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บทคัดย่อ 

 การแยกและการท าใหเ้ชื้อแบคทีเรียไกลดิงบรสิุทธ์ิจากตัวอย่าง ไดแ้ก่ ดิน  น้ า  สาหร่าย  เศษไม ้  เศษ
เชือก  และฟิล์มชีวภาพ  บริเวณอ่าวบ้านดอน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถแยกเชื้อได้ทั้งหมด  5 สายพันธ์ุ  เมื่อ
ท าการคัดเลือกแบคทีเรยีไกลดิงท่ีผลิตสารยับยั้งแบคทีเรีย  โดยเลี้ยงในอาหารเหลว SK ซึ่งเตรียมจากน้ าทะเลที่เติม 
2% amberlite XAD-16 resin เพื่อดูดซับสาร secondary metabolites และจากการศึกษาคณุสมบัติของสาร
สกัดหยาบท้ัง 5 สายพันธ์ุในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค 2 สายพนัธุ์  ได้แก่  Aeromonas hydrophila  และ  
Steptococcus agalactiae  พบว่ามีแบคทีเรียไกลดิง 1 สายพันธุ์สามารถยับยั้ง Aeromonas hydrophila  แต่
ไม่พบการยับยั้งเช้ือ Steptococcus agalactiae 
ค าส าคญั  แบคทีเรียไกลดิง สารยบัยั้งแบคทีเรีย ฟิลม์ชีวภาพ     

 
ABSTRACT 

Marine  gliding  bacteria  were  isolated  and  purified  from  marine specimens  such  as  soil, seawater,  
seaweed, rope, sea fan  and  biofilms  form  Bandon estuary,  Surat Thani  province.  It was  isolated  and  
purified  a  total  of  5  marine  gliding  bacteria  isolates. Each  isolate  was  cultivated  in  SK  liquid  media  
containing  seawater  and  2% amberlite XAD-16 resin  for  secondary  metabolite  absorption.The  total  crude  
extracts  of  5  samples  was  used  to  screen  for  antibacterial  activity  of  crude  extract  againt  2  pathogenic  
bateria  ie, Aeromonas hydrophila  and  Steptococcus agalactiae.  One  crude  extract  showed  antibacterial 

Aeromonas hydrophila.   
Keywords: gliding  bacteria   antibacterial  biofilms 

 
1.บทน ำ 

ปัญหาจากเช้ือดื้อยามักเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆในการรักษาโรคติดเช้ือตามมาอีกมากมาย  
เช่น ท าให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น ท าให้ต้องใช้ยาที่มีราคาแพงขึ้น รวมไปถึง
ผู้ป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น แบคทีเรียที่ดื้อต่อยาต้านจุลินทรีย์ ท าให้เกิดความยากล าบากแก่แพทย์
ในการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากยาส่วนใหญ่ที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียไม่ได้ผล  

