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บทคัดยอ 

 

 ศึกษาผลของสารสกัดจากใบชาเขียวตอการยับย้ังเช้ือ Vibrio parahaemolyticus โดยสกัด

ใบชา 3 วิธี คือ การตมใบชา 5 กรัม/นํ้า 100 มล. นาน 10 นาที การแชใบชา 10 กรัม/นํ้า 100 มล. 

ในนํ้าอุณหภูมิ 70 oC นาน 15 นาที และการแชใบชา 10 กรัม/นํ้า 100 มล. ในนํ้าอุณหภูมิ 70 oC 

นาน 30 นาที พบวาสารสกัดใบชาที่สกัดไดทั้ง 3 วิธี สามารถยับย้ังเช้ือ V. parahaemolyticus ใน

ห อ งป ฏิบั ติ ก าร ได  สํ า หรั บการ ศึกษาผลขอ งสารสกั ด ใบชา เ ขีย วในการ ยับ ย้ั ง เ ช้ือ  V. 

parahaemolyticus  ในกุงขาวระยะ PL19 ซึ่งไดรับเช้ือ V. parahaemolyticus ในปริมาณ 104 

CFU/mL และไดรับสารสกัดใบชาเขียวโดยวิธีการแชและวิธีการผสมในอาหาร เปนระยะเวลา 15 วัน 

พบวากลุมที่ไดรับสารสกัดใบชาเขียวโดยการผสมในอาหารมีอัตรารอด 79.38±2.39% และกลุมที่

ไดรับสารสกัดโดยวิธีการแชมีอัตรารอด  80.00±5.40%  ซึ่งทั้งสองกลุมมีอัตรารอดสูงกวากลุม

ควบคุม (70.00±2.04%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากน้ีการทดสอบประสิทธิภาพ

ของสารสกัดใบชาในการลดปริมาณเ ช้ือในตับของกุ งทดลองภายหลั งการได รับ เ ช้ือ V. 

parahaemolyticus ปริมาณ 106 CFU/mL เปนระยะเวลานาน 5 วัน พบวากลุมที่ไดรับสารสกัดทั้ง

วิธีการแชและวิธีการผสมอาหารตรวจพบเช้ือวิบริโอ 2.3x105 CFU/mL และ 4.6 x105 CFU/mL 

ตามลําดับ ซึ่งนอยกวากลุมควบคุมที่พบปริมาณเช้ือวิบริโอ 6.4×105 CFU/mL แสดงวาสารสกัดจาก

ใบชาเขียวมีประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือวิบริโอและสามารถนําไปประยุกตใชในการเพาะเลี้ยงกุงได 
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Abstract 

 

 This study was conducted to determine the inhibitory effect of green tea leaf 

extract on Vibrio parahaemolyticus. Tea extract was prepared by boiling 5 g tea 

leaves in 100 mL distilled water for 10 minutes, steeping 10 g tea leaves in 100 mL 

distilled water (70oC) for 15 minutes or steeping 10 g tea leaves in 100 mL distilled 

water (70oC) for 30 minutes. The result showed that tea extract could inhibit growth 

of Vibrio parahaemolyticus in culture medium.  In the trial to study of the effect of 

tea extract on reducing V. parahaemolyticus in Pacific white shrimp (PL19), 

experimental shrimps exposed to 104 CFU/mL were fed with feed containing tea 

extract or treated with 1,000 ppm tea extract for 15 days had significantly higher 

survival rates (79.38±2.39% and 80.00±5.40%, respectively) than control group 

(70.00±2.04%). Experimental shrimps that were exposed to 106 CFU/mL and fed or 

treated with green tea extract for 5 days had lower total Vibrio counts (2.3x105 

CFU/mL and 4.6x105 CFU/mL, respectively) than that of control (6.4×105 CFU/mL). 

Based on the results of this study, it is concluded that green tea extract is effective in 

V. parahaemolyticus inhibition and can be used in the culture of Pacific white 

shrimp. 

 

Keywords: green tea extract, Vibrio parahaemolyticus, Litopenaeus vannamei 
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บทนํา 

 

 กุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เปนสินคาสงออกที่ทํารายไดใหกับประเทศ

เปนอันดับหน่ึง โดยการสงออกในรูปของกุงสดแชเย็น แชแข็ง แตการเพาะเลี้ยงกุงของประเทศไทย

โดยสวนใหญในปจจุบันเปนการเลี้ยงแบบพัฒนาที่เกษตรกรจะปลอยลูกกุงลงเลี้ยงในอัตราความ

หนาแนนสูง ทําใหมีของเสียจากการขับถายของกุงในบอเลี้ยงเปนจํานวนมาก และมีการใหอาหาร

สําเร็จรูปที่มีโปรตีนสูงจึงทําใหมีของเสียสะสมในบอเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการเลี้ยง สงผลทํา

ใหคุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางทีไ่มเหมาะสมกบัการดํารงชีวิตของกุง สงผลใหกุงเกิดความเครียด 

และมีภูมิตานทานลดลง ทําใหเช้ือโปรโตซัว แบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส เขาทําอันตรายตอกุงได ทําใหกุง

เกิดโรคไดงาย (สุมลรัตน, 2549) แบคทีเรียที่เปนสาเหตุสําคัญทาํใหเกดิโรคในกุงขาวแวนนาไมและทํา

ความเสียหายใหกับกุงขาวแวนนาไมที่พบเสมอ คือ แบคทีเรียวิบริโอพาราฮีโมไลติคัส (Vibrio  

parahaemolyticus) เปนแบคทีเรียที่มีลักษณะรูปทอนตรงหรือโคง ไมสรางสปอร ไมสรางแคปซูล 

ตองการเกลือในการเจริญเติบโต (สุมลรัตน, 2549) การปองกันและควบคุมแบคทีเรียวิบริโอพาราฮี

โมไลติคัส สวนมากใชยาปฏิชีวนะ แตถากุงปวยเรื้อรังจะใชไมไดผลเน่ืองจากกุงจะไมกินอาหารการ

รักษาจึงไมไดผล อีกทั้งการใชยาปฏิชีวนะในการรักษามีผลตอกุงโดยตรง คือ การที่ไดรับสารปฏิชีวนะ

เปนเวลานานสงผลใหแบคทีเรียกอโรคเกิดการด้ือยา และการใหสารปฏิชีวนะเปนเวลานานโดยไมมี

ระยะหยุดอาจกอใหเกดิสารตกคางในเน้ือกุงขาวได เมือ่ผูบริโภคบริโภคกุงเหลาน้ีเขาไปจะมีการสะสม

สารปฏิชีวนะเหลาน้ีในระยะยาวในรางกาย (Timboontum, 2001) นอกจากน้ียังทําใหผลผลิตกุงที่มี

สารตกคางไมเปนที่ตองการของผูซื้อ หรือทําใหประเทศผูซื้อนํามาเปนเงื่อนไขในการกีดกันทางการคา

ได (ปาจรีย, 2555) ดังน้ันควรที่จะมีการคนควาถึงสารที่สกัดไดจากพืชที่หางายมาทดแทนการใช

สารเคมี 

 การศึกษาครั้งน้ีเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดใบชาเขียวที่สกัดดวยวิธีการที่ตางกัน 

และความเขมขนที่ตางกันในการยับย้ังเช้ือ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารเลี้ยงเช้ือ และ

ทดสอบประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือ V. parahaemolyticus ในกุงขาวแวนนาไม  โดยวิธีการแช

และการผสมอาหาร และทําการตรวจนับจํานวนเช้ือ ตรวจยืนยันเช้ือ V. parahaemolyticus ดวยวิธี 
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PCR และเปรียบเทียบอัตรารอดตายของกุงทดลองที่ไดรับเช้ือ V. parahaemolyticus เพื่อทดสอบ

ผลของสารสกัดใบชาเขียวในการยับย้ัง V. parahaemolyticus ในอาหารเลี้ยงเช้ือและในกุงขาวแวน

นาไม เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําชาเขียวมาใชในการปองกันและรักษาการติดเช้ือ V. 

parahaemolyticus ในกุงขาวแวนนาไมทดแทนการใชยาปฏิชีวนะ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดใบชาเขียวที่สกัดโดยวิธีการตางกัน และความเขมขนตางกันใน

การยับย้ัง V. parahaemolyticus ในอาหารเลี้ยงเช้ือ    

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับย้ัง V. parahaemolyticus ในการเลี้ยงกุงขาวแวนนา

ไมที่ไดรับสารสกัดจากใบชาเขียวโดยวิธีการแชและการผสมอาหาร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 ทราบถึงผลของสารสกัดใบชาเขียวในการยับย้ัง V. parahaemolyticus จากการทดสอบใน

อาหารเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย และในกุงขาวแวนนาไม เพื่อใชในการปองกันและรักษาการติดเช้ือ V. 

parahaemolyticus ในกุงขาวแวนนาไมทดแทนการใชยาปฏิชีวนะ  
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ตรวจเอกสาร 

 

1. กุงขาวแวนนาไม 

  

 กุงขาวแวนนาไม หรือกุงขาวแปซิฟก (Litopenaeus vannamei) เปนกุงที่มีแหลงกําเนิดมา

จากทวีปอเมริกาใต (Holthuis, 1980) มีการเลี้ยงกันอยางแพรหลาย ต้ังแตบริเวณชายฝงมหาสมุทร

แปซิฟกตะวันออก จากตอนเหนือของเม็กซิโก อเมริกากลางลงไปถึงตอนเหนือของเปรู (Holthuis, 

1980) มีการนํากุงขาวแวนนาไมเขามาเลี้ยงในทวีปเอเชียเปนครั้งแรกที่ประเทศไตหวันในป พ.ศ. 

