยบัยัง้เชื้อการเจรญิของเชื้อ
แบคทเีรยีดว้ยวธิ ีbroth dilution method พบว่าสิง่สกดักึง่บรสิุทธิ ์Fractionที ่1 มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้เชื้อแบคทเีรยี 
S. agalactiae, A. hydrophila, และ V. harveyi ไดด้โีดยมคี่า MIC ที ่48 ชัว่โมงเท่ากบั 1,000, 1,200 และ 1,400 ส่วนใน
ลา้นส่วน แสดงใหเ้หน็ว่าทัง้สิง่สกดัหยาบและสิง่สกดักึง่บรสิุทธิจ์ากดาวทรายทีส่กดัดว้ย hexane มปีระสทิธภิาพในการ
ยบัยัง้แบคทเีรยีทัง้ 3 ชนิดไดด้ ี
 

ค าส าคญั: เมแทโบไลต์ทุตยิภมู ิสารตา้นแบคทเีรยี ดาวทราย แบคทเีรยีก่อโรคในปลา  
 

Abstract 
Samples of sand sea star (Astropecten sp.) were collected from Rajamangala Beach, SiKao District, 

Trang Province. The samples were soaked in 95% ethyl alcohol and hexane respectively. Crude extracts were 
dried and assayed for their antibacterial activities. Three species of pathogenic fish bacteria were used as 
bacterial models, Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydrophila, and Vibrio harveyi. The broth dilution method 
was carried out to determine the minimal inhibitory concentration (MIC). The results showed that within 48 
hours, MIC values of hexane extracts for S. agalactiae, A. hydrophila, and V. harveyi were 1,600, 2,000 and 
2,200 ppm respectively, while ethanolic extracts provided more than 2,800 ppm. Hexane extracts were further 
run with the vacuum liquid column chromatography technique (VLC) for semi-purified metabolites. The first three 
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species of metabolites (by weight) were selected to examine their antibacterial efficiency. The best MIC values 
for S. agalactiae,    A. hydrophila, and V. harveyi were 1,000 ppm, 1,200 ppm, and 1,400 ppm respectively.  This 
suggested that hexane extracts and semi-purified metabolites could be used as antibacterial agents. 
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บทน า 

ปจัจุบนันี้ปญัหาทางด้านโรคติดเชื้อในสตัว์น ้า
เป็นปญัหาส าคญัซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขอนามยัเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ของมนุษยท์ีย่งัคงรอคอยการพฒันาหายา
รกัษาใหม่ๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพมาใชใ้นการรกัษาเนื่องจากยา
ปฏชิวีนะทีเ่คยใชใ้นอดตีบางชนิดไม่สามารถใชร้กัษาโรคที่
เคยรกัษาไดเ้พราะเชื้อโรคจากแบคทเีรยีมกีารปรบัตวัให้
สามารถทนทานต่อยาปฏิชีวนะได้มากขึ้นการรักษาจึง
จ าเป็นต้องเพิม่ปรมิาณยาใหม้ากขึน้กว่าเดมิหรอือาจต้อง
เปลี่ยนตัวยาปฏิชีวนะชนิดอื่นแทนนอกจากนี้ โรคจาก
แบคทเีรยียงัมกีารพฒันาสายพนัธุ์ชนิดใหม่อยู่ตลอดเวลา
ท าใหใ้นอนาคตมแีนวโน้มทีจ่ะพบโรคตดิเชื้อชนิดใหม่มาก
ขึ้นตามไปด้วยซึ่งเชื้อโรคที่รู้จกักนัดใีนปจัจุบนัและมกีาร
ระบาดในสตัว์น ้าสรา้งความเสยีหายเป็นจ านวนมาก เช่น 
Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydrophila เป็น
เชื้อแบคทเีรยีที่ก่อโรคในปลาโดยเฉพาะปลานิลและปลา
ทบัทมิซึง่เป็นสตัวน์ ้าทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรและเป็น
สตัวน์ ้าทีส่่งออกของประเทศไทย และ Vibrio harveyi เป็น
เชื้อแบคทีเรียที่สร้างความเสียหายให้กับกุ้งของไทย 
โดยเฉพาะโรคเรอืงแสง  

