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บทคัดย่อ 

การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. 3 สายพันธุ์ ซึ่งได้แก่ B. licheniformis,         
B. pumilus และ B. subtilis ต่อการยับยัง้เชือ้แบคทีเรียก่อโรค (Aeromonas hydrophila ABRCA1 และ 
Streptococcus agalactiae ABRCS1) ในปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยวิธี cross streak method พบว่า 
B. licheniformis สามารถสร้างสารยับยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้  A. hydrophila ABRCA1 ส่วนเชือ้                
B. licheniformis, B. pumilus และ B. subtilis สามารถเจริญครอบครองโคโลนีของเชือ้ S. agalactiae ABRCS1 
หลงัจากน าไปบม่ที่อณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อน าเชือ้แบคทีเรีย Bacillus spp. ที่มีความสามารถในการเจริญ
ครอบครองโคโลนีมาทดสอบความสามารถในการลดปริมาณเชือ้ก่อโรคในอาหารเหลว โดยวิธี broth co-culture 
โดยน า B. licheniformis, B. pumilus และ B. subtilis เลีย้งร่วมกับ S. agalactia ABRCS1 ในอาหารเหลว 
nutrient broth (NB) ที่ระดับความเข้มข้นเท่ากันคือ 10 5 CFU/มิลลิลิตร พบว่าที่ระยะเวลา 48 ชั่วโมง                 
B. licheniformis, B. pumilus และ B. subtilis สามารถลดจ านวน S. agalactiae ABRCS1 ได้ 46.79%, 53.58% 
และ 44.22% ตามล าดบั โดยที่ปริมาณของเชือ้ Bacillus spp. ทัง้ 3 ชนิดไม่เปลีย่นแปลง การทดลองนีแ้สดงให้เห็น
ว่าเชือ้ Bacillus spp. ทัง้ 3 ชนิดมีคณุสมบติัที่ดีในการน าไปใช้ลดปริมาณเชือ้ก่อโรคในการเลีย้งปลานิลต่อไป  

                                                 Abstract 
Experiment has been carried out to determine the efficacy of three species of Bacillus               

(B. licheniformis, B. pumilus and B. subtilis) on inhibition of pathogenic bacteria (Aeromonas 
hydrophila ABRCA1 and Streptococcus agalactiae ABRCS1) from Nile tilapia (Oreochromis niloticus). 
The bacterial antagonistic activity by cross streak method showed that B. licheniformis could inhibit     
A. hydrophila ABRCA1 after 48 hours of incubation at 37˚C. B. licheniformis, B. pumilus and B. subtilis 
could colonize over S. agalactiae ABRCS1 after 48 hours of incubation at 37˚C. Three species of 
Bacillus spp. which shown colonization ability were tested for ability to decrease pathogenic bacteria S. 
agalactiae ABRCS1 by broth co-culture method. B. licheniformis, B. pumilus, B. subtilis and S. 
agalactiae ABRCS1 were cultured with the initial concentration about 105 CFU/ml. After 48 hrs of 
culture, S. agalactiae ABRCS1 when co-cultured in nutrient broth (NB) with B. licheniformis, B. pumilus 
and B. subtilis respectively were decreased by 46.84%, 53.57% and 44.28%, respectively. The results 
from this study can suggest that these Bacillus spp. strains can use for decrease pathogenic bacteria in 
Oreochromis niloticus culture. 
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ค าน า 

