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ผลของการเสริมยีสต์มชี ีวิต (Saccharomyces cerevisiae) ในอาหารเม็ดต่อ
การเจริญเติบโตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลากระบอกท่อนใต้
Ellochelon vaigiensis (Quoy and Gaimard, 1825)
อรกัญญา เม่งหยู* อําไพ ล่องลอย และ สามารถ เดชสถิตย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเขต 4 (กระบี่)
บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของการเสริมยีสต์มีชีวิต (live yeast) Saccharomyces cerevisiae ระดับ 0, 0.1, 0.2,
0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้งในอาหารเม็ดลอยน้ําสําหรับปลาทะเล เพื่อหาระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร อัตรารอดตาย การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และองค์ประกอบทางเคมีในเนื้อปลากระบอก
ท่อนใต้ ขนาดน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 13.76±2.76 กรัม เลี้ยงในกระชังขนาด 2x2x1.5 เมตร ที่แขวนอยู่ในบ่อดิน จํานวน
200 ตัว/กระชัง เป็นระยะเวลา 120 วัน พบว่าปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้ง มี
ค่าการเจริญเติบโตสูงที่สุด (P<0.05) ส่วนค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและประสิทธิภาพการใช้โปรตีนของปลาที่
ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์มีค่าดีที่สุดใกล้เคียงกับระดับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05) แต่แตกต่างทาง
สถิติกับปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0.1, 1.0 เปอร์เซ็นต์และอาหารที่ไม่เสริมยีสต์ (P<0.05) ปลาที่ได้รับอาหาร
เสริมยีสต์ 0.2 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์มีอัตรารอดเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ และการเสริมยีสต์ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์ยังช่วย
ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะสูงกว่าปลาในกลุ่มอื่น (P<0.05) โดยเฉพาะการทํางานของ lysozyme และระบบ
complement (ACH 50) นอกจากนั้นอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับ 0.1-1.0 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้งไม่ส่งผลต่อปริมาณ
โปรตีนในเนื้อปลากระบอกท่อนใต้ (P>0.05) แต่ทําให้ไขมันในเนื้อปลาต่ํากว่าปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์ (P<0.05)
การศึ กษาความสามารถของยีสต์ ในการเคลื่อนที่ เข้ าไปอยู่ อาศัยในลํ าไส้ปลากระบอกท่อนใต้และ
ความสัมพันธ์ระหว่างยีสต์ที่เสริมในอาหารต่อประชากรจุลินทรีย์ในลําไส้ปลา ทดลองเลี้ยงปลาในถังพลาสติกขนาด
200 ลิตร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ายีสต์สามารถเคลื่อนที่เข้าไปอาศัยในลําไส้ปลาได้สูงสุดในสัปดาห์ที่ 2 โดยการ
เสริมยีสต์ระดับ 0.2-1.0 เปอร์เซ็นต์อย่างต่อเนื่อง ทําให้ยีสต์สามารถเข้าไปเกาะติดอยู่ในลําไส้ปลาที่ระดับ 3.2x103-1.7x104
CFU/กรัม ตามสัดส่วนของยีสต์ได้นานอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่ 4 พบว่าปลาที่อดอาหาร 3 วันยีสต์
สามารถเกาะติดอยู่ในลําไส้ปลาได้ในระดับ 1.0x103-1.9x103 CFU/กรัม เนื่องจากยีสต์ส่วนใหญ่ถูกขับออกมากับสิ่งขับถ่าย
ของปลา โดยยีสต์ S. cerevisiae มีความสามารถในการเคลื่อนที่เข้าไปอาศัยในลําไส้ปลากระบอกท่อนใต้แบบอิ่มตัว
ทําให้แบคทีเรียสกุล Vibrio spp. ในลําไส้มีปริมาณลดลงแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณแบคทีเรียสร้างกรดแลคติก
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า การเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้ง
ซึ่งมีปริมาณยีสต์มีชีวิตเฉลี่ย 1.07x105 CFU/กรัมอาหาร เป็นระดับที่เหมาะสมต่อปลากระบอกท่อนใต้ เนื่องจากยีสต์
S. cerevisiae เคลื่อนที่เข้าไปอาศัยในลําไส้ปลาและทําให้จุลินทรีย์ในลําไส้เกิดสมดุลส่งผลให้ปลามีการเจริญเติบโตดี
ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร (อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และ
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน) โดยอาหารที่เสริมยีสต์มีชีวิตทุกระดับไม่มีผลต่อปริมาณโปรตีนในเนื้อปลา แต่ทําให้
ไขมันในเนื้อปลามีปริมาณต่ํากว่าปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์
คําสําคัญ: ยีสต์มีชีวิต ปลากระบอกท่อนใต้ การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน จุลินทรีย์ในลําไส้
*ผู้รับผิดชอบ : ๑๔๑ ม.๖ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๒๐๖๐. e-mail : ornkanya@gmail.com
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Effects of Supplementary Live Yeast (Saccharomyces cerevisiae) Diet on
Growth Performance and Immune Respond of Squaretail Mullet;
Ellochelon vaigiensis (Quoy and Gaimard, 1825)
Ornkanya Mengyu* Amphai Longloy and Samart Detsathit
Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 4 (Krabi)
ABSTRACT
The study of the supplementary live yeast (Saccharomyces cerevisiae) levels of 0, 0.1,
0.2, 0.5 and 1.0 percent dry weight diet was conducted to evaluate the optimum level on growth
performance, feed utilization, immune respond and fillet chemical composition of squaretail mullet.
Mullet juveniles with an initial average body weight 13.76±2.76 grams were randomly stocked in
cage size 2x2x1.5 meter fixed in earth pond with 200 fish/cage and fed twice daily for 120 days.
The results showed that, 0.2 percent live yeast supplemented diet was the significantly highest
growth performance and enhanced non-specific immune parameters such as lysozyme activity and
complement activity (ACH50) (P<0.05). While, feed conversion ratio (FCR) and protein efficiency ratio
(PER) were better in 0.2 and 0.5 percent supplemented diet (P>0.05), but significantly different from
other diet groups (P<0.05) and found no dead fish during 120 days. Furthermore, 0.1-1.0 percent
live yeast supplemented diets were effected to fish fillet chemical composition, as the result lower
crude fat (P<0.05), but did not affect to muscle protein content compared to control diet (P>0.05).
The experiment of live yeast supplementary diet colonization was conducted in 200
liters plastic tank for 4 weeks to evaluate the interaction of live yeast in feed on intestinal microbiota.
The results showed that, the highest level of colonizing yeast was in the second week after
feeding and yeast supplemented by 0.2-1.0 percent showed levels of intestinal viable yeast were
3.2x103-1.7x104 CFU/gram at least 3 weeks with continuous fed yeast. The colonizing yeast persisted
in intestinal fish were 1.0x103-1.9x103 CFU/gram in last week after 3 days of starvation, resulting in
toward increasing of viable yeast in feces, indicated that S. cerevisiae has the saturation colonizing
ability and adhesion in fish intestine. As the result, intestinal viable Vibrio spp. was reduced, but
did not affect to lactic acid bacteria (LAB) count.
In conclusion, 0.2 percent dry weight supplemented diet with viable yeast 1.07x105 CFU/gram
diet is suitable for squaretail mullet due to enhanced the growth performance, specific immune
respond and improving feed utilization. Because of the ability of live yeast S. cerevisiae colonization
in fish intestine thereby, the balancing intestinal microbiota. Even though live yeast supplemented
diets reduced muscle crude fat, did not affect to protein content compared to control diet.
Key words: live yeast, Saccharomyces cerevisiae, squaretail mullet, immune respond, intestinal microbiota
*Corresponding author : 141 Moo 6, Saithai, Muang District, Krabi Province, Thailand 81000. Tel. 0 7566 2060
e-mail : ornkanya@gmail.com
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คํานํา
หลายประเทศทั่วโลกนิยมใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพิ่มมากขึ้น เป็นการ
พัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่สําคัญอีกก้าวหนึ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ต้องกังวลกับการใช้สารต้าน
จุลชีพ โปรไบโอติกมีบทบาทสําคัญในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยเป้าหมายในการใช้เพื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต
กระตุ้นการทํางานของภูมิคุ้มกันและเพิ่มความต้านทานโรคของสัตว์น้ํา (Welker and Lim, 2011) โดยเฉพาะยีสต์
Saccharomyces cerevisiae มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกที่ดี (Gatesoupe, 1999) เนื่องจากสามารถเคลื่อนที่
เข้าไปอาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์น้ํา (colonization) ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ํา (Andlid et al.,
1995) ใช้ได้กับทั้งสัตว์น้ําจืดและสัตว์น้ําเค็ม (ธัชนนท์ และสมเกียรติ, 2552; Li and Gatlin, 2004; Gatesoupe, 2007;
Abdel-Tawwab et al., 2008; Kesarcodi-Watson et al., 2008; Qi et al., 2009; Chiu et al., 2010; Ran et al., 2015)
ยีสต์มีเบต้ากลูแคน (β-glucan) ไคติน (chitin) กรดนิวคลิอิก (nucleic acid) และ mannoproteins ซึ่งเป็นสารกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อสัตว์น้ํา (Ortuno et al., 2002; Lesage and Bussey, 2006) นอกจากนั้น
ยีสต์ยังมีราคาถูกและสามารถผลิตได้มากในระยะเวลาสั้น (Kutty and Philip, 2008) ยีสต์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําใช้ได้ทั้งในรูปแบบของยีสต์แห้งและยีสต์มีชีวิต แต่ยีสต์แห้งมีลักษณะเป็นผงเมื่อนํามาผสมในอาหารพบว่าไม่จับ
ตัวเป็นเนื้อเดียวกับอาหารและบางส่วนจมลงทําให้ปลาได้รับยีสต์จากอาหารได้น้อย (Pooramini et al., 2014; Ran
et al., 2015) ส่วนการใช้ยีสต์มีชีวิตนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเนื่องจากยีสต์สามารถเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในลําไส้ปลา
และไปเสริมการทํางานกับจุลินทรีย์ในลําไส้ที่มีความจําเพาะกับสัตว์น้ําแต่ละชนิด (Muroga et al.,1987) และช่วย
ส่งเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ํา (Pérez et al., 2010)
การใช้โปรไบโอติกจําเป็นต้องทราบความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ที่จําเพาะในลําไส้สัตว์น้ํากับจุลินทรีย์
โปรไอโอติกที่เสริมเข้าไปว่าสามารถเสริมการทํางานร่วมกันได้ดีหรือไม่และต้องเสริมเท่าไรจึงเหมาะสม (Olafsen,
2001) นอกจากนั้นต้องคํานึงถึงระยะเวลาการให้อาหารเสริมยีสต์ที่เหมาะสม (He et al., 2009) รวมทั้งขนาดและอายุ
สัตว์น้ํา องค์ประกอบอาหาร รวมถึงชนิดและแหล่งที่มาของยีสต์ด้วย (Oliva-Teles and Goncalves, 2001) แม้ว่ายีสต์
S. cerevisiae มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแต่ควรต้องมีการศึกษาระดับการใช้ที่
เหมาะสมสําหรับสัตว์น้ําแต่ละชนิด ในครั้งนี้ได้ทําการศึกษาในปลากระบอกท่อนใต้ซึ่งเป็นปลาที่คนไทยนิยมบริโภคจึง
จําเป็นต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบของการใช้ยีสต์ที่มีต่อองค์ประกอบทางเคมีในเนื้อปลาด้วย เนื่องจากมีรายงานวิจัย
พบว่าปลาที่เลี้ยงด้วยยีสต์ทดแทนปลาป่นทําให้เนื้อปลามีไขมันต่ํากว่าปลาที่ได้รับอาหารปกติ (Hunt et al., 2014)
ปลากระบอกท่อนใต้ (squaretail mullet) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Ellochelon vaigiensis (Quoy
and Gaimard,1825) หรือ Liza vaigiensis (Quoy and Gaimard,1825) เป็นปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (ชวลิต,
2528) ปัจจุบันมีราคาสูงมากและเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะทางภาคใต้ซึ่งให้การนิยมบริโภค และปลา
ทั้งหมดที่จําหน่ายมาจากการจับจากธรรมชาติ จากสถิติประมง ปี 2552-2556 ผลผลิตปลากระบอกจากการจับทั้งหมด
ลดลงจาก 8,200 ตัน เหลือ 4,000 ตัน ภายในระยะเวลา 5 ปี (กลุ่มวิ จัยและวิ เคราะห์ สถิติการประมง, 2558)
ประเทศในเขตเมดิเตอร์เรเนียน อียิปต์ ฮาวาย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่นนิยมเลี้ยงปลากระบอก
เทา (grey mullet) เนื่องจากสามารถเลี้ยงได้ทั้งในน้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม แต่ในธรรมชาติพบปลากระบอกมากใน
เขตแนวชายฝั่งทะเลและในน้ํากร่อย (Saleh, 2008; Mian et al., 2014) เลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและกระชังแต่ยังไม่มีการ
เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) กําลังศึกษา
การเพาะเลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้จึงทําการศึกษาการใช้โปรไบโอติกควบคู่ไปด้วย ผลงานวิจัยนี้สามารถนําไปใช้ใน
การพั ฒนาการเพาะเลี้ยงปลากระบอกท่ อนใต้ และนํ าไปประยุ กต์ ใช้ กับสั ตว์ น้ําชนิ ดอื่ น โดยกรอบแนวคิ ดของ
การศึ กษาในครั้ งนี้ คื อการเสริ มยี สต์ มี ชี วิ ตในอาหารนั้ นเป็ น อาหารเสริ มสุ ขภาพสั ตว์ น้ํ าที่ ช่ ว ยส่ งเสริ มการ
เจริญเติบโต ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบระดับการเสริมยีสต์มีชีวิตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร การตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลากระบอกท่อนใต้
2. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารระดับต่างกันกับประชากรจุลินทรีย์ในลําไส้ปลา
ในสิ่งขับถ่ายของปลาและในน้ําที่ใช้เลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้
วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
แบ่งการทดลองออกเป็ น 2 การทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (CRD) แต่ ละการ
ทดลอง มี 5 ชุดทดลอง ชุดทดลองละ 3 ซ้ํา
ชุดทดลองที่ 1 อาหารเม็ดลอยน้ําไม่เสริมยีสต์ (ชุดควบคุม)
ชุดทดลองที่ 2 อาหารเม็ดลอยน้ําเสริมยีสต์มีชีวิต 0.1 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้ง
ชุดทดลองที่ 3 อาหารเม็ดลอยน้ําเสริมยีสต์มีชีวิต 0.2 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้ง
ชุดทดลองที่ 4 อาหารเม็ดลอยน้ําเสริมยีสต์มีชีวิต 0.5 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้ง
ชุดทดลองที่ 5 อาหารเม็ดลอยน้ําเสริมยีสต์มีชีวิต 1.0 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้ง
การทดลองที่ 1 เลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้ในกระชังขนาด 2x2x1.5 เมตร ที่แขวนในบ่อดินขนาด 2 ไร่
เป็นระยะเวลา 120 วัน เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบไม่
จําเพาะและองค์ประกอบทางเคมีในเนื้อปลา
การทดลองที่ 2 เลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้ในถังพลาสติกขนาดความจุ 200 ลิตร ใส่น้ํา 150 ลิตร
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารต่อปริมาณประชากร
จุลินทรีย์ในลําไส้ปลา สิ่งขับถ่ายของปลาและในน้ําที่ใช้เลี้ยงปลา
2. สถานที่ศึกษา และระยะเวลาการทดลอง
ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) โดยเพาะเลี้ยง
ยีสต์ S. cerevisiae ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา การทดลองที่ 1 เลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้ในกระชัง
ที่แขวนอยู่ในบ่อดินขนาด 2 ไร่ และการทดลองที่ 2 เลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้ในถังพลาสติกภายในโรงเพาะฟัก
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 และตรวจ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. วิธีการทดลอง
3.1 การเตรียมยีสต์มีชีวิต
3.1.1 การแยกเชื้อและการคัดเลือกยีสต์เริ่มต้น
แยกเชื้อยีสต์จากน้ําหมักชีวภาพสาหร่าย Chaetomorpha crassa โดยเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง YPD
(yeast peptone dextrose) ที่ เติ ม penicillin-streptomycin 10 มิ ลลิ ลิ ตร/ลิ ตร (penicillin 10,000 unit/มิ ลลิ ลิ ตร
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+streptomycin 10,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) (Kutty and Philip, 2008) และเติมเกลือ NaCl 1.5 เปอร์เซ็นต์
(Anusha et al., 2014) ด้วยวิธีการเกลี่ยเชื้อ (spread plate) แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24
ชั่วโมง เลือกจานเพาะเชื้อที่มีโคโลนีในช่วง 30-300 ที่มีลักษณะแตกต่างกัน แล้วแยกเชื้อซ้ําอีก 2 ครั้งให้ได้เชื้อบริสุทธิ์
จากนั้นคัดเลือกโคโลนีที่แยกได้ด้วยวิธีการขีดเชื้อ (streak plate) บนอาหารแข็ง YPD บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24 ชั่ วโมง เมื่ อได้ โคโลนี เดี่ ยวนํ าไปตรวจสอบลั กษณะของรู ปร่ าง และทดสอบความสามารถในการ
เจริญเติบโตในสภาวะต่างๆ คือ อุณหภูมิ 18 และ 45 องศาเซลเซียส ค่าพีเอช 4.4 และ 9.3 ความเข้มข้นเกลือ NaCl
ที่ระดับ 4.0 และ 6.5 เปอร์เซ็นต์ และทําการระบุชนิดโดยการทดสอบความสามารถในการใช้แหล่งคาร์บอนด้วยการ
ใช้ชุดทดสอบ API 20C AUX และลําดับดีเอ็นเอโดย 26S rDNA โดยใช้ universal primer NL1 (forward primer)
(5’-GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG-3’) and NL4 (reverse primer) (5’-GGTCCGTGTTTCAAGACGG-3’)
(Siti Hajar et al., 2012) วิเคราะห์ลําดับเบสโดยเครื่อง Genetic analyzer รุ่น 3500 xL version 3 และทําการ
เทียบเคียงลําดับเบสที่ได้ด้วยโปรแกรม BLAST ซึ่งเชื้อยีสต์ที่ได้คือ S. cerevisiae
3.1.2 การเก็บรักษาเชื้อยีสต์ S. cerevisiae
หลังจากคัดเลือกยีสต์ที่ต้องการได้แล้วทําการขีดเชื้อบนอาหารแข็งYPD บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมงจนได้โคโลนีเดี่ยวแล้วถ่ายเชื้อลงอาหารเพื่อเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คือการ
เก็บเพื่อใช้งาน (working stocks) เก็บในอาหารวุ้นเอียง (agar slant) ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 2 สัปดาห์ แต่สําหรับเชื้อต้นตอ (primary stocks) เก็บในอาหารเหลวและเติมกลีเซอรอล (glycerol) ให้มี
ความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ และแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส (นงลักษณ์ และปรีชา, 2548; Floris
et al., 2013)
3.1.3 การเพาะเลี้ยงเชื้อยีสต์ S. cerevisiae
ถ่ายเชื้อยีสต์ลงในอาหารเหลว YPD ในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง จากนั้นขยายเชื้อในขวดแก้วมีฝา (media bottle) ขนาด 50 มิลลิลิตร และ
ขนาด 500 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยปิดฝาหลวม ๆ เพื่อให้มีอากาศเล็กน้อย
การทดลองที่ 1 ทําการเพาะเลี้ยงยีสต์ด้วยการถ่ายเชื้อยีสต์จากอาหารเหลว YPD 500 มิลลิลิตร ขยาย
ลงเพาะเลี้ยงในถังพลาสติกขนาด 15 ลิตร (ปริมาตรน้ํา 10 ลิตร) ที่มีฝาปิด (ปิดฝาหลวม ๆ เพื่อให้มีอากาศเล็กน้อย)
โดยใช้สูตรอาหารดัดแปลงซึ่งประกอบด้วยน้ําตาลทรายแดงปริมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ (น้ําหนัก/ปริมาตร), (NH4)2SO4
ปริมาณ 0.6 เปอร์เซ็นต์ (น้ําหนัก/ปริมาตร), KH2PO4 ปริมาณ 0.01 เปอร์เซ็นต์ (น้ําหนัก/ปริมาตร) และกล้าเชื้อ
ยีสต์ปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตร/ปริมาตร) บ่มที่อุณหภูมิห้อง (Kutty and Philip, 2008) เป็นระยะเวลา 2 วัน
(คนอาหารในภาชนะเลี้ยงยีสต์วันละ 4 ครั้ง) เมื่อเข้าสู่ระยะ early stationary phase ตรวจดูความสมบูรณ์ของเซลล์
(Tovar-Ramírez et al., 2002) และตรวจนับความหนาแน่นเซลล์ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 5.0x108 CFU/มิลลิลิตร
การทดลองที่ 2 ทําการเพาะเลี้ยงยีสต์ด้วยการถ่ายเชื้อยีสต์จากอาหารเหลว 50 มิลลิลิตร ลงเพาะเลี้ยง
ในอาหารเหลว YPD ในขวดแก้วมีฝาปิดขนาด 1 ลิตร บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 วัน (เขย่าภาชนะเลี้ยงยีสต์วัน
ละ 4 ครั้ง) เมื่อเข้าสู่ระยะ early stationary phase ตรวจดูความสมบูรณ์ของเซลล์และตรวจนับความหนาแน่น
เซลล์ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 6.0x108 CFU/มิลลิลิตร
ยีสต์เจริญเติบโตที่ก้นภาชนะ วิธีการเก็บเกี่ยวทําได้โดยการเทอาหารส่วนบนออกให้เหลือเฉพาะเซลล์
ยีสต์และอาหารเล็กน้อยที่ก้นถัง ดูดตะกอนยีสต์ด้วยปิเปตใส่ในหลอดเซ็นตริฟิวส์ขนาด 50 มิลลิลิตร นําไปปั่นเหวี่ยง
ที่ความเร็ว 1000xg อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ล้างด้วยน้ํากลั่นฆ่าเชื้อ 1 ครั้ง ยีสต์ที่ได้มีลักษณะเป็นครีม
(yeast paste) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สําหรับเตรียมอาหารทดลองต่อไป (Reyes-Becerril et al., 2008;
Tovar-Ramírez et al., 2010) ทําการเตรียมยีสต์ใหม่ทุก 7 วัน
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3.2 การเตรียมอาหารทดลอง
นํายีสต์ททีี่ได้มาชั่งน้ําหนักตามสัดส่วนของสูตรอาหาร
รอาหารที่กําหนด (yeast paste อบที่ 37 องศาเซลเซียส
นาน 45 นาที มีค่าน้ําหนักแห้งเฉลี่ย 30 เปอร์เซ็นต์) ดังนั้นต้องชั่งยีสต์ให้ได้ 3.0, 6.0, 15.0 และ 30.0 กรัมน้ําหนักเปียก/
อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้ง ตามลําดับ และชุดควบคุมไม่เสริมยีสต์
นํายีสต์ททีี่ชั่งแล้วมา
มาผสมกับน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร/อาหาร 1 กิโลกรัม สเปรย์ลงบนอาหารเม็ดลอยน้ํา
สําหรับปลาทะเลและคลุ
คลุกเคล้าให้ทั่วถึงกัน สําหรับอาหารในชุดควบคุมคลุกเคล้าอาหารกั
อาหาร บน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร/
อาหาร 1 กิโลกรัม (Ran et al., 2015
2015) จากนั้นนําอาหารทดลองไปอบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 45 นาที
(Tovar-Ramírez et al., 2002)) ใส่อาหารทดลองในถุงซิปและเก็บในตู้เย็น และตรวจสอบ
ตรวจสอบการมีชีวิตรอดของยีสต์
(viable yeast) ในอาหาร พบว่าอาหารทดลองที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นนาน 7 วันมีค่าเปอร์เซ็นต์ยีสต์มีชีวิตรอดไม่ต่ํา
กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จึงงเตรี
เตรียมอาหารทดลองใหม่ทุก 7 วัน (เนื
เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การรอดของยีสต์ลดลงตามระยะ
เวลาการเก็บรักษา) ดังแสดงในภาพที่ 1 ผลการตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์และองค์
องค์ประกอบทางเคมีในอาหาร
เสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1
อัตราการรอดของยีสต์ (เปอร์เซ็นต์)
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ภาพที่ 1 เปอร์เซ็นต์ยีสต์มีชีวิตเฉลี่ย (viable yeast) ในอาหารเสริมยีสต์ระดับต่างกันตามระยะเวลาการเก็บรักษา
3.3 การตรวจสอบคุ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตที่ระดับต่างกัน
3.3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง
ตรวจวิ
วจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารทดลอง คือ ปริมาณโปรตีนโดยวิธี block digestion
ไขมันโดยวิธี acid hydrolysis เถ้าโดยวิธี muffle furnace combustion อบที่ 550 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2
ชั่วโมง ความชื้นโดยวิธี air drying (oven method) อบที่ 135 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง ตามวิธีการของ AOAC
(2012) ส่วนคาร์โบไฮเดรตและพลังงาน
งานใช้วิธีการคํานวณตามวิธีการของ compendium of methods for food
analysis (2003) ตามสูตรดังนี้
คาร์โบไฮเดรต = 100 - (เปอร์
เปอร์เซ็นต์โปรตีน+เปอร์เซ็นต์ไขมัน+เปอร์เซ็นต์เถ้า+เปอร์
เปอร์เซ็นต์ความชื้น)
พลังงาน = (4 kcal/g โปรตีนx g โปรตีน) + (9 kcal/g ไขมันx g ไขมัน) + (4 kcal/g คาร์โบไฮเดรตx
บไฮเดรต g คาร์โบไฮเดรต)
3.3.2 การตรวจสอบกลุ่มและปริมาณจุลินทรีย์ในอาหารทดลอง
นําตัวอย่างอาหารทดลองในแต่
อาหารทดลองในแต่ละชุดทดลองมา 1.0 กรัม ทําการเจือจางในสารละลาย phosphate
buffered saline (PBS) ปริมาณ 9 มิลลิลิตร แล้วเจือจางแบบ serial ten-fold
fold dilution ด้วยสารละลาย PBS ให้
0 -3
เจือจางได้ระดับความเข้มข้น 10 -10 แล้ วนําไปเกลี่ยเชื
ยเชื้อบนอาหารเลี้ ยงเชื้ อแบบแข็งเพื่ อตรวจสอบปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ใช้อากาศ (aerobic
aerobic microbial
microbial) โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ tryptic soy agar (TSA)
(TSA บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส
นาน 24 ชั่ วโมง ปริมาณเชื้อกลุ่มแบคทีเรี ย สร้างกรดแลคติก (lactic acid bacteria) โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้ อ
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De Man, Rogosa and Sharpe (MRS) บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง (Gatesoupe, 1994) ปริมาณเชื้อ
ยีสต์ ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ YPD บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง และปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Vibrio spp. ใช้
อาหารเลี้ยงเชื้อ thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose agar (TCBS) บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง
และตรวจสอบชนิดของยีสต์ในอาหารทดลองโดยการทดสอบความสามารถในการใช้แหล่งคาร์บอนด้วยการใช้ชุด
ทดสอบ API 20C AUX
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีและจุลชีวะในอาหารเม็ดเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกัน
ดัชนี
โปรตีน (กรัม/100 กรัม)
ไขมัน (กรัม/100 กรัม)
เถ้า (กรัม/100 กรัม)
ความชื้น (กรัม/100 กรัม)
คาร์โบไฮเดรต (กรัม/100 กรัม)
พลังงาน (Kcal/100 กรัม)
ปริมาณ aerobic microbial (CFU/กรัม)
ปริมาณยีสต์ S. cerevisiae (CFU/กรัม)
ปริมาณ lactic acid bacteria (CFU/กรัม)
ปริมาณ Vibrio spp. (CFU/กรัม)