2539 สวนในประเทศไทยเกษตรกรบางสวนไดมีการลักลอบนํากุงชนิดน้ีจากประเทศไตหวันเขา

ทดลองเลี้ยงในป พ.ศ. 2540 ซึ่งการทดลอง เลี้ยงในครั้งน้ันไมประสบความสําเร็จมากนัก จนกระทั่ง

ในป พ.ศ. 2545 กรมประมงไดอนุญาตใหนําเขาพอแมพันธุกุงขาวแวนนาไมที่ปลอดเช้ือ (Specific 

Pathogen Free, SPF) ตามระเบียบของกรมประมงเขามาทดลองเลี้ยงในประเทศไทย (มาลินี และ

สมยศ, 2548) เน่ืองจากในขณะน้ันการเลี้ยงกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) ในประเทศไทย

ประสบปญหากุงโตชา ทําใหเกษตรกรจํานวนมากขาดทุน (ชลอ และพรเลิศ, 2547) หลังจากน้ันใน

เวลาตอมาเกษตรกรที่เลี้ยงกุงกุลาดําจึงเปลี่ยนมาเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมกันมากข้ึน 

 

1.1 ลักษณะทั่วไป 

     ลักษณะทั่วไปของกุงสกุลน้ี คือ กรี (rostrum) มีความยาวปานกลาง มีฟนกรีดานลาง  

2-4 อัน บางครั้งอาจมีความยาวเปนครึ่งหน่ึงของปลองที่ 2 หนวดคูที่ 1 (antennular) บริเวณ 

carapace มีหนวดคูที่ 2 (antenna) และ hepatic spine ชัดเจน ลําตัวปลองที่ 6 จะมีสันเรียงตัว

ตามขวางของลําตัวดานบน (cicatrices) 3 อัน รองในแนวยาวลําตัวดานบน (dorsolateral sulcus) 

แคบมาก หรืออาจไมมี สวนหาง (telson) ลักษณะที่สังเกตไดเดนชัดของกุงขาว คือ สีของลําตัวเปนสี

ขาว กรีดานบนจะหยักและถ่ีปลาย กรีตรง และเห็นลําไสชัดเจนกวากุงอื่นๆ กุงชนิดน้ีมีความไวตอการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพนํ้า ตกใจงาย ลักษณะพิเศษของกุงสายพันธุ คือ สามารถปรับตัวเขากับสภาวะ

แวดลอมภายใตระบบการเพาะเลี้ยงได โดยทําการเพาะเลี้ยงไดทั้งในนํ้าที่มีระดับความเค็ม 0-35 ppt 

แตระดับความที่เจริญเติบโตไดดีคือ 10-22 ppt อุณหภูมิของนํ้าในระดับที่เหมาะสมคือ 26-29 องศา

เซลเซียส ซึ่งอาจทําการเพาะเลี้ยงไดทั้งบริเวณพื้นที่ชายฝงหรือบริเวณพื้นที่ที่เปนเขตความเค็มตํ่า (ป

ยะบุตร, 2546) 
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1.2 การเพาะเลี้ยงกุงขาว  

กุงขาวแปซิฟกเปนกุงที่เลี้ยงไดทั้งระบบธรรมชาติ และระบบกึ่งหนาแนน ลักษณะพิเศษ

ของกุงสายพันธุน้ีคือสามารถสรางความคุนเคยหรือปรับลักษณะนิสัยภายใตระบบการเพาะเลี้ยงได

เชน สามารถทําการเพาะเลี้ยงไดทั้งในนํ้าที่มีระดับความเค็มที่ 5 -35 สวนในพันสวน แตระดับความ

เค็มที่สามารถเจริญเติบโตไดดีคือ 10-22 สวนในพันสวน สวนอุณหภูมิที่สามารถเจริญเติบไดดีคือ 26-

29 องศาเซลเซียส แตสามารถทาํการเพาะเลี้ยงไดที่อุณหภูม ิ25-35 องศาเซลเซียส ระดับออกซิเจนที่

ละลายในนํ้าควรมีคา 4-9 มิลลิกรัมตอลิตร และสําหรับคาความเปนกรดและดางควรอยูระหวาง 7.2-

8.6 ซึ่งสามารถทําการเพาะเลี้ยงไดทั้งในบริเวณพื้นที่ชายฝง หรือบริเวณพื้นที่ที่มีความเค็มตํ่า กุงชนิด

น้ีชอบนํ้ากระดางที่มีความกระดางรวม 120 มิลลิกรัมตอลิตร มีคาอัลคาลินิต้ีในชวง 80-150 มิลลิกรัม

ตอลิตร มีนิสัยที่ไวตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะของนํ้าในบอเพาะเลี้ยง ต่ืนตกใจงาย (ปยะบุตร, 2545) 

 

1.3 อาหารและการกินอาหาร 

     กุงขาวกินอาหารไดทั้งพืชและสัตว เมื่อจับกุงจากบอเลี้ยงมาตรวจสอบลําไสจะพบวาใน

ลําไสจะมีอาหารเต็มตลอดเวลา แมวาจะใหอาหารมานานแลวหลายช่ัวโมง จึงสันนิษฐานไดวาเมื่อกิน

อาหารที่ใหหมดแลว กุงยังสามารถกินอาหารชนิดอื่นที่อยูในบอไดอีก เชน สาหราย แพลงกตอน สัตว

หนาดิน จะพบวาในลําไสจะมีสีตางๆ จากสีของอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ใหกุงกินโดยเฉพาะเมื่อจับกุงมา

ดูลําไส หลังจากใหอาหารหลายช่ัวโมง สีของลําไสมักจะมีสีดําหรือสีเขมของสาหราย แทนที่จะเปนสี

ของอาหารเม็ดสําเร็จรูป พฤติกรรมการกินอาหารของกุงขาวจะข้ึนอยูกับอุณหภูมิของนํ้าดวย โดยที่

ในชวงที่อากาศรอนจัด อุณหภูมิของนํ้าตอนบายสูงถึง 33-34 องศาเซลเซียส กุงจะกินอาหารนอยลง 

เมื่ออุณหภูมินํ้าลดตํ่าลงอยูในระดับที่เหมาะสม กุงจะกินอาหารดีข้ึน แตในชวงอากาศหนาว อุณหภูมิ

ที่ตํ่ามากตอนเชามีผลทําใหการกินอาหารลดลงเชนกัน (เพ็ญศรี, 2555) 

 

1.4 สาเหตุของการเกิดโรค 

อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงทะเลของประเทศไทยมีความกาวหนามาอยางตอเน่ือง 

สามารถผลิตกุงที่มีคุณภาพและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศในปริมาณและมูลคาที่เพิ่มข้ึนทุกๆ 

ป แตดวยเหตุของขอจํากัดในเรื่องที่ไมสามารถขยายพื้นที่การเลี้ยงไดมากนัก ดังน้ันผลผลิตกุงที่

เพิ่มข้ึนในชวงหลังมาน้ี จึงเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพของการเลี้ยงใน

ทุกๆ ดาน รวมทั้งการเลี้ยงกุงในอัตราความหนาแนนสูงข้ึนกวาเดิม ซึ่งการปฏิบัติดังกลาว ในบาง

สภาวะแวดลอมที่ไมเปนปกติอาจจะทําใหกุงในบอเกิดความเครียด ภูมิคุมกันลดลงและสงผล

เหน่ียวนําใหติดเ ช้ือหรือเปนโรคไดงาย ซึ่ งเ ช้ือโรคในกลุมวิบริโอพาราฮีโมไลติคัส (Vibrio 

parahaemolyticus) การที่จะใชสารเคมี หรือยาตานจลุชีพมาใชในการรักษาโรคกุงน้ันคอนขางเสี่ยง
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และสรางผลกระทบในหลายดาน เชน ในกรณีที่ใชยาไมถูกวิธีก็จะทําใหเช้ือโรคเกิดการด้ือยา และที่

สําคัญคือการใชยาในปริมาณและระยะเวลาที่ไมเหมาะสมอาจจะสงผลทําใหมีการตกคางของยาใน

เน้ือกุง อันจะเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค ซึ่งจะสงผลกระทบทําใหประเทศคูคาปฏิเสธสินคา

กุงดังกลาวได (คมน และคณะ, ม.ป.ป.) 