ปัจจบุนัอตุสาหกรรมการเลีย้งปลานิลขยายก าลงัผลติขึน้ทกุปี ประเทศในแถบเอเชียและลาตินอเมริกาเป็น
สองกลุม่ประเทศหลกัที่เป็นแหลง่ผลติปลานิล  ได้แก่ จีน อียิปต์ อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ แม็กซิโก ไต้หวนั บราซิล และ
ทัง้นีร้วมถงึประเทศไทยด้วย ปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศไทย ทัง้เพื่อการบริโภคในประเทศ และ
การสง่ออกไปยงัต่างประเทศ ทัง้สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลยี และ เอเชีย ด้วยเหตุนีเ้กษตรกรจึงหันมา
เพาะเลีย้งปลานิลกนัเพิ่มขึน้ อีกทัง้ปัจจุบนัรูปแบบการเลีย้งปลานิลได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการเลีย้งแบบดัง้เดิม
มาเป็นระบบการเลีย้งแบบกึ่งพัฒนาและแบบพัฒนา  โดยการปล่อยลูกพันธุ์ในอัตราความหนาแน่นที่สงูขึน้ ให้
อาหารส าเร็จรูปทดแทนอาหารธรรมชาติ ท าให้สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตให้สงูขึน้ได้ แต่ถ้ามีการจัดการไม่ดีพอ
รูปแบบการเลีย้งเช่นนี ้ท าให้มีการขบัถ่ายของเสยีในบอ่เลีย้งปริมาณมาก ถ้ามีอาหารเหลือตกค้างในบ่อด้วยจะเกิด
ปัญหาการสะสมของสารอินทรีย์มากจนถึงระดับที่ท าให้คุณภาพน า้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ปลาเกิดความเครียด 
และยอมรับเชือ้โรคจากสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึน้ ก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดตามมา ในอดีตได้มีการใช้สารเคมีและ
ยาปฏิชีวนะเพื่อแก้ปัญหาเร่ืองโรคระบาด แต่กลบัสง่ผลให้เชือ้โรคเกิดการดือ้ยา และการตกค้างของยาปฏิชีวนะใน
สตัว์น า้และสิ่งแวดล้อม (Esiobu et al., 2002) ท าให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วย ดังนัน้ปัจจุบนัจึงได้มีการ
แก้ปัญหาดงักลา่วโดยน าจลุนิทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้ในการควบคุมสภาพการเลีย้ง โดยอาศัยหลกัการควบคุมทาง
ชีวภาพ โดยใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อควบคุมสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งไม่ให้เพิ่มจ านวนหรือสร้างความเสียหาย เรียกว่า             
โพรไบโอติก (Probiotics) (Gatesoupe,1999) การใช้โพรไบโอติกเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยมมากใน
ปัจจุบนั เนื่องจากหลกัการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทัง้ช่วยในการป้องกันโรค และลด
ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีอีกด้วย มีการน าแบคทีเรียสกุล Bacillus spp. มาใช้เป็นโพรไบโอติกกันมาก 
เน่ืองจากเป็นแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ได้ ซึง่เป็นโครงสร้างที่ท าให้ทนความร้อน อีกทัง้สามารถสร้างสารยบัยัง้จุลินทรีย์
ชนิดอื่น รวมทัง้ผลติเอนไซม์ได้หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อการย่อยอาหารและการเติบโต นอกจากนีย้ังสามารถ
ผลิตได้ปริมาณมาก ง่ายต่อการเก็บรักษาและการขนส่ง (Green et al.,1999; Nicholson et al., 2000; Oggioni       
et al., 2003;  Van Rijn et al., 1995)             

ส าหรับการศกึษาครัง้นีม้ีจดุประสงค์เพื่อหาประสทิธิภาพการใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. 3 สายพนัธุ์ ได้แก่ 
B. licheniformis, B. pumilus และ B. subtilis ต่อการยับยัง้เชือ้แบคทีเรียก่อโรคในปลานิล (Oreochromis 
niloticus) 2 ชนิด ได้แก่ Aeromonas hydrophila ABRCA1 และ Streptococcus agalactiae ABRCS1 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 
1.การจ าแนกชนิดของเชือ้แบคทเีรีย 
 ใช้ชุดทดสอบส าเร็จรูป API50CHB (bioMérieux ) จ าแนกแบคทเีรียสกุล Bacillus spp. 

น าแบคทีเรียจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ B. licheniformis, B. pumilus และ B. subtilis ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์จากบริษัท Novozymes Biological, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าการเลีย้งให้ได้โคโลนีเด่ียวมีอาย ุ  
18-24 ชัว่โมง ใสใ่น API 50 CHB  medium ให้ได้ความขุ่นเท่ากบั McFarland No.2 หยดสารละลายเชือ้ที่เตรียมไว้
ในหลมุของชุดทดสอบ และเติม Mineral oil จากนัน้น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24-48 
ชั่วโมง ท าการอ่านผลโดยหลมุที่เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองจะเป็นผลบวก ยกเว้นหลมุที่ 25 จะให้ผลบวกเมื่อ
เปลีย่นเป็นสดี า และวิเคราะห์ชนิดของแบคทีเรียโดยโปรแกรม API50CHB version 4.0 

 



 

