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บทคัดย่อ 
การใช้แบคทีเรียแลคติกท่ีคดัแยกได้จากทางเดินอาหารของปลากะพงขาวเพ่ือผสมลงในอาหารเลีย้ง

ปลานิลครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และความสามารถในการ
ต้านทานเชือ้ Streptococcus sp. ของปลานิล โดยการผสมแบคทีเรียแลคติก 3.0X107 CFU/g ลงในอาหาร
ปลาทดลองท่ีระดับความเข้มข้น 0, 1, 3 และ 5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เพ่ือน าไปเลีย้งปลานิลขนาด 
6.00±0.14 กรัม นาน 4 สปัดาห์ โดยให้อาหาร ร้อยละ 2 ของน า้หนกัตวั 3 มือ้ต่อวนั วางแผนการทดลองแบบ
สุ่มตลอด (CRD) จ านวน 3 ซ า้ จากการศึกษาพบปลานิลมีน า้หนักเพ่ิมขึน้เป็น 18.47±0.42 กรัม ในชุดการ
ทดลองท่ีใช้แบคทีเรียแลคติก 1 กรัมตอ่อาหาร 1 กิโลกรัม ซึง่ให้ผลดีท่ีสดุ มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p≤0.05) ส าหรับอตัรารอดตายในชุดควบคมุและชุดท่ีได้รับอาหารผสมแบคทีเรียแลคติก 1 และ 3 กรัม
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  (p≤0.05) และปลานิลท่ีได้รับอาหารผสม
แบคทีเรียแลคติก 3 กรัมตอ่อาหาร 1 กิโลกรัม สามารถยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย Streptococcus sp. ได้ดีท่ีสดุ 
ค าส าคัญ : แบคทีเรียแลคติก, Streptococcus sp., ปลานิล 

 

Abstract 
The using of Lactic acid bacteria from gastrointestinal tract of Sea bass (Lates calcarifer) 

in feed of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)  culture was conducted to examine on growth rate 
survival rate and resistance to Streptococcus sp. in Nile tilapia. The experiment 3.0X107 CFU/g 
of Lactic acid bacteria with the concentration of 0, 1, 3 and 5 g/kg of fish feed were used to feed for 
4 weeks. They were laid out in completely randomized design with 3 replications. The results 
showed that the concentration of 1 g/kg was the best treatment in increasing weight (18.47±0.42 
grams)  which was significantly different (p≤0.05)  from other treatments. There was no significant 
difference in survival rate. The best lactic acid bacteria 3 g/kg can inhibit Streptococcus sp. 
Keywords: Lactic acid bacteria, Streptococcus sp., Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 
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บทน า 
ปัจจุบนัอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์น า้มีความส าคญัเน่ืองจากจ านวนประชากรโลกท่ีเพ่ิมมากขึน้

ท าให้ปริมาณความต้องการบริโภคอาหารเพ่ิมมากขึน้ด้วยในขณะท่ีปริมาณสตัว์น า้ในธรรมชาติลดน้อยลง การ
เพาะเลีย้งสัตว์น า้จึงมีบทบาทส าคัญในการท่ีจะผลิตอาหารให้เพียงพอกับความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ ส าหรับ
ประเทศไทยแล้วปลาเป็นสินค้าสตัว์น า้ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบัสองรองจากกุ้ งทะเล จากข้อมลู
ของกลุม่เศรษฐกิจการประมง กรมประมง ประจ าปี 2560 รายงานว่าช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ผลผลิตปลา
นิลมีปริมาณ 94,990 ตนั เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ถึงร้อยละ 4.7 และมีปริมาณการส่งออกสูงถึง 3,108.7 ตนั คิด
เป็นมลูคา่ 189.5 ล้านบาท โดยมีตลาดหลกัคือประเทศในตะวนัออกกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.9 โดยนิยมบริโภค
เป็นปลานิลแช่แข็งทัง้ตวั คิดเป็นร้อยละ 73.7 

