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บทคัดย่อ 

 การศกึษาผลของแบคทีเรียกลุ่มบาซิลสั (Bacillus spp.)ในการควบคมุแบคทีเรีย Vibrio harveyi  และอตัรา
รอดในการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบติัการ โดยแยกแบคทีเรียจากผลิตภณัฑ์โพร
ไบโอติกได้ 5 ชนิดได้แก ่ Brevibacillus  parabrevis, Bacillus  velezensis, B. amyloliquifaciens, B. subtilis, B. 
megaterium และน ามาทดสอบความสามารถในการ ตอ่ต้านแบคทีเรีย  V. harveyi โดยการทดสอบบนอาหารเลีย้ง
เชือ้ผลการทดสอบแสดงให้เห็นวา่ Bacillus แตล่ะชนิดทัง้ 5 ชนิดและ  Bacillus รวมทกุชนิดสามารถยบัยัง้เชือ้  V. 
harveyi  ได้ดีภายใน 48 ชัว่โมงและผลของแบคทีเรียในสกลุ Bacillus spp. ตอ่อตัรารอดและการเจริญเติบโตของกุ้ง
ขาวแวนนาไมขนาดน า้หนกั 7-8 กรัม โดยแบง่ การทดลองออกเป็น  2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคมุ  (เลีย้งด้วยอาหารปกติ ) 
และ กลุ่ม ทดลองซึง่ให้อาหารส าเร็จรูปที่ผสมผลิตภณัฑ์ โพรไบโอติกในอตัราส่วนโพรไบโอติก 5 กรัมตอ่อาหาร 1 
กิโลกรัมเลีย้งเป็นระยะเวลา 60 วนั พบวา่อตัรารอดตายของกุ้งในกลุ่มทดลอง 75.00 ± 1.92 % และสูงกวา่กลุ่ม
ควบคมุ 63.33 ± 2.72 % อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) แต่น า้หนกัเฉล่ียของกุ้งในกลุ่มทดลอง 21.55 ± 1.98 
กรัม ไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) จากกลุ่มควบคมุที่มีน า้หนกัเฉล่ีย 23.70 ± 1.57 กรัม 
 

ABSTRACT 
Effect of Bacillus blend (Bacillus spp.) for control  Vibrio  harveyi  and survival rate in  

Litopenaeus vannamei  culture in laboratory condition was carried out by re-isolated the Bacillus from the 
product. Five strains of Bacillus spp. were isolated and identified as follows; Brevibacillus  parabrevis, 
Bacillus  velezensis, B. amyloliquifaciens, B. subtilis, B. megaterium. Individual strain and product was 
used to test against pathogenic bacteria (V. harveyi) on agar plate, using agar plate diffusion method. 
The results show that each stain of Bacillus as well as a product could inhibit V. harveyi  within 48 hours.  
The effect of probiotic on survival and growth of juvenile L. vannamei (7-8 g) in  laboratory  conditions 
were also tested. Shrimp were divided into two groups. Control group was fed with the control feed (no 
probiotic) and the treatment group fed with feed mixed with pro biotic at rate of 5 g/kg of feed. At the end 
of 60-day culture period, the survival rate of shrimp in treatment group was 75.00 ± 1.92 % and 
significantly higher (p<0.05) than control group  which was  63.33 ± 2.72 %.  However, average weight of 
treatment group was 21.55 ± 1.98 g and  was not significantly different (p>0.05) from control group of the 
23.70 ± 1.57 g.  
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ค าน า 