 
2.การทดสอบคุณสมบัตขิองผลิตภณัฑ์จุลินทรีย์ในห้องปฏิบัตกิาร 
 ในการศึกษาครัง้นีท้ าการทดสอบคุณสมบัติ 2 ประการคือ ความสามารถในการยับยัง้เชือ้ก่อโรค และ
คณุสมบติัในการแข่งขนัในการเติบโตระหว่างแบคทีเรียในผลติภณัฑ์จลุนิทรีย์กับเชือ้ก่อโรค 
   
2.1 ทดสอบความสามารถในการยบัยัง้เชือ้ก่อโรค 
 เชือ้แบคทีเรียที่ก่อโรคในปลานิลที่ส าคญัได้แก่ Aeromonas hydrophila ABRCA1 และ Streptococcus 
agalactiae ABRCS1 ซึง่แยกจากปลานิลที่ป่วย ได้รับเชือ้บริสทุธ์ิมาจากศนูย์วิจยัธุรกจิเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ภาควิชา
ชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

การทดสอบคณุสมบติัในการสร้างสารยับยัง้เชือ้ก่อโรคบนอาหารแข็ง โดยวิธี cross streak method  โดย
น าแบคทีเรีย Bacillus ทัง้ 3 ชนิด และเชือ้ก่อโรค (A. hydrophila ABRCA1 และ S. agalactiae  ABRCS1) เลีย้ง
บนอาหาร NA (Nutrient agar) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง น าเชือ้ก่อโรคที่ต้องการ
ทดสอบขีดลงบนอาหารเลีย้งเชือ้ NA โดยขีดเป็นเส้นเดียว และน าเชือ้แบคทีเรีย Bacillus ทัง้ 3 ชนิด มาท าการขีด
ทบัลงไปในแนวกากบาท น าไปบม่ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยแต่ละเชือ้ท าการทดสอบ   
3 ซ า้ ต่อเชือ้แบคทีเรียที่ต้องการทดสอบ 1 ชนิด โดยมีกลุ่มควบคุมเป็นเชือ้แบคทีเรียแต่ละชนิด ซึ่งขีดเชือ้เป็นเส้น
เดียว  
 
2.2 ทดสอบความสามารถในการเจริญร่วมกันของ Bacillus spp. และเชือ้ Streptococcus agalactiae  
ในอาหารเหลว 
 น าเชือ้แบคทีเรียที่มีคณุสมบติัการเข้าครอบครองโคโลนีเชือ้ก่อโรคในการศกึษา 1.1 มาท าการทดสอบ
ความสามารถในการเจริญร่วมกนัของเชือ้กอ่โรค โดยเลีย้งแบคทีเรีย Bacillus 3 ชนิด ได้แก ่ B. licheniformis,       
B. pumilus และ B. subtilis และเชือ้ S. agalactiae ABRCS1 ในอาหาร NB (Nutrient broth)  ปริมาณ 10 
มิลลลิติร เขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้น าไปป่ันเพื่อแยกตะกอนเซลล์ และ
ละลายตะกอนเซลล์ด้วย 0.85% NaCl เจือจางให้ได้ปริมาณเชือ้เร่ิมต้น ชนิดละประมาณ 105 CFU/มิลลลิติร โดย
แบง่กลุม่ทดลองออกเป็น 7 ชดุการทดลอง ชดุการทดลองละ 3 ซ า้ 
 ชดุการทดลองที่ 1  S. agalactiae 
 ชดุการทดลองที่ 2  B. licheniformis 

ชดุการทดลองที่ 3  B. pumilus 
ชดุการทดลองที่ 4  B. subtilis 
ชดุการทดลองที่ 5  S. agalactiae + B. licheniformis 
ชดุการทดลองที่ 6  S. agalactiae + B. pumilus 
ชดุการทดลองที่ 7  S. agalactiae + B. subtilis 
นบัปริมาณเชือ้แบคทีเรียทัง้หมด ที่ระยะเวลา 0, 24, 48, 72, 96 และ 120 ชั่วโมง โดยในชุดการทดลองที่ 

5-7 แยกนับปริมาณแบคทีเรียระหว่าง S. agalactiae และ Bacillus spp. โดยแบคทีเรียทัง้สองกลุ่มนีม้ีลกัษณะที่
แตกต่างกนัอย่างชดัเจน  เปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณแบคทีเรีย S. agalactiae ที่ลดลง เมื่อเลีย้งร่วมกับ 
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Bacillus spp. ทัง้ 3 ชนิด โดยวิธี T-test (Independent-sample) และ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (อนนัต์ชยั, 2542) 
 