 

1.5 การปองกัน 

1.5.1. ความเสื่อมโทรมของแหลงนํ้า ควรมีการฟนฟู ปรับสภาพนํ้ากอนนํามาใช

เลี้ยงกุงและชวยกันรักษาไมทิ้งตะกอนสารอินทรียลงไปสูแหลงนํ้าธรรมชาติ 

1.5.2. ความหมักหมมของพื้นบอเลี้ยงกุงเปนปจจัยสําคัญตองมีกระบวนการลด

ความหมักหมม และปริมาณเช้ือโรคบริเวณพื้นบอเพื่อทําใหบอเลี้ยงมีความสะอาดเหมาะสมสําหรับ

การใชเลี้ยงกุง 

1.5.3. คุณภาพลูกกุงที่ไมสม่ําเสมอ บางครั้งอาจมีความไมแข็งแรง สามารถสังเกต

ไดจากลักษณะภายนอก การทดสอบความเครียด การตรวจเช้ือดวย Pour plate technique และ 

PCR ควรเลือกใชลูกกุงที่มีคุณภาพและผานคัดกรองเช้ือ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ

รุนแรงจากโรงเพาะฟกเพื่อใหไดลูกกุงที่ไมปนเปอนเช้ือและมีความแข็งแรง 

1.5.4. คุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงกุงมีการเปลี่ยนแปลงและไมคงที่ ทําให เกิด

ความเครียดกับกุงที่ปลอยลงเลี้ยง ตองเรียนรูเทคนิคที่เหมาะสมในการจัดการใหคุณภาพนํ้ามีการ

เปลี่ยนแปลงในชวงแคบ เพื่อไมใหกุงเกิดความเครียดโดยเฉพาะชวงลอกคราบ 

1.5.5. สารอินทรียที่สะสมในระหวางเลี้ยงเปนตัวกอใหเกิดการเพิ่มข้ึนของ

แบคทีเรีย หากไมสามารถควบคุมปริมาณสารอินทรียจะทําใหสมดุลจุลินทรียและแพลงกตอน

เปลี่ยนแปลงไปไมสามารถจัดการคุณภาพนํ้า สีนํ้า และแพลงกตอนพืชในบอเลี้ยงกุงได ดังน้ันตองมี

วิธีการที่เหมาะสมในการควบคุมสารอินทรียในบอเลี้ยงกุง 

1.5.6. การใหอาหารที่ไมมีประสิทธิภาพ (คุณภาพ และปริมาณอาหารที่ใหในบอ) 

เปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารของกุงและทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม 

เกษตรกรควรปรับปรุงวิธีการใหอาหารใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีคาอัตราแลกเน้ือที่ดี 

1.5.7. การเลี้ยงกุงในนํ้าซึ่งมีความเค็มตํ่าจะทําใหเช้ือวิบริโอเจริญเติบโตไดชากวา

นํ้าที่มีความเค็มสูง ในพื้นที่ที่มีความพรอมในการนํานํ้าที่มีความเค็มตํ่ามาใช เชน ในบริเวณที่มีแมนํ้าที่

มีนํ้าจืดไหลผาน บอนํ้าซับที่มีความเค็มตํ่าหรือจืดสามารถนํานํ้าบางสวนมาใชในการควบคุม ลด

ปริมาณเช้ือ และสรางสภาพแวดลอมของการเลี้ยงที่ไมเอื้อกับการเจริญเติบโตของเช้ือ Vibrio 

parahaemolyticus สายพันธุรุนแรง ซึ่งจะทําใหกุงมีความเสี่ยงที่จะเกิดเช้ือวิบริโอได (คมน และ

คณะ, ม.ป.ป.) 
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2. ชาเขียว 

 

 2.1 ชาเขียว   

      ช่ือวิทยาศาสตร : Camellia chinensis 

สายพิณ และ วรชาติ (2549) รายงานวา ชา เปนสวนใบออนของตนไมชนิดหน่ึง คือ ตนชา 

พันธุชาที่นิยมปลูกเพื่อนําใบออนมาทําใบชามี 2 สายพันธุ คือ 

 

2.1.1. ชาจีน (Camellia sinensis) นิยมปลูกกันในประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี เวียดนาม 

และไทย 

 

2.1.2. ชาอัสสัม (Camellia assamica) นิยมปลูกในประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล 

ภูฐาน พมา และไทย 

 ชาเขียวเปนชาที่นิยมด่ืมในจีนและญี่ปุน ทําไดโดยการเอาใบชาสดที่เก็บได มาทําใหแหงอยาง

รวดเร็วในหมอทองแดง โดยใชความรอนไมสูงเกินไปนัก  โดยใชมือคลึงเบาๆ กอนแหง หรือนําใบชา

ออนที่ไดมาผานไอนํ้าหรืออบดวยความรอนทันทีเพื่อยับย้ังการทํางานของเอนไซม จึงไดใบชาจึงมี

ความสด และยังมีสีเขียวอยูมาก ชาเขียวที่มีคุณภาพดีไดจากใบชาคูที่หน่ึงและใบชาคูที่สองที่เก็บจาก

ยอด จีนเรียกวา "บูอี๋" (ฮกเกี้ยน) ใบชาใบคูที่สามและคูที่สี่ จากยอดจะใหชาช้ันสอง จีนเรียกวา "อัน

เคย" (ฮกเกี้ยน)  สวนใบชาคูที่หาและคูที่หกจากปลายยอดจะใหชาช้ันเลว ที่จีนเรียกวา "ล่ํากอง" 

(ฮกเกี้ยน) เมื่อชงด่ืมจะไดนํ้าชาที่มีสีเหลืองออน หรือเขียวและมีกลิ่นหอม 

          ชาเขียวแบงตามลักษณะการนํามาบริโภคไดเปน 2 ประเภทคือ "ชาคอ" (breast tea) ที่ด่ืม

แลวจะรูสึกชุมคอ และ "ชากลิ่น"(scented tea) ที่มีกลิ่นหอม เน่ืองจากอบดวยกลิ่นหอมจากดอกไม 

เชน ดอกมะลิ ดอกประยงค 

 

2.2 สวนประกอบสําคัญในชาเขียว 

ศักด์ิ (2543) รายงานวา สารสําคัญในใบชาเปนสารกลุมพอลีฟนอลจพวกฟลาโวนอยด 

สวนใหญเปนสารจําพวก catechin ซึ่ง catechin ในใบชาสดมีสูงถึงรอยละ 30 (Graham, 1992) ใน

ชาเขียวจะมี catechin ประมาณรอยละ 35-50 ของนํ้าหนักแหง ซึ่งจะมีปริมาณมากกวาในชาดํา 

(รอยละ10 เปอรเซ็นต) และชาอูหลง (รอยละ8-20) เน่ืองจากฟลาโวนอยด จะถูกเปลี่ยนเปน 

Theaflavins และ Thearubigin องคประกอบของใบชาสดมีสวนประกอบของสารอินทรียอยู

ประมาณ รอยละ 93-96 ประกอบดวย โปรตีน กรดอะมิโน อัลคาลอยด พอลิฟนอล คารโบไฮเดรต 

ไขมัน เม็ดสีสารประกอบกลิน่ วิตามิน (A D E K B2 C) และกรดอินทรีย สารประกอบสารอนินทรยีอยู
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ประมาณรอยละ 4-7 ประกอบดวย โปตัสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส 

ซัลเฟอรอลูมิเนียม โซเดียม ซิลิกอน สังกะสี และทองแดง ใบชาเขียวมีสารอาหารพวกโปรตีน นํ้าตาล

เล็กนอย และมีวิตามินอีสูง แตอยางไรก็ดี มีรายงานวา วิตามินเอและวิตามินอีที่มีอยูในใบชาจะ

สูญเสียไปเกือบหมดถาใชระยะเวลาในการชงนานจนเกินไป สวนปริมาณของแคลเซียม เหล็กและ

วิตามินซี จะสูญเสียไปประมาณครึ่งหน่ึง พบวา ชาเขียวหน่ึงถวย มีปริมาณวิตามินซีมากกวาสมหน่ึง

ผล  ซึ่งจะชวยลดอาการเครียด ปองกันหวัดและไขหวัดใหญ วิตามินบีรวมชวยในการเพิ่มอัตราการ

เผาผลาญอาหาร วิตามินอี ชวยคงความออนเยาว และเปนสารตานอนุมูลอิสระ แตก็มีรายงานจาก

ประเทศญี่ปุนวา การรับประทาน ใบชาเขียวแหง 6 กรัมตอวัน จะทําใหรางกายไดรับวิตามินอีและ