 การเพาะเลีย้งกุ้งของประเทศไทย ในปัจจบุนันี ้ ส่วนใหญ่ เป็น การเลีย้ง กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus 
vannamei) แบบพฒันาที่เกษตรกรจะปล่อยลูกกุ้งลงเลีย้งในอตัราความหนาแนน่สูง  มีการให้อาหารส าเร็จรูปที่มี
โปรตีนสูงจงึท าให้มีของเสียสะสมในบอ่เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ตามระยะเวลาการเลีย้ง ส่งผลท าให้คณุภาพน า้เส่ือมโทรมและ
กุ้งบางส่วนจะออ่นแอและป่วยเป็นโรคท าให้ผลผลิตต ่ากวา่เป้าหมาย โรคที่ส าคญัซึง่มกัเกิดขึน้จากสภาพแวดล้อมใน
บอ่ไมเ่หมาะสมส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดเชือ้แบคทีเรียโดยเฉพาะกลุ่มเรียวิบริโอ  (Vibrio spp.) (Nash et al.,1992; 
Lightner, 1996) เม่ือกุ้งมีการติดเชือ้แบคทีเรียดงักล่าว ส่วนใหญ่จะ ไมส่ามารถจะรักษาได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ
เนื่องจากกุ้งจะมีอาการป่วยเรือ้รังจนถงึระยะที่กุ้งไมกิ่นอาหาร  การรักษาจงึไมไ่ด้ผล  อีกทัง้การใช้ยาปฏิชีวนะการ
รักษา โรคอยา่งไมถ่กูต้องจะท าให้แบคทีเรีย กอ่โรคเกิดการดือ้ยา  และการให้สารปฏิชีวนะ ในการรักษาโรคเป็น
เวลานานท าให้ผู้บริโภคมีการสะสมสารปฏิชีวนะเหล่านีใ้นร่างกาย (วลยัพร, 2544) นอกจากนีจ้ะท าให้ผลผลิตกุ้งที่มี
สารตกค้างไมเ่ป็นที่ต้องการของผู้ซือ้ จากสาเหตดุงักล่าวข้างต้นจงึมี พฒันาแนวทาง การเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อ
หลีกเล่ียงการใช้สารปฏิชีวนะและสารเคมีใน ระหวา่งการเลีย้ง  เชน่  การน าเอาจลิุนทรีย์ หรือแบคทีเรีย มาใช้ในการ
เพาะเลีย้งกุ้งเพื่อควบคมุคณุภาพส่ิงแวดล้อมในบอ่กุ้ง และใช้จลิุนทรีย์เป็นโพรไบโอติก (probiotic) (มณจนัทร์, 2540) 
โดยแบคทีเรียที่เลือกมานัน้ต้องไมเ่ป็นจลิุนทรีย์ที่กอ่ให้เกิดโรคในกุ้ง (non pathogenic) หรือมีโอกาสกอ่ให้เกิดโรค แต่
มีความสามารถยบัยัง้การเจริญของส่ิงมีชีวิตที่กอ่ให้เกิดโรคได้  โดยการแยง่อาหารและที่อยู่  หรือยบัยัง้โดยการหลัง่
สารประเภทเอนไซม์ออกมา ภายนอกเซลล์  และควรที่จะมีความสามารถในการเปล่ียนสารพิษให้เป็นสารที่มีพิษ
น้อยลงหรือไมมี่พิษ  (วลยัพร , 2544) การน าแบคทีเรียในกลุ่มที่สร้างสปอร์มาใช้เป็นโพรไบโอติกนัน้มีข้อได้เปรียบ
มากกวา่ การใช้ แบคทีเรีย กลุ่มอื่นเนื่องจากเก็บรักษาได้นานขึน้และสะดวกในการใช้  ซึง่โดยทัว่ไปการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียโพรไบโอติกมกัใช้วิธีการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) และท าการทดสอบขัน้ตอ่ไปใน
ตวัสตัว์ทดลองจริง (in vivo test) ที่สามารถยืนยนัวา่แบคทีเรียโพรไบโอติกสามารถเพิ่มจ านวนได้ เม่ือผ่านจากปาก
เข้าสู่ภายในระบบทางเดินอาหารของร่างกายซึง่แบคทีเรีย จะต้องรอดชีวิตและสามารถยดึเกาะกบัเยื่อบผิุวภายใน
อวยัวะตา่ง ๆ ตามบริเวณหรือจดุที่จ าเพาะเจาะจงได้ (Verschuere et al., 2000) 

ส าหรับการศกึษาครัง้นีเ้พื่อต้องการ ทราบคณุสมบติัของแบคทีเรียสกลุ  Bacillus สายพนัธ์ุตา่งๆ ตอ่การ
ยบัยัง้เชือ้ V. harveyi และผลตอ่อตัราการรอดตาย การเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไมระหวา่งกลุ่มที่ใช้แบคทีเรีย  
Bacillus spp. และกลุ่มที่ไมใ่ช้แบคทีเรีย Bacillus spp. ระหวา่งการเลีย้งในห้องปฏิบติัการ 

 
อุปกรณ์และวธีิการทดลอง 

 

