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บทคัดย่อ 
 

 ศึกษาผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้ง 3 ชนิด คือ เปลือกกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei) เปลือกกุ้งกุลาด า (Penaeus monodon) และเปลือกกุ้งก้ามกราม 
(Macrobrachium rosenbergii) ต่อการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus, Escherichia coli 
และ Pseudomonas aeruginosa โดยน าเปลือกกุ้งทั้ง 3 ชนิดมาผลิตไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วย
วิธีการใช้กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น จากนั้นตรวจสอบความเป็นไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยการท า 
Thin-layer chromatography (TLC) พบว่าเกิดลักษณะของโอลิโกแซคคาไรด์ และน าไคโตโอลิโก
แซคคาไรด์ที่ได้มาทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ระดับความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ 
0%, 0.001%, 0.005%, 0.05% และ 0.5% (w/v) ตามล าดับ พบว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จาก
เปลือกกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามสามารถยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus ได้ดีที่สุดที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.5% (w/v) คือ  61.75% และ 89.40% ตามล าดับ ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือก
กุ้งกุลาด าสามารถยับยั้งเชื้อ E. coli และ V. parahaemolyticus ได้ใกล้เคียงกันคือ 34.33% และ 
36.87% ตามล าดับ และพบว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งทั้ง 3 ชนิด สามารถยับยั้งเชื้อ E. 
coli และ P. aeruginosa ได้ต่ ากว่า 50% 
 
ค าส าคัญ : ไคโตโอลิโกแซคคาร์ไรด์, เปลือกกุ้ง, Vibrio parahaemolyticus, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa   
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Abstract 
 The aim of this study was to investigate the antibacterial effect of chito-
oligosaccharides (COS) prepared from three shrimp shells that were Pacific white 
shrimp shells (Litopenaeus vannamei ; COS1), Giant tiger prawn shells (Penaeus 
monodon ; COS2) and Giant freshwater prawn shells (Macrobrachium rosenbergii ; 
COS3). Preparetion of COSs from shrimp shells was hydrolysis with concentrated 
hydrochloric (37%). Test COSs by Thin-layer chromatography (TLC), show 
oligosaccharides trait. The final COS concentration of 0%, 0.001%, 0.005%, 0.05% and 
0.5% (w/v) were used to study that was examined as the inhibitory effect against the 
growth of three bacteria: Vibrio parahaemolyticus, Escherichia coli and Pseudomonas 
aeruginosa. The result showed that at 0.5% of COS1 and COS3 presented a highest 
inhibitory effect against the growth of V. parahaemolyticus that were 61.75% and 
89.40%, respectively whereas COS2 inhibited similarity growth of E. coli and V. 
parahaemolyticus (34.44% and 36.87% respectively). However, all COSs exhibited a 
bactericidal effect on all bacteria tested but E. coli and P. aeruginosa were inhibited 
lower than 50% . 
 
Keywords: Chito-oligosaccharide, shrimp shells, Vibrio parahaemolyticus, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa 
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กุ้งเป็นอุตสาหกรรมส่งออกหลักที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากการส่งออกกุ้ง
ต้ังแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2556 มีปริมาณ 185,507.14 ตัน (สมาคมแช่เยือกแข็งไทย , 
2557) ท าให้ส่วนเหลือทิ้งที่เป็นเปลือก หัว และหางกุ้งมีปริมาณมากในแต่ละปี โดยน้ าหนักส่วนเหลือ
ทิ้งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของน้ าหนักกุ้ง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม และเป็นภาระ
ในการก าจัดเป็นอย่างยิ่ง (กรมประมง, 2554) การน าเปลือกกุ้งมาใช้ประโยชน์ โดยน าไปแปรรูปเป็น
ไคโตซานและอนุพันธ์ของไคโตซาน เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าของเหลือจาก
อุตสาหกรรมกุ้งได้ดี (สมาพร และคณะ, ม.ป.ป.) ไคติน ไคโตซาน และไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในอาหาร เครื่องส าอาง เวชภัณฑ์ การเกษตร  สิ่งแวดล้อม การบ าบัดน้ าเสีย 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและกระดาษ และด้านการแพทย์ เป็นต้น (Kim and Rajapakse, 2005; สมาพร 
และคณะ, ม.ป.ป.) ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในด้านต่างๆ 
มากมาย เช่น การกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช การเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ สารต้านมะเร็ง 
และสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (พรศิริ และมณฑารพ, 2556) 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบความสามารถของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ที่ได้จากเปลือก
กุ้งทั้งสามชนิด คือ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม และกุ้งกุลาด า ในการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus 
ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคตายด่วนในกุ้ง (Shrimp Early Mortality Syndrome: EMS), 
Escherichia coli ที่ เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงในคน  และ Pseudomonas aeruginosa ที่
ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นสาเหตุอันดับสองที่ท าให้เกิดโรคปอดบวม และยังเป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดโรคแผลตามล าตัวในปลาอีกด้วย ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตได้จากเปลือกกุ้ง
ชนิดใดให้ผลในการยับยั้งเชื้อได้ดีที่สุด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือกสรรวัตถุดิบ มาใช้ในการผลิตไค-
โตโอลิโกแซคคาไรด์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะของเปลือกกุ้ง ไคโตซาน และไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งทั้ง 3 ชนิด 
2. เพ่ือศึกษาผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 
3. เพ่ือศึกษาผลการเปรียบเทียบไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งทั้งสามชนิดต่อการยับยั้งเชื้อ 
แบคทีเรีย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 ทราบถึงความแตกต่างของลักษณะของเปลือกกุ้ง ไคโตซาน และไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จาก
เปลือกกุ้งทั้ง 3 ชนิด และไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตจากเปลือกกุ้งชนิดใด มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus, E. coli และ P. aeruginosa ได้ดีที่สุด และเป็นการน าวัสดุเหลือ
ทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ตรวจเอกสาร 
 

1. กุ้ง (Shrimp) 
 กุ้ง จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์น้ า หายใจด้วยเหงือก ล าตัวยาว แบนหรือ
กลม แบ่งเป็นปล้องๆ กุ้งมีทั้งในน้ าจืดและน้ าเค็ม องค์ประกอบหลักของเปลือกกุ้งส่วนใหญ่มากกว่า 
75% เป็นไคติน ส่วนที่เหลือจะเป็นพวกแร่ธาตุ เกลือ โปรตีน และไขมัน (นิรนาม, 2557) 
  
 1.1 กุ้ งก้ ามกราม  ห รือ  กุ้ งน าง กุ้ งแห  กุ้ งแม่ น้ า  กุ้ งห ลวง มี ชื่ อ วิท ยาศาสตร์ว่ า 
Macrobrachium rosenbergii มีชื่อสามัญว่า Giant Fershwater Prawn  
  1.1.1 ลักษณะโดยทั่วไป กุ้งก้ามกรามจะมีเปลือกหุ้มล าตัวสีน้ าเงินอมฟ้า ล าตัว
แบ่งเป็นปล้องๆ ทั้งหมด 6 ปล้อง มีขาว่ายน้ า 5 คู่ กรีมีลักษณะโค้งขึ้นเป็นหนามหยักคล้ายฟันเลื่อย 
มีขาเดิน 5 คู่ โดยส่วนปลายของขาคู่ที่ 1 และ 2 มีลักษณะเป็นก้าม คู่ที่ 1 ใช้ในการป้อนอาหารเข้า
ปากและท าความสะอาดร่างกาย และคู่ที่ 2 มีขนาดยาวและใหญ่กว่าใช้ป้องกันศัตรู 
  1.1.2 แหล่งที่อยู่อาศัย พบตามแหล่งน้ าจืดทั่วไปที่มีทางน้ าไหลติดต่อกับทะเล 
ประเทศไทยพบกุ้งก้ามกรามแพร่กระจายอยู่ทั่วไป ในภาคกลางพบมากในแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าแม่
กลอง แม่น้ าท่าจีนและแม่น้ าบางประกง ภาคใต้พบในแม่น้ าหลังสวน แม่น้ าตาปี แม่น้ ากระบุรีและ
ทะเลสาบสงขลา และภาคเหนือพบในแม่น้ าสบเมย (ชูศักดิ์, 2542) 
  
 1.2 กุ้งขาวแวนนาไม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Litopenaeus vannamei หรือ Penaeus 
vannamei มีชื่อสามัญ Pacific white shrimp  
  1.2.1 ลักษณะโดยทั่วไป บริเวณกรีด้านบนจะหยักและถี่ปลายตรงกรีไม่งอนขึ้น ฟัน
กรีด้านบนมี 8 ซี่ และด้านล่างมี 2 ซี่ กรีมีความยาวเกินกว่าลูกตาไม่มาก ล าตัวขาวใส ขาสีขาว หางสี
แดง บริเวณปลายหางมีสีแดงเข้ม มีรายงานว่าเมื่อเจริญเติบโตสูงสุดจะมีความยาวประมาณ 9 นิ้ว  
  1.2.2 แหล่งที่อยู่อาศัย เป็นกุ้งพ้ืนเมืองในทวีปอเมริกาใต้ พบทั่วไปตามบริเวณ
ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก พบในอุณหภูมิน้ าเฉลี่ยสูงกว่า 22 องศาเซลเซียส กุ้งชนิดนี้อาศัย
อยู่ตามแนวชายฝั่ง จนถึงบริเวณท่ีมีความลึก 72 เมตร (ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, 2557) 
  