วิตามินเอ ถึงรอยละ 50 และ 20 ของปริมาณที่รางกายตองการในแตละวันตามลําดับ และยังมี

สวนประกอบที่สําคัญมีดังน้ี  

 

2.2.1. สารแทนนิน (tannin) 

แทนนินเปนสารที่ใหรสฝาด หรือเรียกอีกอยางวาฝาดชา สามารถพบในพืชหลาย

ชนิด เชน ใบฝรั่ง เปลือกมังคุด ใบพลู กระถิน ใบชาแหงประมาณรอยละ 20-30 โดยนํ้าหนัก และ

ยอดชา สารแทนนินในยอดชาจะทําปฏิกิริยากับเอนไซม polyphenol oxidase และสีของชาที่ไดจะ

เปนสีแดงเรื่อ สารแทนนินในใบชาสดจะมีปริมาณ รอยละ 22 และหลังจากผานกระบวนการผลิตจะ

เหลือประมาณ รอยละ 10-15 สารแทนนินจะเขมขนข้ึนเมื่อไดรับความรอน เชน การเก็บยอดชา การ

อัดใบชาที่แนนตะกรา ทําใหนํ้าชาที่ไดออกมาเมื่อผานขบวนการผลิตแลว รสนํ้าชาจะไมเขมขนและสี

หมนลง ทั้งน้ีมีรายงานวา ชาเขียวที่มีคุณภาพดีจะมีปริมาณกรดอะมิโนสูงแตมีแทนนินตํ่า ในทางตรง

ขาม ชาดําและชาอูหลงที่ดีจะมีปริมาณแทนนินสูง ซึ่งตัวอยางของสารแทนนินที่พบในชาที่สําคัญ คือ 

“catechins” นอกจากน้ีแทนนินยังมีคุณสมบัติชวยบรรเทาอาการทองเสีย เพิ่มความยืดหยุนของ

กลามเน้ือหัวใจและขยายผนังหลอดเลือด จึงทําใหชาเหมาะสําหรับผูที่มีความดันโลหิตสูง  

 

2.2.2. พอลิฟนอล (polyphenol) 

สารกลุมพอลิฟนอลหรือ ฟลาโวนอยด ซึ่งมีคุณสมบัติคือเปนสารตานออกซิเดชัน

และสารตานการกลายพันธุ (antimutagens) ที่เกิดจากอนุมูลอิสระ ซึ่งเปนสารที่มีบทบาทสําคัญใน

การลดอัตราการเสี่ยงของอนุมูลอิสระที่จะเขาไปทําลายในเซลล ซึ่งหากการทําลายเซลลเกิดข้ึนจะ

สงผลใหเกิดอาการโรคตางๆ รวมทั้งโรคที่เกิดจากความเสื่อมที่เรียกวา degeneration disease 

ดังน้ันคุณสมบัติปองกันการเกิดออกซิเดชันหรือการลดอัตราการเสี่ยงของอนุมูลอิสระ จะสงผลในการ

ปองกันโรคตางๆ เชน โรคที่เกิดข้ึนจากความเสื่อม โรคมะเร็ง เปนตน โดยสารพอลิฟนอลจะทําหนาที่

กําจัดอนุมูลอิสระ และไอออนของโลหะที่สามารถเรงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและ
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โมเลกุลอื่นๆ ดวยการใหอะตอมไฮโดรเจนแกอนุมูลอิสระอยางรวดเร็ว สารพอลิฟนอลที่พบในชาเขียว

ไดแก EGCG, EGC, ECG, GC และ EC ดังภาพ 1 ซึ่งประโยชนตอสุขภาพในหลายทาง เชน มี

คุณสมบัติเปน anti-inflammatory สามารถรักษาอาการอักเสบได สามารถลดระดับไขมันในเสน

เลือด ชวยเพิ่มความรอนใหแกรางกาย ชวยกระตุนการทางานของจุลินทรียที่มีประโยชนในลําไสได  

 

  
  

 

 
 

ภาพท่ี 1 : โครงสรางของสารประกอบคาเทชิน 

ท่ีมา : กมลญานันท (2555) 

 

2.2.3. คาเฟอีน (caffeine) 

คาเฟอีน มีลักษณะเปนผงสีขาว มีรสขม มีฤทธ์ิกระตุนหัวใจและระบบประสาท

สวนกลางอยางออน ชวยใหกระตุนสมองทีเ่ฉ่ือยชาให สดช่ืน แจมใส มีการต่ืนตัวมากข้ึน นอกจากน้ียัง

มีฤทธ์ิกระตุนประสาท เพิ่มการเผาผลาญอาหาร เพิม่การทาํงานของหัวใจและไต และขยายถุงลมใน

ปอด ปกติแลวในใบชาจะมีคาเฟอีนอยูประมาณรอยละ 2.5 โดยนํ้าหนัก  
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2.2.4. กรดเพคติก (pectic acid) 

กรดเพคติกเกิดข้ึนจากเอนไซม pectase ที่ยอยสาร pectin เปน pectic acid 

และ methyl alcohol ซึ่ง methyl alcohol จะระเหยไปในระหวางการหมักและอบแหง ขณะที่         

กรดเพคติกจะทําใหใบชามีสภาพความเปนกรดมากข้ึน และในสภาพที่เหมาะสม กรดเพคติกสามารถ

เปลี่ยนชาหมักกลายเปนสารเหลวเยลลี่ได การเกิดกรดเพคติกจากสารเพคติกน้ันกระบวนจะดําเนินไป

อยางงชาๆ และชากวากระบวนการ oxidation ของสารตางๆในใบ แตถาหากเกิดกรดเพคติกแลว

กรดน้ีจะทาใหการออกซิเดชันชาลง  

 

3. วิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) 

 

 3.1 ลักษณะทั่วไป  

เปนแบคทีเรียทีมีลักษณะรูปทอนตรงหรือโคง ขนาด 0.5 x 1.5-3 ไมโครเมตร ไมสราง

สปอร ไมสรางแคปซูล แตสรางเอนไซมออกซิเดส อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเติบโตอยูระหวาง 35-37 

องศาเซลเซียส ชวงอุณหภูมิในการเติบโตอยูที่ 10-44 องศาเซลเซียส ชวง pH ในการเติบโตอยู

ระหวาง 6-9 วิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส เปนแบคทีเรียทีตองการเกลือในการเติบโตประมาณ 1-3% 

และ สามารถเติบโตไดในทีม่ีเกลือ 7% (Colwell et al., 1974)  

 

3.2 แหลงที่มาของเช้ือ 

เช้ือวิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส เปนแบคทีเรียที่สามารถพบไดตามธรรมชาติ โดยเช้ือจะ

อาศัยอยูในสิ่งแวดลอมตางๆ ตามชายฝงทะเลในฤดูที่มีอากาศหนาวเย็นจะพบเช้ือชนิดน้ีไดตาม

ตะกอนโคลนตมในทะเล แตในชวงฤดูที่มีอากาศอบอุนจะพบเช้ือน้ีอยูทั่วไปในนํ้าทะเล ในปลา กุง 

หอย และปู นอกจากน้ันยังพบไดตามแหลงนํ้าจืดทั่วไปและบริเวณปากอาวแมนํ้า ซึ่งมีทั้ง ชนิดที่เปน

เช้ือกอโรคและไมเปนเช้ือกอโรค (Colwell et al., 1974)  

 

 3.3 การเจริญเติบโตของเช้ือ Vibrio parahaemolyticus. 