ผลการทดลอง 
 
1. ผลการทดสอบความสามารถในการยบัยัง้เชือ้ก่อโรค 
 เมื่อน าแบคทีเรีย Bacillus ทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ B. licheniformis, B. pumilus และ B. subtilis มาทดสอบ
คณุสมบติัในการยบัยัง้ (inhibition) หรือเจริญครอบครองโคโลนี (colonization) เชือ้ก่อโรค 2 ชนิดที่พบในปลานิล 
ได้แก ่A. hydrophila ABRCA1 และ S. agalactiae  ABRCS1 โดยวิธี cross streak method ภายหลงัจากบม่เชือ้ 
48 ชัว่โมง พบว่าเชือ้แบคทีเรีย B. licheniformis สามารถยบัยัง้ (inhibition) เชือ้ A. hydrophila ABRCA1 ได้   
(ภาพที่ 1) สว่นเชือ้ B. licheniformis, B. pumilus และ B. subtilis สามารถเข้าครอบครองโคโลนี (colonization) 
เชือ้ S. agalactiae ABRCS1 ได้ (ภาพที่ 2)                    
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Inhibition effect of Bacillus licheniformis (B) against Aeromonas hydrophila (A) ABRCA1 at                    
              48 hours 
 

 

 

 

 Figure 2 Colonization activities of Bacillus spp. against Streptococcus agalactiae (S) ABRCS1 at                     

                48 hours ( A) B. licheniformis  (B) B. pumilus  (C) B. subtilis 

  
2. ผลการทดสอบความสามารถในการเจริญร่วมกันของเชือ้ Bacillus spp. และเชือ้ S. agalactiae                   
ในอาหารเหลว 
 การทดสอบความสามารถในการเจ ริญร่วมกันระหว่างแบคทีเรีย Bacillus ทัง้ 3 ชนิด ได้แก่                      
B. licheniformis, B. pumilus และ B. subtilis และเชือ้ S. agalactiae ABRCS1 พบว่า S. agalactiae ABRCS1
เพิ่มจ านวนสงูสดุที่ระยะเวลา 48 ชั่วโมง และลดลงที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมง และเมื่อเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมง พบว่า   
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B. licheniformis, B. pumilus และ B. subtilis สามารถลดปริมาณเชือ้ S. agalactiae ABRCS1 จาก             
5.45×106 CFU/มิลลิลิตร ลดลงเหลือ 2.90×106 CFU/มิลลิลิตร, 2.53×106 CFU/มิลลิลิตร และ 3.04×106 CFU/
มิลลลิติร ตามล าดบั (ตารางที่ 1, ภาพที่ 3) หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 46.79%, 53.58% และ 44.22% ตามล าดับ ส่วน
แบคทีเรีย Bacillus ทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ B. licheniformis, B. pumilus และ B. subtilis  เมื่อเลีย้งเด่ียว และเจริญ
ร่วมกันกับเชือ้ S. agalactiae ABRCS1 พบว่า มีปริมาณเชือ้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ตลอดการ
ทดลอง 120 ชัว่โมง ดงัตารางที่ 2, 3 และ 4 ตามล าดบั 
 
Table 1 Number of Streptococcus agalactiae ABRCS1 colonies at different hours after co-culture with  
           Bacillus licheniformis, Bacillus pumilus and Bacillus subtilis, respectively 

Bacteria 
Number of S. agalactiae (×104CFU/ml) 

0 hr 24 hr 48 hr 72 hr 96 hr 120 hr 

S. agalactiae (Control) 15.0a 127.8a 545.6a 360.0a 219.0a 144.0a 

+ B. licheniformis 15.0a 76.7b 290.0b 84.4b 47.7b 41.1b 

+ B. pumilus 14.7a 93.3ab 253.3b 123.3b 42.2b 33.3b 

+ B. subtilis 10.7a 86.7b 304.0b 76.7b 54.4b 37.8b 

Average values with different letters in the same column are statistically significantly different (P<0.05) 

Table 2 Number of Bacillus licheniformis colonies at different hours after monoculture and co-culture     

             with Streptococcus agalactiae ABRCS1 

Bacteria 
Number of B. licheniformis (×105CFU/ml) 