จากผลการศึกษาและเฝ้าระวังเช้ือดื้อยาของศูนย์ระวังเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติพบว่าเช้ือ  Methicillin 
Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) จากเดิมที่พบดื้อยาเพียง  24% ในปี  2541 ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 32 % 
ในปี  2546 (เชื้อบัคเตรีดื้อยา เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติ,2000) โดยพบการติดเช้ือดังกล่าวที่ผิวหนัง กระดูก  
โลหิต ปอด และอวัยวะอื่นๆ และยังพบอีกว่าเช้ือดังกล่าวมีคุณสมบัติในการดื้อยาปฏิชีวนะได้มากกว่า  1 ชนิด
(multidrug-resistant) เช่น methicillin, oxacillin หรือ nafcillin 
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ในขณะที่สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีความส าคัญทางด้านการแพทย์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นสารที่ใช้ในการรักษา
โรคติดเช้ือ  เช่น antibacterials, antifungals และ antiviral (Strohl,1997)  โดยแหล่งที่มาของสารดังกล่าวนั้น
ส่วนใหญ่จะมาจากธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตที่พบในธรรมชาติ(natural products)โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือจุลินทรีย์
ที่พบในดินเป็นส่วนใหญ่ แต่พบว่าในระยะ 10 ปีที่ผ่านมามีรายงานว่าสารออกฤทธิ์ที่แยกได้จากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
ในทะเลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นและมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ยาชนิดใหม่ได้  (Faulkner,2000a,b; 
Schwartsmann et al.,2001) ทั้งนี้เนื่องจากทะเลเป็นระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 70 ของผิว
โลก (Haefner,2003) และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เนื่องมาจากปัจจัยทางกายภาพทางทะเล  เช่น  
อุณหภูมิ ความดัน แสงสว่าง ความเค็ม  ความขุ่น  พีเอช ชนิดและปริมาณของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่อยู่ใน
น้ าทะเล (Bull et al.,2005) มีอิทธิพลต่อการปรับตัวและด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในทะเลท าให้เกิดวิวัฒนาการสรีระ
และทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เพื่อปรับตัวให้สามรถอยู่รอดได้ในระบบนิเวศน์ที่มีความหลากหลายดังกล่าว 
ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีการสังเคราะห์หรือผลิตสารเมตาบอไลท์ชนิดใหม่ๆ ที่ต่างจากที่เคยมีรายงานไว้จาก
สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนบก (Fenical et al.,2003) โดยมีรายงานว่าการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่แยกได้จาก
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในทะเล
ยังคงมีการจ ากัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตเพียงบางกลุ่ม  เช่น เช้ือราหรือ แอคติโนมัยสีท เป็นต้น  ยังมีจุลินทรีย์อีกมากมายที่
ยังไม่ถูกค้นพบหรือน ามาศึกษาเพื่อใช้เป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Ravenschlag et al.,1999;Stach  
et al.,2003) 

การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียไกลดิงที่แยกได้จากทะเลที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรียดื้อยา เนื่องจากมีรายงานว่าแบคทีเรียไกลดิงสามารถผลิตสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมายหลายชนิด  แต่
การศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรียไกลดิงในทะเลและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากแบคทีเรียกลุ่มนี้ยังมีอยู่น้อยมาก 

 
2.วัตถุประสงค ์

1. ศึกษาแบคทีเรียไกลดิงที่พบในอ่าวบ้านดอน  จังหวัดสรุาษฏร์ธานี เพื่อเก็บรวบรวมแบคทีเรยีไกลดิงที่พบ
ในอ่าวบ้านดอน 

2.เพื่อทดสอบคุณสมบตัิในการออกฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรียของแบคทีเรยีไกลดิงที่พบในอ่าวบ้านดอน 
 

3.วิธีกำรวิจัย 
3.1กำรคัดเลือกแบคทีเรียไกลดิงจำกทะเล 

เก็บตัวอย่างแบคทีเรียไกลดิงบริเวณอ่าวบ้านดอนท่ีมีการสะสมของอินทรียวัตถุ พืชทะเล สาหร่าย หญ้าทะเล 
ตะกอนดิน และฟิล์มชีวภาพ บริเวณหิน พลาสติก เปลือกหรือกระดองของสัตว์ทะเลที่จมอยู่ใต้น้ า (1) ชายฝั่งต าบล
บางใบไม้ (2) บริเวณชายฝั่งแหลมโพธ์ิไชยา (3) ท่าเรือดอกสัก (4) ชายฝั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกาญจน
ดิษฐ์ (5)ป่าชายเลนบริเวณอ าเภอท่าฉาง   

เก็บตัวอย่างประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2554 และช่วงเดือนมกราคม 2555  ในการเก็บตัวอย่าง จะ
เก็บบริเวณชายฝั่งที่ระดับความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร และมากกว่า 50 เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 100 เซนติเมตร รวม
ทั้งหมดเก็บตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง ตัวอย่างทั้งหมดจะเก็บไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส จนกว่าจะท า
การทดลอง 
3.2 กำรแยกแบคทีเรียไกลดิงจำกตัวอย่ำง 