1.การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียโพรไบโอติก 
1.1. ตรวจสอบชนิดของแบคทีเรียที่สามารถสร้างสปอร์ได้ ในผลิตภณัฑ์โพรไบโอติกโดยน าผลิตภณัฑ์ Pond   

Safe ที่ได้รับจากบริษัท Novozymes  Biological, Inc. มาท าการแยกชนิดของแบคทีเรีย  โดยชัง่ผลิตภณัฑ์ปริมาณ 1 
กรัม ละลายในหลอดแก้วที่มีน า้เกลือ 1.5 เปอร์เซ็นต์  ปริมาตร 9 มิลลิลิตร จะได้สารละลายแบคทีเรียทีเ่จือจางลง 10 
เทา่ แล้วน ามา เจือจางตอ่ไปโดยจ ะดดูสารละลายแบคทีเรียที่ เจือจาง  10 เทา่ มา 1 มิลลิลิตร เติมลงในหลอดที่มี
น า้เกลือ 1.5 เปอร์เซ็นต์  ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ท าซ า้ตอ่ไปเร่ือยจนครบ 10 หลอด จากนัน้ดดูสารละลายแบคทีเรียใน



หลอดที่ 9 และ 10 มา 0.1 มิลลิลิตร spread บนอาหารเลีย้งเชือ้ PCA (Plate count agar) ที่เติมเกลือ 1.5 เปอร์เซ็นต์ 
น าไปบม่ที่อณุหภูมิ 34 องศาเซลเซียส นาน  24-48 ชัว่โมง  

1.2. แยกโคโลนีที่มีลกัษณะแตกตา่งกนัของเชือ้แบคทีเรีย จากข้อ.1 มาศกึษาลกัษณะและรูปร่างเซลล์ของ
แบคทีเรียแตล่ะชนิดโดยวิธีการย้อมแกรม  ศกึษาลกัษณะและรูปร่างของแบคทีเรียและการสร้างสปอร์ ที่ 24 และ 48 
ชัว่โมง  แล้วท าการบนัทกึผล และการจ าแนกชนิดแบคทีเรียโดยใช้ชดุ  API 50 CBH  

1.3.น าแบคทีเรียในแตล่ะสกลุที่แยกชนิดได้และผลิตภณัฑ์ Pond   Safe มาทดสอบคณุสมบติัโดยการ 
Cross streak ตามวิธีการของ Purivirojkul and Areechon (2007) จากนัน้เลือกแบคทีเรียที่เกิด inhibition effect มา
ทดสอบความสามารถในการสร้างสารต้านทานแบคทีเรีย V. harveyi  โดยการท า agar wells plate เพื่อเปรียบเทียบ
ขนาด clear  zone ของแบคทีเรีย 
2.การ ทดสอบผลของแบคทีเรียต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไมใน
ห้องปฏิบัติการ 

2.1 วางแผนการทดลองแบบ CRD (complete randomized design) แบง่ชดุการทดลองออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
ชดุการทดลองที่ 1 เลีย้งด้วยอาหารปกติ (กลุ่มควบคมุ) 
ชดุการทดลองที่ 2 ให้อาหารส าเร็จรูปที่ผสมผลิตภณัฑ์โพรไบโอติก   
2.2 เลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมภายในห้องปฏิบติัการศนูย์วิจยัธุรกิจเพาะเลีย้งสตัว์น า้ คณะประมง  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ในถงัไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ500 ลิตรจ านวน 8 ถงั โดยในแตล่ะชดุการทดลองจะมี 
4 ถงั ฆ่าเชือ้ในถงักอ่นเลีย้งด้วยคลอรีนผงที่ความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมตอ่ลิตรแชท่ิง้ไว้นาน 1 วนั หลงัจากนัน้ล้างท า
ความสะอาดและตากถงัให้แห้ง 1-2 วนั  น า้ที่ใช้เลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมมี ความเค็ม 25 ส่วนในพนัส่วน  ที่ผ่านการฆ่า
เชือ้ด้วยคลอรีนที่ความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมตอ่ลิตร โดย เติมน า้ลงในถงั ไฟเบอร์กลาส  ในปริมาตร 400 ลิตร ให้
ออกซิเจนในถงัเลีย้งนาน 1 ชัว่โมง และปิดเคร่ืองให้อากาศทิง้ไว้ข้ามคืนเพื่อให้คลอรีนฆ่าเชือ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
หลงัจากนัน้เปิดเคร่ืองให้อากาศตลอดเวลาเพื่อก าจดัคลอรีนออก น า้ที่จะน ามาใช้จะผ่านการตรวจสอบวา่ไมมี่คลอรีน
เหลืออยูแ่ละ ระหวา่ง การเลีย้งจะใช้ ตวัท าความร้อนในการ ควบคมุอณุหภูมิ ให้อยู่ ท่ี 30±1 องศาเซลเซียส  ตลอด
ระยะเวลาการเลีย้ง 