การเลีย้งปลานิลในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการเลีย้งแบบหนาแน่น (Intensive culture) โอกาสท่ีปลา
เผชิญกบัความเครียดและอ่อนแอจึงเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้ปลาติดเชือ้และเกิดโรคได้ง่าย โรคส่วนใหญ่มีสาเหตุมา
จากแบคทีเรีย เช่น Streptococcus iniae, Streptococcus agalactiae เป็นต้น เกษตรกรแก้ปัญหาโดยการใช้
ยาปฏิชีวนะและสารเคมีซึง่สามารถแก้ปัญหาได้ระดบัหนึ่ง แต่ปัญหาท่ีตามมาคือการปนเปือ้นหรือการตกค้าง
ของยาปฏิชีวนะในตวัปลาซึง่เป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค แนวทางท่ีจะช่วยลดปัญหาดงักล่าวได้คือการกระตุ้นให้
ปลามีภมูิคุ้มกนัท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้เพ่ือตอ่สู้กบัเชือ้ก่อโรคได้ 

ในอดีตได้มีการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะเพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองโรคระบาด  แต่กลบัส่งผลให้เชือ้โรคเกิด
การดือ้ยาและเกิดการตกค้างของยาปฏิชีวนะในสตัว์น า้และสิ่งแวดล้อมได้ ท าให้เป็นอนัตรายต่อผู้บริโภคอีก
ด้วย ปัจจุบันจึงได้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยน าจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์มาใช้ในการควบคุมการเลีย้งอาศัย
หลกัการควบคมุทางชีวภาพ โดยใช้สิ่งมีชีวิตเพ่ือควบคมุสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งไม่ให้เพ่ิมจ านวนหรือสร้างความ
เสียหาย เรียกวา่ โพรไบโอติก (Probiotics) การใช้โพรไบโอติกจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีได้รับความนิยมมากใน
การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ในปัจจุบัน (Gatesoupe, 1999; Gomes-Gil et al., 2000) เน่ืองจากหลักการดงักล่าว
เป็นท่ียอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทัง้ช่วยในการเจริญเติบโต ต้านทานโรค มีอตัราการรอดสงู ทัง้นีม้ี
การรายงานการใช้โพรไบโอติกท่ีมีศกัยภาพในการน ามาผสมอาหารปลาแล้วหลายชนิด  ได้แก่ Bacillus sp., 
Lactobacillus brevis, Lactobacillus collinoides, Lactobacillus coryniformis, Lactobacillus farciminis, 
Psychrobacter namhaensis และ Pseudomonas fluorescens (Suwan and Chitmanat, 2017) และการใช้
โพรไบโอติกในการเสริมอาหารสตัว์จะเป็นการลดปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีอีกด้วย อีกทัง้สามารถ
สร้างสารยับยัง้จุลินทรีย์ชนิดอื่นรวมทัง้ผลิตเอนไซม์ได้หลายชนิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการย่อยอาหารและการ
เจริญเติบโตตอ่ไป (Rodmongkoldee, et al., 2017) 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การคัดแยกแบคทเีรียแลคตกิ 

คดัแยกแบคทีเรียแลคติกจากทางเดินอาหารปลากะพงขาวด้วยเทคนิคการคดัแยกบนอาหารเลีย้งเชือ้ 
โดยทุกขัน้ตอนด าเนินการด้วยเทคนิคปลอดเชือ้ เร่ิมจากน าตวัอย่างปลากะพงขาวมาท าความสะอาดผิวด้วย
แอลกอฮอล์เข้มข้น ร้อยละ 70 (v/v) ผ่าตดัเปิดช่องท้องน าเฉพาะสว่นล าไส้ออกมาตดัตามยาวและตามขวางชัง่
น า้หนกัแล้วน าไปบดให้ละเอียดโดยผสมกบัสารละลายเกลือเข้มข้น ร้อยละ 0.85 (w/v) จากนัน้เจือจางตวัอย่าง
ด้วยสารละลายเกลือ ท าการคัดแยกแบคทีเรียโดยเทคนิค Pour plate ด้วยอาหารแข็ง De Man Rogosa 
Sharpe (MRS) ท่ีเติม Bromocresol purple ความเข้มข้น  ร้อยละ 0.004 แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 
ความเข้มข้น ร้อยละ 1.5 และเกลือแกง (NaCl) ความเข้มข้น ร้อยละ 1.5 บ่มจานเพาะเชือ้ท่ีอณุหภมูิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ภายใต้สภาวะไร้อากาศ จากนัน้จึงสุ่มเลือกโคโลนีท่ีมีสีเหลืองท่ีเกิดวงใสรอบๆ 
โคโลนี มาเข่ียบนอาหารแข็ง MRS เก็บเชือ้แบคทีเรียแลคติกท่ีคดัแยกได้ในอาหารแข็ง MRS ท่ีอณุหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เพ่ือใช้ในการทดลองขัน้ตอ่ไป โดยท าการเปลี่ยนถ่ายอาหารใหมท่กุสปัดาห์ตลอดการทดลอง 