การจ าแนกและการเก็บรักษาแบคทีเรียไกลดิงตัวอย่างที่เก็บได้จะน ามาจัดจ าแนกชนิดและประเภทเบือ้งต้น 
โดยตรวจสอบจากรูปร่างของเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ รวมทั้งวัดขนาดของเซลล์ ดูลักษณะและสขีองโคโลนี และ
การสร้างรงควัตถุ จากนั้นล้างดว้ยน้ าทะเลทีฆ่่าเช้ือแล้วหลายครั้งเพื่อลดปริมาณของจุลินทรีย์ชนิดอืน่ท่ีเกาะติดอยู่
กับตัวอย่างหรือปนเปื้อนอยู่ในน้ าทะเล น าตัวอยา่งที่ผ่านการล้างมาตัดเป็นช้ินเล็กๆ ด้วยวิธีปลอดเชื้อ และวางบน
จานเพาะเช้ือท่ีมีอาหารเลี้ยงเช้ือ SAP2 medium (Balow et al.,1991) มีส่วนประกอบของทริปโตน 0.1 
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เปอร์เซ็นต์ และสารสกัดจากยีสต ์0.1 เปอร์เซ็นต์บ่มจานเพาะเชื้อที่อุณหภูมหิ้องเป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง และสังเกต
การเจรญิเติบโตโดยตรวจสอบลักษณะการแผ่ของโคโลนีเป็นวงกว้างบนอาหารเลีย้งเช้ือภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
จากนั้นตัดช้ินของอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีมีโคโลนีดังกล่าว วางบนจานเพาะเช้ือใหม่บ่มจนมีการเจริญเติบโตที่อุณหภมูิห้อง 
และศึกษาลักษณะของเชื้อที่แยกได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยลักษณะที่ส าคญัของแบคทีเรียกลุ่มนี้ คือ
ความสามารถในการเคลื่อนที่แบบคืบคลานได้บนพื้นผิว และรูปร่างลักษณะของเซลล์ทีม่ีลักษณะเฉพาะตัว เมื่อแยก
ได้เช้ือบรสิุทธ์ิแล้วน ามาเลีย้งในอาหารเลี้ยงเช้ือเพื่อเพิ่มจ านวนและเก็บรักษาเช้ือโดยการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -80 องศา
เซลเซียส  
3.3 กำรคัดแยกแบคทีเรียไกลดิงที่สร้ำงสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ 

น าแบคทีเรียไกลดิงที่ผ่านการจัดจ าแนกแล้วมาศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตสารหรือผลิตภณัฑ์ที่มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ โดยเน้นท่ีสารมีฤทธิ์ยบัยั้งการเจรญิของเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบ ได้แก่ Aeromonas hydrophila, 
Steptococcus agalactiae โดยน าแบคทีเรียไกลดิงที่บริสุทธ์ิซึ่งเจริญบนอาหาร SAP2 agar medium มาตัดเป็น
ช้ินเล็กๆขนาด 0.5x0.5 เซนติเมตร ประมาณ 10 ช้ิน ใส่ลงในฟลาสก์ท่ีมีอาหารเลี้ยงเช้ือเหลวชนิด SAP2 medium 
ปริมาตร 50 มิลลิลติรเขย่าที่ความเร็วรอบประมาณ 150-200 รอบต่อนาที ที่อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
ประมาณ 3 วัน   เพื่อเตรียมเป็นหัวเช้ือ ถ่ายหัวเช้ือ 10% ลงในอาหารเหลว SK ที่มีการเติม amberlite XAD-16 
resin ปริมาณ  2 กรัม ส าหรับดดูซับ secondary metabolite แล้วน าไปเขย่าที่ความเร็วรอบประมาณ 150-200 
รอบต่อนาที อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 7 วัน น าอาหารเหลวท่ีผ่านการเลี้ยงมากรองแยก resin 
ออก ล้าง resin ด้วยน้ ากลั่น 100 มิลลลิิตร ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมหิ้อง 10 นาที ชะสารที่อยู่ใน resin ด้วยการแช่ 
resin ในเมทานอล ปริมาตร 100 มิลลลิิตร นาน 6 ช่ัวโมง กรองแยก resin    ออกแล้วระเหยเมทานอลออกโดย 
rotary evaporator น าสารสกดัที่ได้เก็บท่ีอณุหภูม ิ -20 องศาเซลเซยีส จนกว่าจะน ามาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้ง
การเจรญิของจุลินทรยี ์
3.4 วิธีกำรตรวจสอบฤทธิ์ในกำรยับย้ังกำรเจริญของจุลนิทรีย์ 