ดงันัน้การวจิยัเพื่อเสาะแสวงหาแหล่งของสาร
ยบัยัง้จุลชพีทีจ่ะน าไปพฒันาเป็นยาปฏชิวีนะชนิดใหม่ๆจงึ
จ าเป็นต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่ องอยู่ตลอดเวลา 
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจและมกีารศกึษา วจิยัพฒันามาเป็นยาปฏชิวีนะใน
ด้านรกัษาโรค มนุษย์ และสตัว์บก และรวมไปถึงสตัว์น ้า
มากมาย แต่มสีิง่มชีวีติอกีชนิดหนึ่งที่มคีวามน่าสนใจและ
ยงัมนีกัวจิยัทีศ่กึษาน้อยในการน ามาทดสอบการรกัษาโรค
สตัวน์ ้า นัน้คอื สิง่ม ี  ชวีติกิลุ่มเอกไคโนเดริ์ม ซึ่งเป็นสตัว์
ไม่มกีระดูกสนัหลงัที่อาศยัอยู่ในทะเล มคีวามสามารถใน
การปรับตัวได้ดี และเคลื่อนที่ตามน ้าขึ้นน ้ าลงได้  และ
เนื่องจากการที่ประชากรของสตัว์กลุ่มนี้  มคีวามผนัแปร
ตามลักษณะทางภูมิอากาศ และฤดูกาล จึงมีรายงาน

การศกึษาการใชป้ระโยชน์จากสตัว์กลุ่มนี้ ในการเป็นเป็น
ตัวชี้ว ัดการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์ [1] เมื่อ
ท าการศึกษาองค์ประกอบเบื้องต้นทางเคมีทัง้หมด
(screening test) ของดาวทราย (Astropecten sp.) เช่น 
steroids, fatty acid terpenoids โดย Liquid 
chromatography–mass spectrometry (LCMS) พบสาร
ทุติยภูมจิากดาวทรายทัง้หมด 23 ชนิด ได้แก่ กลุ่มของ 
steroidsจ านวน 5 ชนิดสารกลุ่ม saponins6 ชนิด fatty 
acid 2 ชนิด และทีไ่ม่ปรากฏในฐานขอ้มลูจ านวน 10 ชนิด 
ในเหรียญทะเลพบจ านวน 75 ชนิด ได้แก่ อนุพนัธ์ของ   
สารสเตอรอล (certonardosterol) steroids glycosides1 
ชนิด saponins 18 ชนิดทีเ่หลอื 56 ชนิด [2] 

ปจัจุบนัมกีารค้นพบสารทุตยิภูม ิจากกลุ่มเอค
ไค-นเดริ์มแลว้ประมาณ 464 ชนิดสาร เป็นสารทีม่วีถิชีวีะ
สังเคราะห์มาจาก isoprenoid เป็นกลุ่มหลัก 317 ชนิด 
(68%) รองลงมาเป็น acetogenin 73 ชนิด (15%) 
shikimate (7%) amino acid (5%) และ carbohydrate อกี
ประมาณ 5% [3] ซึ่งสารเหล่านี้มคีุณสมบตัอิอกฤทธิท์าง
ชวีภาพ (bioactivities)  ทีห่ลากหลาย เช่น ต้านเนื้องอก 
และมะเร็ง (anti-tumor / anti-cancer),ต้านการอกัเสบ 
(anti-inflammation), ตา้นอนุมลูอสิระ (antioxidant), ยบัยัง้
การเจรญิของแบคทเีรีย (anti-bacteria) และยบัยัง้การ
เจรญิของไวรสั (anti-virus) [4], [5], [6], [7], [8], [9] การ
เลอืกใชต้วัท าละลายอนิทรยี์เพื่อสกดัสารทุตยิภูมเิป็นเรื่อง
ส าคัญ เนื่องจากสิ่งทุติยภูมิแต่ละชนิดมีความสามารถ     
ในการละลายต่างกนั สิง่ประกอบทีม่โีครงสรา้งทีม่ปีระจุสูง    
อาจต้องเลือกใช้ตัวท าละลายที่มีประจุสูง ขณะที่สิ่ง
ประกอบที่มขี ัว้ต ่า หรือไม่มขี ัว้ ต้องเลอืกสกดัด้วยตัวท า
ละลายทีม่ขี ัว้ต ่า หรอืไมม่ขี ัว้เช่นกนั ในกรณขีอง เมน่ทะเล, 
Temnopleurus alexandri  สิง่สกดัในชัน้ของ hexane มี
ผลยับยัง้แบคทีเรีย แกรมบวก เช่น  Staphylococcus 
aureus, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis และ   
แกรมลบ เช่น Escherichia coli, Pseudomonas 
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aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris 
ซึง่จากการวเิคราะหค์ุณลกัษณะโดยวธิ ีGC - MS พบว่าสิง่
ทุติยภูมิประกอบด้วย pentadecane, heptadecane, 
eicosane, heneicosane, docosane [10] 