ระดับของยีสต์มีชีวิตที่เสริมในอาหารเม็ด (เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้ง)
0
0.1
0.2
0.5
1.0
40.19
40.77
40.78
40.79
40.92
6.27
6.73
6.26
6.60
6.66
10.01
9.97
10.01
10.10
9.97
14.72
14.01
14.75
13.99
13.84
28.81
28.52
28.20
28.52
28.61
332.43
337.73
332.26
336.64
338.06
3
4
5
5
6.02x105
3.87x10 5.49x10 1.08x10 3.01x10
0
5.07x104 1.07x105 2.99x105 6.01x105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.4 การเตรียมปลาทดลอง
3.4.1 การทดลองที่ 1 จัดเตรียมลูกปลากระบอกท่อนใต้ขนาดน้ําหนักเฉลี่ย 13.76±2.76 กรัม และความยาว
เหยียดเฉลี่ย 9.97±0.46 เซนติเมตร ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเขต
4 (กระบี่) และฝึกให้ลูกปลากินอาหารเม็ดสําเร็จรูปลอยน้ําได้แล้ว สุ่มลูกปลาลงเลี้ยงในกระชังขนาด 2x2x1.5 เมตร
จํานวน 15 กระชัง กระชังละ 200 ตัว โดยให้ลูกปลาปรับสภาพกับสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา 3 วัน ในระหว่างนี้ช่วง
1 วันแรกให้ลูกปลาอดอาหาร หลังจากนั้นให้อาหารเม็ดปลาทะเลชนิดลอยน้ํา 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว วันละ 2
มื้อ ให้ปลาคุ้นเคยกับอาหารทดลอง
3.4.2 การทดลองที่ 2 จัดเตรียมลูกปลากระบอกท่อนใต้ขนาดน้ําหนักเฉลี่ย 13.76±2.76 กรัม และความ
ยาวเหยียดเฉลี่ย 9.97±0.46 เซนติเมตร ลงเลี้ยงในถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร เป็นระยะเวลา 1 วัน เพื่อปรับสภาพ
ปลา จากนั้นสุ่มลูกปลาลงเลี้ยงในถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร จํานวน 15 ถัง ถังละ 25 ตัว ให้ลูกปลาอดอาหาร 3
วัน เพื่อเตรียมระบบการย่อยอาหารของปลาก่อนให้อาหารทดลองต่อไป
3.5 การเลี้ยงปลา
3.5.1 การทดลองที่ 1 เลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้ในกระชังขนาด 2x2x1.5 เมตร ที่แขวนอยู่ในบ่อดินขนาด 2
ไร่ กระชังละ 200 ตัว จํานวน 15 กระชัง ให้อาหารทดลองปริมาณ 2.5-3.0 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง
(Bakeer, 2006) เวลา 9.00 และ 15.00 น. โดยหว่านอาหารในกรอบให้อาหารปลาเพื่อป้องกันอาหารลอยออกนอก
กระชัง และบันทึกน้ําหนักอาหารที่ลูกปลากิน สุ่มชั่งน้ําหนักและวัดความยาวของปลาทุก 20 วัน กระชังละ 50 ตัว
โดยใช้ยาสลบ 2-phenoxyethanol ความเข้มข้น 0.5 ส่วนในล้านส่วน (De las Heras et al., 2015) เพื่อหาอัตรา
การเจริญเติบโต เก็บตัวอย่างน้ําในกระชังไปตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติสัปดาห์ละครั้ง พร้อมนับจํานวนปลาตายในแต่
ละวันเพื่อนํามาคํานวณหาอัตรารอดตาย ในระหว่างเลี้ยงคลุมกระชังด้วยอวนตาขนาด 2 เซนติเมตรเพื่อป้องกันปลา
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กระโดดและป้องกันนกมากินปลา เปลี่ยนถ่ายน้ําในบ่อดินสัปดาห์ละ 20-30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 120
วัน ชั่งน้ําหนักและวัดขนาดปลาทุกตัวเพื่อประเมินการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหาร
3.5.2 การทดลองที่ 2 เลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้ในถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ปริมาตรน้ํา 150 ลิตร
จํานวนปลาถังละ 25 ตัว จํานวน 15 ถัง ให้อาหารทดลองปริมาณ 2.5-3.0 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง
เวลา 9.00 น. และ 15.00 น. และให้ปลาอดอาหาร 3 วันก่อนสิ้นสัปดาห์ที่ 4 (He et al., 2009) โดยไม่มีการเปลี่ยน
ถ่ ายน้ํ า แต่ ในช่ วงที่ ให้ อาหารตามปกติ เปลี่ ยนถ่ ายน้ํ า 80 เปอร์ เซ็ นต์ วั นเว้ นวั น โดยใช้ น้ํ าทะเลฆ่ าเชื้ อด้ วย
แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 30 ส่วนในล้านส่วนที่ให้อากาศจนหมดฤทธิ์ และกรองผ่านถุงกรองน้ําขนาด
ตากรอง 5 ไมโครเมตร ค่าความเค็มน้ําตามธรรมชาติ 27.5 (23-30) ส่วนในพันส่วน เก็บตัวอย่างปลาที่อดอาหาร 3
วันก่อนให้อาหารทดลอง ระหว่างการทดลองเก็บตัวอย่างทุกสัปดาห์หลังจากให้อาหาร 18 ชั่วโมง และเก็บตัวอย่าง
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (หลังจากปลาอดอาหาร 3 วัน) ถังละ 5 ตัวสลบปลาด้วยน้ํายา 2-phenoxyethanol ความ
เข้มข้น 1.0 ส่วนในล้านส่วนเพื่อให้ปลาตายอย่างสงบ แล้วนําไปตรวจสอบกลุ่มและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลําไส้
ปลารวมทั้งเก็บตัวอย่างสิ่งขับถ่ายของปลาและตัวอย่างน้ําเพื่อตรวจสอบกลุ่มและปริมาณจุลินทรีย์พร้อมทั้งตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําทางฟิสิกส์และเคมี สัปดาห์ละครั้ง ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์
3.6 การวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบเลือดและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะ
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 120 วัน สุ่มเก็บตัวอย่างเลือดปลากระบอกท่อนใต้จํานวน 5 ตัว/กระชัง มาสลบด้วย
น้ํายา 2-phenoxyethanol ความเข้มข้น 0.5 ส่วนในล้านส่วน ทําการเจาะเลือดบริเวณส่วนหาง (caudal peduncle)
ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ด้วยเข็มฉีดยาขนาด 25G กระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิลิตร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน สําหรับ
ส่วนที่ 1 ใช้กระบอกฉีดยาที่ไม่มีสารกันการแข็งตัวของเลือดเคลือบเพื่อแยกเอาซีรั่ม (serum) ไปวิเคราะห์หาค่า
lysozyme activity โดยใช้วิธีดัดแปลงมาจากวิธีการของ Obach et al. (1993) และค่า alternative complement
activity (ACH50) ตามวิธีการของ Yano (1992) ส่วนที่ 2 ใช้กระบอกฉีดยาที่เคลือบด้วยสารกันการแข็งตัวของเลือด
(Heparin 150 Unit) เพื่อใช้สําหรับวิเคราะห์หาจํานวนเม็ดเลือดแดง (red blood cell; RBC) และเม็ดเลือดขาว
(white blood cell; WBC) โดยใช้วิธีดัดแปลงมาจากวิธีการของ Blaxhall and Daisley (1973)
3.7 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในเนื้อปลา
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 120 วัน เก็บตัวอย่างปลาจํานวนกระชังละ 5 ตัวเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ค่า
องค์ประกอบทางเคมีในเนื้อปลา โดยแล่เอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อ วิเคราะห์ค่าโปรตีนโดยวิธี block digestion
ไขมันโดยวิธี acid hydrolysis เถ้าโดยวิธี muffle furnace combustion อบที่ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
2 ชั่วโมง ความชื้นโดยวิธี air drying (oven method) อบที่ 100-102 องศาเซลเซียส 16-18 ชั่วโมง ตามวิธีการของ
AOAC (2012) ส่วนคาร์โบไฮเดรตและพลังงานใช้วิธีการคํานวณตามวิธีการของ compendium of methods for
food analysis (2003) ตามสูตรดังนี้
คาร์โบไฮเดรต = 100-(เปอร์เซ็นต์โปรตีน+เปอร์เซ็นต์ไขมัน+เปอร์เซ็นต์เถ้า+เปอร์เซ็นต์ความชื้น)
พลังงาน = (4 kcal/g โปรตีนx g โปรตีน)+(9 kcal/g ไขมัน x g ไขมัน)+(4 kcal/g คาร์โบไฮเดรต x g คาร์โบไฮเดรต)
3.8 การตรวจสอบกลุ่มและปริมาณจุลินทรีย์ในลําไส้ปลา สิ่งขับถ่ายของปลาและในน้ําที่ใช้เลี้ยงปลา
จากการทดลองที่ 2 ปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงในถังพลาสติกขนาดความจุ 200 ลิตร ใส่น้ํา 150 ลิตร
จํานวนถังละ 25 ตัว เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
3.8.1 การตรวจสอบกลุ่มและปริมาณจุลินทรีย์ในลําไส้ปลา
เก็บตัวอย่างปลาก่อนให้อาหารถังละ 5 ตัวมาสลบด้วยน้ํายา 2-phenoxyethanol ความเข้มข้น 1.0
ส่วนในล้านส่วนเพื่อให้ปลาตายอย่างสงบ ล้างด้วยน้ําเกลือฆ่าเชื้อแล้วสเปรย์ฆ่าเชื้อด้วยน้ํายาเอทิลแอลกอฮอล์ 75
เปอร์เซ็นต์ ใช้วิธีการแบบปลอดเชื้อ (aseptic technique) ผ่าเอาเฉพาะส่วนของลําไส้ปลาแยกส่วนที่เป็นไขมัน
ออกไปและตัดเอาเฉพาะส่วนลําไส้ที่อยู่ระหว่าง midgut และ hindgut ไม่รวม pyloric caeca ชั่งน้ําหนักลําไส้
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รวมกันทั้ง 5 ตัวให้ได้น้ําหนัก 1.0 กรัม ตัดลําไส้และย่อยให้มีขนาดเล็กแล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันในสารละลาย
PBS ปริมาณ 9.0 มิลลิลิตร เจือจางแบบ serial ten-fold dilution ด้วยสารละลาย PBS ให้ได้ระดับความเข้มข้น
10-1-10-4 แล้วทําการเกลี่ยเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง คือ TSA, MRS, YPD และ TCBS เพื่อตรวจสอบกลุ่ม/ชนิด
และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ใช้อากาศ กลุ่มแบคทีเรียสร้างกรดแลคติก ยีสต์ และแบคทีเรียสกุล Vibrio spp. ตามลําดับ
3.8.2 การตรวจสอบกลุ่มและปริมาณจุลินทรีย์ในสิ่งขับถ่ายของปลา
เก็บตัวอย่างสิ่งขับถ่ายของปลาจากถังทดลองในการทดลองที่ 2 มาชั่งน้ําหนักให้ได้ 1.0 กรัม เติม
สารละลาย PBS ปริมาณ 9.0 มิลลิลิตร บดตัวอย่างให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเจือจางแบบ serial ten-fold dilution
ด้วยสารละลาย PBS ให้ได้ระดับความเข้มข้น 10-3-10-6 แล้วเกลี่ยเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็งคือ TSA, MRS,
YPD และ TCBS เพื่อตรวจสอบกลุ่ม/ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ใช้อากาศ กลุ่มแบคทีเรียสร้างกรดแลคติก
ยีสต์ และแบคทีเรียสกุล Vibrio spp. ตามลําดับ
3.8.3 การตรวจสอบกลุ่มและปริมาณจุลินทรีย์ในน้ําที่ใช้เลี้ยงปลา
นําน้ําตัวอย่างมาเจือจางแบบ serial ten-fold dilution ด้วยสารละลาย NaCl 0.85 เปอร์เซ็นต์
(น้ําหนัก/ปริมาตร) ให้ได้ระดับความเข้มข้น 100-10-3 แล้วเกลี่ยเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง คือ TSA, MRS,
YPD และ TCBS เพื่อตรวจสอบกลุ่ม/ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ใช้อากาศ แบคทีเรียกลุ่มสร้างกรดแลคติก
ยีสต์ และแบคทีเรียสกุล Vibrio spp. ตามลําดับ
- ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ใช้อากาศ (aerobic microbial) ด้วยวิธีการทําการเกลี่ยเชื้อในอาหารเลี้ยง
เชื้อ TSA บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง (Magda et al., 2011)
- ปริมาณเชื้ อแบคทีเรียกลุ่มสร้ างกรดแลคติก ด้ วยวิธีการทําการเกลี่ยเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้ อ
MRS บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง (Gatesoupe, 1994)
- ปริมาณเชื้อยีสต์ ด้วยวิธีการทําการเกลี่ยเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ YPD บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
นาน 24 ชั่วโมง
- ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Vibrio spp. ด้วยวิธีการทําการเกลี่ยเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS บ่มที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบชนิดของยีสต์ในน้ํา อาหารทดลอง ลําไส้ปลา และสิ่งขับถ่ายของปลา โดยการทดสอบ
ความสามารถในการใช้แหล่งคาร์บอนด้วยการใช้ชุดทดสอบ API 20C AUX
3.9 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางเคมีและฟิสิกส์
ตรวจวัดคุณภาพน้ําในพารามิเตอร์ต่าง ๆ ก่อนเริ่มการทดลองและระหว่างการทดลองในช่วงเวลา
ประมาณ 8.30 น. ตามวิธีการดังนี้
3.9.1 อุณหภูมิ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท
3.9.2 ความเค็ม โดยใช้เครื่องมือวัดความเค็มแบบหักเหแสง (refracto-salinometer) ยี่ห้อ Atago รุ่น S/Mill-E
3.9.3 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้วิธี electrometric method ด้วยเครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง
แบบตัวเลข ยี่ห้อ SCHOTT Instrument รุ่น lab 850
3.9.4 ความเป็นด่าง โดยใช้วิธีpotentiometer titration to pre-selection pH (APHA, AWWA and WPCF, 1980)
3.9.5 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา โดยใช้วิธี azide modification (APHA, AWWA and WPCF, 1980)
3.9.6 ไนไตรท์ โดยใช้วิธี diazotization method (Strickland and Parsons, 1972)
3.9.7 แอมโมเนียรวม โดยใช้วิธี modified indophenols blue method (Sasaki and Sawada, 1980)
3.9.8 ออร์โธฟอสเฟต โดยใช้วิธี ascorbic acid method (Strickland and Parsons, 1972)
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4. การเก็บข้อมูล
การทดลองที่ 1 สุ่มวัดความยาวและชั่งน้ําหนักปลาทุกหน่วยทดลองทุก 20 วัน โดยสุ่มปลาจํานวน
50 ตัว/กระชัง และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 120 วัน วัดความยาวและชั่งน้ําหนักปลาทุกตัวเพื่อทําการเก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตโดยคํานวณหาน้ําหนักเพิ่มต่อวัน (ADG) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อ (FCR) ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) อัตรารอดตาย (SR) ค่าดัชนีตับ (HSI) และค่าสัมประสิทธิ์ความ
สมบูรณ์ (K) ตามสูตรดังนี้
4.1 น้ําหนักเพิ่มต่อวัน (average daily weight gain; ADG) (กรัม/ตัว/วัน)
(W1) - (W0)
ADG =
t
เมื่อ W0 = น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม)
W1 = น้ําหนักสุดท้ายที่เวลา t (กรัม)
t = ระยะเวลาในการเลี้ยงระหว่าง W0 กับ W1 (วัน)
4.2 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate; SGR) (เปอร์เซ็นต์/วัน)
(lnW1) - (lnW0)
SGR =
x 100
t
เมื่อ W0 = น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม)
W1 = น้ําหนักสุดท้ายที่เวลา t (กรัม)
t = ระยะเวลาในการเลี้ยงระหว่าง W0 กับ W1 (วัน)
4.3 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (feed conversion ratio; FCR)
FCR = น้ําหนักอาหารที่ปลากิน (กรัม)
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น (กรัม)
4.4 ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (protein efficiency ratio; PER)
PER = น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น (กรัม)
น้ําหนักโปรตีนที่ปลากิน (กรัม)
4.5 อัตรารอดตาย (survival rate; SR) (เปอร์เซ็นต์)
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุด
SR =
x 100
จํานวนปลาเริ่มต้น
4.6 ค่าดัชนีตับ (hepatosomatic index; HSI) (เปอร์เซ็นต์)
น้ําหนักตับปลา (กรัม)
HSI =
x 100
น้ําหนักตัวปลา (กรัม)
4.7 ค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (condition factor; K)
น้ําหนักตัวปลา (กรัม) x 100
K =
ความยาวเหยียด 3 (เซนติเมตร)
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลของการเสริมยีสต์มีชีวิ ตในอาหารปลาต่อการเจริญเติ บโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ อ
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน การตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะ และองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อ
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ปลากระบอกท่อนใต้ นํามาคํานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANOVA) ข้อมูลที่เกิดจากการนับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนการวิเคราะห์ทําการแปลงข้อมูลด้วยวิธี
angular transformation ในรูปของ arcsine เพื่อให้ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มทดลองด้วยวิธี Turkey’s HSD ที่ระดับนัยสําคัญ α=0.05 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในอาหารเสริมยีสต์ระดับต่างกันกับประชากรจุลินทรีย์ในลําไส้ปลา ในสิ่งขับถ่าย
และในน้ําที่ใช้เลี้ยงปลาใช้ผลการศึกษาจากค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ําสุดของประชากรจุลินทรีย์ 4 กลุ่ม คือยีสต์
S. cerevisiae กลุ่มแบคทีเรียสร้างกรดแลคติก จุลินทรีย์ใช้อากาศ และแบคทีเรีย Vibrio spp. โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการทดลอง
1. การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิต
ระดับต่างกัน