จากนัน้ตรวจสอบลกัษณะทางชีวเคมีและทางสรีรวิทยาเบือ้งต้น ได้แก่ ย้อมแกรม การเคลื่อนท่ี การ
สร้างสปอร์ การสร้างก๊าซ การผลิตเอนไซม์ Catalase ความสามารถในการทนเกลือท่ีระดบัตา่งๆ และการสร้าง
กรดจากการหมกัน า้ตาลกลโูคส จากนัน้น าเชือ้แบคทีเรียแลคติกท่ีคดัแยกได้ทุกไอโซเลตทดสอบความสามารถ
ในการยับยัง้เชือ้ Streptococcus sp. ด้วยเทคนิค Agar well diffusion assay ดัดแปลงตามวิธีการของ 
Siripoke et al. (2007) เลือกไอโซเลตท่ีให้ผลการยับยัง้สูงสุดจากค่า Bacteriocin activity (AU/ml) ตามสูตร
ตอ่ไปนี ้

 
คา่ AU (AU/ml) = คา่ความเจือจางเข้มข้นน้อยท่ีสดุท่ียบัยัง้ X 1,000 
    ปริมาณเชือ้ท่ีใช้ 

 
2. การศึกษาความสามารถในการยับยัง้เชือ้ Streptococcus sp. ด้วยวิธี Agar well diffusion 

เตรียมสารละลายเชือ้ Streptococcus sp. โดยน าโคโลนีเด่ียวท่ีเลีย้งบนอาหาร MRS Agar เติมเกลือ
ความเข้มข้น ร้อยละ 1.5 มาเลีย้งในอาหารเหลว Tryptic Soy Broth (TSB) เติมเกลือความเข้มข้น ร้อยละ 1.5 
แล้วปรับความเข้มข้นให้อยู่ในช่วง 105 CFU/ml แล้วท าการทดสอบบนอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) 
เติมเกลือความเข้มข้น ร้อยละ 1.5 ด้วยการน าสารละลายเชือ้ Streptococcus sp. เกลี่ย (Swab) ให้ทัว่ผิวหน้า
อาหารในจานและวางให้แห้ง จากนัน้เจาะผิวหน้าอาหารแล้วหยอดสารละลายแบคทีเรียแลคติกท่ีคดัแยกได้
และใช้ยาปฏิชีวนะออกซีเตตราซยัคลินเป็นชุดควบคมุ (Control) ลงหลมุละ 60 ไมโครลิตร น าไปบ่มท่ีอณุหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส นาน 18-24 ชัว่โมง วดัขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางวงใส (Clear zone) 
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3. การเตรียมอาหารปลานิลทดลอง 
เลีย้งแบคทีเรียแลคติกไอโซเลตท่ีมีความสามารถในการยับยัง้เชือ้ Streptococcus sp. ได้ดีท่ีสดุให้ได้

ปริมาณ 3.0X107 CFU/g ในอาหารเหลว MRS แล้วน าไประเหยแห้งเก็บไว้ในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ก่อน
น าผงเชือ้ท่ีได้ไปละลายในน า้กลัน่ฆ่าเชือ้แล้วผสมลงในอาหารทดลองด้วยวิธีการสเปรย์แล้วผึ่งให้แห้ง เก็บ
รักษาอาหารทดลองท่ีได้ในตู้ เย็นอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จากนัน้ส่งตวัอย่างอาหารทดลองท่ีเตรียมได้ไป
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท่ีสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้งสัตว์น า้ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยท าการวิเคราะห์ค่าโปรตีน  (Crude protein), ไขมัน (Crude fat), 
ความชืน้ (Moisture), เถ้า (Ash) คาร์โบไฮเดรตและกากใย (Carbohydrate) ในอาหารทดลอง 