การส ารวจสตัว์หน้าดนิกลุ่มเอคไคโนเดร์มใน
ประเทศไทยปี 2004 [11] พบทัง้หมด 381 ชนิด ได้แก่ 
crinoids (39 ชนิด), asteroids (69 ชนิด), ophiuroids 
(112 ชนิด), echinoids (67 ชนิด) และ holothurians (94 
ชนิด) ซึ่งพบ 14 สกุลในบรเิวณอ่าวไทย และ 4 สกุล พบ
ในฝ ัง่อนัดามนั แมบ้รเิวณภาคใต้ฝ ัง่อนัดามนัของประเทศ
ไทยจะยงัคงมคีวามหลากหลาย ทัง้ในแง่ชนิดและปรมิาณ
ของสตัว์กลุ่มนี้ก็ตาม หากแต่ไม่มรีายงานการศกึษาสาร
ทุตยิภมู ิรวมทัง้ขอ้มลูการใชป้ระโยชน์จากกลุ่มดงักล่าวทัง้
ด้นการแพทย์และ  การเพาะเลี้ยงสัตว์น ายังมีน้อย 
โดยเฉพาะดาวทราย (Astropecten sp.) ดงันัน้จงึควรทีจ่ะ
ได้ศึกษาประสิทธิภาพของสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมจิาก
สตัว์กลุ่มนี้  เพื่อประโยชน์ด้านการจดัการสุขภาพสตัว์น ้า
ต่อไป 

 
วิธีการทดลอง 
1. การเกบ็ตวัอย่าง 

เก็บตวัอย่างดาวทราย (Astropecten sp.) จาก
บริเวณหาดราชมงคล อ . สิเกา จ .ตรัง ระยะห่างจาก
ชายหาด 20 เมตร (N 0534076, UTM 0832250) ตวัอย่าง
จะถูกเกบ็ในถุงและแช่เย็นทนัทนี ามาเกบ็ทีอุ่ณหภูมิ –20 
องศาเซลเซียส ณ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิช ัย วิทยาเขต
นครศรธีรรมราช 
2. การสกดัแยก 

น าตัว อย่ า งด าวทราย  หัน่ เ ป็นชิ้ น เล็กๆ 
บดละเอยีด และแช่ในตวัท าละลาย 95% ethyl alcohol ใน
อตัราส่วนน ้าหนักตัวอย่าง (กิโลกรมั) ต่อปริมาตรตวัท า
ละลาย (ลติร) 1: 2 เป็นเวลา 72 ชัว่โมง จากนัน้น าไปกรอง
ดว้ยผ้าขาวบางเพื่อแยกส่วนทีเ่ป็นน ้า และกากตวัอย่างที่
เหลอืน าไปแช่ด้วยตวัท าละลายอกี 5 ครัง้ เพื่อใหก้ารสกดั
เกดิขึน้อย่างสมบูรณ์ จากนัน้แบ่งสารสกดัออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที ่1 น าไประเหยโดยตรงดว้ยเครื่องระเหยสุญญากาศ 
(rotary evaporator) เพื่อให้ได้สารสกดัหยาบในตวัท า
ละลาย 95% ethyl alcohol อกีส่วนน าไปแยกชัน้ดว้ยตวัท า