น้ําหนัก (กรัม)

เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง 120 วัน พบว่าปลากระบอกท่อนใต้ที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับต่างกันมีค่า
การเจริญเติบโตทั้งด้านน้ําหนักและความยาวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยง โดยเมื่อเริ่มต้นเลี้ยงจนถึง 60 วัน
ปลากระบอกท่อนใต้ที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ในระดับ 1.0 เปอร์เซ็นต์มีแนวโน้มเจริญเติบโตได้ดีกว่าระดับอื่น
แต่เมื่อระยะเวลาการเลี้ยงนานขึ้นตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์ มี
แนวโน้มเจริญเติบโตดีกว่าที่ระดับอื่น (ภาพที่ 2 และ 3)
45.00
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24.00
21.00
18.00
15.00
12.00

control
0.1%
0.2%
0.5%
1.0%
0

20

40

60

80

100

120

ระยะเวลาการเลี้ยง (วัน)

ภาพที่ 2 น้ํ าหนักเฉลี่ย (กรั ม) ของปลากระบอกท่ อนใต้ ที่เลี้ ยงด้ วยอาหารเสริ มยี สต์มีชี วิ ตระดั บต่ างกันเป็ น
ระยะเวลา 120 วัน
น้ําหนักเพิ่มต่อวัน (ADG) ของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์
มีค่าน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ 0.22±0.00, 0.24±0.00, 0.25±0.00, 0.24±0.00 และ 0.23±0.00 กรัม/ตัว/วัน
ตามลําดับ ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์มีค่า ADG เฉลี่ยสูงสุด (P<0.05) และปลาที่ได้รับอาหาร
เสริมยีสต์ในทุกระดับมีค่าน้ําหนักเพิ่มสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2)
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) ของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ
1.0 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 0.89±0.01, 0.93±0.01, 0.96±0.01, 0.94±0.02 และ 0.91±0.01 เปอร์เซ็นต์/วัน
ตามลําดับ ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ในระดับ 0.2 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์มีค่า SGR สูงกว่าปลาที่ได้รับอาหารเสริม
ยีสต์ 0.1, 1.0 เปอร์เซ็นต์และชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2)

ความยาวเหยียด (เซนติเมตร)

12
15.00
14.50
14.00
13.50
13.00
12.50
12.00
11.50
11.00
10.50
10.00
9.50

control
0.1%
0.2%
0.5%
1.0%
0

20

40

60

ระยะเวลาการเลี้ยง (วัน)

80

100

120

ภาพที่ 3 ความยาวเหยียดเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับ
ต่างกันเป็นระยะเวลา 120 วัน
ค่าดัชนีตับ (HSI) ของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
เท่ากับ 1.00±0.11, 1.11±0.08, 1.12±0.11, 1.12±0.12 และ 1.09±0.10 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ปลาที่ได้รับอาหาร
ทุกชุดทดลองมีค่า HSI ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 2)
อัตรารอดตาย (SR) ของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ มี
ค่าเท่ากับ 98.67±0.58, 99.00±1.00, 100±0.00, 100±0.00 และ 98.67±0.58 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ปลาที่ได้รับ
อาหารเสริ มยี สต์ ระดั บ 0.2 และ 0.5 เปอร์ เซ็ นต์ มี ค่าอัตรารอดตายสู งกว่าปลาที่ ได้ รับอาหารเสริ มยี สต์ 1.0
เปอร์ เซ็นต์และชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคั ญทางสถิ ติ (P<0.05) แต่ไม่ แตกต่างทางสถิติกับระดับ 0.1 เปอร์ เซ็นต์
(P>0.05) (ตารางที่ 2)
ค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา (K) ที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0
เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 1.45±0.04, 1.39±0.01, 1.38±0.01, 1.42±0.01 และ 1.42±0.01 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์มีค่า K ต่ํากว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับอาหารเสริมยีสต์ระดับอื่น (P>0.05) (ตารางที่ 2)
ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ
1.0 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 2.58±0.03, 2.41±0.04, 2.30±0.04, 2.36±0.46 และ 2.51±0.02 ตามลําดับ ปลาที่
ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์มีค่า FCR ต่ํากว่าชุดควบคุมและอาหารเสริมยีสต์ 1.0 เปอร์เซ็นต์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0.1 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์
(P>0.05) (ตารางที่ 2)
ค่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) ของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0
เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 1.47±0.01, 1.52±0.02, 1.56±0.02, 1.54±0.02 และ 1.47±0.01 ตามลําดับ ปลาที่ได้รับ
อาหารเสริมยีสต์ระดับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างทางสถิติกับระดับ 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05) แต่ปลาที่
ได้รับยีสต์ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์มีค่าสูงที่สุดและแตกต่างทางสถิติกับที่ระดับ 0.1, 1.0 เปอร์เซ็นต์และชุดควบคุม
(P<0.05) แต่ค่า PER ของปลาที่ได้รับยีสต์ระดับ 1.0 เปอร์เซ็นต์และชุดควบคุมไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 การเจริญเติบโต ค่าดัชนีตับ ค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อ และประสิทธิภาพการใช้โปรตีนของปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับ
ต่างกันเป็นระยะเวลา 120 วัน
ดัชนี
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม)
น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม)
ความยาวเหยียดเริ่มต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร)
ความยาวเหยียดสุดท้ายเฉลี่ย (เซนติเมตร)
น้ําหนักเพิ่มต่อวัน (กรัม/ตัว/วัน)
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซ็นต์/วัน)
ค่าดัชนีตับ (เปอร์เซ็นต์)
ค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา
อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน

ระดับของยีสต์มีชีวิตที่เสริมในอาหารเม็ด (เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้ง)
0
0.1
0.2
0.5
1.0

13.76±2.76a
39.56±0.34a
9.97±0.46a
13.98±0.16a
0.22±0.00a
0.89±0.01a
1.00±0.11a
1.45±0.04a
98.67±0.58a
2.58±0.03a
1.47±0.01a

13.76±2.76a
42.46±0.61c
9.97±0.46a
14.49±0.07c
0.24±0.00c
0.93±0.01b
1.11±0.08a
1.39±0.01ab
99.00±1.00ab
2.41±0.04b
1.52±0.02b

13.76±2.76a
44.04±0.35d
9.97±0.46a
14.72±0.04d
0.25±0.00d
0.96±0.01c
1.12±0.11a
1.38±0.01b
100±0.00b
2.30±0.04c
1.56±0.02c

13.76±2.76a
42.69±0.28c
9.97±0.46a
14.44±0.04c
0.24±0.00c
0.94±0.02cb
1.12±0.12a
1.42±0.01ab
100±0.00b
2.36±0.46bc
1.54±0.02bc

13.76±2.76a
40.96±0.50b
9.97±0.46a
14.24±0.05b
0.23±0.00b
0.91±0.01a
1.09±0.10a
1.42±0.01ab
98.67±0.58a
2.51±0.02a
1.47±0.01a

