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บทคัดยอ  

 

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ีเพื่อคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีคุณสมบัตเิปนโพรไบโอติกจากลําไสปลาและนํ้าจากบอ

เพาะเล้ียงปลาสวยงาม โดยทดสอบคุณสมบัติโพรไบโอติก ไดแก การยอยสลายของเม็ดเลือดแดง การเจริญในสภาวะที่มีและ

ไมมีออกซิเจน การทนเกลือนํ้าดี ความสามารถในการเจริญในชวงอุณหภูมิตาง ๆ การทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ และ

ทดสอบฤทธ์ิตานจุลินทรียกอโรคในปลาสาวยงาม (Aeromonas hydrophilia และ Staphylococcus aureus) พบวา

สามารถแยกแบคทีเรียจากตัวอยางลําไสปลาและจากตัวอยางนํ้าไดทั้งหมด 356 ไอโซเลท และมีเพียง 3 ไอโซเลทที่มีคุณสมบัติ 

เปนโพรไบโอติก (O10, Isa60 และ O76) โดย O10 และ Isa60 สามารถยับยั้งการเจริญของ A. hydrophila  และ S. aureus ได 

ตามลําดับ ในขณะที่ O76 ไมสรางบริเวณยับยั้งเชื้อกอโรคทั้งสองชนิด แตสามารถเจริญคลุมพื้นที่โคโลนีของเชื้อกอโรคได 

ดังน้ันเชื้อแบคทีเรียที่คัดเลือกไดทั้ง 3 ไอโซเลทจึงเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชเปนโพรไบโอติกในการเพาะเล้ียงปลา

สวยงาม  

 

คําสําคัญ: โพรไบโอติก  ปลาสวยงาม  เพาะเล้ียง 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to isolate the probiotic bacteria from fish gut and water in aquarium 

Ornamental fish. Probiotic properties such as haemolytic activity, oxygen requirements, salt tolerance, 

temperatures, antibiotic susceptibility test and antimicrobial activity to ornamental fish pathogen (Aeromonas 

hydrophila and Staphylococcus aureus) were investigated. The results showed that 356 bacterial isolates 

were able to isolate from the samples and only the 3 of 356 were probiotics (Isa60, O10 และ O76). The 

isolates O10 and Isa60 showed the ability to inhibit the growth of A. hydrophila and S. aureus, respectively 

while O76 was unable to produce the inhibition zone against both pathogens but spread over on the 

pathogen colonies. Therefore, the 3 selected bacteria are suitable to be probiotic for application use in 

Ornamental fish aquaculture.  

 

Keywords: probiotic, ornamental fish, aquaculture 
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1. บทนํา  
 

ปจจุบันมีการนิยมเล้ียงปลาสวยงามไวตกแตงบาน ที่ทํางาน เพื่อความเพลิดเพลินกันมากขึ้นทําใหมีเกษตรกรสนใจ

เพาะเล้ียงปลาสวยงามกันเปนจํานวนมาก จนเกิดเปนธุรกิจปลาสวยงามของประเทศไทย ซ่ึงไดทําการวิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทนในการลงทุน 1 ป ในพื้นทีอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ของการเล้ียงปลาทอง ปลาสอด ปลาหางนกยูง และปลา

สวยงามมากกวา 1 ชนิด พบวาการลงทุนเล้ียงปลาสวยงามมีความคุมคา และไดกําไรในทุกประเภทการเล้ียง ไดแก ปลาทอง   

มีกําไร 639,553.35 บาทตอไรตอป ปลาหางนกยูงมีกําไร 275,833.19 บาทตอไรตอป ปลาสอดมีกําไร 485,606.28 บาทตอไร

ตอป และปลาสวยงามมากกวา 1 ชนิด มีกําไร  343,522.20 บาทตอไรตอป สามารถคืนทุนใหแกเกษตรกรภายใน 1 ป 

(ณพกฤษ  เอมศิริ, 2552) จากการขยายตัวอยางรวดเร็วเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของตลาดจนบางครั้งทําใหเกิดสภาพ