V. parahaemolyticus  มีลักษณะโคโลนีกลม สีเขียว ตรงกลางสีเขมขอบเรียบ 

ผิวหนานูนเล็กนอย เปนมันวาว ทึบแสง เจริญบนอาหาร Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose 

Agar (TCBS) เปนสีเขียวอมนํ้าเงินขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 mm ถึง 3 mm สามารถเจริญที่

อุณหภูมิ 5ºC ถึง 43ºC แตอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 37ºC ชวง pH ที่เหมาะสมคือ 7.8 ถึง 8.6 และ

ปริมาณความช้ืนที่เช้ือใชในการเจริญเติบโต (water activity หรือ aw) อยูในชวง 0.940 ถึง 0.996 
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แตที่เหมาะสมคือ 0.980 สามารถเจริญไดในสภาวะที่มีออกซิเจนและไมมีออกซิเจน (Colwell et al., 

1974)  

 

3.4 การกอโรคของ Vibrio parahaemolyticus ในสัตวนํ้า 

โรคที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียในกุง สวนมากจะเกิดจากเช้ือแบคทีเรียสกุลวิบริโอซึ่งโดย

ธรรมชาติแลว เช้ือวิบริโอน้ีจะเปนเช้ือปรกติที่พบตามตัวกุง เหงือก และทางเดินอาหารอยูแลวแตจะ

ทําใหเกิดโรคไดเมื่อสภาวะแวดลอมตางๆ ไมเหมาะสม เชนขาดสารอาหาร สภาวะแวดลอมไม

เหมาะสม กุงเครียด ออนแอ หรือแสดงอาการรวมกับไวรัสชนิดอื่น เชน โรคเรืองแสง  โรคข้ีขาว  โรค

ตายดวน (EMS) และโรคหัวดําเปนตน (Colwell et al., 1974)  

 

คณะนักวิจัยจาก University of Arizona ไดทําการแยกสายพันธุของเช้ือแบคทีเรียชนิดน้ี

และนําไปใชในการทดสอบการเกิดโรค (Early Mortality Syndrome: EMS) ในกุงที่แข็งแรงโดยใช

วิธีทางวิทยาศาสตรที่มีช่ือวา Koch’s Postulate หรือที่เรียกกันในทางระบาดวิทยาวาวิธี smoking 

gun ศาสตราจารย ดร.โดนัลด วี ไลทเนอร จากหองทดลองวิทยาศาสตรทางพยาธิสภาพดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ณ University of Arizona ประสบความสําเร็จในการแยกเช้ือที่มีความบริสุทธ์ิจาก

สายพันธุของเช้ือแบคทีเรีย V. parahaemolyticus และสามารถทําใหเกิดพยาธิสภาพของโรค EMS 

ในหองทดลองได และกลาววาการที่เช้ือแบคทีเรียชนิดน้ีมีความรุนแรงเปนอยางมากตอกุง อาจ

เน่ืองมาจากเฟจ (phage) ที่ทําใหเกิดโรคในสายพันธุเฉพาะของเช้ือ V. parahaemolyticus (กรม

ประมง, ม.ป.ป.) 

 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

อัญชลี และคณะ (2550) ศึกษาสมุนไพรไทยหางาย 34 ชนิด ที่มีฤทธ์ิในการยับย้ังเช้ือ

แบคทีเรียกอโรคสําคัญในกุงกามกราม 3 ชนิด ไดแก เช้ือ Aeromonas hydrophila (AH), Vibrio 

parahaemolyticus (VP) และ V. harveyi (VH) โดยใชสมุนไพรสกัดดวยเอธานอล 50% และ

เอธานอล 50% ตม ที่ 70OC เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ทําการทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดสมุนไพรดวยวิธี disc 

diffusion พบวาสารสกัดใบหูกวางดวยเอธานอล 50% ตม มีฤทธ์ิยับย้ังเช้ือ AH และ VP สูงที่สุด 

(15.78, 19.35 มม.) สวนสารสกัดชาเขียวญี่ปุนดวยเอธานอล 50% มีฤทธ์ิยับย้ังเช้ือ AH 13.16 มม., 

VP 15.76 มม. และ VH 16.05 มม. สารสกัดกระเทียมสดดวยเอธานอล 50% มีฤทธ์ิยับย้ังเช้ือ VH 

สูงที่สุด (19.8 มม.) ผลการศึกษาประสทิธิภาพของสารสกัดตอเช้ือโรคโดยหาคา MIC/MBC วิธี broth 

dilution พบวาสารสกัดกระเทียมสดดวยเอธานอล 50% มีประสิทธิภาพสูงสุดตอเช้ือ AH (MIC = 5 
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ppt; MBC = 10 ppt) สารสกัดใบหูกวางดวยเอธานอล 50% ตม มีประสิทธิภาพสูงสุดตอเช้ือ VP 

(MIC = 2 ppt; MBC = 3 ppt) และVH (MIC = 1 ppt; MBC = 9 ppt) ผลการทดสอบความเปน

พิษของสารสกัดสมุนไพรตอลูกกุงกามกราม (PL15) โดยหาคา LC50 ที่ 96 h พบวาสารสกัดเทียน

ตาต๊ักแตน มีพิษระดับสูงตอกุง (LC50 96 h = 0.42 ppt) จากการทดสอบพบวาสารสกัดเปลือก

ทับทิม ใบหูกวาง กระเทียมสด ชาเขียวญี่ปุน และใบชะพลู มีฤทธ์ิและประสิทธิภาพสูงในการยับย้ัง

เช้ือไดทั้ง 3 ชนิด มีความเปนพิษตอลูกกุงกามกรามระดับตํ่า ดังน้ันสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดน้ีเหมาะสมที่

จะนําไปพัฒนาใชในการปองกันและรักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัยสูง  

 

Xi et al. (2012) ศึกษาผลของสารสกัดจากชาเขียวในการลดการเจริญของเช้ือ Vibrio 

parahaemolyticus เพื่อยืดอายุการเก็บ (shelf life) ของหอยนางรม (Crassostrea gigas) พบวา

สารสกัดจากชาเขียวซึ่งมีสาร total phenolic contents (TPC) เขมขนเทากับหรือมากกวา 4.6 

กรัม/ลิตร สามารถออกฤทธ์ิยับย้ังการเจริญของเช้ือ V. parahaemolyticus ในอาหารเลี้ยงเช้ือได 

จนอยูในระดับที่ไมสามารถตรวจพบ (<1 log CFU/mL) ภายใน 8 ช่ัวโมง และการทดลองแชหอย

นางรมดวยสารสกัดใบชาซึ่งมีความเขมขนของสาร TPC 9.1 กรัม/ลิตร นาน 2 ชม. ที่อุณหภูมิ 23 

องศาเซลเซียส พบวาจํานวนเช้ือลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม ดังน้ันจึง

สามารถใชสารสกัดจากใบชาเขียวเปนสารตานจลุชีพธรรมชาติที่จะยับย้ัง V. parahaemolyticus ใน

ยืดอายุการเก็บรักษา (shelf life) หอยนางรม (Crassostrea gigas) ได  
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วัสดุ อุปกรณ และวิธกีารทดลอง 

 

1. วัสดุอุปกรณและสารเคม ี

 

 1.1 วัสดุ และอุปกรณ 

  1. Incubator     

  2. Autoclave    

  3. Hot air oven 

  4. Spectrophotometer  

  5. Super Speed Refrigerated Centrifuge 

  6. ตูกระจกขนาด 30×30×35 ซม. 

  7. อาหารเลี้ยงกุงเบอร 1 

     

 1.2 สารเคมี 

  1. NaCl 

  2. Thiosulfate-citrate bile salts-sucrose agar (TCBS) 

  3. Tryptic soy agar (TSA) 

  4. Tryptic soy broth (TSB)   

  5. นํ้ากลั่น 

  6. แอลกอฮอล 70% และ 95% 

  7. สารเคมีสําหรับทํา PCR 

 

2. วิธีการทดลอง 

 

 2.1 การเตรียมเช้ือ Vibrio parahaemolyticus 

นําเช้ือจาก slant มา streak บนอาหาร tryptic soy agar + 1% NaCl (TSA-salt) 

บมเช้ือที่ 37oC นาน 24 ชม. จากน้ันเลือกโคโลนีเด่ียวบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือไปเลี้ยงตอในอาหาร 

tryptic soy broth + 1% NaCl (TSB-salt) 5 มล. จากน้ันนําไปเขยา 6 ชม. หลังจากครบ 6 ชม. ดูด

เช้ือมา 1% ลงอาหาร TSB-salt 100 มล. เขยา 18 ชม. หลังครบเวลา 18 ชม. ดูดเช้ือมา 9 มล. ไป

ปนเหว่ียงที่ 3,000 รอบ/นาที อุณหภูมิ 5±1oC เปนเวลา 15 นาที เสร็จแลวถายอาหารเลี้ยงเช้ือ

ออกไปและเติม Sterile 2% NaCl ลงไปใหไดปริมาตร 9 มล. เทาเดิม และเขยาใหเขากัน จากน้ัน
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นําไปวัดคา Optical Density (O.D.) ดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 620 นาโน

เมตร และนําไปนับจํานวนเช้ือโดยวิธี plate count มในอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA เช้ือที่ไดมีจํานวน

โดยประมาณเทากับ 109 CFU/mL  

 

2.2 การตรวจสอบเช้ือ Vibrio parahaemolyticus โดยวิธี PCR 

สกัดดีเอ็นเอเพื่อทดสอบยืนยันเช้ือ Vibrio parahaemolyticus ดวยวิธีพีซีอารโดยใช

ไพรเมอรของยีนที่จําเพาะกับเช้ือ V. parahaemolyticus คือ forward primer irgB (F) 5’-CGATA 

CACACCACGATCCAG-3’ และ reverse primer irgB (R) 5’-ATACGGCCGGGGTGATGTTTCT-3’ 

ซึ่งใหผลิตภัณฑพีซีอารขนาด 369 คูเบส (Yu et al., 2010) 

 