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
2. องค์ประกอบเลือดและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะของปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงด้วย
อาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกัน
ปริมาณเม็ดเลือดแดง (RBC) ของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์
มีค่าเท่ากับ 4.44±0.27x109, 6.44±0.87x109, 6.17±0.59x109, 5.25±0.72x109 และ 5.14±0.34x109 เซลล์/มิลลิลิตร
ตามลําดับ ปริมาณเม็ดเลือดแดงของปลาที่ได้รั บการเสริมยีสต์มีชีวิต 0.1 และ 0.2 เปอร์ เซ็นต์มีค่าสูงกว่าอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ 0.5, 1.0 เปอร์เซ็นต์และปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์ (P<0.05)
(ตารางที่ 3)
จํานวนเม็ดเลือดขาว(WBC) ของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์
มีค่าเท่ากับ 0.78±0.09x108, 1.12±0.23x108, 1.35±0.19x108, 1.15±0.26x108 และ 1.32±0.35x108 เซลล์/มิลลิลิตร
ตามลําดับ ปริมาณเม็ดเลือดขาวของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ทุกระดับมีค่าสูงกว่าปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริม
ยีสต์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3)
ค่า lysozyme activity ในน้ําเลือดของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0
เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 16.21±1.16, 19.41±1.44, 34.99±4.49, 26.33±3.12 และ 17.97±3.48 µg/มิลลิลิตร
ตามลําดับ ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์มีค่าสูงที่สุดและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
รองลงมาคือปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีค่าสูงกว่าปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับอื่น ๆ
และปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3)
ค่า complement activity (ACH50) ในน้ําเลือดของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1,
0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 8.70±0.66, 9.11±0.62, 12.71±0.64, 10.57±1.04 และ 9.26±0.89
units/มิ ล ลิ ลิ ตร ตามลํ า ดั บ ปลาที่ ไ ด้ รั บ อาหารเสริ ม ยี ส ต์ 0.2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี ค่ าสู งที่ สุ ดและแตกต่ างอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) รองลงมาคือปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีค่าสูงกว่าปลาที่ได้รับ
อาหารเสริมยีสต์ระดับอื่น ๆ และปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบเลือดและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะของปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงด้วย
อาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกันเป็นระยะเวลา 120 วัน
ระดับของยีสต์มีชีวิตที่เสริมในอาหารเม็ด (เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้ง)
0
0.1
0.2
0.5
1.0
9
a
b
b
a
จํานวนเม็ดเลือดแดง (x10 cell/ml) 4.44±0.27 6.44±0.87 6.17±0.59 5.25±0.72 5.14±0.34a
จํานวนเม็ดเลือดขาว (x108 cell/ml) 0.78±0.09a 1.12±0.23b 1.35±0.19b 1.15±0.26b 1.32±0.35b
Lysozyme activity (µg/ml)
16.21±1.16a 19.41±1.44a 34.99±4.49c 26.33±3.12b 17.97±3.48a
ACH 50 (units/ml)
8.70±0.66a 9.11±0.62a 12.71±0.64c 10.57±1.04b 9.26±0.89a
ดัชนี

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
3. องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกัน
ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ในระดับ 0, 0.1,
0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา 120 วัน พบค่าองค์ประกอบทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 4 โดย
โปรตีนในเนื้อปลาเท่ากับ 19.38±0.83, 19.96±0.54, 20.01±0.06, 19.35±1.10 และ 20.55±0.20
กรัม/100 กรัม ตามลําดับ โดยมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
ไขมันในเนื้อปลาเท่ากับ 5.64±0.61, 2.39±0.62, 2.00±0.44, 2.59±0.30 และ 1.80±0.06 กรัม/100
กรัม ตามลําดับ ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ในทุกระดับมีปริมาณไขมันต่ํากว่าปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
เถ้าในเนื้อปลาเท่ากับ 1.43±0.04, 1.58±0.18, 1.49±0.05, 1.47±0.09 และ 1.33±0.07 กรัม/100
กรัม ตามลําดับ โดยมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
ความชื้นในเนื้อปลาเท่ากับ 74.90±0.31, 75.44±0.53, 76.08±0.15, 75.85±0.58 และ 75.64±0.18
กรัม/100 กรัม ตามลําดับ โดยมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
คาร์โบไฮเดรตในเนื้อปลาเท่ากับ 0.40±0.09, 0.72±0.32, 0.43±014, 0.36±0.24 และ 0.64±0.09
กรัม/100 กรัม ตามลําดับ โดยมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
ค่าพลังงานในเนื้อปลาเท่ากับ 128.90±1.32, 103.89±5.46, 99.76±2.87, 105.83±4.77 และ 101.14±1.61
Kcal/100 กรัม ตามลําดับ ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ในทุกระดับมีค่าพลังงานสะสมในเนื้อปลาต่ํากว่าปลาที่
ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกันเป็น
ระยะเวลา 120 วัน
ระดับของยีสต์มีชีวิตที่เสริมในอาหารเม็ด (เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้ง)
0
0.1
0.2
0.5
1.0
a
a
a
a
โปรตีน (กรัม/100 กรัม)
19.38±0.83
19.96±0.54
20.01±0.06 19.35±1.10 20.55±0.20a
ไขมัน (กรัม/100 กรัม)
5.64±0.61a
2.39±0.62b
2.00±0.44b 2.59±0.30b 1.80±0.06b
เถ้า (กรัม/100 กรัม)
1.43±0.04a
1.58±0.18a
1.49±0.05a
1.47±0.09a 1.33±0.07a
ความชื้น (กรัม/100 กรัม)
74.90±0.31a 75.44±0.53a 76.08±0.15a 75.85±0.58a 75.64±0.18a
คาร์โบไฮเดรต (กรัม/100 กรัม) 0.40±0.09a
0.72±0.32a
0.43±014a
0.36±0.24a 0.64±0.09a
พลังงาน (Kcal/100 กรัม)
128.90±1.32a 103.89±5.46b 99.76±2.87b 105.83±4.77b 1101.14±1.61b
ดัชนี

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกันกับประชากรจุลินทรีย์ในลําไส้ปลา
ในสิ่งขับถ่ายของปลาและในน้ําที่ใช้เลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้

ปริมาณ (x107 CFU/กรัม)

หลังจากให้ปลากระบอกท่อนใต้อดอาหาร 3 วันเพื่อปรับสภาพและเตรียมระบบย่อยอาหารแล้วนํามา
เลี้ยงในน้ําทะเลฆ่าเชื้อพบว่าในลําไส้ปลามีปริมาณจุลินทรีย์ใช้อากาศเฉลี่ยระหว่าง1.40x107-1.44x107 CFU/กรัม แต่
เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าในช่วง
สัปดาห์แรกปลาที่ไม่ได้รับยีสต์และปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ปริมาณจุลินทรีย์ในลําไส้มี
ค่าสูงกว่าปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์จนครบ 2 สัปดาห์ จากนั้นจุลินทรีย์ในลําไส้
ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์มีแนวโน้มลดลงและเริ่มมีปริมาณใกล้เคียงกันหลังจากได้รับอาหารเสริมยีสต์ไปแล้ว
2 สัปดาห์จนมีแนวโน้มคงที่ (1.13x105-2.25x105 CFU/กรัม) แต่ปริมาณจุลินทรีย์ใช้อากาศในลําไส้ปลาที่ได้รับอาหาร
ไม่เสริ มยี สต์มีค่าสูงกว่ าปลาที่ ได้ รับอาหารเสริมยี สต์ ทุกระดับ (7.26x105 CFU/กรั ม) ซึ่งมีแนวโน้ มสอดคล้องกั บ
ปริมาณแบคทีเรียสกุล Vibrio spp. แต่ปริมาณต่ํากว่า โดยก่อนให้อาหารในลําไส้ปลามีปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp.
ระหว่าง 2.10x106-2.20x106 CFU/กรัม และเมื่อครบ 4 สัปดาห์ ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ทุกชุดทดลองมีปริมาณ
แบคทีเรีย Vibrio spp. ในลําไส้ลดลงอยู่ในช่วง 1.9 x103-2.8 x103 CFU/กรัม ส่วนในปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์
ปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. ในลําไส้มีค่าสูงกว่า (9.53x103 CFU/กรัม) (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 ปริมาณจุลินทรีย์ใช้อากาศ (aerobic microbial) และ Vibrio spp. ในลําไส้ปลากระบอกท่อนใต้ที่
เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกัน (CFU/กรัม)
หลังจากให้ปลากระบอกท่อนใต้อดอาหาร 3 วันเพื่อปรับสภาพและเตรียมระบบย่อยอาหารแล้ว
นํามาเลี้ยงในน้ําทะเลฆ่าเชื้อพบว่าในสิ่งขับถ่ายของปลามีปริมาณจุลินทรีย์ใช้อากาศเฉลี่ย 7.00x108 CFU/กรัม แต่
เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าในช่วง
สัปดาห์แรกปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์และปลาที่ได้อาหารเสริมยีสต์ระดับต่ํามีแนวโน้มปริมาณจุลินทรีย์ในสิ่ง
ขับถ่ายลดลงและมี ปริ มาณใกล้เคี ยงกั นจนถึ ง 2 สั ปดาห์ หลั งจากได้รั บอาหารและมีแนวโน้มคงที่ (1.56x1082.16x108 CFU/กรัม) โดยในสิ่งขับถ่ายของปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์มีปริมาณจุลินทรีย์ใช้อากาศต่ํากว่าปลาที่
ได้รับอาหารเสริมยีสต์ในทุกระดับ (1.23x108 CFU/กรัม) ซึ่งมีแนวโน้มสอดคล้องกับแบคทีเรียสกุล Vibrio spp. แต่
ปริมาณต่ํากว่า โดยก่อนให้อาหารในสิ่งขับถ่ายของปลามีปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. เฉลี่ย 3.11x107CFU/กรัม
และเมื่อครบ 4 สัปดาห์ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ทุกชุดทดลองมีปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. ในสิ่งขับถ่าย
ลดลงอยู่ ในช่ วง 2.06x107-2.41x107 CFU/กรัม ส่วนปลาที่ ไม่ได้รับยีสต์ และได้รั บยีสต์ระดับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
แบคทีเรีย Vibrio spp. อยู่ในระดับต่ํากว่า (1.63 x107-1.78x107 CFU/กรัม) (ภาพที่ 5)

ปริมาณ (x108 CFU/กรัม)
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ภาพที่ 5 ปริมาณจุลินทรีย์ใช้อากาศ (aerobic microbial) และ Vibrio spp. ในสิ่งขับถ่ายของปลากระบอกท่อน
ใต้ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกัน (CFU/กรัม)
หลังจากให้ปลากระบอกท่อนใต้อดอาหาร 3 วันเพื่อปรับสภาพและเตรียมระบบย่อยอาหารแล้วนํามา
เลี้ยงในน้ําทะเลฆ่าเชื้อพบปริมาณจุลินทรีย์ใช้อากาศในน้ําเฉลี่ยระหว่าง 4.55x105-4.87x105CFU/มิลลิลิตร แต่เมื่อ
เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ พบว่าในช่วงสัปดาห์แรกในน้ําเลี้ยงปลาที่ได้รับ
อาหารทุกชุดทดลองมีปริมาณจุลินทรีย์ใช้อากาศลดลงจนเริ่มมีปริมาณใกล้เคียงกันหลังจากได้รับอาหารเสริมยีสต์
ครบ 4 สัปดาห์ (4.20x104-6.41x104 CFU/มิลลิลิตร) ซึ่งมีแนวโน้มสอดคล้องกับแบคทีเรียสกุล Vibrio spp. แต่ปริมาณต่ํา
กว่าจุลินทรีย์ใช้อากาศ โดยก่อนให้อาหารในน้ํามีปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. เฉลี่ย 2.3x103-3.9x103 CFU/มิลลิลิตร
และมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเมื่อครบ 3 สัปดาห์ จากนั้นปริมาณลดลงอยู่ในระดับต่ํา 2.01x102-9.30x102 CFU/มิลลิลิตร
เมื่อครบ 4 สัปดาห์น้ําเลี้ยงปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์มีปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. ต่ําสุดเท่ากับ
2.10x102 CFU/มิลลิลิตร (ภาพที่ 6)
ปริมาณ (x105 CFU/มิลลิลิตร)
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ภาพที่ 6 ปริมาณจุลินทรีย์ใช้อากาศ (aerobic microbial) และ Vibrio spp. ในน้ําที่ใช้เลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้
ด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกัน (CFU/มิลลิลิตร)
หลังจากให้ปลากระบอกท่อนใต้อดอาหาร 3 วันเพื่อปรับสภาพและเตรียมระบบย่อยอาหารแล้ว
พบว่าในลําไส้ของปลามีปริมาณยีสต์ S. cerevisiae เฉลี่ยระหว่าง 1.46 x103-1.63x103 CFU/กรัม แต่เมื่อเลี้ยงด้วย
อาหารเสริมยีสต์ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ พบว่าในช่วงสัปดาห์แรกลําไส้ปลาที่ได้รับอาหารไม่
เสริ มยีสต์นั้ นปริ มาณยีสต์ลดลงเท่ ากับ 1.10x103 CFU/กรัม แต่ปลาที่ ได้รั บอาหารเสริมยีสต์ ในระดั บ 0.1-0.5
เปอร์เซ็นต์มีปริมาณยีสต์ในลําไส้เพิ่มสูงขึ้นและสูงสุดในสัปดาห์ที่ 2 ตามระดับยีสต์ ยกเว้นที่ระดับ 1.0 เปอร์เซ็นต์
พบปริมาณยีสต์เพิ่มสูงสุดในสัปดาห์ที่ 1 และลดลงเล็กน้อยจนครบ 3 สัปดาห์ แต่เมื่อให้ปลาอดอาหาร 3 วันก่อนสิ้น
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สัปดาห์ที่ 4 พบว่ายีสต์ในลําไส้มีแนวโน้มลดลงในทุกชุดทดลองและปริมาณยีสต์ในลําไส้ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์
ทุกระดับมีปริมาณใกล้เคียงกับก่อนให้อาหาร (1.00x103-1.90x103 CFU/กรัม) แต่ในชุดควบคุมปริมาณยีสต์ในลําไส้
ลดลงอย่างชัดเจน (9.0x102 CFU/กรัม) ส่วนกลุ่มแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกในช่วงแรกก่อนให้อาหารมีปริมาณเฉลี่ย
1.12x103-1.23x103 CFU/กรัม จากนั้นเมื่อได้รับอาหารทดลองปริมาณแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกในลําไส้ปลามี
แนวโน้ มลดลงตลอดระยะเวลาการเลี้ ยงจนเมื่ อครบ 4 สั ปดาห์ ปริ มาณอยู่ ในระดั บใกล้ เคี ยงกั นทุ กชุ ดทดลอง
(2.20x102-3.20x102 CFU/กรัม) (ภาพที่ 7)