การเพาะเล้ียงที่ความหนาแนนของจํานวนปลาสวยงามตอพื้นที่  และกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพของปลาสวยงามไดงาย

เน่ืองจากการกอใหเกิดสภาพความเครียดของปลา สภาพแวดลอมในการเล้ียงไมถูกสุขลักษณะ เกิดการสะสมของเสียพวก

สารอินทรียและสารอนินทรีย ทําใหปลาเกิดการติดเชื้อและเกิดโรคตาง ๆ ไดงาย (ชาญณรงค รอดคํา, 2550) ปจจุบันมีการ

รักษาโรคดังกลาวโดยใชยาปฏิชีวนะ แตอยางไรก็ตามการใชยาปฏิชีวนะสงผลใหเกิดเชื้อดื้อยา เกิดสารตกคางในปลา และ

ส่ิงแวดลอม ดังน้ันจึงมีการลดการใชยาปฏิชีวนะในการเพาะเล้ียงโดยการเสริมโพรไบโอติกลงไปในอาหารหรือในนํ้าโดยตรง ซ่ึง

โพรไบโอติกคือ จุลินทรียที่ชวยสงเสรมิการเจริญทําใหปลามีสุขภาพที่ดีขึ้น ชวยในกระบวนการยอยและการตานทานของเชื้อ

โรคเม่ือเขาสูรางกายโดยสรางกรดและหล ั่งสารที่ทําใหเกิดสภาวะไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค

ตาง ๆ อีกทัง้ยังชวยปรับสมดุลในลําไสใหตอสูกับเชื้อโรคไดอีกดวย วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อคัดแยกโพรไบโอติกจากลําไส

ปลาสวยงาม และนํ้าเพาะเล้ียงปลาสวยงามที่มีความสามารถ ยั้งยังเชื้อกอโรคปลาสวยงามไดในหองปฏิบัติการ  

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

2.1 แยกเช้ือจุลินทรียโพรไบโอติก 

นําลําไสปลาในธรรมชาติ ปลาทับทิม 2 ตัวอยาง มูลปลาสวยงาม 2 ตัวอยาง และนํ้าจากบอเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 

5 ตัวอยาง ใช NSS ทําการเจือจาง เพาะเล้ียงดวยวิธี pour plate technique บนอาหาร PCA จากน้ันนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ันนําโคโลนีที่แยกไดบนอาหาร PCA มาเขี่ยบนอาหาร NA ใหไดเชื้อบริสุทธ์ิ และนําไป

เก็บรักษาเพื่อใชทดสอบตอไป 

 

2.2 ทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง (Hemolytic activity) 

นําแบคทีเรียที่คัดแยกไดเพาะเล้ียงบนอาหาร nutrient agar (NA) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 

ชั่วโมง ปลูกเชื้อโดยใชเทคนิค point inoculation ลงบนอาหาร blood agar บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-

48 ชั่วโมง สังเกตบริเวณใสที่เกิดขึ้นบนอาหารวามีการยอยสลายเม็ดเลือดแดงแบบสมบูรณจะเกิดวงใสรอบโคโลนี 

 

2.3 การทดสอบการยับย้ังเช้ือกอโรค  

นําเชื้อแบคทีเรียที่ไมยอยสลายเม็ดเลือดแดงมาทําการทดสอบการยับยั้งคือเชื้อ A. hydrophila และ S. aureus 

ดวยวิธี agar well diffusion โดยนําเชื้อกอโรคและเชื้อทดสอบมาเล้ียงใน nutrient broth (NB) บมที่อุณหภูมิ 37 องซา

เซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ันนําไปปนเหว่ียงที่ความเร็วรอบ 8,000 รอบตอนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

10 นาท ีปรับความขุนของเซลลใหเทากับ McFarland no. 0.5 นําเชื้อกอโรค  Swab ลงบนอาหาร NA ทิ้งไว 5 นาทีทําการ