การเตรียมอาหารและการให้อาหาร 
ทัง้ 2 ชดุการทดลองจะเร่ิมให้อาหารที่ 3 เปอร์เซ็นต์ของน า้หนกัตวัและให้อาหารที่ 4 มือ้ตอ่วนัโดย 
ชดุการทดลองที่ 1 เลีย้งด้วยอาหารปกติ (กลุ่มควบคมุ) จะให้อาหารกุ้งส าเร็จรูปที่เคลือบด้วยน า้มนัปลาหมกึ

อยา่งเดียว 
ชดุการทดลองที่  2 ให้อาหารส าเร็จรูปที่ผสม ผลิตภณัฑ์โพรไบโอติก  ในอตัราส่วน   5 กรัม : อาหารกุ้ง

ส าเร็จรูป 1 กิโลกรัม โดยใช้น า้มนัปลาหมกึเป็นตวัเคลือบอาหารและผลิตภณัฑ์โพรไบโอติก 
2.3 น ากุ้งขาวแวนนาไมจากฟาร์มเอกชนในจงัหวดัจนัทบรีุที่ใช้ในการทดลองมาพกัในถงัพกั 7 วนักอ่นเร่ิม

เลีย้งจริง  เม่ือครบก าหนดน ากุ้งมาชัง่น า้หนกัและวดัความยาวเลือกใช้กุ้งที่มีน า้หนกั 7-8 กรัม  ในการทดลองแตล่ะถงั
จะปล่อยกุ้ง 30 ตวัตอ่ถงั  เลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมทัง้ 2 ชดุเป็นระยะเวลา  60 วนั โดยท าการชัง่น า้หนกั ทกุ 10 วนัและ
เปล่ียนถา่ยน า้โดยการดดูตะกอนทิง้กอ่นที่จะเปล่ียนถา่ยน า้ 50 เปอร์เซ็นต์  เม่ือครบ 60 วนั จะชัง่น า้หนกัและนบั
อตัรารอดอีกครัง้ 



2.4 ศกึษาปริมาณของแบคทีเรียรวมและปริมาณของ Vibrio spp. ในล าไส้กุ้งขาวแวนนาไมหลงัจากเลีย้งกุ้ง
เป็นระยะเวลา 60 วนั เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลองตามวิธีการของ Purivirojkul et al. (2006)  

2.5 การศกึษาคณุสมบติัของน า้บางประการโดยเก็บตวัอยา่งน า้ทกุ 10 วนั เพื่อตรวจวิเคราะห์คา่ความเป็น
กรดดา่ง (พีเอช)  ความเป็นดา่ง  แอมโมเนีย และไนไตรท์  โดยมีการวิเคราะห์ดงันี ้ปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ 
โดยใช้วิธีของ APHA et al. (1995) ความเป็นดา่ง (total alkalinity) ใช้วิธี titration (APHA et al., 1995) ส่วนพีเอชวดั
โดยใช้เคร่ืองวดัพีเอช HANNA HI 9026 

3.การวเิคราะห์สถติิ 
วิเคราะห์ความแตกตา่งของอตัรารอดและอตัราการเจริญเติบโตระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใช้

วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized  
Design) และเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระหวา่งกลุ่มทดลอง โดยใช้  Duncan’s New Multiple Range 
Test และ T-Test ที่ระดบัความเชือ้มัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (อนนัต์ชยั, 2542) 