ปริมาณ (x104 CFU/กรัม)
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ภาพที่ 7 ปริมาณยีสต์ S. cerevisiae และแบคทีเรียสร้างกรดแลคติก (lactic acid bacteria: LAB) ในลําไส้
ปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกัน (CFU/กรัม)
หลังจากให้ปลากระบอกท่อนใต้อดอาหาร 3 วันเพื่อปรับสภาพและเตรียมระบบย่อยอาหารแล้ว
พบว่าในสิ่งขับถ่ายของปลามีปริมาณยีสต์ S. cerevisiae เฉลี่ยระหว่าง 1.49x105-1.66x105 CFU/กรัม แต่เมื่อเลี้ยง
ด้วยอาหารเสริมยีสต์ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงสัปดาห์แรกปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์
พบว่าปริมาณยีสต์ในสิ่งขับถ่ายลดลงเท่ากับ 1.21x105 CFU/กรัม ในขณะที่ปลาได้รับอาหารเสริมยีสต์ในทุกระดับมี
ปริมาณยีสต์ในสิ่งขับถ่ายเพิ่มสูงขึ้นตามระดับยีสต์จนครบ 3 สัปดาห์ แต่เมื่อให้ปลาอดอาหาร 3 วันก่อนสิ้นสัปดาห์
ที่ 4 พบว่ายีสต์ในสิ่งขับถ่ายมีแนวโน้มลดลงในทุกชุดทดลอง (4.40x104-5.80x104 CFU/กรัม) แต่ปริมาณยีสต์ใน
สิ่งขับถ่ายของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 1.0 เปอร์เซ็นต์มีปริมาณสูงที่สุด 1.55x105CFU/กรัม ใกล้เคียงกับ
ช่วงเริ่มต้นก่อนให้อาหาร (1.59x105 CFU/กรัม) ส่วนกลุ่มแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกในช่วงแรกก่อนให้อาหาร
ทดลองมีปริมาณเฉลี่ย 1.01x105-1.68x105 CFU/กรัม จากนั้นเมื่อปลาได้รับอาหารทดลองปริมาณกลุ่มแบคทีเรีย
สร้างกรดแลคติกในสิ่งขับถ่ายมีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลาการเลี้ยงและอยู่ในระดับใกล้เคียงกันในทุกชุด
ทดลอง (2.10x104-2.85x104 CFU/กรัม) (ภาพที่ 8)
หลังจากให้ปลากระบอกท่อนใต้อดอาหาร 3 วันแล้วนํามาเลี้ยงในน้ําทะเลฆ่าเชื้อพบว่าปริมาณ
ยีสต์ S. cerevisiae ในน้ําที่ใช้เลี้ยงปลามีค่าต่ําระหว่าง 20-30 CFU/มิลลิลิตร แต่เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์
ระดับ 0, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ในทุกระดับมีปริมาณยีสต์ในน้ําเพิ่มสูงขึ้น
ตามระดับของยีสต์จนครบ 3 สัปดาห์ แต่เมื่อให้ปลาอดอาหาร 3 วันก่อนสิ้นสัปดาห์ที่ 4 ปริมาณยีสต์ในน้ําลดลงอยู่
ในระดับใกล้เคียงกันทุกชุดทดลอง (10-15 CFU/มิลลิลิตร) ส่วนกลุ่มแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกในช่วงแรกก่อนให้
อาหารทดลองมีปริมาณเฉลี่ย 7-8 CFU/มิลลิลิตร จากนั้นเมื่อปลาได้รับอาหารทดลองปริมาณกลุ่มแบคทีเรียสร้าง
กรดแลคติกในน้ําที่ใช้เลี้ยงปลามีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลาการเลี้ยง และเมื่อครบ 4 สัปดาห์มีปริมาณใกล้เคียง
กันในทุกชุดทดลอง (2-5 CFU/มิลลิลิตร) (ภาพที่ 9)
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18
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

สัปดาห์
0

1

2

3

yeast:control
yeast:0.1%
yeast:0.2%
yeast:0.5%
yeast:1.0%
LAB:control
LAB:0.1%
LAB:0.2%
LAB:0.5%
LAB:1.0%

4

ปริมาณ (CFU/มิลลิลิตร)