เจาะหลุมอาหาร NA  ดวย cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 เซนตริเมตร ใสเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย     
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โพรไบโอติกที่แยกไดลงในหลุม หลุมละ 20 ไมโครลิตรนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมงทําการบันทึกขอมูล

ขนาดเสนผานศูนยกลางการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรค 
 

2.4 การทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ 

เล้ียงเชื้อแบคทีเรียที่ตองการทดสอบในอาหาร NB บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ัน

นําไปปนเหว่ียงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 8,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที ทําการ swab เชื้อลงบน

อาหาร NA ตั้งทิ้งไว 5 นาที เจาะหลุมวุนดวย cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 เซนตริเมตร เติมยาปฏิชีวนะ คือ 

penicillin, amoxicillin และ erythromycin ลงในหลุมหลุมละ 20 ไมโครลิตรนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปน

เวลา 24 ชั่วโมง บันทึกผล 

  

2.5 การทดสอบการทนกรด-ดาง 

เล้ียงเชื้อแบคทีเรียที่ตองการทดสอบบนอาหาร NA นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง

จากน้ันเขี่ยเชื้อลงในอาหาร NB นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตการเจริญจากความขุนของ

อาหาร 

 

2.6 ทดสอบความสามารถในการเจริญที่ชวงอุณหภูมิตาง ๆ 

เพาะเล้ียงเชื้อแบคทีเรียบนอาหาร NA นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมงจากน้ันเขี่ยเชื้อลง

ในอาหาร NB นําไปบมที่อุณหภูมิตาง ๆ ไดแก 25, 30, 37 และ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจดูการเจริญของ

เชื้อโดยสังเกตจากความขุนของอาหาร 

 

2.7 การทดสอบการเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน 

เพาะเล้ียงเชื้อแบคทีเรียบนอาหาร NA นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมงจากน้ันเขี่ยเชื้อลง

บนอาหาร NB แบงหลอดเปน 2 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที ่1 นําไปบมในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน ชุดที่ 2 นําไปบมที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน 24 ชั่วโมงตรวจดูการเจริญของเชื้อโดยสังเกตจากความขุนของอาหาร 

 

3. ผลการวิจัย 

 

3.1 ผลแยกเช้ือจุลินทรียโพรไบโอติก 

จากการแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียจากตัวอยางลําไสและนํ้าจากบอเพาะเล้ียงปลาสวยงามไดเชื้อแบคทีเรีย

ทั้งหมด 356 ไอโซเลท 

 

3.2 ทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง  (Hemolytic activity) 

 แบคทีเรียที่คัดแยกไดทั้งหมด 356 ไอโซเลท พบวามี 76 ไอโซเลท ไมสามารถยอยสลายเม็ดเลือดแดงซ่ึงแสดงใหเห็น

ถึงคุณสมบัติดานความปลอดภัยเม่ือนําไปใชกับปลาสวยงาม 

 

3.3 การทดสอบการยับย้ังเช้ือจุลินทรียกอโรค 

นําแบคทีเรียที่ที่ผานการทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดงมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรค        

A. hydrophila และ S. aureus โดยวิธี agar well diffusion พบวามีเพียง 2 ไอโซเลทที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคได ไดแก 

O10 สามารถยับยั้งเชื้อ A. hydrophila ได 0.9±0.081 เซนตริเมตร (ภาพที่ 1) และ Isa60 สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ได 

3.76±0.22 เซนตริเมตร (ภาพที่ 2) และพบไอโซเลท O76 ที่สามารถเจริญคลุมโคโลนีเชื้อกอโรค A. hydrophila และ        

S. aureus ได 
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3.4 การทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ 

 จากการทดสอบการตานยาปฏิชีวนะโดยใชยา penicillin, amoxicillin และ erythromycin พบวามี 15 ไอโซเลทที่