ออกแบบการทดลองแบบสุ่มตลอด (Complete ramdomized design, CRD) โดยแบ่งเป็น 4 ชุดการ
ทดลอง การทดลองละ 20 ตวั ชดุการทดลองละ 3 ซ า้ ดงันี ้
 ชดุการทดลองท่ี 1 อาหารทดลองไมผ่สมแบคทีเรียกรดแลคติก (ชดุควบคมุ) 
 ชดุการทดลองท่ี 2 อาหารทดลองผสมแบคทีเรียกรดแลคติก ความเข้มข้น 1 กรัมตอ่ 1 กิโลกรัม 
 ชดุการทดลองท่ี 3 อาหารทดลองผสมแบคทีเรียกรดแลคติก ความเข้มข้น 3 กรัมตอ่ 1 กิโลกรัม 

ชดุการทดลองท่ี 4 อาหารทดลองผสมแบคทีเรียกรดแลคติก ความเข้มข้น 5 กรัมตอ่ 1 กิโลกรัม 
4. การเลีย้งปลานิลทดลอง 

เลีย้งปลานิลน า้หนกั 6.00±0.14 กรัม จ านวน 240 ตวั ในถงัพลาสติกความจุน า้ 250 ลิตร ปรับสภาพ
ปลาให้คุ้นกบัสภาพแวดล้อมใหมเ่ป็นเวลา 1 สปัดาห์ เร่ิมการทดลองผสมแบคทีเรียแลคติกความเข้มข้น 0, 1, 3 
และ 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ลงในอาหารทดลองตามชุดการทดลอง แล้วให้ปลานิลกินอาหารปริมาณ 
ร้อยละ 2 ของน า้หนักตัว วันละ 3 ครัง้ เวลา 07.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. นาน 4 สัปดาห์ ตลอดการ
ทดลองควบคมุคณุภาพน า้ในถงัเลีย้งปลานิลให้อยู่ในช่วงมาตรฐานการเลีย้ง ดงันี ้ค่าออกซิเจนท่ีละลายในน า้ 
อยู่ในช่วง 5-7 ppm ค่าแอมโมเนีย น้อยกว่า 0.02 mg/l ค่าไนไตร์ท น้อยกว่า 0.1 mg/l และค่าไนเตรทให้อยู่
ในช่วง 0.01 – 0.5 mg/l วิเคราะห์คณุภาพน า้ด้วยชุดทดสอบส าเร็จรูปและเปลี่ยนถ่ายน า้ทุก 3 วนั ตามวิธีการ
ของ Longmutcha et al. (2015) 
5. การเกบ็ข้อมูลปลานิลและทดสอบความสามารถในการต้านเชือ้แบคทเีรีย 

ชัง่น า้หนักปลานิลในทุกหน่วยการทดลอง ทุกๆ 7 วนั เพ่ือเก็บข้อมลูน า้หนกัส าหรับค านวณอตัราการ
เจริญเติบโต และหลงัจากปลาได้รับอาหารผสมแบคทีเรียแลคติกความเข้มข้น 0, 1, 3 และ 5 กรัมต่ออาหาร 
1 กิโลกรัม นาน 4 สปัดาห์ แล้วท าการฉีดสารละลายเชือ้แบคทีเรีย Streptococcus sp. ท่ีระดบัความเข้มข้น
ของเชือ้ 107 CFU/ml โดยฉีดเข้าไปในช่องท้องของปลานิล บนัทกึอตัราการตายเป็นเวลา 1 สปัดาห์ จากนัน้ท า
การเก็บตวัอย่างเลือดปลาไปนบัจ านวนแบคทีเรีย Streptococcus sp. บนอาหารเลีย้งเชือ้ Plate count agar 
(PCA) ตอ่ไป 
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ผลการทดลอง 
1. การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกและความสามารถในการยับยัง้เชือ้ Streptococcus sp. ด้วยวิธี Agar 
well diffusion 