ละลาย hexane ใช้อัตราส่วน 1:1 แล้วจึงไประเหยด้วย
เครือ่งระเหยสุญญากาศจนแหง้จะไดส้ิง่สกดัหยาบในตวัท า
ละลาย hexane เกบ็สารสกดัหยาบทีไ่ดใ้ส่ภาชนะปิดสนิท 
เกบ็ทีอุ่ณหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส เพื่อใชท้ดสอบฤทธิย์บัยัง้
การเจรญิของแบคทเีรยีต่อไป 
3. การศึกษาการออกฤทธ์ิของส่ิงสกดัหยาบ 95% 

ethyl alcohol,hexane ต่อการต้านแบคทีเรียก่อโรค
ในสตัวน์ ้า 

 3.1 การเตรียมเช้ือแบคทีเรีย 
                      เชื้อ Streptococcus agalactiae, Aeromonas 
hydrophila และ Vibrio harveyi  ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในสตัว์
น ้าที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ได้รบัการเอื้อเฟ้ือจากศูนย์วจิยั
สุขภาพสตัวน์ ้า กจิการ ศุภมาตย ์คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ
มหาวทิยาลยั สงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ มาบ่ม
ไว้ในอุณหภูม ิ33 องศาเซลเซียส จากนัน้น าไปเลี้ยงใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ Trypticase soy agar (TSA) บ่มไวเ้ป็น
เวลา 24 ชัว่โมง น าเชื้อที่เจรญิเติบโตเต็มที่ละลายด้วย
น ้าเกลอื 0.85% ใหม้คีวามขุ่นเท่ากบัสารละลายมาตรฐาน 
McFarland No.0.5 (108c/ml) ก่อนน าไปทดสอบด้วยสิง่
สกดัหยาบและสิง่สกดักึง่บรสิุทธิ ์

3.2 การเตรียมส่ิงสกดัหยาบ 
น าสิ่งสกดัหยาบและสิ่งสกัดกึ่งบริสุทธิ ์แต่ละ 

Fractionของดาวทรายมาชัง่ในปรมิาณ 0.1 กรมั ละลายใน
ตวัท าลาย 95% ethyl alcohol และ hexane 5 มลิลลิติร
เก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส ก่อนน าไป
ทดสอบการยบัยัง้เชื้อแบคทีเรีย ด้วยวิธ ีbroth dilution 
method [12] 
 3.3 การด าเนินการทดลอง 

น าสารละลายเชื้อแต่ละชนิดที่เตรียมไว้ใส่ ใน
อาหารเหลว trypticase soy broth (TSB) ปรมิาตร 100 
ไมโครลติร หลงัจากนัน้ใส่สิง่สกดัทัง้สองตามปรมิาณความ
เขม้ขน้น าไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ33 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 
ชัว่โมง และ 48 ชัว่โมง จากนัน้น าสารละลายเชื้อ 100 
ไมโครลติร มาเลีย้งบนอาหาร TSA น าไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ33 
องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 – 48 ชัว่โมง ประเมนิค่าความ
เขม้ขน้ของสิง่สกดัทีต่ ่าที่สุดทีส่ามารถก าจดัเชื้อแบคทเีรยี
ได ้  

http://en.wikipedia.org/wiki/Astropecten_polyacanthus
http://en.wikipedia.org/wiki/Astropecten_polyacanthus
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4. การแยกส่ิงสกัดก่ึงบริสุทธ์ิด้วยกระบวนการ 
Vacuum Liquid Column Chromatography (VLC) 

 เลอืกใชต้วัดูดซบั silica gel 60 โดยวธิแีบบ
แหง้ (dry packing) น าตวัอย่างละลายดว้ยตวัท าละลาย 
dichloromethane ในปริมาณเล็กน้อยแล้วน ามาผสมกับ 
silica gel โดยใชป้รมิาณ silica gel น้อยทีสุ่ด หลงัจากนัน้
น ามาบรรจุลงในคอลมัน์แกว้ขนาด 1,000 มลิลลิติร โดยใช้
hexane, dichloromethane, ethyl acetate และmethanol 
เป็น วฎัภาคเคลื่อนที ่(mobile phase) แบบ gradient น า
สารละลายที่ผ่านคอลัมน์ไประเหยด้วยเครื่องระเหย
สุญญากาศจนแห้ง จะได้สิ่งสกัดกึ่งบริสุทธิ ์(Fraction) 
ออกมาตามล าดบั และน ามาเก็บรกัษาในภาชนะปิดสนิท 
รกัษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ทดสอบฤทธิ ์
ยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีต่อไป 
5. การศึกษาการออกฤทธ์ิของส่ิงสกดัก่ึงบริสุทธ์ิต่อ