 1.3 กุ้งกุลาด า หรือ กุ้งกุลา กุ้ งกะลา กุ้งเสือ กุ้งเสือด า กุ้งลาย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Penaeus monodon มีชื่อสามัญ Giant tiger prawn 
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  1.3.1 ลักษณะทั่วไป เป็นกุ้งทะเล ล าตัวสีแดงอมน้ าตาลถึงน้ าตาลเข้ม มีลายพาด
ขวางที่หลังประมาณ 9 ลายและสีออกน้ าตาล เข้มข้างแถบสีขาว ด้านบนของกรีมีฟัน 7 ถึง 8 ซี่ 
ด้านล่างมี 3 ซี่  สันกรียาวเกือบถึงคาราเปสมีสันตับ (Hepatic Crest)  ยาวตรงขนานไปกับล าตัว 
หนวดยาวไม่มีลายชัดเจน ขาเดินมีสีแดงปนด า ขาว่ายน้ ามีสีน้ าตาลปนน้ าเงิน โคนสีขาว ขาเดินคู่ท่ีห้า
ไม่มี exopod ขนาดความยาวประมาณ18 ถึง 25 เซนติเมตร 
  1.3.2 แหล่งที่อยู่อาศัย พบแพร่กระจายทั่วไปในเขต Indo-west Pacific ตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถานถึงประเทศญี่ปุ่น หมู่เกาะ
มาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย นิวกีนีถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย ออสเตรเลียถึงตอนเหนือของอ่าว
มอริตัน ประเทศควีนสแลนด์ และประเทศไทย (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2557) 
  
 1.4 ขบวนการลอกคราบของกุ้ง 
 ขบวนการลอกคราบของกุ้งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุกุ้ง ปริมาณสารอาหาร
ที่จ าเป็น ความสมบูรณ์ของแหล่งน้ าและตัวกุ้ง รวมทั้งผลกระทบเชิงลบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการกินอาหาร
ของกุ้ง ในช่วงระหว่างที่กุ้งลอกคราบจะมีความแตกต่างกันในแต่ระยะ ดั้งนี้ 
 ระยะก่อนการลอกคราบ (Premolt) ปลายระยะของการลอกคราบกุ้งจะไม่กินอาหาร จะ
สังเกตได้ว่ากุ้งเริ่มกินอาหารไม่หมดยอ แต่กุ้งจะดึงสารอาหารและพลังงานจากอาหารที่สะสมไว้ที่ตับ
มาใช้แทน การสร้างคราบใหม่ จะเริ่มสร้างไคตินจากอาหารที่สะสม ไกลโคเจนที่ถูกสะสมไว้จะลดลง 
เนื่องจากถูกน าไปสร้างไคตินเพ่ือให้พัฒนาไปเป็นเปลือกใหม่ ในระยะนี้จะพัฒนาเข้าสู่ระยะลอกคราบ
เร็วหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปริมาณสารอาหารที่สะสมอยู่ หากกุ้งได้รับสารอาหารและเปลี่ยนเป็นไคตินได้
มากก็จะลอกคราบได้เร็ว แต่ในกรณีเกิดปัญหากุ้งไม่กินอาหาร หรือสารอาหารไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยน
ให้อยู่ในรูปของไคติน ระยะเวลาในการลอกคราบก็จะยืดออกไป 3-5 วัน ระยะนี้ความต้องการ
ออกซิเจนของเซลล์จะเพ่ิมมากขึ้น จะมีการดูดซึมพวกแร่ธาตุและสารอินทรีย์ต่างๆ ที่สะสมอยู่ใน
เปลือกเก่ากลับเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านระบบเลือด ท าให้คราบเก่าอ่อนนุ่มลง 
 ระยะลอกคราบ (Intermolt) ในระยะนี้กุ้งจะหยุดการเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ จะเริ่มลดลง 
ปริมาณกลูโคส โปรตีน และไขมัน ในเลือดจะเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งการรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายก็จะ
เพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากกุ้งต้องใช้พลังงานมากในการลอกคราบ เมื่อลอกคราบเสร็จแล้วจะมีการดูดซึม
น้ าเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยดูดซึมจากกระแสเลือดและเนื้อเยื่อของร่างกาย ระยะนี้จะสั้น
มากเพราะเป็นระยะที่อันตรายที่สุดของวงจรชีวิต มักพบการสูญเสียกุ้งที่สารอาหารไม่เพียงพอ กุ้ง
ลอกคราบไม่ออก ลอกคราบติด เปลือกนิ่ม และมักกินกันเอง 
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 ระยะหลังการลอกคราบ (Postmolt) หลังจากการถอดคราบสมบูรณ์แล้ว การสะสม
แคลเซียมก็เริ่มต้นทันที เพื่อช่วยเร่งการแข็งตัวของเปลือก ระยะนี้จะมีการดึงน้ าเข้าสู่ร่างกายมากท่ีสุด 
เพ่ือเพ่ิมขนาดและน้ าหนักของร่างกาย เมื่อเปลือกเริ่มแข็งก็จะเริ่มมีการเคลื่อนไหว และเริ่มกินอาหาร
เพ่ิมข้ึน (นงนุช, 2550) 
 
2. ไคติน 
 เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติ โดยพบเป็นองค์ประกอบของเปลือกแข็งที่หุ้มเซลล์ของรา ยีสต์  และ
จุลินทรีย์หลายชนิดหรือพบเป็นโครงสร้างแข็งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจ าพวกแมลง กุ้ง ปู 
ปลาหมึก เป็นต้น ไคตินเป็นโพลิเมอร์สายยาวที่ประกอบขึ้นจากน้ าตาลหน่วยย่อย คือ N-acetyl-D-
glucosamine มาเรียงต่อกันเป็นสายลักษณะเป็นของแข็งละลายได้ในกรดอนินทรีย์ แต่ไม่ละลายใน
ด่างเจือจาง แอลกอฮอล์และตัวท าละลายอินทรีย์อ่ืนๆ (ประภัสสร, 2556) 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1: แสดงโครงสร้างทางเคมีของไคติน 
ที่มา : ประภัสสร (2556) 
  
 โครสร้างผลึกของไคตินแบ่งตามลักษณะการเรียงตัวของเส้นใยได้ 3 ลักษณะ คือ แอลฟาไค-

ติน (α–Chitin) มีการเรียงตัวของสายโมเลกุลสวนทางกัน (Ati-Parallel Chain Alignment) เรียงตัว

แน่นและมีความแข็งแรงสูง พบในเปลือกกุ้งและกระดองปู เบต้าไคติน (β–Chitin) มีการเรียงตัวของ
สายโมเลกุลในทิศทางเดียวกัน (Parallel Chain Alignment) เรียงตัวไม่แน่นมาก มีความไวต่อ

ปฏิกิริยาเคมี พบในแกนหมึก และแกมมาไคติน (γ-Chitin) เกิดจาการเรียงตัวสลับกันระหว่างอัลฟา
ไคตินและเบตาไคติน พบใน เห็ด รา และยีตส์ (ประภัสสร, 2556 ) 
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3. ไคโตซาน 
 ไคโตซาน คือ อนุพันธ์ของไคตินที่ตัดเอาหมู่ acetyl ของน้ าตาล N-acetyl-D-glucosamine 
(เรียกว่า deacetylation คือเปลี่ยนน้ าตาล N-acetyl-D-glucosamine เป็น glucosamine) ออก
ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และมีสมบัติละลายได้ในกรดอ่อน ไคโตซานเป็สารชีวภาพที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพ 
คือ ไม่เป็นพิษ สามารถย่อยสลายได้ ปัจจุบันมีการน าไคโตซานมาใช้ประโยชน์ เช่น ด้านการเกษตร 
การแพทย์ และอาหาร เป็นต้น (ประภัสสร, 2556 ) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างทางเคมีของไคโตซาน 
ที่มา : ประภัสสร (2556) 
  