จากการคัดแยกเชือ้แบคทีเรียแลคติกบนอาหารเลีย้งเชือ้ พบแบคทีเรียจ านวน 121 โคโลนี เมื่อน า
โคโลนีท่ีเกิดขึน้ไปตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งต้นโดยใช้คุณสมบัติการติดสีแกรม การสร้างสปอร์ การเคลื่อนท่ี 
การสร้างก๊าซ และทดสอบการผลิตเอนไซม์ Catalase พบวา่ มี 88 ไอโซเลต ท่ีติดสีแกรมบวก ไมส่ร้างสปอร์ ไม่
เคลื่อนท่ี ไม่สร้างก๊าซ และท าปฏิกิริยา Catalase แล้วให้ผลเป็นลบ เมื่อน าไปทดสอบลกัษณะทางสัณฐาน 
พบวา่ แบคทีเรียมีรูปร่างท่อน (Rod) จ านวน 4 ไอโซเลต มีรูปไข่ (Medium rod) จ านวน 7 ไอโซเลต และมีทรง
กลม (Cocci) จ านวน 77 ไอโซเลต 

 
Figure 1. Colony appearance of Lactic acid bacteria in MRS agar plate from sample of 
gastrointestinal tract of Sea bass 

 
ส าหรับการศึกษาครัง้นีไ้อโซเลตท่ี 1/69 (LAB25) มีลักษณะโคโลนีสีขาวขุ่น กลมนูน และหลังจาก

การศกึษาสณัฐานวิทยาพบการติดสีแกรมบวก รูปร่างกลม จดัเรียงตวัเป็นสายโซ่ ไมส่ร้างสปอร์ ไมเ่คลื่อนท่ี ไม่
สร้างเอนไซม์ Catalase ไม่สร้างก๊าซ และมีความสามารถยบัยัง้เชือ้ Streptococcus sp. ได้ดีท่ีสดุ บนอาหาร 
Mueller Hinton Agar (MHA) เติมเกลือความเข้มข้น ร้อยละ 1.5 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการยับยัง้เท่ากับ 
21.00±1.00 มิลลิเมตร และมีคา่ Bacteriocin activity สงูสดุคือ 800 AU/ml. จึงใช้ไอโซเลตดงักล่าวผสมลงใน
อาหารเลีย้งปลานิลเพ่ือศกึษาการเจริญเติบโตของปลานิลตอ่ไป 
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Figure 2. Inhibitions zone effect of Lactic acid bacteria against Streptococcus sp. on MHA plate 
 
2. การศึกษาผลจากแบคทเีรียกรดแลคตกิเสริมอาหารต่อการเจริญเตบิโตของปลานิล 

2.1 การเจริญเตบิโตของปลานิลหลังได้รับอาหารผสมแบคทเีรียกรดแลคตกิ 
จากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลองพบว่า มีโปรตีน  (Crude protein) ร้อยละ 

32.35, ไขมัน (Crude fat) ร้อยละ 12.51, ความชืน้ (Moisture) ร้อยละ 9.4, เถ้า (Ash) ร้อยละ 13.19 และ 
คาร์โบไฮเดรตและกากใย (Carbohydrate) ร้อยละ 32.55 ตามล าดบั 

จากการทดลองเลีย้ง พบว่าปลานิลชุดการทดลองท่ีได้รับอาหารผสมแบคทีเรียแลคติกท่ีระดบัความ
เข้มข้นร้อยละ 0, 1, 3 และ 5 ตามล าดบั มีน า้หนักเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ทุกสปัดาห์ โดยชุดการทดลองท่ีได้รับอาหาร
ผสมแบคทีเรียแลคติกท่ีระดบัความเข้มข้น 1 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีน า้หนักเฉลี่ยสงูสุด คือ 18.47±0.42 
กรัม แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) กบัชุดการทดลองท่ีได้รับอาหารผสมแบคทีเรียท่ีระดบัความ
เข้มข้น 0, 3 และ 5 กรัมตอ่อาหาร 1 กิโลกรัม คือ 17.31±0.55, 17.04±0.77 และ 17.25±2.39 กรัม ตามล าดบั 
(Table 1) 
 

Table 1 Weight of Nile tilapia fed with different levels of Lactic acid bacteria supplemental diets 
Treatment week 1 week 2 week 3 week 4 