การต้านแบคทีเรียก่อโรคในสตัวน์ ้า 
น า Fraction ของสิง่สกดั จากขัน้ตอนที ่4 โดย

เลือกใช้สารที่มีปริมาณสูงสุด 3 อันดับแรก มาท าการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั ้ง เชื้อพาหะ  เช่น 
แบคทเีรยี เช่น เดยีวกบัข ัน้ตอนการศกึษาฤทธิข์องสิง่สกดั
หยาบ 
 
 
 
 

ผลการทดลอง 
1. ประสิทธิภาพในการยงัยัง้ของส่ิงสกดัหยาบ 

จากการทดลองขัน้ต้น เมือ่น าสิง่สกดัหยาบจาก
ดาวทราย  (Astropecten sp.)  มาท าการทดสอบ
ความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรค
ในปลา 3 ชนิด คอื   S. agalactiae, A. hydrophila และ V. 
harveyi พบว่าสิง่สกดัหยาบในชัน้ของ hexane ยบัยัง้เชื้อ
แบคทเีรยี S. agalactiae,   A. hydrophila และ V. harveyi 
ไดด้โีดยมคี่า MIC ที ่48 ชัว่โมงเท่ากบั 1,600, 2,200 และ 
2,400 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ตามล าดบั ส่วนทีส่กดัดว้ย 
95 % ethyl alcohol ไมใ่หผ้ลในการยบัยัง้เชื้อแบคทเีรยีทัง้ 
3 ชนิด (ตารางที ่1) 
2. การแยกส่ิงสกดัก่ึงบริสทุธ์ิด้วยกระบวนการ VLC 
 จากการแยกสิง่สกดักึง่บรสิุทธิ ์ซึง่ไดส้ิง่สกดักึง่
บรสิุทธิจ์ านวน 7 Fractions แต่ละ Fraction มปีรมิาณที่
ต่างกันคือ Fraction ที่ 1 มีปริมาณมากสุด ตามด้วย
Fraction7, 6, 3, 2, 4 และ 5 (ตารางที ่2) 
3. ประสิทธิภาพในการยงัยัง้ของส่ิงสกดัก่ึงบริสทุธ์ิ 

จากการน าสิ่งสกัดกึ่งบริสุทธิม์าทดสอบการ
ยบัยัง้เชือ้ทัง้ 3 ชนิด ผลทีไ่ดน้ัน้ สิง่สกดักึง่บรสิุทธิF์raction 
ที ่1 ยบัยัง้เชื้อ ทัง้ 3 ไดด้ ีมคี่า MIC ที ่48 ชัว่โมง เท่ากบั 
1,000, 1,200 และ 1,400 ส่วนในลา้นส่วนและสิง่สกดักึ่ง

บรสิุทธิ ์Fraction ที ่6 และ 7 สามารถยบัยัง้เชื้อแบคทีเรีย 
มคี่า MIC ที ่48 ชัว่โมงสูงกว่า 1,400 ส่วนในลา้นส่วน
(ตารางที ่4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Astropecten_polyacanthus
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ตารางท่ี 1 ประสทิธภิาพของสิง่สกดัหยาบจากดาวทราย ในการยบัยัง้เชือ้ S. agalactiae, A. hydrophila และ V. harveyi 

 
ความ
เข้มข้น 
(ppm) 

S. agalactiae A. hydrophila V. harveyi 

24 ชัว่โมง                      
(CFU /ml) 

48 ชัว่โมง                      
(CFU /ml) 

24 ชัว่โมง                      
(CFU /ml) 

48 ชัว่โมง                      
(CFU /ml) 

24 ชัว่โมง                      
(CFU /ml) 

48 ชัว่โมง                      
(CFU /ml) 

SSA SSH SSA SSH SSA SSH SSA SSH SSA SSH SSA SSH 

0 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
400 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
800 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 