ภาพที่ 8 ปริมาณยีสต์ S. cerevisiae และแบคทีเรียสร้างกรดแลคติก (lactic acid bacteria: LAB) ในสิ่งขับถ่าย
ของปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกัน (CFU/กรัม)
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ภาพที่ 9 ปริมาณยีสต์ S. cerevisiae และแบคทีเรียสร้างกรดแลคติก (lactic acid bacteria: LAB) ในน้ําที่ใช้
เลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้ด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกัน (CFU/มิลลิลิตร)
5. คุณภาพน้ําระหว่างการทดลองเลี้ยงปลากระบอก
5.1 คุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้ในกระชังตลอดระยะเวลา 120 วัน มีค่าเฉลี่ย (ต่ําสุดสูงสุด) โดยค่าอุณหภูมิน้ําเท่ากับ 27.5 (26-29) องศาเซลเซียส ความเค็มเท่ากับ 27.5 (23-30) ส่วนในพันส่วน
ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.99 (7.72-8.34) ค่าเป็นด่างเท่ากับ 98.1 (78.5-129.5) มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ําเท่ากับ 5.0 (4.0-6.4) มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียรวมเท่ากับ 0.1206 (0.0425-0.9690) มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท์
เท่ากับ 0.0095 (0.0009-0.1200) มิลลิกรัม/ลิตร ออร์โธฟอสเฟตเท่ากับ 0.0698 (0.0342-0.1164) มิลลิกรัม/ลิตร
ปริมาณจุลินทรีย์ใช้อากาศเท่ากับ 2.01x103 (2.0x103-1.85x104) CFU/มิลลิลิตร ปริมาณยีสต์ S. cerevisiae เท่ากับ
1.26x102 (0-8.70x102) CFU/มิลลิลิตร และแบคทีเรีย Vibrio spp. เท่ากับ 6.19x102 (0-5.82x103) CFU/มิลลิลิตร
5.2 คุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้ในถังทดลองตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ย (ต่ําสุดสูงสุด) โดยค่าอุณหภูมิน้ําเท่ากับ 26.5 (26-27) องศาเซลเซียส ความเค็มเท่ากับ 27.5 (23-30) ส่วนในพันส่วน ค่าความ
เป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.89 (7.40-8.15) ค่าเป็นด่างเท่ากับ 116.3 (106.0-133.4) มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณออกซิเจนละลาย
น้ําเท่ากับ 4.9 (4.0-5.0) มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียรวมเท่ากับ 1.6174 (0.1979-0.9554) มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท์เท่ากับ
0.1345 (0.0144-0.6012) มิลลิกรัม/ลิตร และออร์โธฟอสเฟตเท่ากับ 0.1410 (0.0000-0.5428) มิลลิกรัม/ลิตร
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วิจารณ์ผล
1. การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิต
ระดับต่างกัน
ปลากระบอกท่อนใต้ที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา 120 วัน มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับอื่น ๆ ทั้งด้านน้ําหนักและความยาว แต่เป็นที่น่า
สังเกตว่าการเสริมยีสต์ในระดับสูงสุด 1.0 เปอร์เซ็นต์นั้นส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตดีในช่วง 60 วันแรก เนื่องจากปลา
ขนาดเล็กต้องการโปรตีนในระดับสูงกว่าปลาขนาดใหญ่ขึ้น (วีรพงศ์, 2536) โดยโปรตีนในอาหารเสริมยีสต์ระดับ 1.0
เปอร์เซ็นต์นั้นมีค่าสูงกว่าระดับอื่นๆ เล็กน้อย แต่หลังจากนั้นปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือระดับ 0.1 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน นอกจากนั้นปลาที่ได้รับ
อาหารเสริมยีสต์ระดับ 0.2 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์มีค่าอัตรารอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ความ
สมบูรณ์ของปลา (K) ซึ่งค่อนข้างจําเพาะในแต่ละสายพันธุ์ที่ใช้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะอาหารของปลาได้
พบว่าปลากระบอก Liza melinoptera มีค่า K สูงขึ้นในช่วงที่ปลากินอาหารสูงสุดและมีการสะสมไขมัน (Zubia
et al., 2014) เช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้พบว่าปลากระบอกท่อนใต้ที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์มีค่า K สูงสุด
และมีการสะสมไขมันในเนื้อปลามากที่สุด ในขณะที่ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์มีการเจริญเติบโตดี
ที่สุดแต่มีค่า K ต่ําสุดและไขมันในเนื้อปลาน้อยกว่าปลาในชุดควบคุม เช่นเดียวกับปลา thick lipped grey mullet
ที่มีการเจริญเติบโตดีนั้นไม่พบการสะสมไขมันในเนื้อปลา (De las Heras et al., 2015) ส่วนผลการศึกษาค่าดัชนี
ตับ (HSI) พบว่าปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ทุกระดับมีแนวโน้มค่าดัชนีตับสูงกว่าปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์
โดยพบว่าปลาที่เจริญเติบโตดีมีความสมบูรณ์นั้นตับมีขนาดใหญ่เนื่องจากตับเป็นแหล่งสะสมสารอาหารที่สําคัญ
(สุดชาดาและคณะ, 2557) เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการใช้อาหารในปลากระบอกท่อนใต้พบว่าประสิทธิภาพการ
ใช้โปรตีน (PER) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ของปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์มีค่า
PER สูงที่สุดแต่ไม่แตกต่างกับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีแนวโน้มเช่นเดียวกับค่า FCR ชี้ให้เห็นว่าอาหารเสริมยีสต์ระดับ
0.2 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์ทําให้ปลากระบอกท่อนใต้สามารถเปลี่ยนอาหารไปเป็นน้ําหนักตัวและมีการเจริญเติบโต
ดีที่สุด แต่ปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโต ค่า FCR และอัตรารอดตายสูง
กว่าที่ระดับอื่นเป็นผลจากปริมาณยีสต์ที่เหมาะสม (Gatesoupe, 2002; Vine et al., 2006; Osman et al., 2010)
แต่ไม่ได้เกิดจากปริมาณสารอาหารที่อยู่ในอาหารปลาโดยตรง (Ran et al., 2015) เช่นเดียวกับผลการศึกษาส่วนใหญ่
พบว่าการเสริมยีสต์ในปริมาณสูงไม่ได้ส่งผลต่อการเจริญเติบโต (ธัชนนท์ และสมเกียรติ, 2552; Tovar-Ramírez et
al., 2002,2004; Pooramini et al.,2009; Chiu et al, 2010; Osman et al., 2010; Asadi Rad et al., 2012) แต่
ยีสต์ไปสร้างโมเลกุลของสารที่เป็น growth factor (Mona et al., 2015) เช่น polyamines (spermine และ
spermidine) ที่เป็นแหล่งสารอาหารให้กับจุลินทรีย์ในลําไส้และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและเสริมสร้างการ
ทํางานของเยื่อบุระบบทางเดินอาหารของปลาซึ่งทํางานได้ดีที่ระดับต่ํา ๆ (Tovar-Ramírez et al., 2002, 2004)
หรือเกิดจากเอนไซม์ย่อยอาหารที่ยีสต์สร้างขึ้นในระบบทางเดินอาหารสัตว์น้ํา โดยปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์มีการ
ผลิตเอนไซม์ย่อยอาหาร ได้แก่ amylase, lipase และ trypsin ในลําไส้มากขึ้นส่งผลต่อการย่อยและการดูดซึมสาร
อาหารไปใช้ประโยชน์เพื่อการเจริญเติบโต (Tovar-Ramírez et al., 2004; Essa et al., 2010) ซึ่งเอนไซม์ trypsin มี
บทบาทในการควบคุมการย่อยโปรตีนและพบสูงสุดเมื่อสัตว์น้ํามีการเจริญเติบโตเร็ว (การุณ และอุทัยวรรณ, 2555)
โดยปลา nile tilapia ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับ 1.0 กรัม/กิโลกรัม เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงกว่าระดับ 0.25, 0.5, 2.0 และ 5.0 กรัม/กิโลกรัม (Abdel-Tawwab et al., 2008)
และยังทําให้ค่า FCR ลดลงด้วย (Oliva-Teles and Goncalves, 2001) นอกจากนี้รูปแบบของยีสต์ก็มีความสําคัญ
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เช่นปลา nile tilapia ที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์มีชีวิต (live baker’s yeast) มีการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ความยาว
และความหนาแน่นของ microvilli ในลําไส้ปลาสูงกว่าปลาที่ได้รับยีสต์แห้ง (inactivated baker’s yeast) และมี
แนวโน้มค่า FCR ดีกว่าด้วย (Ran et al., 2015) เนื่องจาก microvilli เป็นอวัยวะที่สําคัญในการช่วยดูดซึมสารอาหาร
ซึ่งในลําไส้ปลากระบอกมี microvilli ยาวและหนาแน่นและยังมี globlet cell เป็นจํานวนมากที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวให้
เซลล์ได้สัมผัสกับอาหารได้มากขึ้นและเพิ่มการดูดซึมสารอาหารต่างๆ (El-Bakery and El-Gammal, 2010) หรือเกิด
จากยีสต์ที่เสริมในอาหารมี mannan-oligosaccharide (MOS) และเบต้ากลูแคนที่ไปกระตุ้นการดูดซึมสารอาหาร
ภายในลําไส้และทําให้ปลาเจริญเติบโตดี (Misra et al., 2006; Staykov et al., 2007) ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าระยะเวลา
และระดับของยีสต์ที่เสริมในอาหารกับช่วงอายุของปลากระบอกท่อนใต้นั้นมีความเหมาะสมแล้ว (Wache et al.,
2006; He et al.,2009)
2. องค์ประกอบเลือดและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะของปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงด้วย
อาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกัน
การเสริมยีสต์มีชีวิตระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์มีประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่
จําเพาะชนิดสารน้ํา (innate humoral immune) ในปลากระบอกท่อนใต้ โดยเฉพาะค่า lysozyme activity และ
ระบบ complement (ACH 50) นอกจากนี้การเสริมยีสต์ระดับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ยังช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันได้สูง
กว่าการเสริมในระดับ 0.1, 1.0 เปอร์เซ็นต์และที่ไม่เสริมยีสต์ ส่วนค่าองค์ประกอบเลือดโดยเฉพาะปริมาณเม็ดเลือด
ขาวในปลาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ทุกระดับมีปริมาณสูงกว่าปลาที่ไม่ได้รับยีสต์นั้นชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของเม็ด
เลือดขาวน่าจะเป็นผลโดยตรงจากการได้รับสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่มาจากยีสต์ เช่น เบต้ากลูแคนที่ไปกระตุ้นการ
สร้างเม็ดเลือดขาวให้มากขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่สูงเท่ากับกรณีเกิดการติดเชื้อ แต่หากปลาได้รับการรุกรานจากเชื้อ
โรคจํ านวนเม็ ดเลื อดขาวที่ มีมากพอก็ สามารถกํ าจั ดเชื้ อออกไปได้ ดีกว่ าปลาที่ มี จํ านวนเม็ ดเลื อดขาวน้ อยกว่ า
(จุไลวรรณ และคณะ, 2550; จิราพร, 2557) เนื่องจากผนังเซลล์ยีสต์ S. cerevisiae มีเบต้ากลูแคนเป็นองค์ประกอบ
สําคัญสูงถึง 30-45 เปอร์เซ็นต์ (Klis et al., 2006) ซึ่งจัดเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่สําคัญในปลา (Magnadottir, 2006)
ส่วนสารอื่นๆที่ได้จากยีสต์ เช่น MOS ไคติน วิตามิน เปปไทด์ กรดอะมิโน และกรดไขมันนั้นยังช่วยเพิ่มการตอบสนอง
ต่อระบบภูมิคุ้มกันของปลาได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องใช้ในระดับที่เหมาะสม (Chi et al., 2006)
การเสริมยีสต์มีชีวิตระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้งมีผลต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีนั้นอาจเกิด
จากสารบางอย่ างที่ ยีสต์ มีชีวิ ตผลิตขึ้ นและมีผลต่ อ microvilli ที่ อยู่ ในลํ าไส้ปลาซึ่งทํ าหน้ าที่ช่ วยในการดู ดซึ ม
สารอาหารและส่งเสริมภูมิคุ้มกันของปลาได้ดีกว่าปลาที่ได้รับยีสต์ที่ตายแล้ว (Abdel-Tawwab et al., 2008; AbuElala et al., 2013; Huang et al., 2015; Ran et al., 2015) และยังมีผลต่อประชากรจุลินทรีย์ในลําไส้ปลาอีก
ด้วย (Gatesoupe, 2007; He et al., 2009) เนื่องจากในเยื่อเมือกผนังลําไส้ปลาเป็นตําแหน่งหลักที่จุลินทรีย์ในลําไส้
ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน คือบริเวณเยื่อบุทางเดินอาหาร (gut associated lymphoid tissue; GALT) ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มของเซลล์ ได้แก่ lymphocytes macrophages และ granulocytes ที่มีกลไกในการแยกแยะ
ระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ โดยการแก่งแย่งยึดเกาะผิวเยื่อเมือกในลําไส้
กับจุลินทรีย์ประจําถิ่นนั้นเป็นการปรับสมดุลของประชากรจุลินทรีย์และส่งเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน
ดังนั้นความสัมพั นธ์ระหว่างระบบภูมิคุ้มกันบางอย่างและจุลิน ทรีย์ที่อยู่ในลําไส้ปลาจึงมีความเกี่ยวข้องกั น
(Pérez et al., 2010) เนื่องจากในลําไส้ปลาทะเลที่มีสุขภาพดี เช่น ปลา salmon, yellow tail และ croker ทั้งที่จับ
จากธรรมชาติและจากฟาร์มเลี้ยงนั้นมี S. cerevisiae เป็นจุลินทรีย์ประจําถิ่นและไปแย่งชิงพื้นที่กับแบคทีเรียก่อ
โรคซึ่งยีสต์มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือยีสต์ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลา (Caruffo et al., 2015) ผลการศึกษาปลา
สวายโมงที่ได้รับ brewer’s yeast ทดแทนปลาป่นพบว่ามีการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ค่า lysozyme
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activity และระบบ complement สูงกว่าปลาที่ได้รับอาหารปกติ (Pongpet et al., 2016) เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้น
ของค่า lysozyme ในปลา nile tilapia (Magda et al., 2011) และปลากะพงขาว (ธัชนนท์ และสมเกียรติ, 2552)
สอดคล้องกับการใช้ baker’s yeast ในปลาอีกหลายชนิด (Osman et al., 2010; Abu-Elala et al., 2013; Kafilzadeh
et al., 2013) และยังช่วยเพิ่มความต้านทานต่อเชื้อ Streptococcus sp. และ Iridovirus ในปลากะรังดอกแดง
(Epinephelus coioides) (Chiu et al., 2010) อีกเหตุผลหนึ่งอาจเกิดจากความสมดุลของสารอาหาร เช่น กรดอะมิโน
กรดไขมันไม่อิ่มตัว วิตามิน แร่ธาตุ และโคแฟคเตอร์ของเอนไซม์ (enzyme co-factors) ซึ่งมีความสําคัญต่อพัฒนาการ
ระบบภูมิคุ้มกัน (วิน, 2556) โดยความต้องการสารอาหารเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้อย่างปกตินั้นน้อยกว่าความ
ต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ (ชนกันต์, 2558)
3. องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกัน
อาหารที่เตรียมได้ทุกชุดการทดลองมีปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เถ้า ความชื้น และค่า
พลั งงานอยู่ ในระดั บใกล้เคี ยงกั น แต่ เมื่ อปลากระบอกท่ อนใต้ได้ รับอาหารเสริ มยี สต์มีชี วิตทํ าให้ ค่าไขมันและ
พลังงานในเนื้อปลาต่ํากว่าปลาในชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) อาจเป็นผลจากที่ยีสต์ไปกระตุ้นให้มีการ
สร้างเอนไซม์ย่อยไขมัน (lipase activity) ที่ช่วยย่อยและดูดซึมไขมันไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าปลาในชุดควบคุม โดย
เอนไซม์ชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นในเยื่อเมือกลําไส้ (intestinal mucosa) (Tocher, 2003) และชี้ให้เห็นว่าปลาได้รับอาหาร
เสริมยีสต์ในระดับที่เหมาะสมแล้วนําสารอาหารนั้นไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตได้เต็มประสิทธิภาพจึงทําให้มีการ