0 hr 24 hr 48 hr 72 hr 96 hr 120 hr 

monoculture 1.1a 14.3a 155.5a 113.3a 122.2a 106.7a 

co-culture 1.2a 13.0a 135.0a 155.5a 135.5a 115.5a 

Average values with different letters in the same column are statistically significantly different (P<0.05) 

Table 3 Number of Bacillus pumilus colonies at different hours after monoculture and co-culture with               

           Streptococcus agalactiae  ABRCS1 

Bacteria 
Number of B. pumilus (×105CFU/ml) 

0 hr 24 hr 48 hr 72 hr 96 hr 120 hr 

monoculture 1.2a 13.2a 101.1a 183.3a 130.0a 83.3a 

co-culture 1.3a 10.3a 73.3a 155.6a 101.1a 85.5a 

Average values with different letters in the same column are statistically significantly different (P<0.05) 

 



 

Table 4 Number of Bacillus subtilis colonies at different hours after monoculture and co-culture with                  

           Streptococcus agalactiae  ABRCS1 

Bacteria 
Number of B. subtilis (×105CFU/ml) 

0 hr 24 hr 48 hr 72 hr 96 hr 120 hr 

monoculture 1.0a   66.6a 86.7a 77.8a   82.2a 60.0a 

co-culture  1.5a  78.9a 116.7a 100.0a   93.3a 86.6a  

Average values with different letters in the same column are statistically significantly different (P<0.05) 
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Figure 3 Growth of Bacillus spp. and Streptococcus agalactiae ABRCS1 in nutrient broth at     

               monoculture and co-culture system ( A) B. licheniformis  (B) B. pumilus  (C) B. subtilis  

 
 

 



 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
  

การทดสอบคุณสมบัติของแบคทีเรีย Bacillus spp. ทัง้ 3 ชนิด ในการยับยัง้ (inhibition) หรือการ
ครอบครอง (colonization) เชือ้ก่อโรคในปลานิล พบว่า แบคทีเรีย B. licheniformis สามารถยับยัง้ (inhibition) เชือ้     
A. hydrophila ABRCA1 ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Cladera-Olivera et al. (2004) ที่พบว่าแบคทีเรีย     
B. licheniformis สามารถสร้างสารปฏิชีวนะชนิด bacteriocin-like substance ได้ โดยสารปฏิชีวนะชนิดนี ้เป็น
โปรตีนขนาดเลก็ที่สร้างจากแบคทีเรีย สามารถยับยัง้จุลินทรีย์ชนิดอื่น รวมทัง้ B. licheniformis สามารถสร้างสาร
ปฏิชีวนะชนิด bacitracin ได้อีกด้วย  