Disc diffusion techniques เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นวิธีซึ่งสามารถปฏิบัติ
ง่ายสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งสามารถให้ผลที่แน่นอนและถูกต้อง การทดสอบวิธีนี้ใช้หลักการแพร่โดยสารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพท่ีเติมลงบนกระดาษกรอง (filter paper disc) ซึ่งวางบนผิวหน้าอาหารเลีย้งเช้ือท่ีได้เพาะเลี้ยงจลุินทรีย์
ที่ใช้ในการตรวจสอบไว ้ จะแพรจ่ากจุดเริม่ต้น ไปในอาหารเลีย้งเช้ือน้ันเมื่อระยะทางที่สารแพร่ออกไปเพิ่มขึ้น ความ
เข้มข้นของสารนั้นจะลดลงท าให้เกิดความแตกต่างของความเข้มข้นของสาร ณ จุดต่างๆกันรอบแผน่กระดาษกรอง 
ในขณะเดยีวกันจุลินทรยี์บนผิวของอาหารเลีย้งเช้ือท่ีไม่ถูกยับยั้งโดยสารออกฤทธ์ิ ณ ความเขม้ข้นของสารที่จุดใดๆ 
(ไกลกระดาษกรอง) ก็จะเจริญและเพิ่มจ านวนขึ้นจนเห็นได้ชัด แต่บริเวณใกล้กระดาษกรองซึ่งมีความเข้มข้นของสาร
มากพอที่จะยับยั้งเช้ือได้ จะไม่มีการเจรญิของเชื้อให้เห็นจึงเกิดเป็นโซนใส (inhibition zone) ขึ้น อัตราการแพร่ของ
สารออกฤทธ์ิผ่านไปในอาหารเลี้ยงเชื้อมีอิทธิพลต่อขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของโซนใสซึ่งจะบอกถึงความสามารถ
ของสารที่น ามาทดสอบว่าสามารถยับยั้งเช้ือได้มากน้อยเพียงใดผลการยับยั้งจลุินทรีย์วัดได้จากขนาดของโซนใสโดย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสเตรียมสารละลายจลุินทรีย์ที่ใช้ทดสอบในสารละลายน้ าเกลือ และน าไปวัดความ
ขุ่นให้ได้ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ให้มีค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 0.2 หลังจากนั้น swab 
เชื้อจุลินทรีย์ทดสอบบนผิวหนา้อาหาร NA ให้ท่ัว น าสารสกัดหยาบที่ได้ละลายด้วย DMSO ปริมาตร 10 ไมโครลิตร 
หลังจากนั้นทดสอบโดยท า Disc diffusion techniques บ่มเป็นเวลา 16-18 ช่ัวโมง  ตรวจวัดวงใสที่เกิดรอบๆ 
(inhibition zone) โดยวัดหน่วยเป็นมิลลเิมตร 