 3.1 กระบวนการผลิตไคโตซาน กระบวนการผลิตไคโตซานมี 4 ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่ การ
ก าจัดเกลือแร่ การก าจัดโปรตีน การฟอกสี และการสกัดไคโตซาน (ภควรรณ, 2552) 
  3.1.1. การก าจัดเกลือแร่ เป็นขั้นตอนการสกัดเปลือกของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
โดยการน าวัตถุดิบมาท าปฏิกิริยากับกรดซึ่งโดยทั่วไปใช้กรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 1-8 เปอร์เซ็นต์ เป็น
เวลา 1-3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้สามารถใช้สารละลายชนิดอ่ืนๆ อีกเช่น กรดฟอร์มิก 90 
เปอร์เซ็นต์ กรดไฮโดรคลอริก (ที่ความเข้มข้น 22, 37 เปอร์เซ็นต์ หรือ 6 นอร์มอล)กรดอะซิติก 
กรดซัลฟูริก และกรดก ามะถัน ซึ่งขึ้นกับสภาวะต่างๆ ที่เหมาะสมท าให้เกลือแร่ถูกก าจัดออกไป การ
ก าจัดเกลือแร่จะท าได้สมบูรณ์เมื่อปริมาณของกรดสูงกว่าเกลือแร่ อย่างไรก็ตามการท าปฏิกิริยา
ดังกล่าวหากใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมง จะท าให้ไคตินแตกสลายได้ (ภควรรณ , 2552; ส านักหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) 
  3.1.2. การก าจัดโปรตีน เป็นขั้นตอนการแยกโปรตีนออกโดยน าส่วนหัว-เปลือกกุ้ง 
กระดองปู และแกนหมึก มาบดก่อนน ามาแยกเอาโปรตีนออก ขั้นตอนการแยกโปรตีนนี้ใช้สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1-10 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิประมาณ 65-100 องศาเซลเซียส 
นอกจากนี้ระยะเวลาในการท าปฏิกิริยา (reaction time) ขึ้นอยู่กับวิธีและสภาวะที่ใช้ในการสกัด
โปรตีน หากปล่อยให้กากเหล่านี้ท าปฏิกิริยานานเกินไปในสภาวะรุนแรงจะท าให้สายโซ่ของไคตินถูก
ตัด (depolymerization) และยังเกิดปฏิกิริยาการก าจัดหมู่อะซิธิลด้วย และหากน าวัตถุดิบมาแช่ใน
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สารละลายผสมระหว่างคลอโรฟอร์มและเมทานอล (2:1) ก่อนการแยกโปรตีนจะท าให้ปริมาณโปรตีน
ในไคตินลดลงถึง 0.5 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบว่า ขนาดของวัตถุดิบไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณโปรตีน
ในไคติน แต่จะมีผลต่อการเพ่ิมอัตราเร็วในการแยกโปรตีน ซึ่งหากลดขนาดของวัตถุดิบจะท าให้อัตรา
ในการแยกโปรตีนเร็วขึ้น ส าหรับสภาวะที่เหมาะสมในการแยกโปรตีนจากแกนหมึกคือ แช่แกนหมึก
ใน 1 โมลาร์ของโซเดียมไฮดรอกไซด์นาน 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งการแยกโปรตีนจากเปลือกปู
จ าเป็นจะต้องอยู่ในสภาวะที่ 60 องศาเซลเซียส (Stevens, 2002; ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) 
  3.1.3. การฟอกสี การผลิตไคตินจากขั้นตอนดังกล่าวไว้ข้างต้นนั้นพบว่า ไคตินที่ได้
มักจะยังคงมีสี ดังนั้นหากต้องการไคตินฟอกขาวจะต้องน าไคตินมาผ่านกระบวนการแยกสีโดยสารสี 
(pigment) ในไคตินสามารถก าจัดได้โดยการสกัดด้วยอะซิโตน คลอโรฟอร์ม เอธิลอะซิเตต สารผสม
ระหว่างเอทานอลและอีเทอร์ โดยปรกติท าการฟอกสีด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ หรือ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) ซึ่ง
สารฟอกสีเหล่านี้จะก าจัดสารสีในไคตินท าให้สายโซ่โมเลกุลสั้นลง (น้ าหนักโมเลกุลต่ าลง) (สุปราณี , 
2544) หลักการฟอกสีคือ น าเปลือกสัตว์ทะเลที่ก าจัดเกลือแร่และโปรตีนออกแล้วมาก าจัดสีด้วยการ
แช่ในเมทานอลและอะซิโตนหลายๆ ครั้ง ก่อนน าไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง ชั่งน้ าหนักสารแห้งที่ได้ โดยสารสุดท้ายที่ได้ในขั้นตอนนี้คือ ไคติน (ภควรรณ, 2552) 
  3.1.4. การสกัดไคโตซาน การสกัดไคโตซานเกิดจากปฏิกิริยาการก าจัดหมู่อะซิธิ
ลของไคตินหรือที่เรียกว่า ปฏิกิริยา deacetylationท าให้ เอน-อะซิธิลกลูโคซามีนซึ่งเป็นโมเลกุลเดี่ยว
ของไคตินถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคซามีน ดังนั้นจากไคตินจึงเปลี่ยนเป็นไคโตซาน ขั้นตอนการสกัดไคโต
ซานจากไคตินสามารถท าได้โดยการแช่ไคตินในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโปตัสเซียมไฮดร
อกไซด์เข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ท าให้
หมู่อะซิธิลบางส่วนหรือทั้ งหมดจะถูกดึงออกจากโพลิเมอร์ แล้วแต่กรรมวิธีที่ ใช้  ส าหรับใน
อุตสาหกรรมการผลิตไคโตซานนั้นต้องนาเปลือกกุ้งสดน้ าหนักถึง 100 กิโลกรัม มาผ่านขั้นตอนการ
สกัดเพ่ือให้ได้ไคโตซานเพียง 3-5 กิโลกรัมเท่านั้น (Hongpattarakere and Riyaphan, 2008 ; 
ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) 
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4.ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
 ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ คือ สายน้ าตาลที่เกิดจากการสลายพันธะของไคติน หรือ ไคโตซาน 
โดยการใช้กรดในการสลายพันธะ, ใช้วิธีการทางกายภาพสลายพันธะ และการใช้เอนไซม์ในกลุ่มไคติ
โนไลติค (Chitinolytic enzyme) เช่น ไคติเนส (chitinase) และ ไคโตซาเนส (Chitosanase) เป็น
ต้น  
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างทางเคมีของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
ที่มา : Gaurav et al. (2014) 
  
 เมื่อไม่นานมานี้ทางเภสัชกรรมได้ให้ความสนใจไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มากข้ึน เนื่องจาก เป็น
สารที่ไม่มีพิษ มีคุณสมบัติในการถูกละลายได้สูง และมีประสิทธิภาพในการดูดซึมได้มากกว่าไคโตซาน 
มีรายงานว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มีประโยชน์ต่อทางชีวภาพหลายอย่าง และยังส่งผลในการลด
คอเลสเตอรอลในเลือด ลดความดันโลหิตสูง ป้องกันการติดเชื้อ ควบคุมโรคข้ออักเสบ และปรับปรุง
การดูดซึมแคลเซียม เป็นต้น 
 
5. Vibrio parahaemolyticus 
 มีลักษณะเป็นโคโลนีสีเขียว แท่งสั้น (short rod) ติดสีแกรมลบ เคลื่อนที่ได้ สามารถเจริญได้
ทั้งในสภาพที่มีและไม่มีอากาศ ไม่สร้างสปอร์ มีแคปซูล เจริญได้ในระดับความเข้มข้นของเกลือตั้งแต่ 
1-8 เปอร์เซ็นต์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Broth (TSB) ที่มีค่า pH 
ระหว่าง 5-11 แต่ที่ 7.2 เหมาะที่สุดส าหรับการเจริญเติบโต เมื่ออยู่ในอาหารเหลว เคลื่อนที่ด้วย 
single polar flagellum แต่เมื่อเจริญในอาหารแข็งสามารถสร้าง peritrichous flagella เพ่ือใช้ใน
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การเคลื่อนที่ สามารถใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงาน สามารถสร้างเอนไซม์ catalase 
และ oxidase ได้ ไม่สามารถหมักน้ าตาล sucrose แต่หมักน้ าตาล glucose ให้กรดแต่ไม่ให้แก๊ส พบ
ทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลในน้ าทะเล ในตะกอนดิน เป็นสาเหตุในการก่อโรคอาหารเป็นพิษหรือ 
กระเพาะและล าไส้อักเสบ (ศรีวรรณา, ม.ป.ป.) และยังเป็นสาเหตุในการก่อโรคตายด่วนในกุ้งอีกด้วย 
 โรคตายด่วนในกุ้ง (Shrimp Early Mortality Syndrome: EMS) หรือเรียกอีกชื่อว่า กลุ่ม
อาการตับและตับ อ่อน เสื่ อมสภ าพอย่ างเฉี ยบพลัน  (Acute Hepatopancreatic Necrosis 
Syndrome: AHPNS) เป็นสาเหตุของการตายเป็นจ านวนมากของกุ้งในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ซึ่ง
ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งในหลายประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งประชาชน
ประมาณ 1 ล้านคน มีอาชีพหลักในการเลี้ยงกุ้งเพ่ือการด ารงชีพ ในปี 2554 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ผลิตกุ้งได้ประมาณ 3 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 13.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บ่อเลี้ยงกุ้งที่มีการติดโรค
ประสบกับปัญหาการตายของกุ้งเป็นปริมาณสูงมาก ในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโตของกุ้ง ซึ่ง
อัตราการตายของกุ้งในบางฟาร์ม อาจสูงถึง 100% ที่ผ่านมา สาเหตุการเกิดโรคนี้ได้สร้างความสับสน
แก่นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งท าให้การป้องกันและรักษา
โรคนี้เป็นไปด้วยความยากล าบาก แต่ในขณะนี้สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคได้แล้ว โดยพบว่า 
เกิดจากสายพันธุ์หนึ่งของเชื้อแบคทีเรียชนิดที่พบได้ทั่วไปในน้ ากร่อย บริเวณชายฝั่งทะเลทั่วโลก ซึ่งก็
คือ V. parahaemolyticus (กรมประมง, 2557) 
  