ข้ันตอนดําเนินการทดสอบ มีดังน้ี  

1. สกัดดีเอ็นเอของ V. parahaemolyticus ดวยชุดสกัดดีเอ็นเอแบบ spin column 

(Geneaid) เพื่อใชสําหรับทําปฏิกิริยาพีซีอาร  

2. เตรียมปฏิกิริยาพีซีอาร ขนาด 20 ไมโครลิตร โดยแตละ reaction มีองคประกอบ ดังน้ี  

10X PCR buffer 2  L 

10 mM dNTPs 0.4 L 

10 M forward primer 1 L 

10 M reverse primer 1 L 

Taq DNA polymerase 0.5 unit 

Template DNA  

Sterile distilled water up to 20 L   

3. เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยา PCR โดยต้ังโปรแกรม ดังน้ี  

  Initial denature  94oC   1 นาที  

  Denature   94 oC  30 วินาที 

  Annealing  62 oC  30 วินาที 30 รอบ  

  Extention  72 oC 1 นาที  

  Final extention 72 oC 10 นาที   

4. นําผลผลิตพีซีอารไปแยกขนาดดวยวิธี agarose gel electrophoresis โดยใช agarose 

2% และยอมสีดวย ethidium bromide จากน้ันนําไปตรวจสอบการปรากฏแถบดีเอ็นเอภายใตแสง

อัลตราไวโอเลตโดยใชเครื่อง Gel documentation  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

 

2.3 การสกัดใบชาเขียว 

ทําการสกัดใบชาโดยดัดแปลงวิธีการมาจาก Xi et al. (2012) โดยเตรียมสารสกัดใบชา

เขียวดวยวิธีการแตกตางกัน ดังน้ี  

2.3.1 วิธีการตม โดยทําการตมใบชาเขียว 5 กรัมในนํ้ากลั่น 100 มล. นาน 10 นาที  

2.3.2 วิธีการแช โดยการแชใบชาเขียว 10 กรัมในนํ้ากลั่น 100 มล. ในนํ้ารอนที่ตมเดือด

และวางในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ที่อุณหภูมิ 70oC นาน 15 นาที  

2.3.3 วิธีการแช โดยการแชใบชาเขียว 10 กรัมในนํ้ากลั่น 100 มล. ในนํ้ารอนที่ตมเดือด

และวางในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ที่อุณหภูมิ 70oC นาน 30 นาที 

กรองสารละลายที่ไดโดยใชกระดาษกรอง Whatman เบอร 1 เก็บสารสกัดที่กรองไดไป

ทดสอบกับเช้ือในข้ันตอนตอไป 

 

2.4 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใบชาเขียวในการยังย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือ V. 

parahaemolyticus  

 

2.4.1 การทดสอบ antibacterial activity ของสารสกัดดวยวิธีการตางกัน ไดแก

การตมใบชา 10 นาที การแชใบชา 15 นาที และการแชใบชา 30 นาท ี

ดัดแปลงมาจาก (Xi et al., 2012) เตรียมอาหาร tryptic soy agar + 1% 

NaCl (TSA-salt) และเติมสารละลายเช้ือที่ไดจากขอ 2.1 ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA-salt 100 มล. 

(อุณหภูมิ 45oC) ใหไดปริมาณเช้ือในอาหารเทากับ 106 CFU/mL เทอาหารลงใน petri dish 25 มล. 

วางอาหารใหแข็งตัวที่อุณหภูมิหอง และทําหลุมโดยใชปลาย dropper เจาะลงในอาหารเลี้ยงเช้ือใหมี

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มม. จานละ 3 หลุม หยอดสารสกัดใบชาเขียวจากแตวิธีสกัดลงไป 100 

ไมโครลิตร นําไปบมที่ 37oC นาน 20 ชม. จากน้ันทําการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของ clear zone 

  

2.4.2 การทดสอบ antibacterial activity ของสารที่ระดับความเขมขนตางกัน  

นําสารสกัดที่ใหผลดีที่สดุจากการทดสอบ agar well diffusion มาเจือจางให

ไดความเขมขน 20%, 40%, 80% ดวยนํ้ากลั่นฆาเช้ือ และสารสกัด 100% (ไมเจือจาง) เพื่อใชผสม

กับอาหาร tryptic soy broth + 1% NaCl (TSB-salt) ที่เตรียมเขมขน 2 เทา จะไดอาหารเลี้ยงเช้ือ

ที่มีความเขมขนของสารสกัดใบชาเทากับ 10%, 20%, 40% และ 50% ตามลําดับ  

เตรียมเช้ือ V. parahaemolyticus ใหมีปริมาณเช้ือ 104 CFU/mL (เตรียม 

serial dilution จากเช้ือ 109 CFU/mL) เติมลงในอาหาร TSB-salt ที่มีความเขมขนของสารสกัดใบ

ชาแตกตางกัน ใหมีปริมาณเช้ือเทากับ 104 CFU/mL จากน้ันนําไปบมที่ 37oC และทําการเก็บ
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ตัวอยางเช้ือมา 1 มล. เมื่อครบเวลา 2, 4 และ 8 ชม. มาเจือจางดวย phosphate buffered saline 

(PBS) จากน้ันวัดคา Optical density (O.D.) ดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 

620 นาโนเมตร (Xi et al. 2012) เพื่อตรวจสอบการเจริญของเช้ือในระดับความเขมขนของสารสกัด

ใบชาที่แตกตางกัน ในชวงระยะเวลา 2 - 8 ชม. 

 

2.5 การทดสอบประสิท ธิภาพสารสกัดจาก ใบชา เ ขียวในการ ยับ ย้ั ง เ ช้ือ  V. 

parahaemolyticus ในกุงขาวแวนนาไม  

 

2.5.1 การทดสอบผลของสารสกัดใบชาตออัตราการรอดตายของกุงขาว  

เตรียมกุงขาวแวนนาไมระยะโพสตลาวา 19 (P19) สําหรับการทดสอบ

ประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือ 3 กลุม คือ  

กลุมทดลองที่ 1 กลุมควบคุม    

กลุมทดลองที่ 2 ใชสารสกัดใบชาเขียวโดยการแชในอัตราสวน 1,000 ppm  

กลุมทดลองที่ 3 ใชสารสกัดใบชาเขียวผสมอาหาร โดยการพนสารสกัดใบชาเขียวในอัตรา 

100 มล. ตออาหารกุง 1 กิโลกรัม ผึ่งลมใหแหง จากน้ันเคลือบอาหารดวยไคโตซาน 20 มล. ที่ผสมกับ

นํ้า 200 มล./อาหารกุง 1 กิโลกรัม ผึ่งลมใหแหงและเก็บไวสําหรับเลี้ยงกุงทดลอง  

ทําการทดลอง 4 ซ้ํา โดยในแตละกลุมทดลอง ปลอยกุงทดลองในตูกระจกปริมาตรนํ้า 15 

ลิตร จํานวน 40 ตัว (อัตรา 2.7 ตัวตอลิตร) เตรียมนํ้าเค็มโดยใชเกลือทะเลเทียมใหไดความความเค็ม 

15 ppt ใหอากาศตลอดเวลา และพักกุงใหปรับตัว 24 ชม. จากน้ันเติมเช้ือ V. parahaemolyticus 

ในตูทดลองใหมีปริมาณเช้ือประมาณ 104 CFU/mL และปลอยใหกุงทดลองสัมผัสเช้ือเปนระยะ

เวลานาน 24 ชม. ในระหวางน้ีใหอาหารปกติในทุกชุดการทดลอง 

เมื่อครบระยะเวลา 24 ช่ัวโมงแลว จึงเริ่มใหอาหารทดลอง โดยกลุมที่ 1 และ 2 ใหกินอาหาร

ปกติ กลุมทดลองที่ 2 มีการเติมสารสกัดใบชาในนํ้าอัตรา 15 มล. ตอนํ้า 15 ลิตร (1,000 ppm) สวน

กลุมทดลองที่ 3 ใหกินอาหารผสมสารสกัดจากใบชาเขียว ใหอาหารวันละ 3 ครั้ง ดูดตะกอนและ

เปลี่ยนถายนํ้าประมาณ 10% ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ในกลุมทดลองที่ 2 เติมสารสกัดจากใบชาในอัตรา 

10% ของปริมาณเริ่มตนทุกวันหลังเปลี่ยนถายนํ้า บันทึกการตายของกุงทดลองในแตละตู เลี้ยงกุง

ทดลองเปนระยะเวลานาน 15 วัน บันทึกจํานวนกุงที่รอดตายและคํานวณอัตราการรอด  

 

2.5.2 การตรวจสอบผลของสารสกัดจากใบชาเขียวตอการยับย้ังเ ช้ือ V. 