สะสมพลังงานไว้ในตัวปลาในรูปของไขมันและค่าพลังงานต่ํากว่า (Hunt et al., 2014) แต่ค่าโปรตีน ความชื้น เถ้า
และคาร์โบไฮเดรตในเนื้อปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ทุกระดับไม่แตกต่างกับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารในชุ ด
ควบคุมแสดงว่าปลาได้รับโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และแร่ธาตุต่างๆในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการแล้ว (จิราพร,
2557) เช่นเดียวกับการเสริม prebiotic ที่สกัดได้จากยีสต์ในอาหารเลี้ยงปลา rainbow trout ทําให้ค่าองค์ประกอบ
ทางเคมีในเนื้อปลาไม่แตกต่างกับปลาที่ได้รับอาหารปกติ (Tukmechi and Bandboni, 2014) โดยเฉพาะค่าโปรตีนใน
เนื้อปลาที่ไม่แตกต่างกันนั้นเนื่องจากส่วนใหญ่ค่าโปรตีนค่อนข้างคงที่เมื่อปลาเจริญเติบโตจนถึงระยะหนึ่งโดยมี
ปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยมาก (Love, 1992; Grigorakis, 2010 อ้างตาม Grigorakis, 2015) เช่น ปลา
nile tilapia ที่ได้รับโปรตีนแตกต่างกัน 27.4-33.5 เปอร์เซ็นต์นั้นไม่ส่งผลต่อปริมาณโปรตีนในเนื้อปลา (Zhou et al.,
2015) ซึ่งแตกต่างจากไขมันในเนื้อปลาโดยเฉพาะกลุ่มปลากระบอกที่พบว่าระดับไขมันในเนื้อปลาขึ้นอยู่กับขนาด
ของปลา เช่นปลา Liza aurata ที่ขนาดใหญ่ขึ้นมีระดับไขมันในเนื้อปลาลดลง (Kamdem et al., 2008; Prato and
Biandolino, 2012) เช่นเดียวกับปัจจัยด้านอาหารโดยเมื่อปลาได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีนเท่ากันแต่สัดส่วนไขมัน
ต่ํากว่าทําให้มีการสะสมไขมันในกล้ามเนื้อปลา (muscle fat) และไขมันในช่องท้อง (visceral fat) สูงกว่า (Regost
et al., 2001) ที่สําคัญคือเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (Ozogul et al., 2009; Bhouri et al., 2010) ที่ไม่ส่งผลดีต่อ
สุขภาพผู้บริโภคแม้ว่าทําให้เนื้อปลามีความหวานกว่า (Grigorakis et al., 2016) โดยเฉพาะกลุ่มปลากระบอกที่มีชั้น
ไขมันในช่องท้องค่อนข้างหนาและยิ่งเป็นปลาจากฟาร์มเลี้ยงซึ่งมีการสะสมไขมันมากกว่าปลาจากธรรมชาติ ผล
การศึกษาไขมันในเนื้อปลากระบอกของไทยพบว่ามีค่าไขมัน 1.56 กรัม/100 กรัม (พิมพร, 2541) ซึ่งใกล้เคียงกับค่า
ไขมันในเนื้อปลากระบอกท่อนใต้ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ทุกระดับ (1.80-2.59 กรัม/100 กรัม) ในขณะที่ปลาที่
เลี้ยงด้วยอาหารปกติมีค่าไขมันสูงถึง 5.64 กรัม/100 กรัม อย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ในเนื้ อปลานั้ นก็ ยั งมี ความแตกต่ างกั นซึ่ งเกิ ดจากหลายปั จจั ย เช่ น ชนิ ดของปลาและพฤติ กรรมการกิ นอาหาร
จุ ลิ นทรี ย์ ที่อยู่ ในน้ํ า ช่ วงการเจริ ญเติ บโต ระยะเวลาทดลองที่ สั้ นกว่ าและปลามี ขนาดเล็ กจึ งทํ าการวิ เคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีทั้งตัวปลา (Pooramini et al., 2009; Asadi Rad et al., 2012; Kafilzadeh et al., 2013;
Bogard et al., 2015)
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในอาหารเสริมยีสต์มีชีวิตระดับต่างกันกับจุลินทรีย์ในลําไส้ ในสิ่งขับถ่าย
ของปลาและในน้ําที่ใช้เลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้
ปลากระบอกท่อนใต้ที่ให้อดอาหาร 3 วันเพื่อเตรียมระบบการย่อยตรวจพบจุลินทรีย์ใช้อากาศในลําไส้
อยู่ในระดับสูงเฉลี่ย 1.41x107 CFU/กรัม โดยประมาณ 15.4 เปอร์เซ็นต์ของจุลินทรีย์เป็นแบคทีเรียสกุล Vibrio spp.
พบเฉลี่ย 2.17x106 CFU/กรัม และยีสต์ชนิด S. cerevisiae เฉลี่ย 1.56x103 CFU/กรัม คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.01
เปอร์เซ็นต์ และพบยีสต์สกุล Candida spp. ปริมาณน้อย (ไม่แสดงข้อมูล) จากการศึกษาปลาในธรรมชาติที่มีสุขภาพ
ดีนั้นตรวจพบยีสต์ในลําไส้ได้น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของจุลินทรีย์ที่พบทั้งหมด แต่มีประสิทธิภาพในการสร้างสารที่มี
ประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของปลา เนื่องจากคุณสมบัติทางสรีวิทยาที่สําคัญของยีสต์ซึ่งมีปริมาตรเซลล์
ใหญ่กว่าแบคทีเรียถึง 100 เท่าจึงไม่จําเป็นต้องให้มีจํานวนเซลล์ยีสต์เท่ากับแบคทีเรีย (Gatesoupe, 2007) และพบ
ว่าแบคทีเรียสกุล Vibrio spp. เป็นหนึ่งในจุลินทรีย์ประจําถิ่นในลําไส้ปลากระบอกท่อนใต้เช่นเดียวกับปลาทะเล
หรือปลาน้ํากร่อยชนิดอื่น ๆ (Muroga et al., 1987; Savas et al., 2005; Sun et al., 2009; Welker and Lim, 2011;
Li et al., 2014) เนื่องจากปลากินพืชซึ่งมีส่วนของเซลลูโลส (cellulose) เป็นองค์ประกอบนั้นปลาไม่สามารถหลั่ง
เอนไซม์เซลลูเลส (cellulase) ออกมาย่อยเซลลูโลสได้เองแต่ต้องอาศัยจุลินทรีย์ในลําไส้ปลาในการหลั่งเอนไซม์
ออกมาช่วยย่อย เช่นแบคทีเรีย Vibrio spp. และ Aeromonas spp. (วีระพงศ์, 2536) รวมทั้งยีสต์ S. cerevisiae
ซึ่งพบว่ าเป็ นส่ วนหนึ่งของประชากรจุลิ นทรี ย์ในระบบทางเดิ นอาหารของปลาทั้งจากธรรมชาติและฟาร์ มเลี้ยง
(Andlid et al., 1995; Welker and Lim, 2011; Navarrete and Tovar-Ramírez, 2014; Caruffo et al., 2015) และกลุ่ม
แบคทีเรียสร้างกรดแลคติก (Sun et al., 2009, 2013; Welker and Lim, 2011; Ye et al., 2014; Ran et al., 2015)
เนื่องจากพบกลุ่มแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกเฉลี่ย 1.19x103 CFU/กรัม คิดเป็นสัดส่วน 0.008 เปอร์เซ็นต์ โดย
ประชากรจุ ลิ น ทรี ย์ในระบบย่ อยอาหารของสั ตว์ น้ํ าสะท้ อนให้ เห็ น ปั จจั ยสิ่ งแวดล้ อมที่ สั ตว์ น้ํ าอาศั ยอยู่ เช่ น
อุณหภูมิ (Wache et al. 2006) ความเค็มน้ํา (Welker and Lim, 2011) การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และพฤติกรรม
การกินอาหาร (Ye et al., 2014) การเสริมยีสต์มีชีวิต S. cerevisiae ในอาหารพบว่ายีสต์สามารถเคลื่อนที่เข้าไป
อาศัยในระบบทางเดินอาหารของปลาและทําให้ประชากรจุลินทรีย์ในลําไส้ปลาเปลี่ยนแปลงไปโดยเพิ่มจํานวนยีสต์
(Andlid et al., 1995; Tovar-Ramírez et al., 2004; Wache et al., 2006; He et al., 2009; Welker and Lim,
2011; Ramos et al., 2013) ซึ่งปริมาณยีสต์ในลําไส้ปลา ในสิ่งขับถ่ายของปลาและในน้ําที่ใช้เลี้ยงปลากระบอกท่อน
ใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของยีสต์ที่ปลาได้รับจากอาหาร แต่ยีสต์ส่วนใหญ่ถูกขับออกมากับสิ่งขับถ่ายของ
ปลาและสามารถมีชีวิตรอดในน้ําได้เพียงบางส่วนเท่านั้น (Andlid et al., 1995) ตรงกันข้ามกับจํานวนจุลินทรีย์ใช้
อากาศและแบคทีเรีย Vibrio spp. ในลําไส้ปลาที่ลดลงตามสัดส่วนของยีสต์ที่เสริมในอาหาร ในขณะที่กลุ่ม
แบคทีเรียสร้างกรดแลคติกในลําไส้มีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันในทุกชุดทดลอง
เมื่อให้ปลาอดอาหาร 3 วันก่อนสิ้นสัปดาห์ที่ 4 เพื่อตรวจสอบความสามารถของยีสต์ในการยึด
เกาะอาศั ย อยู่ ในลํ าไส้ ปลา พบว่ ายี สต์ ซึ่งปลาได้ รั บจากอาหารยั งสามารถเกาะติ ดอยู่ ในลํ าไส้ ปลาได้ ระดั บหนึ่ ง
(1.0x103-1.9x103 CFU/กรัม) ตามสัดส่วนของยีสต์ที่เสริมในอาหาร เช่นเดียวกับแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกที่
สามารถอาศั ย อยู่ ใ นลํ า ไส้ ป ลากระบอกท่ อ นใต้ ร ะดั บ ใกล้ เ คี ย งกั น แม้ แ ต่ ใ นชุ ด ควบคุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ สริ ม ยี ส ต์
(2.20x102-3.20x102 CFU/กรัม) ชี้ให้เห็นว่ายีสต์ที่ปลาได้รับจากการเสริมในอาหารไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
แบคทีเรียสร้างกรดแลคติกในลําไส้แต่ปริมาณที่ลดลงกว่าก่อนให้อาหารนั้นเป็นผลจากการที่จุลินทรีย์ถูกขับออกมา
กับสิ่งขับถ่ายของปลาเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้แบคทีเรีย Vibrio spp. ในลําไส้มีแนวโน้มลดลงตามสัดส่วนยีสต์ที่เสริม
ในอาหารและมี ปริ มาณคงที่ จนสิ้ นสุ ดสั ปดาห์ ที่ 4 แสดงว่ าแบคที เรี ยสกุ ลนี้ ยั งเป็ นจุ ลิ นทรี ย์ ประจํ าถิ่ นในลํ าไส้
ปลากระบอกท่อนใต้ ในขณะที่ลําไส้ปลาที่ได้รับอาหารในชุดควบคุมมีปริมาณแบคทีเรียสกุล Vibrio spp. สูงกว่าปลา
ที่ได้รับยีสต์ทุกระดับอย่างชัดเจน (ศุภมาศ, 2555; Andlid et al., 1995) เป็นผลจากแบคทีเรีย Vibrio spp. ถูกยีสต์
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แย่งพื้นที่อาศัยในลําไส้ (Caruffo et al., 2015) ซึ่งพื้นผิวเซลล์ส่วนที่ไม่ชอบน้ําของยีสต์ (cell surface hydrophobic)
ช่วยในการเกาะติดกับเมือกในลําไส้ (Vázquez-Juárez et al., 1997) และแบคทีเรีย Vibrio spp. อีกส่วนหนึ่งถูกขับ
ออกมากับสิ่งขับถ่ายเช่นเดียวกับแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกและยีสต์ ผลจากการศึกษาของ Tovar-Ramírez et al.
(2004) พบว่าปริมาณยีสต์ในลําไส้ของลูกปลา European sea bass เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนยีสต์ที่เสริมในอาหารโดย
พบในลําไส้ตอนต้นมากกว่าลําไส้ตอนปลายและสามารถอาศัยอยู่ในลําไส้ปลาได้หลายสัปดาห์ซึ่งพบยีสต์มีชีวิต
รอดมากที่สุดในเมือก(intestinal mucus) ปริมาณสูงกว่า 103 CFU/กรัม เนื่องจากยีสต์ใช้เมือกในลําไส้เป็นตัวกลาง
ในการยึดเกาะกับผนังลําไส้ลูกปลา (Andlid et al., 1995; Vázquez-Juárez et al., 1997; Pérez et al., 2010)
นอกจากนี้ในเมือกของปลายังมีองค์ประกอบของโมเลกุลน้ําตาลสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ที่ยีสต์ใช้เป็นอาหารเพื่อการ
เจริญเติบโตและยังเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์กลุ่มอื่น ๆ ในทางเดินอาหารของปลาอีกด้วย (Asadi Rad et al., 2012)
ยีสต์ S. cerevisiae CBS 7764 มีความสามารถในการเกาะติดกับเมือกเป็นแบบอิ่มตัว (saturation ability) ประมาณ
107 cell/well (Vázquez-Juárez et al., 1997) ดังนั้นการเพิ่มระดับยีสต์ในอาหารจนเกินกว่าระดับอิ่มตัวยีสต์ก็ไม่
สามารถยึดเกาะกับเมือกในลําไส้ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่าการเสริมยีสต์
0.2-1.0 เปอร์เซ็นต์ทําให้ยีสต์ในลําไส้มีปริมาณสูงสุดในสัปดาห์ที่ 2 และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 3
แม้ว่าปลาได้รับยีสต์อย่างต่อเนื่อง แต่ชนิดของปลา ระยะเวลาในการทดลองและระดับของยีสต์ที่แตกต่างกันก็
เป็นปัจจัยสําคัญต่อระยะเวลาในการยึดเกาะผนังลําไส้ของยีสต์เช่นกัน (Ran et al., 2015) ปลา rainbow trout
ที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ 106 CFU/กรัม พบว่าปริมาณยีสต์ในลําไส้เพิ่มสูงสุดหลังให้อาหาร 10 วัน จากนั้นค่อย ๆ
ลดลงเมื่อครบ 1 เดือน และยังพบยีสต์ในชุดควบคุมเช่นเดียวกัน (Wache et al., 2006) ส่วนปริมาณแบคทีเรียสร้าง
กรดแลคติกที่มีแนวโน้มใกล้เคียงกันในทุกชุดทดลองเนื่องจากเป็นแบคทีเรียประจําถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งในปลากระบอก
ท่อนใต้เช่นเดียวกับ S. cerevisiae แม้ว่าอาจไม่ใช่ประชากรที่มีจํานวนมากที่สุดแต่เป็นกลุ่มประชากรที่มีบทบาท
สําคัญในลําไส้ปลา เช่นเกิดกลไกการทํางานแบบ symbiotic โดยยีสต์ผลิตสารที่แบคทีเรียสร้างกรดแลคติกต้องการ
ใช้ในการเจริญเติบโต (Ran et al., 2015) แต่ปกติส่วนใหญ่พบว่าจุลินทรีย์ประจําถิ่นของสัตว์น้ําสามารถอาศัยอยู่ใน
ระบบทางเดินอาหารได้ช่วงระยะเวลา 20-60 วันหลังฟักจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงประชากรอันเกิดจากปัจจัยใน
ตัวปลาเองและจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยง เช่น น้ํา ฤดูกาล การจัดการฟาร์ม (Floris et al., 2013) และการ
กินอาหาร โดยเฉพาะปลาที่เป็น omnivorous มี gizzard ช่วยบดอาหารและมี pyloric caeca ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิว
ในการย่อยและดูดซึมอาหารซึ่งการที่ปลากินอาหารได้หลายรูปแบบทั้งอินทรียวัตถุจากพืช ในตะกอนดินและสัตว์
ขนาดเล็กได้เช่นเดียวกับปลากระบอก (El-Bakary and El-Gammal, 2010) ส่งผลให้จุลินทรีย์ในลําไส้มีความ
หลากหลายมากกว่าปลากินพืช (herbivorous) และปลากินเนื้อ (carnivorous) (Ye et al., 2014)
การเสริมยีสต์มีชีวิต S. cerevisiae ในอาหารเม็ดระดับ 0.2-1.0 เปอร์เซ็นต์เพื่อเลี้ยงปลากระบอก
ท่อนใต้ทําให้ยีสต์สามารถเคลื่อนที่เข้าไปอยู่อาศัยในลําไส้ปลาได้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยยีสต์เข้าไป
เสริมการทํางานกับกลุ่มแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกแต่ไปขัดขวางการทํางานของแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp. ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ําเค็มเพื่อรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้ปลา เนื่องจากในระยะเวลาการ
ทดลอง 4 สัปดาห์ไม่พบการป่วยและตายของปลา แม้ว่าจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารสัตว์น้ําส่วนใหญ่เป็นแบบ
ชั่วคราวแต่ก็เพียงพอต่อกลไกการย่อยและการปลดปล่อยสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์น้ํา (Gatesoupe,
2007) แต่การเสริมยีสต์ในอาหารเพื่อการเลี้ยงปลาทะเลควรคํานึงถึงค่าความเค็มน้ําด้วยเนื่องจากเมื่อเพิ่มค่าความ
เข้มข้นของเกลือ NaCl ทําให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะกับเมือกในผนังลําไส้ของยีสต์ S. cerevisiae ลดลง (VázquezJuárez et al., 1997) สําหรับในการทดลองครั้งนี้ค่าความเค็มน้ําเฉลี่ย 27.5 (23-30) ส่วนในพันส่วน
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการเสริมยีสต์มีชีวิต S. cerevisiae ในอาหารเม็ดที่ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์
น้ําหนักแห้ง (6 กรัมน้ําหนักเปียก/อาหาร 1 กิโลกรัม) ที่มีปริมาณยีสต์มีชีวิตเฉลี่ย 1.07x105 CFU/กรัมอาหาร เป็น
ระดับที่เหมาะสมต่อปลากระบอกท่อนใต้ เนื่องจากยีสต์ S. cerevisiae เคลื่อนที่เข้าไปอาศัยในลําไส้ปลาและทําให้
จุลินทรีย์ในลําไส้ปลาเกิดสมดุลโดยเฉพาะทําให้แบคทีเรียก่อโรคสกุล Vibrio spp. ในลําไส้ปลาลดลงอย่างชัดเจน
ส่งผลให้ปลามีสุขภาพดีโดยไม่พบการตายตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน และยังเพิ่มการเจริญเติบโต ส่งเสริม
ระบบภู มิคุ้มกันแบบไม่ จําเพาะ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารปลา (อั ตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและ
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน) โดยการเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารไม่มีผลต่อปริมาณโปรตีนในเนื้อปลา แต่ปริมาณไขมัน
รวมในเนื้อปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ต่ํากว่าปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริมยีสต์ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและควร
มีการศึกษารูปแบบกรดไขมันในเนื้อปลาในโอกาสต่อไป
คําขอบคุณ
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