 
4.ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 
4.1 กำรเก็บตัวอย่ำง 

จากตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 80 ตวัอย่าง  พบว่าตัวอย่างท่ีเก็บมาเพื่อแยกแบคทีเรียไกดิงคือ หอยและเพรียง
จ านวน 23  ตัวอย่าง(28%) หินจ านวน 12  ตัวอย่าง(15%) เศษไมโ้กงกางจ านวน 11  ตัวอย่าง(14%) เชือกจ านวน 
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7  ตัวอย่าง(9%)  สาหร่ายจ านวน 3  ตัวอย่าง(4%) ดินจ านวน 4  ตัวอย่าง(5%) ปะการังจ านวน 6  ตัวอย่าง(8%) 
ถุงพลาสติกจ านวน 7  ตัวอย่าง(9%) และน้ าจ านวน 7  ตัวอย่าง (9%)  

ตัวอย่างที่เก็บประเภทต่างๆเมื่อน ามาคัดแยกสายพันธ์ุแบคทีเรียไกลดิงพบว่า หอยเพรียงสามารถน ามาคัด
แยกสายพันธุ์แบคทีเรียไกลดิงไดส้งูสุดจ านวน  12  ไอโซเลตคิดเป็น 27% รองลงมาคือ เศษไม้โกงกาง และน้ า 
จ านวน 6 ไอโซเลต คิดเป็น 13 % ปะการัง จ านวน 5 ไอโซเลต คดิเป็น     11 %เชือก  ถุง  หิน จ านวน 4 ไอโซเลต
คิดเป็น 9 % ดิน  สาหร่าย จ านวน 2 ไอโซเลต คิดเป็น 4 % 
4.2 ผลกำรแยกเชื้อแบคทีเรียไกลดิงจำกทะเล 

 จากตัวอย่างที่เก็บได้ทั้งหมด 80 ตัวอย่าง สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียไกลดิงได้ทั้งหมด 5  ไอโซเลต จาก
ตัวอย่างต่างชนิดกัน  เช่น หิน  หอยและเพรียง  เชือก  เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากแบคทีเรียไกลดิงส่วนใหญ่มีคณุสมบัติ
ในการเป็นผู้ย่อยสลาย(decomposer) ตัวอย่างที่เลือกเก็บและสามารถแยกแบคทีเรียไกลดิงได้ จึงเป็นซากสิ่งมีชีวิต
รวมถึงเศษวัสดุทีเ่น่าเปื่อย  การแยกแบคทีเรียไกลดิงโดยวิธีน าตัวอย่างวางบนจานเพาะเชื้อโดยตรงบนอาหาร  
SAP2 medium มีส่วนประกอบของทริปโตน 0.1 เปอร์เซ็นต์ และสารสกัดจากยีสต ์ 0.1 เปอร์เซ็นต์ บ่มจานเพาะ
เชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมงเมื่อท าการจัดจ าแนกแบคทีเรียไกลดิงที่แยกได้ตามลักษณะสณัฐานวิทยา 
สีของโคโลนี  พบว่าสามารถจ าแนกแบคทีเรียไกลดิงได้ทั้งหมด 45 ไอโซเลต  และจ าแนกความแตกต่างออกได้เป็น 5 
กลุ่ม  คือ  กลุ่มที่ 1 มีลักษณะ รปูร่างกลม  โคโลนสีีขาวขุ่น  ติดสแีกรมลบ  กลุ่มที่ 2  มีลักษณะ รูปร่างท่อนสั้น 
โคโลนสีีขาวขุ่น  ติดสีแกรมลบ  กลุ่มที่ 3 มีลักษณะ รปูร่างท่อนยาว  โคโลนสีีขาวขุ่น  ติดสีแกรมลบ  กลุ่มที่ 4 มี
ลักษณะ รูปร่างเกลียว  โคโลนสีีเหลือง  ติดสีแกรมลบ  กลุ่มที่ 5 มีลักษณะ รูปร่างกลมโซ่  โคโลนีสีเหลือง  ติดสีแก
รมลบ ตารางที่ 1และ ภาพที่ 1 ส่วนจ านวนแบคทีเรียไกลดิงท่ีคัดแยกได้นั้นกลุ่มที่  5 พบมากที่สุด จ านวน 12 ไอโซ
เลต รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 จ านวน 11 ไอโซเลต  กลุ่มที่  1  และ  4  จ านวน  8  ไอโซเลต  ส่วนกลุ่มที่ 2 จ านวน  
6 ไอโซเลต  