1,000 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
1,200 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
1,400 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
1,600 >300 96 >300 54 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
1,800 >300 12 >300 7 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
2,000 >300 2 >300 0 >300 103 >300 76 >300 >300 >300 >300 
2,200 >300 0 >300 0 >300 24 >300 13 >300 >300 >300 >300 
2,400 >300 0 >300 0 >300 4 >300 1 >300 64 >300 27 
2,600 >300 0 >300 0 >300 0 >300 0 103 8 137 2 
2,800 >300 0 >300 0 >300 0 >300 0 98 0 88 0 

หมายเหต ุSSA สิง่สกดัหยาบจากดาวทรายในชัน้ 95% ethyl alcohol, SSH สิง่สกดัหยาบจากดาวทรายในชัน้ hexane 
 

ตารางท่ี 2 สิง่สกดักึง่บรสิุทธิจ์ากดาวทราย ในชัน้ของ hexane ทีท่ าการสกดัโดยวธิ ีVLC  
 

ล าดบัท่ี ชนิดส่ิงสกดัก่ึงบริสทุธ์ิ ลกัษณะของส่ิงสกดั ปริมาณท่ีสกดัได้ (กรมั) 

1 S1 ตะกอน สีเหลือง 2.83* 

2 S2 ตะกอน สขีาวขุน่ 1.12 

3 S3 ไข สชีมพูออ่น 2.01 

4 S4 ไข สเีหลอืงออ่น 0.94 

5 S5 ตะกอน สเีหลอืงออ่น 0.2 

6 S6 กอ้นเหนยีว สสีม้ 2.15* 

7 S7 ผง สขีาว 2.73* 

หมายเหต ุ: S1, S6 และ S7 สิง่สกดักึง่บรสิุทธิแ์ต่ละ Fraction ทีผ่า่นคอลมัน์จากการวเิคราะห ์VLC 
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ตารางท่ี 3 ประสทิธภิาพของสิง่สกดักึง่บรสิุทธิจ์ากดาวทรายในการยบัยัง้เชือ้ S. agalactiae, A. hydrophilaและ V. harveyi 

  
ความ
เข้มข้น
(ppm) 

S. agalactiae A. hydrophila V. harveyi 

24 ชัว่โมง                     
(CFU /ml) 

48 ชัว่โมง 
(CFU /ml) 

24 ชัว่โมง                      
(CFU /ml) 

48 ชัว่โมง                      
(CFU /ml) 

24 ชัว่โมง                      
(CFU /ml) 

48 ชัว่โมง                      
(CFU /ml) 

S1 S6 S7 S1 S6 S7 S1 S6 S7 S1 S6 S7 S1 S6 S7 S1 S6 S7 

0 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
400 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
800 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 

1,000 71 >300 >300 58 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
1,200 12 >300 >300 3 >300 >300 83 >300 >300 54 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
1,400 0 >300 >300 0 >300 >300 9 >300 >300 3 >300 >300 64 >300 >300 39 >300 >300 
1,600 0 >300 >300 0 >300 >300 0 >300 >300 0 >300 >300 12 >300 >300 8 >300 >300 
1,800 0 >300 >300 0 >300 >300 0 >300 >300 0 >300 >300 3 >300 241 0 >300 225 
2,000 0 >300 >300 0 >300 >300 0 >300 >300 0 >300 >300 0 >300 179 0 >300 186 
2,200 0 >300 >300 0 >300 >300 0 >300 169 0 >300 146 0 221 152 0 217 141 
2,400 0 146 172 0 127 133 0 211 121 0 198 110 0 184 109 0 177 123 
2,600 0 84 136 0 57 77 0 146 98 0 157 56 0 136 84 0 121 73 
2,800 0 56 103 0 23 46 0 114 65 0 121 21 0 103 75 0 98 44 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการทดสอบดังกล่าวท าให้ยืนยันได้ว่าสิ่ง