ถึงแม้ว่าแบคทีเรีย Bacillus spp. ทัง้ 3 ชนิดนี ้จะไม่สามารถที่จะยับยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้               
S. agalactiae ABRCS1 ได้ แต่แบคทีเรีย Bacillus spp. ทัง้ 3 ชนิด ก็มีคณุสมบติัในการครอบครองโคโลนีของเชือ้ 
S. agalactiae ABRCS1 ได้ โดยสามารถที่จะแข่งขนัในการใช้สารอาหารในการเติบโตได้ดี ดังแสดงให้เห็นจากผล
การทดลองในการทดสอบการเจริญร่วมกันในอาหารเหลว ซึ่ง  B. licheniformis, B. pumilus และ B. subtilis 
สามารถลดจ านวน S. agalactiae ABRCS1 ได้ 46.79%, 53.58% และ 44.22% ตามล าดับ ซึ่งวัชริยา            
และนนทวิทย์ (2549) ได้ทดสอบการเจริญร่วมกันในอาหารเหลว B. licheniformis W806 และ B. licheniformis 
W902 พบว่าสามารถลดปริมาณเชือ้ S. agalactiae AQST ได้ 11.98% และ 11.97% ตามล าดับ Bacillus หลาย
ชนิดได้ถกูน ามาประยกุต์ใช้เป็นโพรไบโอติก เช่นในการศึกษาของ  Aly et al. (2008a)  ได้น า B. subtilis มาใช้เป็น
โพรไบโอติก พบว่า ภายหลงัจากน ามาผสมในอาหาร ปริมาณ 1 × 107 CFU/มิลลิลิตร ต่ออาหาร 1 กรัม เลีย้งปลา
นิล น า้หนักประมาณ 5 กรัม เป็นเวลา 1 เดือน อัตราการเติบโต และอัตราการรอดตายของปลานิลในกลุ่มที่ใช้          
โพรไบโอติก สงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ Aly et al. (2008b) ศึกษาผลของการน า           
B. pumilus ซึ่งแยกเชือ้จาก gonad ของปลานิล มาใช้เป็นโพรไบโอติก พบว่า เมื่อน ามาผสมในอาหารปริมาณ 
1×106 CFU/มิลลลิติร ต่ออาหาร 1 กรัม เลีย้งปลานิลน า้หนักประมาณ 6.5 กรัม เป็นเวลา 2 เดือน อัตราการเติบโต
ของปลานิลในกลุ่มที่ใช้โพรไบโอติก สงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  EL-Haroun et al. (2006)  
ศกึษาผลของโพรไบโอติก  Biogen   ซึง่ประกอบด้วย B. licheniformis และ B. subtilis ต่ออัตราการเติบโต พบว่า
ภายหลงัผสมอาหารเลีย้งปลานิล น า้หนักประมาณ 22.96-26.4 กรัม เป็นเวลา 120 วัน กลุ่มที่ใช้โพรไบโอติก มี
อตัราการเติบโตสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ Sun et al. (2010) พบว่า เมื่อใช้ B. pumilus ซึ่งแยก
จากทางเดินอาหารของของปลากระรังจุดส้ม (Epinephelus coioides) ผสมในอาหารปริมาณ 1 × 107 CFU/
มิลลลิติร ต่ออาหาร 1 กรัม เลีย้งปลากระรังจดุส้ม น า้หนกัประมาณ 45 กรัม เป็นเวลา 2 เดือน พบว่า อัตราแลกเนือ้ 
(FCR) ของปลาในกลุ่มที่ใช้โพรไบโอติกต ่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังสามารถกระตุ้ น
ภมูิคุ้มกนัได้อีกด้วย นอกจากนี ้นิตยา (2549) ทดลองใช้ B. licheniformis และ B. subtilis ซึ่งแยกเชือ้จากล าไส้กุ้ ง
กุลาด าเป็นโพรไบโอติก โดยน ามาผสมอาหารเลีย้งกุ้ งกุลาด าเป็นเวลา 1 เดือน พบว่าเมื่อใช้ B. subtilis ร่วมกับ     
B. licheniformis ในอัตราส่วน 1:1 ที่ 3 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีผลท าให้ระดับภูมิคุ้มกันสงูขึน้กว่ากลุ่มอื่นๆ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึง่สอดคล้องกบั วชัริยา และนนทวิทย์ (2549) พบว่า เมื่อใช้ B. subtilis ซึง่แยกจากล าไส้
กุ้ งกุลาด าเพื่อเป็นโพรไบโอติก โดยผสมอาหารที่ระดับความเข้มข้น 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม สามารถกระตุ้ น
ระบบภมูิคุ้มกนัต่างๆ ของกุ้งกลุาด าได้ 

จากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่า แบคทีเรีย Bacillus spp. ทัง้ 3 ชนิดนี ้มีความสามารถในการที่จะ
น ามาใช้ในการเป็นโพรไบโอติกเพื่อควบคมุโรคปลานิลได้ดี 

 



 

สรุป 

การศึกษาประสิทธิภาพของ Bacillus spp. 3 สายพันธุ์  ในการยับยัง้เชือ้ก่อโรคในปลานิล ได้แก่             
A. hydrophila ABRCA1 และ S. agalactiae ABRCS1 โดยวิธี cross streak method พบว่า B. licheniformis 
สามารถแสดงการยบัยัง้เชือ้ A. hydrophila ABRCA1 ได้ ส่วนเชือ้ B. licheniformis,  B. pumilus และ B. subtilis 
สามารถแสดงลกัษณะการครอบครองโคโลนีของเชือ้ S. agalactiae ABRCS1 ได้ และเมื่อน า Bacillus spp. ทัง้ 3 
species มาทดสอบความสามารถในการเจริญร่วมกับ S. agalactiae ABRCS1 ในอาหารเหลว (Nutrient broth) 
พบว่า Bacillus spp. ทัง้ 3 species สามารถลดปริมาณ S. agalactiae ABRCS1 ได้ 

ค านิยม                                                                                                                                                     
งานวิจยันีไ้ด้รับการสนบัสนุนจาก บริษัท Novozymes Biological, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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