 
ตารางที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียที่คัดเลือกได้จากตัวอย่างชนิดต่างๆ 

 
 

กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะโคโลน ี การติดสีแกรม รูปร่าง การเคลื่อนที ่
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 2 
กลุ่มที่ 3 
กลุ่มที่ 4 
กลุ่มที่ 5 

 

ขาวขุ่น 
ขาวขุ่น 
ขาวขุ่น 
เหลือง 
เหลือง 

แกรมลบ 
แกรมลบ 
แกรมลบ 
แกรมลบ 
แกรมลบ 

 

กลม 
ท่อนสั้น 
ท่อนยาว 
เกลียว 
กลมโซ ่

 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3  

ภาพที่ 1  แสดงลักษณะการแยกเชื้อแบคทีเรียไกลดิงโดยวิธี direct plating  ,โคโลนีของเชื้อ
แบคทีเรียไกลดิงที่เจริญบนอาหาร SAP2  medium และเซลล์แบคทีเรียไกลดิงบนผิวหน้า
อาหาร SAP2 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5

 
4.3 ผลกำรคัดแยกแบคทีเรียไกลดิงที่สร้ำงสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ  

โดยน าแบคทีเรียไกลดิงที่ผ่านการจัดจ าแนกแล้วทั้ง 5 กลุ่ม มาศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตสารหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเน้นที่สารมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ทดสอบ ได้แก่ Aeromonas 
hydrophila, Steptococcus agalactiae โดยปริมาณของสารสกัดหยาบที่ได้ทั้ง 5 กลุ่มจะน ามาละลายด้วย 
dimethyl sulfoxide (DMSO) เพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบต่อไป 
4.4 ผลกำรตรวจสอบฤทธิ์ในกำรยับย้ังกำรเจริญของจุลินทรีย์   
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 ผลการทดลองเบื้องต้นในการน าแบคทีเรียไกลดิง ท้ัง 5 กลุ่มที่คัดแยกได้จากทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอนมา
เพาะเลี้ยงด้วยอาหารที่มีหางนมเป็นส่วนประกอบเพื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ Aeromonas 
hydrophila, Steptococcus agalactiae พบว่ามีเพียงแบคทีเรียไกลดิงในกลุ่มที่ 5 เท่านั้นที่สามารถยับยั้งการ
เจริญของเช้ือจุลินทรีย์ Aeromonas hydrophila ได้ โดยสามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสได้ 11.75±0.5 
มิลลิเมตร  ภาพที่ 2 ส่วน   Steptococcus agalactiae ไม่พบการยับยั้งของแบคทีเรียไกลดิง  

 

 
ภาพที่ 2 แสดงการเกิด inhibition Zone ของสารสกัดจากแบคทีเรียไกลดิงต่อเชื้อ Aeromonas 

hydrophila :1 : แบคทีเรียไกลดิงกลุ่มที่ 1, 2 : แบคทีเรียไกลดงิกลุ่มที่ 2, 3 : แบคทีเรียไกลดิงกลุ่มที่ 3, 4 : 
แบคทีเรียไกลดิงกลุ่มที่ 4, 5 : แบคทีเรียไกลดิงกลุ่มที่ 5, C : Control(DMSO) 