 
ผลและวจิารณ์ 

 
1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียโพรไบโอติก 
 1.1 จากการตรวจสอบชนิดของแบคทีเรียในผลิตภณัฑ์โพรไบโอติกโดยชดุ API 50 CHB  และการย้อมแกรม 
พบวา่มีแบคทีเรีย Bacillus spp. ทัง้หมด 5 ชนิด ได้แก ่Brevibacillus  parabrevis, Bacillus  velezensis, B. 
amyloliquifaciens, B. subtilis, B.  megaterium และพบ 4 ชนิดที่สามารถสร้างสปอร์ได้ ได้แก ่B.  velezensis, B.  
amyloliquifaciens, B.  subtilis, B.  megaterium ส่วน Brevibacillus  parabrevis ไมมี่การสร้างสปอร์  

1.2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียโพรไบโอติกตามวิธีการ Purivirojkul and Areechon (2007) 
พบวา่หลงัจากบม่ที่อณุหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง แบคทีเรียทัง้ 5 ชนิดและการรวมกนัของ
แบคทีเรีย( Brevibacillus  parabrevis, Bacillus  velezensis, B. amyloliquifaciens, B.  subtilis, B. 
megaterium) สามารถยบัยัง้เชือ้ V. harveyi (ภาพที ่1) ได้ และจากการเกิด inhibition effect แสดงให้เห็นวา่การ
ร่วมกนัของ Bacillus spp. (combination of  Bacillus spp.) สามารถยบัยัง้เชือ้ V. harveyi ได้สูงกวา่ Brevibacillus  
parabrevis และ Bacillus  megaterium อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบจากขนาดของ clear 
zone (ตารางที ่1)  Bacillus spp. เป็นแบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์ออกมาภายนอกเซลล์ได้เป็นจ านวนมากซึง่
สารดงักล่าวนา่จะเป็นสารในกลุ่ม antimicrobial (Moriarty, 1998) และในการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ Bacillus sp. ทกุ
ชนิดที่สามารถแยกชนิดได้นัน้สามารถสร้างสาร antimicrobial ได้สูงสุดใน 48 ชัว่โมงซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ  
Purivirojkul and Areechon (2007) ที่รายงานถงึการสร้างสาร antimicrobial ของ Bacillus spp.  ซึง่แยกชนิดได้
จากล าไส้กุ้งกลุาด าที่สามารถยบัยัง้เชือ้ V. harveyi ได้สูงสุดใน 48 ชัว่โมง เม่ือเทียบจากขนาดของ clear zone 
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Figure 1. Inhibition activities of Bacillus spp. on Vibrio harveyi  in vitro at 48 hours. 
  1 = inhibition effect of combination of  Bacillus spp. against V. harveyi 
  2 = inhibition effect of Brevibacillus  parabrevis against V. harveyi 
  3 = clear zone of the combination of  Bacillus spp. 
 
Table 1 Size of clear zone of the combination of  Bacillus spp., Brevibacillus  parabrevis,  
              Bacillus velezensis, Bacillus amyloliquifaciens, Bacillus subtilis, Bacillus  megaterium ,  
              2 days showing inhibition effect against  Vibrio harveyi  

                                                                                                      Size of clear zone (mm), 2 days 

Combination of  Bacillus spp.     13.00 ± 1.84a 
Brevibacillus  parabrevis     9.65 ± 0.49b 
Bacillus  velezensis      11.15 ± 0.21ab 
Bacillus  amyloliquifaciens     12.80 ± 0.71a 
Bacillus  subtilis      13.00 ± 0.00a 
Bacillus  megaterium      10.35 ± 0.49b 
Means values within the same row sharing the same superscript are not significantly different at P < 0.05 
 
2. ผลของการใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไมใน
ห้องปฏิบัติการ 
 ผลของการศกึษา อตัรารอดตายและการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไมระหวา่งกลุ่มที่ใช้แบคทีเรียกลุ่ม
สร้างสปอร์ และกลุ่มที่ไมใ่ห้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ระหวา่งการเลีย้งในห้องปฏิบติัการ พบวา่หลงัจากเลีย้งกุ้งจน
ครบ 60 วนั ในกลุ่มควบคมุที่ไมใ่ห้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ผสมอาหารระหวา่งเลีย้งมีน า้หนกัเฉล่ีย 23.70 ± 1.57 
กรัม และกุ้งในกลุ่มทดลองที่ให้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ผสมอาหารมีน า้หนกัเฉล่ีย 21.55 ± 1.98 กรัม และไมมี่
ความแตกตา่งทางสถิติ (p>0.05) แตเ่ม่ือพิจารณาถงึอตัรารอดตายพบวา่กุ้งในกลุ่มทดลองมีอตัรารอดตายสูงกวา่ใน
กลุ่มควบคมุและมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) และเม่ือน าอตัรารอดตายมา
ค านวณคา่ Total production พบวา่ในกลุ่มทดลองมีคา่สูงกวา่ในกลุ่มควบคมุ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ 