สกดัจากดาวทราย (Astropecten sp.) มปีระสทิธภิาพใน
การยงัยัง้เชื้อก่อโรคทัง้สามชนิด ซึ้งเชื้อดงักล่าวเป็นเชื้อ
แบคทเีรยีทีก่่อใหเ้กดิโรคในสตัว์น ้าทัง้ในน ้าจดืและน ้าเค็ม 
ประสิทธิภาพของสิ่งสกดัหยาบและสิ่งสกดักึ่งบริสุทธิท์ ี่
สามารถยบัยัง้เชือ้ไดน้ัน้ เพราะมสี่วนอนุพนัธ์ของสารกลุ่ม 
peptides, glycosides และ saponins ที่สามารยบัยัง้การ
สร้างผนังเซลของแบคทเีรยีไม่ให้เจรญิเติบโต และตวัท า
ละลายกม็ผีลต่อการแยกสิง่สกดับางชนิดที่สามารถเป็นพษิ 
หรือแสดงปฏิกิริยาออกฤทธิต์้านจุลชีพชนิดต่างๆ และ
หน้าที่ของสารสกดัที่ออกมาในตวัท าละลายที่ต่างกนั ท า
หน้าที่ต่างกนัดว้ย เมือ่แยกออกเป็นสารกึ่งบรสิุทธิจ์ะเห็น
ไดว้่าสารทีอ่อกมาจะรวมกนัเป็นกลุ่มสาร เนื่องมาจากการ
จบักนัระหว่างพนัธะของสารซึ่งสารบางกลุ่มจะมพีนัธะคู่
สลบัเดีย่ว และสารเหล่านี้จะจบักลุ่มในหมู่เดยีวกนัจากการ
น าสิ่ ง สกัดกึ่ ง บริสุ ทธิ ม์ าทดสอบท า ให้ เ ห็นผลที่ มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ เนื่องจากความเขม้ขน้ของสารมมีาก
ขึน้และประสทิธภิาพการยบัยัง้ก็มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Uma and Parvathavarthini [10] ทีพ่บสิง่
สกดัหยาบจากเม่นทะเลในชัน้ของ hexane  เช่นเดยีวกนั 
นอกจากนัน้มรีายงานพบสารทุติยภูมทิี่แยกได้จากดาว
ทะเลโดยม ี sulfate เป็นองค์ประกอบโมเลกุล เช่นสาร 
Lysasteroide A sterols glycoside ไดจ้ากดาวทะเลชนิด 
Lysastrosoma anthosticta สาร certonardoside ซึ่งเป็น
สารในกลุ่ม saponin แยกได้จาก  ดาวทะเลชนิด 
Certonardoa semiregularis แ ล ะ ยั ง พ บ ส า ร 
benzyltetrahydroisoquinoline และ imbricatine จากดาว
ทะเลชนิด Dermaterias imbricata สารทัง้หมดมฤีทธิต์้าน
เชือ้ไวรสัเอดส ์(anti-HIV) ซึง่สารทุตยิภมูทิีแ่ยกไดจ้ากดาว
ทราย ส่วนใหญ่มฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิของ    จุลชพี ต้าน
การเจรญิของเซลลม์ะเรง็ ยบัยัง้เชือ้ราและไวรสั [13] , [14]  

 
สรปุ 

จากการศึกษาครัง้นี้พบว่าตัวท าละลายในชัน้ 
hexane มีประสิทธิภาพในการยับยัง้เชื้อแบคทีเรีย S. 
agalactiae,  A. hydrophila, และ V. Harveyi ไดด้ ีและเมือ่

แยกสิง่สกดักึ่งบรสิุทธิ ์พบว่ามปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้
เชือ้ ทัง้สามชนิดไดด้กีว่าสิง่สกดัหยาบ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
เรื่องการใชป้ระโยชน์ของสารทุติยภูมจิากสตัว์กลุ่มเอคไค
โน -เดิร์มเพื่อการป้องกันรักษาโรคสัตว์น ้ าซึ่ง ได้ร ับ
ทุนอุดหนุนโครงการวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิช ัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช ประจ าปี
งบประมาณ 2554-2555 โดยมี ผศ .ดร.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิ
ชวาล เป็นหวัหน้าโครงการ ขอขอบคุณ ผศ.ดร. พชร 
เพชรประดบั สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะหใ์นการสกดัสิง่สกดักึง่บรสิุทธิใ์นครัง้นี้   
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