ไมตานยาปฏิชีวนะ  16 ไอโซเลทที่ตานยา amoxicillin  25 ไอโซเลทที่ตานยา penicillin และ 13 ไอโซเลทที่ตานยา 

erythromycin  

3.5 การทดสอบความเปนกรด-ดาง 

แบคทีเรียโพรไบโอติกที่คัดแยกไดมีจากการทดสอบการเจริญในอาหารเล้ียงเชื้อที่มีคาพีเอชตาง ๆ คือ 5, 6, 7, 8 

และ 9 พบวามี 14 ไอโซเลท ที่ไมสามารถเจริญไดในคาพีเอช 5 และ 1 ไอโซเลท ที่ไมสามารถเจริญไดที่พีเอช 6  

 

3.6 การทดสอบการทนตอเกลือน้ําดี 

ทดสอบในอาหารเล้ียงเชื้อทีเติม bile salt powder ที่มีความเขมขนรอยละ 0.3 , 0.6 ,0.8 และ 1 พบวามี 29     

ไอโซเลท ที่สามารถเจริญไดทุกความเขมขน แตมี 5 ไอโซเลทที่ไมสามารถเจริญไดที่ความเขมขนรอยละ 0.3  จํานวน  3      

ไอโซเลทที่ไมสามารถเจริญไดที่ความเขมขนรอยละ 0.6  และ จํานวน 4 ไอโซเลทที่ไมสามารถเจริญไดที่ความเขมขนรอยละ   

0.8 และ 4 ไอโซเลททีไ่มเจริญที่ความเขมขนรอยละ 1 

 

3.7 การทดสอบการเจริญในสภาวะอุณหภูมิตาง ๆ 

จากการทดสอบในอาหารเล้ียงเชื้อและนําไปบมที่อุณหภูมิตาง ๆ คือ 25, 30, 37 และ 45 องศาเซลเซียส พบวามี 

32 ไอโซเลทที่สามารถเจริญไดในสภาวะอุณหภูมิตาง ๆ พบ 1 ไอโซเลท ที่ไมสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิตาง ๆ 3 ไอโซเลทที่ไม

สามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และพบ 6 ไอโซเลทที่ไมสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 45 องซาเซลเซียส 

 

 
 

ภาพที่ 1 ไอโซเลท ISa60 สามารถยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila ได  

 

 
 

ภาพที่ 2 ไอโซเลท O10 สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได 
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ตารางที่ 1 การทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง การยับยั้งเชื้อกอโรค และความสามารถตานยาปฏิชีวนะ 

การทดสอบ รายละเอียด 
ไอโซเลท 

Isa60 O10 O76 

การยอยเม็ดลือดแดง ,β ,   -hemolysis   -hemolysis  -hemolysis 

ทดสอบการยับยั้ง

เชื้อจุลินทรียกอโรค(ซม.) 

A. hydrophila - 0.15±0.04 แยงพื้นที่เจริญ 

S.  aureus 1.58±0.11 - แยงพื้นที่เจริญ 

ตานยาปฏิชีวนะ (ซม.) amoxicillin 1.45±0.2 1.03±0.17 resistance 

erythromycin 1.46±0.17 resistance resistance 

penicillin  1.54±0.23 0.65±0.07 0.83±0.08 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบการเจริญแบคทีเรียที่คัดแยกไดที่สภาวะตาง ๆ 

สภาวะ รายละเอียด 
ไอโซเลท 

Isa60 O10 O76 

การเจริญในอาหารที่มีคาความเปน

กรดดางตาง ๆ 

5 ++ + + 

6 +++ ++ +++ 

7 ++++ ++++ ++++ 

8 +++ +++ +++ 

9 +++ +++ +++ 

การเจริญในอาหารที่ มี เกลือนํ้าดี

ความเขมขนตาง ๆ 

0.3% (w/v) +++ +++ +++ 

0.6% (w/v) ++ +++ ++ 

0.8% (w/v) ++ +++ ++ 

1.0% (w/v) + ++ + 

การเจริญทีอุ่ณหภูมิตาง ๆ 25 OC - +++ +++ 

30 OC +++ +++ +++ 

37 OC ++++ ++++ +++ 

45 OC +++ ++ + 

การทดสอบความตองการอากาศ มีอากาศ +++ ++++ +++ 

ไมมีอากาศ ++++ +++ +++ 

หมายเหตุ  + หมายถึง ระดับความขุนของอาหารเพาะเล้ียงซ่ึงจะแสดงถึงระดับการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย  