1 2 3 



Moriarty (1999) ที่รายงานถงึผลของการใช้ Bacillus spp. เป็นโพรไบโอติกในการเลีย้งกุ้งเพื่อควบคมุโรคที่เกิดจาก
เชือ้ Vibrio spp. จ านวน 6 บอ่ในฟาร์มเลีย้งกุ้ง ประเทศฟิลิปปินส์ พบวา่อตัรารอดตายทัง้ 2 รอบการเลีย้งที่
ท าการศกึษานัน้กลุ่มทดลองมีเปอร์เซ็นต์อตัรารอดตายสูงกวา่กลุ่มควบคมุ (73-100%, 67-91% ตามล าดบั) และใน
กลุ่มทดลองมีคา่ Total production สูงกวา่ในกลุ่มทดลอง (5-8.6 และ 5-6.8 ตนัตอ่เฮกแตร์ตามล าดบั) อตัรารอด
ตายของกุ้งขาวแวนนาไมในกลุ่มทดลองสูงกวา่ในกลุ่มควบคมุนัน้อาจสืบเนื่องมาจากแบคทีเรียโดยส่วนใหญ่ในกลุ่ม 
Bacillus  spp. มีคณุสมบติัในการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียกอ่โรค(Vibrio spp.) (Moriarty, 1999; Purivirojkul et al., 
2006; Purivirojkul and Areechon, 2007; Decamp et al., 2008) ที่กอ่ปัญหาในสตัว์น า้โดยเฉพาะในกุ้งและยงัมี
คณุสมบติัในการยดึเกาะกบัเยื่อบผิุวภายในระบบทางเดินอาหารเม่ือผ่านจากปากเข้าสู่ภายในร่างกาย    
 
Table 3 Survival rate and total production of control and treatment groups after culture 60 days (n = 30) 
Tank Control (%) Treatment (%) 
1 60 76.62 
2 63.33 73.33 
3 66.67 76.33 
4 63.33 73.33 
Mean ± SD 63.33 ± 2.72a 75.00 ± 1.92b 
Total production (g) 1500 ± 109.79 1615.33 ± 137.85 
Mean  values with different superscripts are significantly different (P<0.05) 
 
 ผลการทดสอบปริมาณแบคทีเรียรวมในล าไส้กุ้งขาวแวนนาไมที่เลีย้งเป็นระยะเวลา 60 วนั ของกลุ่มทดลอง
เทา่กบั 16.11 ± 2.03 x105 CFU/g  ส่วนกลุ่มควบคมุที่ไมมี่การให้โพรไบโอติกผสมอาหารตลอดระยะเวลาการเลีย้ง
เทา่กบั 18.80 ± 1.40 x105 CFU/g  และไมมี่ความแตกตา่งทางสถิติ (p>0.05) ในกลุ่มทดลองไมพ่บเชือ้ Vibrio spp. 
ในล าไส้กุ้งขาวแวนนาไม  แตพ่บเชือ้ Vibrio spp. ในกลุ่มควบคมุมีปริมาณท่ี 1.2 ± 0.2 x105 CFU/g และมีความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4)  ซึง่มีแนวโน้มใกล้เคียงกบัการศกึษาของ Purivirojkul et al. 
(2006) ที่รายงานถงึการลดลงของปริมาณเชือ้ Vibrio spp.ในล าไส้เม่ือใช้  Bacillus  pumilus NW01, Bacillus  
sphaericus NW02, Bacillus  subtilis NW03  และการร่วมกนัของแบคทีเรียทัง้ 3 ชนิด ในการเลีย้งกุ้งกลุาด าโดย
การให้ผสมอาหารเป็นเวลา 4 สปัดาห์ นอกจากนีย้งัพบวา่คณุภาพน า้ในกลุ่มทดลองนัน้โดยเฉพาะคา่แอมโมเนียและ
ไนไตรท์นัน้มีคา่ต ่ากวา่ในกลุ่มควบคมุ (ตารางที่ 5) เนื่องจากการให้อาหารผสมแบคทีเรียโพรไบโอติกแล้วเคลือบโดย
ใช้น า้มนัปลาหมกึ มีแบคทีเรียโพรไบโอติกบางส่วนหลุดจากเม็ดอาหารลงในน า้เลีย้ง และแบคทีเรียโพรไบโอติกบาง
ส่วนที่ไมย่ดึเกาะภายในล าไส้กุ้งออกมากบัการขบัถา่ยของเสียมาอยูใ่นน า้ ซึง่อาจพบแบคทีเรียชนิดเดียวกนันีไ้ด้จาก
ในน า้ และส่ิงขบัถา่ย นอกจากนีย้งัมีหลายการศกึษาที่รายงานถงึแบคทีเรียในสกลุ Bacillus และแบคทีเรียที่ใช้เป็น
โพรไบโอติกนัน้สามารถควบคมุและปรับปรุงคณุภาพน า้ระหวา่งการเลีย้งกุ้งไมใ่ห้อยูใ่นระดบัที่มากเกินไป (มนฑ
กานต์ และคณะ, 2547; Lakshmanan and Soundarapandian, 2008; Rajinikanth et al., 2010)  