Control (T1) 9.14±0.79 a 11.42±0.39 a 14.83±0.88 a 17.31±0.55 a 
LAB 1 g Kg-1 (T2) 9.39±0.48 a 11.82±0.37 a 15.20±0.67 b 18.47±0.42 b 
LAB 3 g Kg-1 (T3) 9.13±0.22 a 11.05±0.97 a 14.30±0.02 a 17.04±0.77 a 
LAB 5 g Kg-1 (T4) 8.78±0.76 a 11.16±1.18 a 14.65±1.35 a 17.25±2.39 a 
Average values with different letters in the same column are statistically significantly different (p≤0.05) 
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2.2 อัตราการรอดตายของปลานิลในที่ได้รับอาหารผสมแบคทเีรียแลคตกิ 
เมื่อสิน้สุดการเลีย้ง 4 สัปดาห์ ท าการฉีดสารละลาย Streptococcus sp. ปริมาณ 107 CFU/ml 

ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เข้าทางช่องท้องของปลานิล จากการทดลองพบว่าชุดควบคุมและชุดท่ีได้รับอาหาร
ผสมแบคทีเรียแลคติก 1 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอตัรารอดตายสงูสุดคือ ร้อยละ 100 รองลงมาเป็นชุดท่ี
ได้รับอาหารผสมแบคทีเรียแลคติก 3 กรัมตอ่อาหาร 1 กิโลกรัม คือ ร้อยละ 98.33 อตัราการรอดตายไมม่ีความ
แตกต่างทางสถิติ และชุดท่ีได้รับอาหารผสมกรดแลคติก 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอตัรารอดตายต ่าสดุคือ
ร้อยละ 81.66 ตามล าดบั (Table 2) 
 

Table 2 Survival rates of Nile tilapia with different levels of Lactic acid bacteria supplemental diets  
Treatment Survival rate (%) 

Control (T1) 100±00a 
LAB 1 g Kg-1 (T2) 100±00a 
LAB 3 g Kg-1 (T3) 98.3±0.51a 
LAB 5 g Kg-1 (T4) 81.65± 5.51b 

Average values with different letters in the same column are statistically significantly different (p≤0.05) 
 

2.3 ปริมาณ Streptococcus sp. ในเลือดปลานิลหลังได้รับอาหารผสมแบคทเีรียกรดแลคตกิ 
 จากการศึกษาปริมาณเชือ้ Streptococcus sp. ในเลือดของปลานิลหลงัได้รับอาหารผสมแบคทีเรีย 
แลคติกท่ีระดบัความเข้มข้น 0, 1, 3 และ 5 กรัมตอ่อาหาร 1 กิโลกรัม นาน 4 สปัดาห์ พบว่าในชุดการทดลองท่ี
ได้รับอาหารผสมแบคทีเรียแลคติก 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม พบปริมาณเชือ้ Streptococcus sp. ในเลือด
มากท่ีสดุ คือ 11.40±8.96 X 104 CFU/ml รองลงมาคือ ชดุการทดลองท่ีได้รับอาหารผสมแบคทีเรียแลคติก 0, 1 
และ 3 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม คือ 9.23±6.35 X 104 , 7.66±6.48 X 104 และ 4.13±1.51 X 104 CFU/ml 
ตามล าดบั (Table 3) โดยชุดการทดลองท่ีได้รับอาหารผสมแบคทีเรียแลคติก 3 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มี
ปริมาณเชือ้ Streptococcus sp. ต ่าสดุ แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) กบัชดุการทดลองอ่ืน 
 

Table 3 Average Streptococcus sp. of Nile tilapia with different levels of Lactic acid bacteria 
supplemental diets 

Treatment Average Streptococcus sp. (CFU/ml) 
Control (T1) 9.23±6.35a X 104 

LAB 1 g Kg-1 (T2) 7.66±6.48a X 104 
LAB 3 g Kg-1 (T3) 4.13±1.51b X 104 
LAB 5 g Kg-1 (T4) 11.40±8.96a X 104 

Average values with different letters in the same column are statistically significantly different (p≤0.05) 
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อภปิรายและสรุปผลการทดลอง 
เม่ือท าการทดลองเลีย้งปลานิลโดยใช้อาหารปกติไม่ผสมแบคทีเรียแลคติก (ชุดควบคมุ) เปรียบเทียบ