6. Escherichia coli 
 เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างเป็นแท่ง ไม่สร้างสปอร์ เจริญได้ทั้งที่มีออกซิเจนและไม่มี
ออกซิเจน เป็นแบคทีเรียที่จัดอยู่ในกลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform) ประเภท facal coliform ซึ่งเป็นโคลิ-
ฟอร์มที่พบในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น อีโคไลที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงในคน
สามารถจ าแนกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ตามลักษณะการก่อโรค ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยเชื้อE.coli สาย
พันธุ์ที่มีคุณสมบัติในการก่อโรคแตกต่างกัน สามารถสร้างสารพิษและปัจจัยในการก่อโรคแตกต่างกัน 
ซึ่งเชื้อจะก่อโรคได้เมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยการกินอาหารและน้ าที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป ได้แก่ 
 6.1 Enterotoxienic E. coli สายพันธุ์นี้ท าให้เกิดอาการท้องร่วงในทารก ในคนที่เดินทางไป
ต่างถ่ิน สร้างสารพิษเอนเทอโรท็อกซินที่ท าให้มีอาการท้องร่วงเป็นน้ าซาวข้าว คล้ายอหิวาตกโรค 
 6.2 Enteropathogenic E. coli สายพันธุ์นี้ท าให้เกิดอาการท้องร่วงรุนแรงในทารก สร้าง
สารพิษท่ีท าลายเซลล์คล้ายสารพิษชิกาจากเชื้อบิดซิเจลลา (Shiga like toxin) 
 6.3 Enteroinvasive E. coli สายพันธุ์นี้ท าให้เกิดอาการคล้ายบิดจากเชื้อซิเจลลา แต่มักไม่
เข้าสู่กระแสเลือด 
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 6.4 Enterohemorrhagic E. coli สายพันธุ์นี้ท าให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง อาจมี
เลือดปน อาเจียน สร้างสารพิษที่ท าลายเซลล์ ที่เรียกว่าสารพิษชิกา และสารพิษคล้ายชิกา ซึ่งเป็น
สารพิษจากเชื้อบิดซิเจลลา เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2558) 
 
7. Pseudomonas aeruginosa 
 เป็นแบคทีเรียรูปท่อน ย้อมติดสีแกรมลบ ลักษณะเด่นของเชื้อ คือ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นองุ่น 
เจริญได้ดีในอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ในที่มีออกซิเจน สามารถเคลื่อนที่ได้  โคโลนีจะมีลักษณะ
คล้ายเมือก เพราะมีความสามารถที่จะสร้างเมือกห่อหุ้มเซลล์ที่คล้ายแคปซูล มีการผลิตสารสีที่เรือง
แสงอัลตาไวโอเลตไพโอไซยานิน เป็นสารเม็ดสีเขียวน้ าเงิน อยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งจะสามารถสลาย
เม็ดเลือดแกะได้อย่างสมบูรณ์ (วารุณี, ม.ป.ป.) ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นสาเหตุอันดับ
สองที่ท าให้เกิดโรคปอดบวม (สถาบันที่ปรึกษาจัดการคดีการแพทย์, 2558) และยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้เกิดโรคแผลตามล าตัวในปลาอีกด้วย 
 โรคแผลตามล าตัว เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ เช่น Pseudomonas aeruginosa 
และ Aeromonas hydrophila โดยระยะเริ่มแรกปลามีอาการเกล็ดหลุดร่วง ส่วนบริเวณรอบๆเกล็ด
ที่หลุดออกนั้นเกล็ดจะตั้งขึ้น หรือดเกิดลักษณะ Dropsy คืออาการตัวบวมและเกล็ดตั้ง ถ้าเป็นปลาไม่
มีเกล็ด บริเวณนั้นจะบวมขึ้นและมีสีแดง ต่อมาผิวหนังจะเริ่มเปื่อยเป็นแผลลึกจนเห็นกล้ามเนื้อ โดย
แผลที่เกิดจะกระจายไปทั่วตัว และเป็นสาเหตุให้ปลาติดโรคเชื้อราแทรกซ้อนต่อไป ปลาที่มักพบบ่อย
ว่าเป็นโรคนี้ ได้แก่ ปลาดุก ปลาบู่ ปลาช่อน และปลาสวยงามต่างๆ aquatoyou (2558) 
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8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Cabrera และ Cutsem (2005) ศึกษาการเตรียมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ที่มีระดับของพอลิ
เมอร์สูงกว่า 6 ด้วยกรดหรือเอนไซม์ในการย่อยสลายของไคโตซานโดยน าไคโตซานมาย่อยด้วยกรด 
และ ย่อยด้วยเอนไซม์ ตกตะกอนด้วยเอทานอล พบว่า ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จ ากการย่อยด้วย
เอนไซม์ พบพอลิเมอร์ที่มีสายสั้นๆมากกว่า ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากการย่อยด้วยกรดที่พบโพลิ
เมอร์เริ่มที่ 16 โพลิเมอร์ และท าให้ monoacetylated ตกค้างมากกว่าวิธีเอนไซม์ 
 Wang et al. (2007) ศึ กษ าผลยั บ ยั้ งจุ ล ชี พ ขอ ง Chitooligosaccharides ผลิ ต โด ย 
Chitosanase จาก Pseudomonas CUY8 โดยเปรียบเทียบการยับยั้งของ chitooligosaccharides
กับ ไคโตซานและไคโตซานเนสที่มีผลต่อเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา พบว่า ปฏิกิริยาการต้านจุลชีพของ 
chito-oligosaccharidesที่ระดับ การ deacetylation (DD) และ polymerization (DP) ต่างกัน มี
ผลต่อเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราแต่ละชนิดปฏิกิริยาการต้านจุลชีพของ chito-oligosaccharides เพ่ิม
ขึ้นกับการเพ่ิมข้ึนของ DD แต่ลดลงกับการเพ่ิมข้ึนของ DP 
 Benhabiles et al. (2012) ศึกษาปฏิกิริยาการต้านแบคทีเรียของไคติน ไคโตซาน และ โอลิ
โกเมอร์ ที่ได้จากเศษเปลือกกุ้ง โดยใช้ไคติน ไคโตซาน และ โอลิโกเมอร์ ที่แยกได้จากเปลือกกุ้ง 
(Parapenaeuslongirostris) โดยใช้สารเคมี พบว่าไคติน ส่งผลต่อแบคทีเรียแกรมลบ Escherichia 
coli, Vibrio cholerae, Shigelladysenteriae, และ  Bacteroidesfragilis ไค โตซาน ส่ งผลต่ อ
แบคที เรียที่ ใช้ ท ดสอบทั้ งหมด  ยก เว้น  Salmonella typhimurium และ N-acetyl chito-
oligosaccharidesและ Chito-oligosaccharides ส่งผลต่อแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบทั้งหมด 
 Hyean-Woo et al. (2002) ทดสอบความเป็นพรีไบโอติกของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์โดยการ
ย่อยสลายโพลิเมอร์ไคโตซาน ด้วยเอนไซม์ ได้ศึกษาผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อการเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรีย ระดับของพอลิเมอ (DP) ของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ถูกก าหนดโดยมวลสาร 
MALDI-ToFและ ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ พบว่าจะประกอบด้วย dimer (33.6%), trimer (16.9%), 
tetramer (15.8%), pentamer (12.4%) , hexamer (8.3%), heptamer (7.1%) และ octamer 
(5.9%)ความเข้มข้นต่ าสุดที่ยับยั้ง (MIC) ของไคโตซานโพลิเมอร์ต่อต้านแบคทีเรียกรดแลคติกและ 
bifidobacteria ใต้ 0.31% แต่นี้จะน าไปใช้กับสองสายพันธุ์แบคทีเรียอ่ืน ๆ การทดสอบเติบโตใน
อาหาร MRS broth ที่มี 5% ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ การเจริญเติบโต
ของ bifidobacteria และแบคที เรียกรดแลกติคที่ ได้รับเมื่อเทียบกับ fructo-oligosaccharide 
(FOS)FOS พบว่ามีการเจริญ เติบโตของผลกระตุ้นเพียงสามสายพันธุ์  คือ Bifidobacterium 
bifidium, B. infantis และ Lactobacillus caseiอย่างไรก็ตาม ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์กระตุ้นการ
เจริญเติบโตของ Lactobacillus casei และ B. bifidium KCTC 3440 มากที่สุด ปริมาณของการ
เจริญเติบโตและอัตราการเจริญเติบโตที่เฉพาะเจาะจงของ B. Bifidium เพ่ิมขึ้นตามความเข้มข้นของ
ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ เวลาที่ต้องใช้ในการเติบโตสูงสุดก็จะลดลงประมาณ 25% ในอาหาร MRS 
broth เสริมด้วย 0.2-0.4% ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าไคโตโอลิโกแซคคา
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ไรด์มีผลต่อ bifidogenic มาก ทั้งการเจริญเติบโตและอัตราการเจริญเติบโตที่เฉพาะเจาะจงของ L. 
brevis ในอาหาร MRS broth เสริมด้วย 0.1% ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ เพ่ิมขึ้น 25% การศึกษาครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่า ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในล าไส้ และไคโตโอ
ลิโกแซคคาไรด์มีการใช้งานที่มีศักยภาพเป็น prebiotic 
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 
 