 

4. อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการคัดแยกเชื้อจุลินทรียจากลําไสปลาทับทิม มูลปลาสวยงาม และนํ้าจากบอเพาะเล้ียงปลาสวยงามพบวาไดเชื้อ

แบคทีเรียทั้งหมด 356 ไอโซเลท  เม่ือนํามาทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดงพบวามีเพียง 41 ไอโซเลทที่ไมสามารถยอย

สลายเม็ดเลือดแดงได  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติดานความปลอดภัยเม่ือนําไปใชในปลาสวยงาม จากตารางที่  1            

เชื้อแบคทีเรียที่ผานการทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดงเม่ือนํามาทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรียกอโรคโดยวิธี agar well 

diffusion  พบวามีเพียง 2 ไอโซเลท เทาน้ันที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคได ไดแก ไอโซเลท Isa60 สามารถยับยั้งเชื้อกอโรค    

S.  aureus ได และไอโซเลท O10 สามารถยับยั้งเชื้อกอโรค A. hydrophila ได และพบวาไอโซเลท O76 สามารถแยงพื้น
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เจริญคลุมโคโลนีเชื้อกอโรคไดทั้งสองสายพันธุ  เม่ือนํามาทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะโดยวิธี agar well diffusion พบวา 

ไอโซเลท O10 ตานยา amoxicillin และ erythromycin ไอโซเลท O76 ตานยา erythromycin  และไอโซเลท Isa60          

ไมตานยาปฏิชีวนะที่ทดสอบเลย   

จากตารางที่ 2 ผลทดสอบการทนกรด-ดาง พบวาไอโซเลท Isa60 ไอโซเลท O10 และไอโซเลท O76 สามารถเจริญ

ไดที่พีเอช 5-9 และทั้ง 3 ไอโซเลทสามารถเจริญไดดีที่พีเอช 7 สามารถเจริญไดในต่ําน้ันแสดงถึงการรอดชีวิตของเชื้อในการทด

กรดในระบบทางเดินอาหารเชื้อ (ภณิดา เก้ือสุวรรณ และคณะ, 2557) ผลการทดสอบความสามารถในการเจริญไดในสภาวะที่

มีเกลือนํ้าดทีี่ 0.3 - 1.0% พบวาไอโซเลท Isa60 ไอโซเลท O10 และไอโซเลท O76 สามารถเจริญไดทุกความเขมขนที่ทําการ

ทดสอบ แตทั้ง 3 ไอโซเลทเจริญไดดีที่ความเปนกรดดางเทากับ 7 การรอดชีวิตของเชื้อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในการหล่ัง

เกลือนํ้าดีในลําไสเล็กของระบบทางเดินอาหาร (ภณิดา เก้ือสุวรรณ และคณะ, 2557)  ผลการทดสอบการเจริญในชวงอุณหภูมิ

ตาง 30-45 องศาเซลเซียส พบวาไอโซเลท O10 และไอโซเลท O76 เจริญไดทุกชวงอุณหภูมิที่ทําการทดสอบ ยกเวนไอโซเลต 

Isa60 ที่ไมสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และทั้ง 3 ไอโซเลต เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  และผล

การทดสอบความสามารถเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน พบวาทั้ง 3 ไอโซเลตเจริญไดดีทั้งในสภาวะที่มีและไมมี

ออกซิเจน  

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการทดสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียที่คัดแยกไดตอความเหมาะสมเปนโพรไบโอติกน้ัน แสดงใหเห็นวาไอโซเลท 

Isa60 มีความเหมาะสมที่จะในไปใชศึกษาตอในขั้นตอไปเพื่อศึกษาผลที่จะมีตอการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม และคุณภาพน้ําใน

บอเล้ียงปลาสวยงาม 
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