parahaemolyticus ในกุงขาวแวนนาไม 
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ปลอยกุงทดลองในถังปริมาตรนํ้า 10 ลิตร จํานวน 30 ตัว เตรียมนํ้าเค็มโดยใชเกลือทะเล

เทียม ใหไดความความเค็ม 15 ppt และใหอากาศตลอดเวลา และเติมเช้ือ V. parahaemolyticus 

ในถังทดลองใหมีปริมาณเช้ือประมาณ 106 CFU/mL และปลอยใหกุงทดลองสัมผัสเช้ือเปนระยะ

เวลานาน 24 ชม. โดยใหอาหารปกติในทุกชุดการทดลอง เมื่อครบระยะเวลา 24 ช่ัวโมงแลว จึงเริ่มให

อาหารทดลอง โดยกลุมที่ 1 และ 2 ใหกินอาหารปกติ โดยกลุมที่ 2 มีการเติมสารสกัดใบชาในนํ้า

อัตรา 1,000 ppm สวนกลุมทดลองที่ 3 ใหกินอาหารผสมสารสกัดจากใบชาเขียว ใหอาหารวันละ 3 

ครั้ง ดูดตะกอนและเปลี่ยนถายนํ้าประมาณ 10% ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ในกลุมทดลองที่ 2 เติมสาร

สกัดจากใบชาในอัตรา 10% ของปริมาณเริ่มตนวันเวนวันหลังเปลี่ยนถายนํ้า เลี้ยงกุงทดลองเปนระยะ

เวลานาน 5 วัน  

เมื่อครบระยะเวลาการทดลอง 5 วัน ตรวจนับปริมาณเช้ือ Vibrio sp. โดยสุมตัวอยางกุงชุด

การทดลองละ 5 ตัว โดยตัดสวนหัวของกุงมา จากน้ันนํามาลางดวยนํ้าสะอาดช่ังนํ้าหนัก 0.1 กรัม บด

ในหลอด micro centrifuge ขนาด 1.5 มล. และเจือจางดวยวิธี serial ten-fold dilution จากน้ัน

ทําการเจือจางเช้ือแบคทีเรียครั้งละ 10 เทา จนถึง 10-3 แลวนําไปทดสอบโดยวิธี plate count ใน

อาหาร thiosulfate-citrate bile salts-sucrose agar (TCBS) โดยบมเช้ือที่ 37oC นาน 24 ชม. นับ

จํานวนโคโลนี รายงานผลเปน CFU/mL  

 

2.6 การวิเคราะหขอมูล   

ทําการวิเคราะหขอมูลขนาดของเสนผานศูนยกลางของ clear zone และอัตรารอดตาย

ของกุงทดลองโดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 

3. สถานท่ีทําการวิจัย ทดลอง หรือเก็บขอมูล 

- หองปฏิบัติการ wet lab ดานหลังตึกปฏิบัติการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

- หองปฏิบัติการจุลนิพนธ ตึกปฏิบัติการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยศิลากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

1. การตรวจสอบเชื้อ Vibrio parahaemolyticus โดยวิธี PCR 

 เมื่อนําเช้ือ V. parahaemolyticus มาสกัดดีเอ็นเอ และเตรียมปฏิกิริยาพีซีอารโดยใชไพร

เมอรที่ จํ า เพาะกับ ยีน irgB ของ เ ช้ือ V. parahaemolyticus คือ  irgB-F 5’-

CGATACACACCACGATCCAG-3’ และ irgB-R 5’-ATACGGCCGGGGTGATGTTTCT-3’ ได

ผลิตภัณฑพีซีอาร ขนาด 369 คูเบส (ภาพที่ 2) แสดงวาเช้ือวิบริโอที่ใชในการทดลองเปนเช้ือ V. 

parahaemolyticus จึงสามารถนําไปใชในการทดลองตอไป 

 

 
 

ภาพท่ี 2 : ขนาดของผลผลิต PCR ของยีน irgB ของเช้ือ V. parahaemolyticus มีขนาด 369 คูเบส 

 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใบชาเขียวในการยังยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ V. 

parahaemolyticus  

 

2.1 การทดสอบ antibacterial activity ของสารสกัดดวยวิธีการตางกันโดยวิธี agar well 

diffusion 

จากการทดลองพบวาสารสกัดใบชาเขียวที่ไดจากการสกัดทั้ง 3 วิธี คือ การตมชาเขียว 

10 นาที  การแชชาเ ขียว 15 นาที  และการแชชาเ ขียว 30 นาที สามารถยับ ย้ัง เ ช้ือ  V. 

parahaemolyticus ได โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของ clear zone เทากับ 16.4, 14.4 

และ 15.7 มม. ตามลําดับ ดังภาพที่ 3 และในผลตารางที่ 1 ซึ่งขนาดเสนผานศูนยกลางของ clear 
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zone ของสารที่สกัดวิธีการตางกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  ผลการทดลองในครั้งน้ี

สอดคลองกับรายงานการศึกษาของอัญชลีและจิราพร (2550) ที่ทําการทดสอบประสิทธิภาพของสาร

สกัดสมุนไพรไทยในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียกอโรคในกุงกามกราม พบวาชาเขียวญี่ปุนที่สกัดดวย

เอธานอล 50% มีฤทธ์ิยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือ V. parahaemolyticus เทากับ 15.76 มม. 

แสดงวาชาเขียวสามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือ V. parahaemolyticus ได ทั้งน้ีวิธีการสกัด

ดวยการตม การแช และการสกัดดวยเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเช้ือ V. 

parahaemolyticus ไดใกลเคียงกัน ดังน้ันจึงสามารถใชวิธีการสกัดดวยนํ้าแทนการใชเอทานอลได  

 

 
 

ภาพท่ี 3 : ขนาดเสนผานศูนยกลางของสารสกัดใบชาดวยวิธีการตางกัน โดยให 1 คือ การตม 10 

นาที, 2 คือ การแช 15 นาที และ 3 คือ การแช 30 นาที 

 

ตารางท่ี 1 ขนาดเสนผานศูนยกลางดวยสารสกัดใบชาตางกัน 3 วิธ ี

 

วิธีการสกัด ขนาดเสนผานศูนยกลาง (มม.) 

ตม 10 นาท ี 16.4±1.15 

แช 15 นาท ี 14.4±1.15 

แช 30 นาท ี 15.7±1.15 
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2.2 การทดสอบ antibacterial activity ของสารที่ระดับความเขมขนตางกัน 

จากการทดสอบการเจริญของเช้ือ V. parahaemolyticus ใน TSB-salt ซึ่งมีสารสกัด

ใบชา 10%, 20%, 40% และ 50% ที่มีการเติมเช้ือลงไป 104 CFU/mL พบวาเมื่อครบเวลา 2 ชม.  

มีคาความทึบแสง (O.D.) เทากับ 0.856, 0.626, 0.596 และ 0.426 ตามลําดับ เมื่อครบเวลา 4 ชม. 

มีคา O.D. เทากับ 0.523, 0.412, 0.236 และ 0.103 ตามลําดับ และเมื่อครบเวลา 8 ชม. มีคา O.D. 

เทากับ 0.302, 0.265, 0.116 และ 0.054 ตามลําดับ พบวาที่ความเขมขน 50% ในช่ัวโมงที่ 8 มีคา 

O.D. เทากับ 0.054 ดังตารางที่ 2 ซึ่งเห็นไดวามีความขุนของเช้ือนอยกวาความเขมขนอื่นในช่ัวโมงที่ 

2 และ 4 สอดคลองกับการทดลองของ Xi et al (2010) ศึกษาผลของสารสกัดจากชาเขียวในการลด

การเจริญของเช้ือ V. parahaemolyticus เพื่อยืดอายุการเก็บ (shelf life) ของหอยนางรม 

(Crassostrea gigas) ซึ่งทดลองที่ความเขมขนของสารสกัดชาเขียวตางกันโดยวิธีการตม โดยแบงเปน 

2 ความเขมขนคือที่ 4% และ 5% พบวาที่ความเขมขนที่ 5% ในช่ัวโมงที่ 2 ไมสามารถตรวจพบเช้ือ 

V. parahaemolyticus และที่ 4% ในช่ัวโมงที่ 4 ไมสามารถตรวจพบเช้ือ V. parahaemolyticus 

แสดงใหเห็นวาที่ความเขมขนของชาเขียวมากจะสามารถยับย้ังเช้ือไดดีกวา 

 

ตารางท่ี 2 คา Optical density (O.D.) ที่ระดับความเขมขนของสารสกัดตางกันเมื่อเวลา 2, 4 และ 

8 ชม. 

 

ความเขมขน  คา Optical Density (O.D.) 

 2 ชม. 4 ชม. 8 ชม. 