 
Table 4  The number of total bacteria and Vibrio spp. in L. vannamei intestine after 60 days  of feeding 
               with pro biotic and  without pro biotic 

Feeds Total Bacteria (x105 CFU/g)  Vibrio spp.(x105 CFU/g) 
Feed  with probiotic 16.11 ± 2.03a 0 ± 0.0a 
Feed  without probiotic 18.80 ± 1.40a 1.2 ± 0.2b 
Mean  values with different superscripts are significantly different (P<0.05) 

 
Table 5  Water quality parameters during experiment period 
days Group Alkalinity 

(mg/L) 
TAN        
(mg/L) 

Nitrite      
(mg/L) 

pH 

10 Control 101.50 ± 1.84a 0.833 ± 0.139a 0.149 ± 0.026a 7.32 ± 0.06a 
Treatment 92.33 ± 5.82b 0.493 ± 0.056b 0.128 ± 0.032a 7.78 ± 0.13b 

20 Control 99.83 ± 3.05a 1.798 ± 0.096a 0.227 ± 0.004a 8.13 ± 0.10a 
Treatment 98.50 ± 8.03a 1.759 ± 0.060a 0.195 ± 0.013b 8.25 ± 0.06a 

30 Control 101.83 ± 4.47a 2.118 ± 0.106a 0.330 ± 0.008a 8.31 ± 0.13a 
Treatment 101.00 ± 3.94a 1.895 ± 0.067b 0.227 ± 0.009b 8.33 ± 0.13a 

40 Control 105.67 ± 2.21a 2.633 ± 0.109a 0.786 ± 0.078a 8.25 ± 1.03a 
Treatment 103.17 ± 1.00a 2.142± 0.030b 0.657 ± 0.030b 8.28 ± 0.10a 

50 Control 103.00 ± 0.86a 2.772 ± 0.135a 1.388 ± 0.088a 8.34 ± 0.05a 
Treatment 105.83 ± 1.14b 2.167 ± 0.105b 1.018 ± 0.061b 8.23 ± 0.10a 

60 Control 101.67 ± 1.59a 2.719 ± 0.020a 1.853 ± 0.066a 8.08 ± 0.08a 
Treatment 104.33 ± 1.59b 2.286 ± 0.125b 1.146 ± 0.058b 8.11 ± 0.09a 

Mean  values with different superscripts are significantly different (P<0.05) 
 

สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ Bacillus ทัง้ 5 ชนิด Brevibacillus  parabrevis, Bacillus  velezensis, B. 
amyloliquifaciens, B. subtilis, B.  megaterium สามารถยบัยัง้เชือ้ Vibrio harveyi ได้และชว่ยให้อตัรารอดตายใน
กุ้งขาวแวนนาไมสูงขึน้เม่ือใช้ผสมอาหารในการเลีย้งในห้องปฏิบติัการ นอกจากนีย้งัชว่ยในการควบคมุและปรับปรุง
คณุภาพน า้ระหวา่งการเลีย้งกุ้งด้วยเชน่กนั 
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