 
5.สรุป  อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 การแยกเช้ือแบคทีเรียไกลดิงที่เจริญในอาหาร SAP2 จากตัวอย่างน้ าทะเล หอยและเพรียง  ถุงพลาสติก  
เชือก  หิน  บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียไกลดิงได้ทั้งหมด 
45 ไอโซเลท เมื่อศึกษาลักษณะรูปร่าง โคโลนี การติดสีย้อมแกรม และการเคลื่อนที่ สามารถจัดจ าแนกแบคทีเรีย
ไกลดิงออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ลักษณะโคโลนีขาวขุ่น รูปร่างกลม ติดสีแกรมลบ เคลื่อนที่ได้ กลุ่มที่ 2 
ลักษณะโคโลนีขาวขุ่น รูปร่างท่อนสั้น ติดสีแกรมลบ เคลื่อนที่ได้ กลุ่มที่ 3 ลักษณะโคโลนีขาวขุ่น รูปร่างท่อนยาว ติด
สีแกรมลบ เคลื่อนที่ได้ กลุ่มที่ 4 ลักษณะโคโลนีสีเหลือง รูปร่างเกลียว ติดสีแกรมลบ เคลื่อนที่ได้ และกลุ่มที่ 5 
ลักษณะโคโลนีสีเหลือง รูปร่างกลมต่อเป็นสายโซ่ ติดสีแกรมลบ เคลื่อนท่ีได้ และพบว่าตัวอย่างที่เหมาะสมใน
การคัดแยกแบคทีเรียไกลดิง คือ ฟิล์มชีวภาพที่เกาะเคลือบอยู่กับวัตถุต่างๆ เช่น หอยและเพรียง  ถุงพลาสติก  เชือก  
หิน  เป็นต้น   

 ผลการทดลองเบื้องต้นในการน าแบคทีเรียไกลดิง ท้ัง 5 กลุ่มที่คัดแยกได้จากทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอนมา
เพาะเลี้ยงด้วยอาหารที่มีหางนมเป็นส่วนประกอบเพื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ Aeromonas 
hydrophila, Steptococcus agalactiae พบว่ามีเพียงแบคทีเรียไกลดิงในกลุ่มที่ 5 เท่านั้นที่สามารถยับยั้งการ
เจริญของเช้ือจุลินทรีย์ Aeromonas hydrophila ได้ โดยสามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสได้ 11.75±0.5 
มิลลิเมตร ส่วน Steptococcus agalactiae ไม่พบการยับยั้งจากแบคทีเรียไกลดิง 
ข้อเสนอแนะ 

 1.การคัดแยกแบคทีเรียไกลดิงโดยอาศัยคุณลักษณะต่างๆ ได้แก่คณุลักษณะทางกายภาพ เช่น สีของ
โคโลนี การเคลื่อนที่ของเซลล์  และคณุลักษณะทางด้านชีวภาพ เช่น ชนิดของแกรม  รูปร่างของเซลล์ ขนาดของ
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เซลล์ เป็นเพียงข้ันต้นในการจดัจ าแนกจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้  ยังต้องอาศัยวิธีการอื่นๆที่ใช้ในการจัดจ าแนก อาทิ การ
ตรวจสอบทางชีวเคมี การตรวจสอบล าดับเบส(16S rDNA sequencing) ในการศึกษาล าดับต่อไป  เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแบคทีเรยีไกลดิงนั้นมีความสมบรูณ์และถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

 2.จากการทดสอบขั้นต้นของสารสกัดหยาบที่ได้มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิด
โรคได้  อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องมีการทดสอบกับจุลินทรีย์ชนิดอื่น เช่น  ยีสต์  รา  และการหาสภาวะที่เหมาะสมใน
การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนั้นจ าเป็นต้องมีการด าเนินการต่ออย่างจริงจังเพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของประเทศให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
6. กำรน ำไปใช้ประโยชน ์

 สามารถเผยแพร่การค้นพบแบคทีเรียไกลดิงที่มีความหลากหลายในบริเวณอ่าวบ้านดอนและมีฤทธิ์ในการ
ออกฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรีย 
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