10% 0.856 0.523 0.302 

20% 0.626 0.412 0.265 

40% 0.596 0.236 0.116 

50% 0.426 0.103 0.054 

  

3. การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากใบชาเขียวในการยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus ใน

กุงขาวแวนนาไม 

 

 3.1 ผลของสารสกัดใบชาตออัตราการรอดตายของกุงขาว 

ผลการศึกษาอัตราการรอดตายของกุงทดลองที่ไดรับเช้ือในปริมาณ 104 CFU/mL ซึ่ง

ไดรับสารสกัดใบชาในกลุมการทดลองตางกัน คือ กลุมทดลองที่ 1 ควบคุม กลุมทดลองที่ 2 แชสาร

สกัดจากใบชาเขียว 1,000 ppm และกลุมทดลองที่ 3 ใหกินอาหารผสมสารสกัดจากใบชาเขียว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

พบวาอัตราการรอดตายเมื่อเลี้ยงครบเวลา 15 วัน มีคาเทากับ 70.00±2.04%, 80.00±5.40% และ 

79.38±2.39% ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 ซึ่งกลุมการทดลองที่ 1 มีความแตกตางกับกลุมการทดลองที่ 

2 และ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  

 

ตารางท่ี 3 อัตราการรอดตายของกุงขาวแวนนาไมทีไ่ดรับเช้ือ V. parahaemolyticus เมื่อเลี้ยงครบ

เปนเวลา 15 วัน 

 

กลุมทดลอง อัตราการรอดตาย (%) 

กลุมควบคุม 70.00±2.04a 

แชชาใบชาเขียว 1,000 ppm 80.00±5.40b 

อาหารผสมสารสกัดชาเขียว 79.38±2.39b  

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 

3.2 ผลของสารสกัดจากใบชาเขียวตอการยับย้ังเช้ือ V. parahaemolyticus ในกุงขาวแวน

นาไม  

หลังจากเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม ที่ทําใหติดเช้ือ V. parahaemolyticus มีปริมาณเช้ือที่ 

106 CFU/mL นํามาตรวจเช้ือ Vibrio sp. โดยวิธี spread plate  หลังจากไดรับเช้ือ 5 วัน โดยกลุม

การทดลองแรกชุดควบคุม กลุมการทดลองที่ 2 แชชาเขียว 1,000 ppm และกลุมการทดลองที่ 3 

อาหารผสมสารสกัดชาเขียว มีปริมาณเช้ือวิบริโอสีเขียว เทากับ 2.3x105, 0.8 x105 และ 1.9 x105 

ตามลําดับ เช้ือวิบริโอสีเหลือง เทากับ 4.1 x105 ,1.5x105 และ 2.7x105  ตามลําดับ และปริมาณเช้ือ

วิบริโอรวม เทากับ 6.4x105, 2.3x105 และ 4.6x105 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4 และพบวาอัตราการ

รอดตายของกุงในกลุมการทดลองที่ 1, 2 และ 3 เทากับ 26.67, 50.00 และ 46.67% ตามลําดับ ดัง

ตารางที่ 5 จะเห็นไดวาในกลุมการทดลองที่ 2 และ 3 มีปริมาณเช้ือวิบริโอนอยกวากลุมควบคุม แต

กลุมการทดลองที่ 2 โดยการแชใบชาน้ันมีปริมาณวิบริโอที่นอยกวากลุมการทดลองที่ 3 เพราะการแช

ทําใหกุงสามารถรับสารสกัดไดโดยตรง ในขณะที่กุงที่ติดเช้ือกินอาหารไดนอยหรือไมกินอาหารเลยจึง

ทําใหไมไดผลเทาที่ควร  
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ตารางท่ี 4 จํานวนเช้ือ Vibrio sp. ในตับกุงทดลองหลังจากที่ไดรับเช้ือ V. parahaemolyticus ใน

ปริมาณ 106 CFU/mL เปนระยะเวลานาน 5 วัน  

 

กลุมการทดลอง ปริมาณเช้ือ (CFU/mL) 

โคโลนีสเีขียว โคโลนีสเีหลือง จํานวนรวม 

กลุมควบคุม 2.3x105 4.1 x105 6.4 x105 

แชชาเขียว 1,000 ppm 0.8x105 1.5 x105 2.3 x105 

อาหารผสมสารสกัดชาเขียว 1.9 x105 2.7 x105 4.6 x105 

 

ตารางท่ี 5 อัตราการรอดตายของกุงขาวแวนนาไมที่ไดรับเช้ือ V. parahaemolyticus เมื่อเลี้ยงครบ

เปนเวลา 5 วัน 

 

กลุมทดลอง อัตราการรอดตาย (%) 

กลุมควบคุม 26.67 

แชชาใบชาเขียว 1,000 ppm 50.00 

อาหารผสมสารสกัดชาเขียว 46.67  
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สรุปผลการทดลอง 

 

 จากการศึกษาผลของสารสกัดจากใบชาเขียวตอการยับย้ังเช้ือ Vibrio parahaemolyticus 

ในอาหารเลี้ยงเช้ือและในกุงขาวระยะ P19 พบวาสารสกัดชาเขียวที่สกัดโดยวิธีการตมและการแช 

สามารถยับย้ังเช้ือ V. parahaemolyticus ในหองปฏิบัติการได โดยสารสกัดจากวิธีการตมและการ

แช 30 นาที ใหผลในการยับย้ังเช้ือไดใกลเคียงกัน อัตราการรอดตายของกุงทดลองที่ไดรับเช้ือและให

กินอาหารผสมสารสกัดใบชาเขียวหรือแชสารสกัดใบชาเขียว มีอัตรารอดสูงข้ึน และการตรวจสอบ

ปริมาณเช้ือ พบวาปริมาณเช้ือวิบริโอในตับหลังจากที่กุงทดลองไดรับเช้ือและไดรับอาหารที่ผสมสาร

สกัดจากใบชาเขียวหรือการแชเปนระยะเวลา 5 วัน มีจํานวนนอยกวากลุมควบคุม จึงสรุปไดวาสาร

สกัดจากใบชาเขียวมีประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือ V. parahaemolyticus 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 ควรมีการศึกษาวิธีการสกัดและตัวทําละลายที่เหมาะสม สําหรับสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร และควรมีการศึกษาการใชสารสกัดใบชาเขียวในสภาพการ

เลี้ยงจริง ทั้งการเลี้ยงในโรงเพาะฟกและอนุบาลลูกกุง และการเลี้ยงในบอดิน เน่ืองจากในสภาพการ

เลี้ยงจริงน้ันมีปจจัยทางสภาพแวดลอมหลายประการที่สงผลตอตัวกุงที่ผูเลี้ยงไมสามารถควบคุมได

เหมือนในการทดลอง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับวิธีการใชสารสกัดใบชาเพื่อการปองกันและ

รักษาโรคติดเช้ือวิบริโอใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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ภาคผนวก ก 

 

การวิเคราะหความแปรปรวน 

ตารางภาคผนวกท่ี 1 ผลการวิเคราะหทางสถิติขนาดของ clear zone ในอาหารเลี้ยงเช้ือที่ใชสาร

สกัดใบชาดวยวิธีสกัดที่แตกตางกัน  

 

Source DF SS MS F Value Pr >F 

Treatment 2 6.22 3.11 2.33 <0.178ns 

Error 6 8.00 1.33   

Corrected Total 8 14.22   

CV (%) = 7.47 

หมายเหตุ ns หมายถึงไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 2 ผลการวิเคราะหทางสถิติอัตราการรอดตายของกุงขาวแวนนาไมที่ทําใหติดเช้ือ

V. parahaemolyticus เมื่อเลี้ยงครบเปนเวลา 15 วัน 

 

Source DF SS MS F Value Pr >F 

Treatment 2 251.042 125.521 9.64 <0.0058** 

Error 9 117.188 13.021   

Corrected Total 11 368.229    

CV (%) = 4.72 

หมายเหตุ * มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) 
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ภาคผนวก ข. 

 

 
 

ภาพภาคผนวกท่ี 1 : ลักษณะโคโลนีของเช้ือ Vibrio parahaemolyticus 

 

 
 

ภาพภาคผนวกท่ี 2 : อาหาร tryptic soy agar + 1% NaCl (TSA-salt) 
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ภาพภาคผนวกท่ี 3 : อาหาร thiosulfate-citrate bile salts-sucrose agar (TCBS) 

 

 
 

ภาพภาคผนวกท่ี 4 : Spectrophotometer 
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ภาพภาคผนวกท่ี 5 : Autoclave 

 

 
 

ภาพภาคผนวกท่ี 6 : ตูเลี้ยงกุงทดลอง 
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ภาพภาคผนวกท่ี 7 : ไคโตรซานเคลือบอาหารกุง 

 

 
 

ภาพภาคผนวกท่ี 8 : การตมใบชา 
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ภาพภาคผนวกท่ี 9 : ลักษณะใบชา 

 

 
 

ภาพภาคผนวกท่ี 10 : กลองใบชา 
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