1.วัสดุ อุปกรณ์ 
  
 1.1วัสดุ อุปกรณ์ การสกัด Chitooligoseccharide 
  - เปลือกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 
  - เปลือกกุ้งกุลาด า (Penaeus monodon) 
  - เปลือกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 
  - เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) 
  - บีกเกอร์ (Beaker) 
  - เครื่องกวนสารให้ความร้อน (Hotplate stirrer) 
  - ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 
  - แท่งแก้วคนสาร (Glass stirring rod) 
  - กระดาษกรองเบอร์ 1 
  - กระบอกตวง 
  - ขวดรูปชมพู่ 
  - กรวยกรอง 
  - หลอด centrifuge 
  - เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
  - หลอดหยด (Dopper) 
  - สารเคมี 
   1. 1.5 M HCl 
   2. 37 % HCl 
   3. 2 M NaOH 
   4. 50% NaOH 
   5. Actone 
   6. Ethanol 95% 
   7. 0.315% NaOCl 
 1.2 วัสดุ อุปกรณ์ การท า Thin Layer Chromatography (TLC) 
  - TLC Silica gel 
  - TLC Tank 
  - ไมโครปิเปต 
  - ไดร์เป่าผม 
  - บีกเกอร์ (Beaker) 
  - กระบอกตวง 
  - เครื่องสเปรย์ 
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  - สารเคมี 
   1. n-propanol 
   2. Ammonium hydroxide 
   3. Ethanol 95% 
   4. H2SO4 
 
 1.3 วัสดุ อุปกรณ์ เพาะเชื้อ 
  - เชื้อแบคทีเรีย (ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสัตวศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการเกษตร) 
   1. Vibrio parahaemolyticus 
   2. Escherichia coli 
   3. Pseudomonas aeruginosa 
  - อาหารเลี้ยงเชื้อ  
   1. Thiosulfate citrate bile salt sucrose agar (TCBS) 
   2. Tryptic Soy Broth (TSB) 
   3. Nutrient broth (NB) 
   4. NaCl 
  - เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) 
  - Spectrophotometer 
  - ปิเปต 
  - จานเพาะเชื้อ (Petri dish) 
  - ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) 
  - หลอดเลี้ยงเชื้อ 
  - หลอด centrifuge 
  - เครื่องให้ความร้อน (Hot plate) 
  - ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow hood) 
  - ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 
 
2.วิธีการทดลอง 
 ทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ที่ได้จากเปลือกกุ้ง 3 ชนิด 
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus, E. coli, P. aeruginosa 
  
 2.1.การเตรียมไคตินและไคโตซาน (ดัดแปลงจาก Benhabiles et al., 2012) 
 น าเปลือกกุ้งที่ได้มาล้างท าความสะอาด แกะเอาเนื้อและอวัยวะภายในออกจากล าตัว ก้าม
และขาเดิน ให้สะอาด และต้มเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือเอาเศษเนื้อที่เหลือออก แล้วน าไปอบแห้งที่
อุณหภูมิ 160oC เมื่อแห้งแล้วน าไปปั่นด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 
 

  2.1.1. ก าจัดเกลือแร่ (Demineralization) 
  ชั่งเปลือกกุ้งทั้ง 3 ชนิด ที่บดแล้ว 1 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ ขนาด 50 มิลลิลิตร เติม 1.5 
M HCl 15 มิลลิลิตรแล้วน าไปตั้งบน Hotplate stirrer ที่อุณหภูมิห้อง 30 นาที กรองด้วยกระดาษ
กรองเบอร์ 1 แล้วล้างด้วยน้ ากลั่น 
  2.1.2. ก าจัดโปรตีน (Deproteinization) 
  เติม 2 M NaOH 20 มิลลิตร แล้วน าไปตั้งบน Hotplate stirrer ที่อุณหภูมิ 45oC 2 
ชั่วโมง กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วล้างด้วยน้ ากลั่น  
  2.1.3. ฟอกสี (Decolouration) 
  เติม Actone 10 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน 10 นาที กรองแล้วล้างด้วยน้ ากลั่น แล้ว
เติม 0.315% NaOCl 10 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน 5 นาที กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วล้างด้วย
น้ ากลั่นอบที่อุณหภูมิ 80oC ข้ามคืน แล้วน าไปสกัดไคโตซานต่อไป 
  2.1.4. สกัดไคโตซาน (Deacetylation) 
  ชั่งไคติน 1 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลตร เติม 50% NaOH 50 มิลิลิตร 
แล้วน าไปตั้งบน Hotplate stirrer ที่อุณหภูมิ 90oC 3 ชั่วโมง กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้ว
ล้างด้วยน้ ากลั่น และ 95% Ethanol อบที่อุณหภูมิ 80oC ข้ามคืน 
  
 2.2. การเตรียมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (ดัดแปลงวิธีจาก Cabrera and Cutsem, 2005) 
 ชั่งไคโตซาน 2 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 500 มิลิลิตร เติม 37 %HCl 100 มิลลิลิตร แล้ว
น าไปตั้ งบน Hotplate stirrer ที่ อุณหภูมิ  72oC 30 นาที กรองเอาแต่ส่วนใส ตกตะกอนด้วย 
Ethanol เย็น (1:9) น าไป Centrifuge ที่ 10,000 รอบ/นาที อุณหภูมิ 4oC ล้างด้วย Ethanol และ
น าไป Centrifuge อีกครั้งทิ้งไว้ให้แห้ง 
  
 2.3. การตรวจสอบไคโตโอลิโกแซคคาไรด์โดยวิธี Thin layer Chromatography (TLC) 
(ดัดแปลงจาก Cabrera and Cutsem, 2005) 
  2.3.1 เตรียม Mobile Phase 
  ใส่ n-propanol น้ ากลั่น และ Ammonium hydroxide (7:2:1) ลงใน TLC Tank 
ปิดฝา ทิ้งไว้ประมาณ 8 ชั่วโมง 
  2.3.2 เตรียม Stationary Phase 
  น า TLC Silica gel มา ก าหนดจุดที่จะหยดสารละลาย โดย 
  - จุดที่ 1 กลูโคส 
  - จุดที่ 2 สารละลายจากเปลือกกุ้งขาว 
  - จุดที่ 3 สารละลายจากเปลือกกุ้งกุลาด า 
  - จุดที่ 4 สารละลายจากเปลือกกุ้งก้ามกราม 
  แล้วละลายตัวอย่างด้วยน้ ากลั่น น าไปหยดบนจุดที่ก าหนดไว้ เป่าให้แห้ง แล้วน าไป
ใส่ใน TLC Tank ที่เตรียมไว้รอให้แผ่น TLC ดูดสาร Mobile Phase ขึ้นไปประมาณครึ่งแผ่น น า
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ออกมาตากให้แห้ง ผสม H2SO4 กับ Ethanol 1:9 น าไปสเปรย์บนแผ่น TLC ประมาณ 3 ครั้ง และ
น าไปอบให้แห้ง 
  
 2.4. การเพาะเลี้ยงและการเตรียมเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus 
  2.4.1. ทุกขั้นตอนท าแบบ aseptic technique เขี่ยเชื้อ V. parahaemolycus 
จาก stock มา streak บนอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 37oC นาน 24 ชั่วโมง 
  2.4.2. เขี่ย single colony มา Restreak บนอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS แล้วบ่มที่
อุณหภูมิ 37oC นาน 24 ชั่วโมง 
  2.4.3. หลังจากนั้นเขี่ยเชื้อลงอาหาร TSB + 1% NaCl ปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าไป
บ่มที่อุณหภูมิ 37oC นาน 24 ชั่วโมง 
  2.4.4.ย้ายเชื้อมาเพาะเลี้ยงใหม่โดย น าเชื้อปริมาตร 100 µl ใส่ในอาหาร TSB + 
1% NaCl ปริมาตร 5 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37oC นาน 24 ชั่วโมง แล้วท าซ้ าอีกครั้ง 
  