กบัอาหารปลาท่ีผสมแบคทีเรียแลคติกความเข้มข้นร้อยละ 1, 3 และ 5 กรัม ตอ่อาหาร 1 กิโลกรัม พบว่า ตลอด
ระยะเวลา 4 สปัดาห์ ปลานิลมีน า้หนกัเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ในทกุชดุการทดลอง โดยชดุท่ีได้รับอาหารผสมกรดแลคติก
ท่ีระดบัความเข้มข้น 1 กรัม ตอ่อาหาร 1 กิโลกรัม มีน า้หนกัเฉลี่ยสงูสดุคือ 18.47±0.42 กรัม และอตัรารอดของ
ปลานิลชดุท่ีได้รับอาหารผสมแบคทีเรียแลคติก 1 และ 3 กรัม ตอ่อาหาร 1 กิโลกรัม มีอตัรารอดไมแ่ตกตา่งจาก
ชุดควมคุม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Senasri (2015) ท่ีได้ทดลองใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. เป็น 
โพรไบโอติกผสมลงในอาหารเลีย้งปลานิล และจากการทดลองพบว่า ปลานิลมีน า้หนักเฉลี่ยเพ่ิมขึน้แตกต่าง
จากชุดการทดลองท่ีไม่ได้รับแบคทีเรีย Bacillus spp. เช่นกนั และอตัราการรอดตายไมแ่ตกต่างทางสถิติกบัชุด
การทดลองอื่นๆ ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของ Rumruairuen et al. (2011) พบว่าการเสริมโพรไบโอติกไม่มี
ผลต่ออัตราการรอดของปลานิล  แต่โพรไบโอติกมีผลต่อการเจริญเติบโตเน่ืองจากโพรไบโอติกจะเข้าไป
เจริญเติบโตหรือเกาะติดกับผนังล าไส้เล็ก ท าให้มีการย่อยสลายกากอาหารและสร้างกรดแลกติกขึน้ ซึ่งกรด
แลกติกจะท าลายหรือยับยัง้จุลินทรีย์ก่อโรค นอกจากนีก้ารเกาะติดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกจะกระจายทั่ว
ทางเดินอาหาร ท าให้จลุินทรีย์ก่อโรคไมม่ีพืน้ท่ีส าหรับการเกาะติด ท าให้เกิดสมดุลของจลุินทรีย์ภายในทางเดิน
อาหารและมีผลต่อจุลินทรีย์ท่ีผนงัทางเดินอาหาร โดยเพ่ิมการสร้างสารอาหาร เช่น วิตามิน เพ่ิมอตัราการหมกั 
สร้างเอนไซม์ เช่น ไลเปส โปรติเอส และอะไมเลส กระตุ้นการสร้างและการหลัง่เอนไซม์ย่อยอาหารช่วยการย่อย
อาหาร  และเพ่ิมประสิท ธิภาพในการน าอาหารไปใช้  ท าให้อัตราการเปลี่ ยนอาหารเป็น เนื อ้ดีขึ น้ 
(Rodmongkoldee, et al., 2017) 

จากการศึกษาผลของแบคทีเรียแลคติกท่ีผสมลงในอาหารต่อการเจริญเติบโตและความสามารถใน
การต้านทานเชือ้ Streptococcus sp. พบวา่เมื่อสิน้สดุการทดลองปลานิลท่ีได้รับอาหารผสมแบคทีเรียแลคติก
มีน า้หนกัเฉลี่ยท่ีสงูกว่าปลานิลท่ีไม่ได้รับอาหารผสมแบคทีเรียแลคติก โดยแบคทีเรียแลคติกท่ีใช้ผสมอาหารท่ี
ความเข้มข้น 1 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าให้ปลานิลมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด และ
แบคทีเรียแลคติกท่ีใช้ผสมอาหารที่ความเข้มข้น 3 กรัม ตอ่อาหาร 1 กิโลกรัม เหมาะสมท่ีสดุท่ีจะท าให้ปลานิลมี
ความสามารถในการยบัยัง้เชือ้ Streptococcus sp. ได้ดีท่ีสดุ ดงันัน้จึงมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาแบคทีเรียแลคติก
ท่ีคดัแยกได้จากปลากะพงขาวเป็นโพรไบโอติก เพ่ือประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิตปลานิลตอ่ไป 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้งสัตว์น า้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาทักษิณ วิทยาเขต
พทัลงุ ท่ีเอือ้เฟือ้ในการวิเคราะห์คณุคา่ทางโภชนาการของอาหารทดลอง 

ขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา และสาขาเพาะเลีย้งสัตว์น า้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ีเอือ้เฟือ้สถานท่ีในการท าวิจยั 
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