 2.5.การเพาะเลี้ยงและการเตรียมเชื้อแบคทีเรีย E. coli 
  2.5.1. ทุกขั้นตอนท าแบบ aseptic technique เขี่ยเชื้อ E. coli จาก stock มา
ละลายในอาหารเลี้ยงเชื้อ NB ปริมาตร 5 มิลลิลิตร แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 37oC นาน 24 ชั่วโมง 
  2.5.2. ย้ายเชื้อมาเพาะเลี้ยงใหม่โดย น าเชื้อปริมาตร 100 µl ใส่ในอาหาร NB 
ปริมาตร 5มิลลิลิตร จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37oC นาน 24 ชั่วโมง แล้วท าอีกครั้ง 
  
 2.6. การเพาะเลี้ยงและการเตรียมเชื้อแบคทีเรีย P. aeruginosa 
  2.5.1. ทุกขั้นตอนท าแบบ aseptic technique น าเชื้อ P. aeruginosa จาก stock 
มา 100 µl ใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ NB ปริมาตร 5 มิลลิลิตร แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 37oC นาน 24 ชั่วโมง 
  2.5.2. ย้ายเชื้อมาเพาะเลี้ยงใหม่โดย น าเชื้อปริมาตร 100 µl ใส่อาหาร NB ปริมาตร 
5มิลลิลิตร จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37oC นาน 24 ชั่วโมง แล้วท าซ้ าอีกครั้ง 
 
 2.7. การน าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มาทดลองการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
  2.7.1. น าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากกุ้งทั้ง 3 ชนิด ชนิดละ 0.2 กรัม มาเจือจาง
ด้วยน้ ากลั่นและท าให้เป็นกลาง ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และเจือจางด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อที่ระดับความ
เข้มข้น 0, 0.001, 0.005, 0.05 และ 0.5 (% w/v) โดยอาหาร TSB + 1% NaCl ส าหรับเลี้ยงเชื้อ V. 
parahaemolyticus และอาหาร NB ส าหรับเลี้ยงเชื้อ E. coli และ P. aeruginosa 
  2.7.2. น าเชื้อ V. parahaemolyticus, E. coli และ P. aeruginosa ใส่ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อจากข้อ 2.7.1 
  2.7.3. น าไปวัดค่า O.D.ที่ 640 nm และท ากราฟแสดงการเจริญเติบโตของเชื้อ 
ระหว่างค่าดูดกลืนแสงกับเวลา เพ่ือดูการยับยั้งเชื้อของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์โดยวัดทุ กๆ 3 ชั่วโมง 
เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นวัดทุกๆ 6 ชั่วโมง ต่ออีก 24 ชั่วโมง 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาการใช้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งทั้งสามชนิดเป็นสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อ 
V. parahaemolyticus, E. coli และ P. aeruginosa โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 640 นาโน
เมตร สร้างกราฟดูการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทั้งสามชนิด 
 
4. สถานที่ด าเนินการวิจัย ทดลอง และเก็บข้อมูล 
 ห้องปฏิบัติการจุลนิพนธ์ ชั้น 2 ตึกคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
 
5. ระยะเวลาท าการทดลอง 
 เริ่มทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ใช้ระยะเวลาด าเนินการ
ทดลองรวมเป็นเวลา 4 เดือน 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 
1.ลักษณะท่ัวไปของเปลือกกุ้ง ไคโตซาน และไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
 1.1 ลักษณะทั่วไปของเปลือกกุ้ง 
 ลักษณะของเปลือกกุ้งโดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วยไคติน โปรตีน ไขมันและเกลือแร่ ซึ่ง
ปริมาณจะขึ้นอยู่กับชนิดของกุ้ง หลังจากที่ต้มและท าความสะอาดเปลือกกุ้งแล้วจะสังเกตได้ว่า 
เปลือกของกุ้งก้ามกรามมีลักษณะที่หนาทึบและแข็งกว่าเปลือกกุ้งทั้ง 2 ชนิด ในขณะที่เปลือกกุ้งขาวมี
ลักษณะที่บางและโปร่งแสงมากกว่าเปลือกกุ้งทั้ง 2 ชนิด ดังภาพที่ 4  
 

    
 
ภาพที่ 4 แสดงลักษณะทั่วไปของเปลือกกุ้ง  
 A: เปลือกกุ้งขาวแวนนาไม B: เปลือกกุ้งกุลาด า C: เปลือกกุ้งก้ามกราม 
 
 1.2 ลักษณะทั่วไปของไคโตซาน 
 เมื่อน าเปลือกกุ้งทั้ง 3 ชนิดมาเข้าสู่กระบวนการก าจัดเกลือแร่ (Demineralization), ก าจัด

โปรตีน (Deproteinization), ฟอกสี (Decolouration) เปลือกกุ้งแล้วผลผลิตที่ได้คือ ไคติน หลังจาก

นั้นน าไคตินมาสกัดเป็นไคโตซาน ด้วย 50% NaOH ไคโตซานที่ได้จะมีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว มีความ
มันวาว ซึ่งพบว่าเปลือกกุ้งแต่ละชนิดให้ไคโตซานที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยที่ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
ขาวแวนนาไมมีลักษณะเป็นเกล็ดใหญ่ ไม่จับรวมตัวกัน มีความมันวาว ส่วนไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
กุลาด ามีลักษณะของเกล็ดที่เล็กกว่า รวมตัวกันเป็นก้อน และมีความมันวาวน้อยกว่าไคโตซานจาก
เปลือกกุ้งขาว และไคโตซานจากเปลือกกุ้งก้ามกรามมีลักษณะใกล้เคียงกับไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
กุลาด า เพียงแต่ลักษณะการจับเป็นก้อนเล็กกว่าแต่มีความทึบแสงมากกว่า ดังภาพที่ 5  

A B C 
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ภาพที่ 5 แสดงลักษณะทั่วไปของไคโตซานจากเปลือกกุ้งต่างๆ 
 D: ไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไม E: ไคโตซานจากเปลือกกุ้งกุลาด า 
 F: ไคโตซานจากเปลือกกุ้งก้ามกราม 
 
 1.3 ลักษณะทั่วไปของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
 จากนั้นน าไคโตซานที่ได้มาเตรียมเป็นไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 
และน ามาตกตะกอนด้วยเอทานอล 90% แล้ว จึงน ามาตรวจสอบความเป็นไคโตโอลิโกแซคคาไรด์
ด้วยวิธีการท า TLC พบว่าผลผลิตที่ได้มีลักษณะเป็นโอลิโกแซคาไรด์ คือเป็นน้ าตาลสายสั้นๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Juan and Pierre (2005) ที่ท าการตรวจสอบความเป็นไคโตโอลิโกแซคคา
ไรด์ด้วยวิธีการ TLC และพบว่าบนแผ่น TLC เกิดจุดเล็ก 6 จุด และคาดว่าเป็นจ านวนโพลิเมอร์ของ
สายน้ าตาล ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภาพที่ 6 
 

 
 
ภาพที่ 6 ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ตกตะกอนด้วย Ethanol 90% บนแผ่น TLC 
 G: น้ าตาลกลูโคส  H: ไคโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไม 
 I: ไคโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด า  J: ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้ง
           ก้ามกราม 

D E F 

G H I J 
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2.ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 
 2.1 ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ V. parahaemolyticus 
  2.1.1 ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามต่อการเจริญเติบโตของ
เชื้อ V. parahaemolyticus 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกราม (% w/v) ต่อการ
เจริญเติบโตของเชื้อ V. parahaemolyticus ที่ 18 ชั่วโมง 
  
 จากแผนภูมิที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้ง
ก้ามกราม (% w/v) ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ V. parahaemolyticus ภายในเวลา 18 ชั่วโมง ซึ่ง
เป็นช่วงที่เชื้อมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าเมื่อระดับความเข้มข้นของไคโตโอลิโก
แซคคาไรด์เพ่ิมมากขึ้นเชื้อมีการเจริญเติบโตลดลง โดยที่ความเข้มข้น 0.001% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 
32.26% ที่ความเข้มข้น 0.005% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 39.63% ที่ความเข้มข้น 0.05% สามารถ
ยับยั้งเชื้อได้ 72.35% และที่ความเข้มข้น 0.5% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 89.40% เมื่อเปรียบเทียบกับที่
ไม่มีการเติมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้ง
เชื้อได้คือ 0.001 % และความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถยับยั้งเชื้อได้มากที่สุดคือ 
0.5% 
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  2.1.2 ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด าต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ 
V. parahaemolyticus 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด า (% w/v) ต่อการ
เจริญเติบโตของเชื้อ V. parahaemolyticus ที่ 18 ชั่วโมง 
  
 เมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด าต่อการ
เจริญเติบโตของเชื้อ V. parahaemolyticus ในเวลา 18 ชั่วโมง พบว่าที่ความเข้มข้น 0.05% 
สามารถยับยั้งเชื้อได้ 36.87% และที่ความเข้มข้น 0.5% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 33.18% เมื่อเทียบกับ
ที่ไม่ได้เติมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ และความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่น้อยที่สุดที่สามารถ
ยับยั้งเชื้อได้คือ 0.05% ส่วนที่ความเข้มข้น 0.001 และ 0.005 พบว่ามีลักษณะช่วยส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของเชื้อ มีรายงานว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์บางชนิดสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรียได้ โดยที่ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ชนิด dp 2-8 มีผลช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียในล าไส้ได้ (Hyean-Woo et al., 2002)  
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  2.1.3 ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมต่อการเจริญเติบโต
ของเชื้อ V. parahaemolyticus 
 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไม (% w/v) ต่อ
การเจริญเติบโตของเชื้อ V. parahaemolyticus ที่ 18 ชั่วโมง 
  
 เมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมต่อการ
เจริญเติบโตของเชื้อ V. parahaemolyticus ภายในเวลา 18 ชั่วโมง พบว่าที่ความเข้มข้น 0.05% 
สามารถยับยั้งเชื้อได้ 29.95% และที่ความเข้มข้น 0.5% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 61.75% เมื่อเทียบกับ
ที่ไม่ได้เติมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ และความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่น้อยที่สุดที่สามารถ
ยับยั้งเชื้อได้คือ 0.05% ส่วนที่ความเข้มข้น 0.001 และ 0.005 พบว่ามีลักษณะช่วยส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของเชื้อ ดังแผนภูมิที่ 3 
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 2.2 ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ E. coli 
  2.2.1 ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามต่อการเจริญเติบโตของ
เชื้อ E. coli 
 

 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกราม (% w/v) ต่อการ
เจริญเติบโตของเชื้อ E.coli ที่ 6 ชั่วโมง 
 
 เมื่อระดับความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามเพ่ิมมากขึ้ น ส่งผล
ให้เชื้อ E. coli มีการเจริญเติบโตน้อยลงดังแผนภูมิที่ 4 โดยที่ความเข้มข้น 0.001% สามารถยับยั้ง
เชื้อได้ 3.58% ที่ความเข้มข้น 0.005% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 6.87% ที่ความเข้มข้น 0.05% สามารถ
ยับยั้งเชื้อได้ 12.54% และที่ความเข้มข้น 0.5% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 14.03% เมื่อเทียบกับที่ความ
เข้มข้น 0% ความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้คือ 0.001 % 
และความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถยับยั้งเชื้อได้มากท่ีสุดคือ 0.5% 

   ส
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  2.2.2 ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด าต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ 
E. coli 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด า (% w/v) ต่อการ
เจริญเติบโตของเชื้อ E.coli ที่ 6 ชั่วโมง 
 
 เมื่อระดับความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามเพ่ิมมากขึ้น ส่งผล
ให้เชื้อ E. coli มีการเจริญเติบโตน้อยลง โดยที่ความเข้มข้น 0.001% และ 0.05% สามารถยับยั้งเชื้อ
ได้ 8.36% ที่ความเข้มข้น 0.005% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 6.57% และที่ความเข้มข้น0.5% สามารถ
ยับยั้งเชื้อได้ 34.33% ความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้ อได้คือ 
0.001 % และความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถยับยั้งเชื้อได้มากที่สุดคือ 0.5% ดัง
แผนภูมิที่ 5 
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  2.2.3 ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมต่อการเจริญเติบโต
ของเชื้อ E. coli 
 

 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไม (% w/v) ต่อ
การเจริญเติบโตของเชื้อ E.coli ที่ 6 ชั่วโมง 
 
 เมื่อระดับความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมเพ่ิมมากขึ้น ท า
ให้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ E. coli ได้มากขึ้น ดังแผนภูมิที่ 6 โดยที่ความเข้มข้น 
0.001% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 7.46% ที่ความเข้มข้น 0.005% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 7.76% ที่ความ
เข้มข้น 0.05% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 8.96% และที่ความเข้มข้น 0.5% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 37.31% 
เมื่อเทียบกับที่ความเข้มข้น 0% ความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้ง
เชื้อได้คือ 0.001 % และความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถยับยั้งเชื้อได้มากที่สุดคือ 
0.5% 
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 2.3 ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ P. aeruginosa 
  2.3.1 ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามต่อการเจริญเติบโตของ
เชื้อ P. aeruginosa 
 

 
 
แผนภูมิที่ 7 แสดงความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกราม (% w/v) ต่อการ
เจริญเติบโตของเชื้อ P. aeruginosa ที่ 18 ชั่วโมง 
 
 จากแผนภูมิที่  7 พบว่าที่ระดับความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้ง
ก้ามกราม 0.001%, 0.005% และ 0.05% มีลักษณะที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อ P. 
aeruginosa ซึ่งที่ระดับ 0.005% มีผลช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อได้ดีที่สุด และที่ความ
เข้มข้น 0.5% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 16.33% เมื่อเทียบกับเชื้อท่ีไม่ได้เติมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
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  2.3.2 ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด าต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ 
P. aeruginosa 
 

 
 
แผนภูมิที่ 8 แสดงความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด า (% w/v) ต่อการ
เจริญเติบโตของเชื้อ P. aeruginosa ที่ 18 ชั่วโมง 
 
 จากแผนภูมิที่ 8 พบว่าที่ทุกระดับความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้ง
กุลาด า มีลักษณะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อ P. aeruginosa โดยที่ระดับความเข้มข้น 
0.05% ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อได้ดีที่สุด 
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  2.3.3 ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมต่อการเจริญเติบโต
ของเชื้อ P. aeruginosa 
 

 
 

แผนภูมิที่ 9 แสดงความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไม (% w/v) ต่อ
การเจริญเติบโตของเชื้อ P. aeruginosa ที่ 18 ชั่วโมง 
 
 จากแผนภูมิที่ 9 แสดงให้เห็นว่าที่ระดับความเข้มข้น 0.05% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 2.87% 
และที่ความเข้มข้น 0.5% สามารถยับยั้งเชื้อได้ 21.20% เมื่อเทียบกับเชื้อที่ไม่ได้เติมไคโตโอลิแซคคา-
ไรด์ ส่วนความเข้มข้นที่ 0.001% และ 0.005% มีลักษณะการช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อ P. 
aeruginosa ความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้คือ 0.05% และความเข้มข้นที่สามารถ
ยับยั้งเชื้อได้มากที่สุดคือ 0.5% 
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3.ผลการเปรียบเทียบไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งท้ังสามชนิดต่อการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย 
 3.1 ผลต่อการยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus 
 

 
 

แผนภูมิที่ 10 แสดงผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งทั้งสามชนิดต่อการเจริญเติบโตของ
เชื้อ V. parahaemolyticus ที่ 18 ชั่วโมง 
 
 จากแผนภูมิที่ 10 พบว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามสามารถยับยั้งเชื้อได้ดี
ที่สุดคือ สามารถยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus ได้ 89.40% รองลงมาคือไคโตโอลิโกแซคคาไรด์
จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไม สามารถยับยั้งเชื้อได้ 61.75% และไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้ง
กุลาด าสามารถยับยั้งเชื้อได้น้อยท่ีสุดคือ 33.18% 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 
 

 3.2 ผลต่อการยับยั้งเชื้อ E. coli 
 

 
 

แผนภูมิที่ 11 แสดงผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งทั้งสามชนิดต่อการเจริญเติบโตของ
เชื้อ E.coli ที่ 6 ชั่วโมง 
 
 พบว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมสามารถยับยั้งเชื้อได้ดีที่สุด คือ
สามารถยับยั้งเชื้อได้ 37.31% รองลงมาคือไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด า สามารถยับยั้ง
เชื้อได้ 34.33% และไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามสามารถยับยั้งเชื้อได้น้อยที่สุด คือ 
14.03% ดังแผนภูมิที่ 11 
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 3.3 ผลต่อเชื้อ P.aeruginosa 
 

 
 

แผนภูมิที่ 12 แสดงผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งทั้งสามชนิดต่อการเจริญเติบโตของ
เชื้อ P.aeruginosa ที่ 18 ชั่วโมง 
 
 จากแผนภูมิที่ 12 พบว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมสามารถยับยั้งเชื้อ
ได้มากที่สุดคือ สามารถยับยั้งเชื้อได้ 21.20% รองลงมาคือไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้ง
ก้ามกรามสามารถยับยั้งเชื้อได้ 16.33% ส่วนไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด าไม่มีผลต่อ
การยับยั้งเชื้อ P.aeruginosa 
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สรุปผลการทดลอง 
 

 จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามที่  0.5% (w/v) 
สามารถยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus ได้ดีที่สุด คือ สามารถยับยั้งได้ 89.40% รองลงมาคือไค
โตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไม สามารถยับยั้งเชื้อได้ 61.75% และไคโตโอลิโกแซค-
คาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด าสามารถยับยั้งเชื้อได้น้อยที่สุดคือ 33.18% และความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่
สามารถยับยั้งเชื้อได้คือ 0.001% (w/v) ของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกราม ยับยั้งได้ 
32.26% 
 ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมสามารถยับยั้งเชื้อ E. coli ได้ดีที่สุด คือ
สามารถยับยั้งเชื้อได้ 37.31% รองลงมาคือไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด า สามารถยับยั้ง
เชื้อได้ 34.33% และไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามสามารถยับยั้งเชื้อได้น้อยที่สุด คือ 
14.03% และความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้คือ 0.001% (w/v) ของไคโตโอลิโกแซค-
คาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไม ยับยั้งได้ 7.46% 
 เช่นเดียวกับเชื้อ P. aeruginosa โดยไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไม
สามารถยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa ได้มากท่ีสุดคือ สามารถยับยั้งเชื้อได้ 21.20% รองลงมาคือไคโตโอ
ลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามสามารถยับยั้งเชื้อได้ 16.33% และความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่
สามารถยับยั้งเชื้อได้คือ 0.05% (w/v) ของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไม ยับยั้ง
ได้ 2.87% ส่วนไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด าไม่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa 
 ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามและกุ้งขาวแวนนาไม มีผลยับยั้งเชื้อ  V. 
parahaemolyticus ได้ ดี ที่ สุ ดที่ ระดั บ ความ เข้ มข้ น  0.5%(w/v) คือ  89.40% และ 61.75% 
ตามล าดับ  ไคโตโอลิ โกแซคคาไรด์จาก เปลือกกุ้ งกุลาด าสามารถยับยั้ งเชื้อ E. coli และ V. 
parahaemolyticus ได้ใกล้เคียงกันคือ 34.33% และ 36.87% ตามล าดับ อย่างไรก็ตามไคโตโอลิโก
แซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งทั้ง 3ชนิด สามารถยับยั้งเชื้อทั้ง 3 ชนิดได้ แต่ทว่าสามารถยับยั้งเชื้อ E. coli 
และ P. aeruginosa ได้ต่ ากว่า 50% 
 และจากการทดลองยังพบว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์บางชนิดมีลักษณะช่วยส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย โดยพบว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด าและไค
โตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวที่ 0.001 และ 0.005% (w/v) ช่วยส่งเสริการเจริญเติบโตของ
เชื้อ V. parahaemolyticus ส่วนเชื้อ P. aeruginosa ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งทั้ง 3 
ชนิดมีผลช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อได้ ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.001 จนถึง 0.05% (w/v) แต่
ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด าทุกระดับความเข้มข้นช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตได้
ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hyean-Woo et al. (2002) กล่าวว่า ผลของไคโตโอลิโกแซค-
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คาไรด์ต่อการเจริญเติบโตของ bifidobacteria และแบคทีเรียที่สร้างกรดแลกติค เมื่อถูกน ามา
เปรียบเทียบกับ fructo-oligosaccharide (FOS) พบว่า FOS มีผลกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อ 3 
สายพันธุ์เท่านั้น คือ Bifidobacterium bifidium, B. infantis และ Lactobacillus casei อย่างไรก็
ตามไคโตโอลิโกแซคคาไรด์สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของ Lactobacillus casei และ B. 
bifidium KCTC 3440 มากที่สุด ปริมาณของการเจริญเติบโตและอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะของ 
B. bifidium เพ่ิมขึ้นตามความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ เวลาที่ใช้ในการเติบโตสูงสุดก็จะ
ลดลงประมาณ 25% ในอาหาร MRS broth เสริมด้วย 0.2-0.4% ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ผล
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ มีผลต่อ bifidogenic มาก ทั้งการเจริญเติบโตและ
อัตราการเจริญเติบโตที่เฉพาะเจาะจงของ L. brevis ในอาหาร MRS broth ที่เสริมด้วย 0.1% ไคโต
โอลิโกแซคคาไรด์ เพ่ิมขึ้น 25% การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ช่วยกระตุ้น
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียในล าไส้ได้ 
 จากการทดลองไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มีผลทั้งช่วยส่งเสริมและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรีย โดยที่ระดับความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ต่ ากว่า 0.5%(w/v) มีผลช่วยส่งเสริม
การเจริญเติบโตของเชื้อ อาจเป็นเพราะว่ามีสารบางชนิดที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต แต่เมื่อเพ่ิม
ระดับความเข้มข้นของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์พบว่ามีการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียลดลง อาจเป็น
เพราะมีสารที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อมากกว่าที่ระดับความเข้มข้นต่ า 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรเพิ่มชนิดของเชื้อที่ก่อโรคในสัตว์น้ าให้มากขึ้น 
2. ควรเพิ่มแหล่งที่มาของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ให้มากข้ึน 
3. ควรใช้เครื่องมือที่มีความแม่นย าในการทดสอบหรืออ่านค่าต่างๆให้มากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
 

1. ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ V. parahaemolyticus 
 

 
 

กราฟที่ 1 แสดงผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ V. 
parahaemolyticus ภายในระยะเวลา 36 ชั่วโมง 

   

 
 

กราฟที่ 2 แสดงผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด าต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ V. 
parahaemolyticus ภายในระยะเวลา 36 ชั่วโมง 
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กราฟที่ 3 แสดงผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ 
V. parahaemolyticus ภายในระยะเวลา 36 ชั่วโมง 
  
2. ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ E. coli 
 

 
 

กราฟที่ 4 แสดงผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ E. 
coli ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
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กราฟที่ 5 แสดงผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด าต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ E. 
coli ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

   

 
 

กราฟที่ 6 แสดงผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ 
E. coli ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
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3.ผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ P. aeruginosa 

 

 
 

กราฟที่ 7 แสดงผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งก้ามกรามต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ P. 
aeruginosa ภายในระยะเวลา 36 ชั่วโมง 
   

 
 

กราฟที่ 8 แสดงผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งกุลาด าต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ P. 
aeruginosa ภายในระยะเวลา 36 ชั่วโมง 
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กราฟที่ 9 แสดงผลของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ 
P. aeruginosa ภายในระยะเวลา 36 ชั่วโมง 
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ภาคผนวก ข 
 

1. ภาพแสดงขบวนการสกัดไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ และการทดสอบไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
 

 
 
ภาพภาคผนวกที่ 1: การเตรียมเปลือกกุ้ง โดยน าเปลือกกุ้งมาล้างท าความสะอาดและน าไปต้ม
   เพ่ือก าจัดเศษเนื้อที่ติด 
 

 
 
ภาพภาคผนวกที่ 2: เปลือกกุ้งทั้ง 3 ชนิดที่บดแล้ว 
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ภาพภาคผนวกที่ 3: การก าจัดแร่ธาตุในเปลือกกุ้ง 
 a. ภาพการต้มเปลือกกุ้งด้วย 1.5 M HCl บนเครื่อง Stirrer Hotplates 
 b. ภาพของเปลือกกุ้งหลังจากผ่านขบวนการก าจัดแร่ธาตุ 
 

 
 
ภาพภาคผนวกที่ 4: ภาพเปลือกกุ้งทั้ง 3 ชนิดหลังจากผ่านขบวนการการก าจัดโปรตีน 
   c: เปลือกกุ้งขาวแวนนาไม 
   d: เปลือกกุ้งกุลาด า 
   e: เปลือกกุ้งก้ามกราม 

a b 

c 

d 
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ภาพภาคผนวกที่ 5: ภาพของเปลือกกุ้งทั้ง 3 ชนิดหลังจากผ่านขบวนการฟอกสี ซึ่งจะได้ไคติน 
   f: เปลือกกุ้งขาวแวนนาไม 
   g: เปลือกกุ้งกุลาด า 
   h: เปลือกกุ้งก้ามกราม 

 

  
 

ภาพภาคผนวกที่ 6: ภาพของไคโตซานจากเปลือกกุ้งทั้ง 3 ชนิด หลังจากขบวนการสกัด 

f g h 
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ภาพภาคผนวกที่ 7: ภาพการตกตะกอนของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งทั้ง 3 ชนิดด้วย 
Ethanol 90%  
 

 
 

ภาพภาคผนวกที่ 8: ภาพการน าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้ ไปทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี 
ที่อยู:่ 33 หมู่ 1 ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 
e-mail: worn-don-teen@hotmail.com 

 

ชื่อ – สกุล: นางสาวอรพรรณ เสมานารถ  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา: 11540307 
ประวัติการศึกษา: 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี 
ที่อยู:่ 11/2 หมู่ 2 ต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 
e-mail: ploy_vizard@hotmail.com 
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