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ผลของการเสริมส่าเบียร์ในอาหารต่อการเติบโต อัตราการรอดตาย
และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกราม
(Macrobrachium rosenbergii) วัยรุ่น
Effects of Brewer’s Yeast Supplementation on Growth, Survival
and Immune Response in Giant Freshwater Prawn
(Macrobrachium rosenbergii) Juvenile
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล1 และ สุรัตนา เจนธนานันท์ 1*
บทคัดย่อ
ศึกษาผลของอาหารสําเร็จรูปที่เสริมส่าเบียร์ระดับ 0 0.2 0.5 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารกุ้งก้ามกราม
ที่มีระดับโปรตีน 38 เปอร์เซ็นต์ และระดับไขมัน 8 เปอร์เซ็นต์เท่ากันทุกสูตร โดยศึกษาผลของส่าเบียร์ต่อการ
เติบโต อัตราการรอด และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในกุ้งก้ามกราม เริ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามวัยรุ่นน้ําหนักเริ่มต้น
เฉลี่ย 4.29±0.22 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 6.54±0.25 เซนติเมตร เลี้ยงในตู้กระจกขนาด 32×52×30 ลูกบาศก์
เซนติเมตร อัตราความหนาแน่น 6 ตัวต่อตู้ ให้อาหารวันละ 3 ครั้งระบบหมุนเวียนน้ําตลอดเวลา เป็นเวลา 16
สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าการเติบโตของกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารเสริมส่าเบียร์ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ มี
ค่าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารทดลองสูตรอื่นอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) การตอบสนองภูมิคุ้มกันในกุ้ง
ก้ามกรามก่อนและหลังการชักนําให้เกิดโรคด้วย Vibrio harveyi สายพันธุ์ 639 เป็นเวลา 4 วัน พบว่า อาหารเสริม
ส่าเบียร์ที่ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ มีค่าปริมาณเม็ดเลือดรวมและแอคติวิตีของฟีนอลออกซิเดสสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับอาหารทดลองสูตรอื่นอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) และอาหารเสริมส่าเบียร์ที่ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ มีค่าอัตราการ
ตายสะสมน้อยสุด เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารทดลองสูตรอื่นอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังนั้นจากการทดลองนี้
สรุปได้ว่าการเสริมส่าเบียร์ที่ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารเป็นระดับเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอด
ตาย และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในกุ้งก้ามกราม
1
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ABSTRACT
Main purpose of this study effects of supplemented Brewer’s yeast (0%, 0.2%, 0.5%, 1%
and 2%) on growth, survival and immune responses of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium
rosenbergii). All diets were isonitrogenous with protein of 38% and lipid of 8%. Prawns with
initial body weight (4.29±0.20 g.) and total length (6.54±0.25 cm.) were randomly sampled to
rear in 32×52×30 cm3 glass aquaria (with close recirculation water system) at the stocking rate of
6 prawns per aquarium. They were fed to apparent satiation three times for 16 weeks. The
results showed that growth of prawn fed with 1% Brewer’s yeast supplemented diet were
significantly (p<0.05) higher than those of other treatments. Immune response before and after
challenging the prawn with Vibrio harveyi strain 639 for 4 day showed that total hemocyte
count and phenoloxidase activity of the prawn fed with 1% Brewer’s yeast were significantly
(p<0.05) higher than those of other treatments. Cumulative mortality of prawn fed with 1%
Brewer’s yeast were significantly (p<0.05) lower than those of other treatments. The study
concluded that Brewer’s yeast supplemented for 1% in diet was optimum for promoting growth,
survival and immune responses in Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii).
คําสําคัญ: กุ้งก้ามกราม ส่าเบียร์ การเติบโต การรอดตาย ระบบภูมิคุ้มกัน
Keywords: Macrobrachium rosenbergii, Saccharomyces cerevisiae, Growth, Survival, Immune
response

บทนํา
กุ้งก้ามกราม เป็นกุ้งน้ําจืดขนาดใหญ่ เนื้อ
แน่น รสชาติดี มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ มี
การเพาะเลี้ยงอย่างแพร่หลายในประเทศไทย มีผลผลิต
กว่า 10,000 ตัน ในปี 2547 ปัจ จุบันพบปัญหาการ
เติบโตช้าและสารตกค้างไนโตรฟูแลน ทําให้การเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามไม่ขยายตลาดมากนัก ในปัจจุบันผลผลิตกุ้ง
ก้ามกรามที่จับ ได้ จากธรรมชาติมีป ริม าณลดลง กุ้ง ที่
เลี้ยงโตไม่เท่ากัน ขนาดกุ้งเล็กลง กุ้งกินกันเอง ราคากุ้ง
ไม่แน่นอน และกุ้งเป็นโรค ซึ่งปัญหาจากการที่กุ้งเป็น
โรคนั้นเป็นอุปสรรคสําคัญ ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้ง
โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ต้องใช้ยา

ปฏิ ชี ว นะในการรั ก ษาทํ า ให้ เ กิ ด สารเคมี ต กค้ า ง ซึ่ ง
แนวทางในการป้ อ งกั น ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
สามารถทําได้คือ การจัดการให้กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงและ
มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี โดยการใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
และการเสริมสารอาหารบางชนิด ที่เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํ า งานของระบบภู มิ คุ้ม กั น และยั งสามารถเพิ่ ม
ความต้ านทานการติ ดเชื้อโรค (Raa, 1996) เชื้ อ
แบคทีเรียนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีโครงสร้างแบบ
ง่ายๆ เป็นเซลล์โปรคาริโอต มีลักษณะโครงสร้างและ
สมบัติต่างๆ คล้ายพืช เชื้อแบคทีเรียที่มีบทบาทมากใน
โรคกุ้ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง เชื้ อ แบคที เรี ย สกุ ลวิ บ ริ โ อ
(Vibrio sp.) ซึ่ง มัก จะเป็ นแบคทีเ รีย เคลื่อ นไหวได้
รูปร่างทรงกระบอกหรือท่อนโค้ง มักย้อมติดแกรมลบ
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เชื้ อ แบคที เ รี ย เหล่ า นี้ จ ะมี บ ทบาทเข้ า มาทํ า ลายเม็ ด
เลือด และการกระจายตัวไปตามระบบทางเดินโลหิต
เคลื่อนตัวเข้าสู่ระบบของต่อมสร้างน้ําย่อยหรือตับอ่อน
เมื่ อ เนื้ อ เยื่ อ เหล่ า นี้ ถู ก ทํ า ลาย การทํ า งานของต่ อ ม
น้ํา ย่ อยก็ จะเสีย ไป ทํ า ให้ กุ้ งไม่ กิน อาหารและตายใน
ที่สุด และเป็นสาเหตุสําคัญของโรคติดเชื้อที่ทําความ
เสียหายแก่ผู้เลี้ยงกุ้งทั่วโลก (Austin and Zhang,
2006) การศึกษาครั้งนี้ใช้เชื้อแบคทีเรียชนิด Vibrio
harveyi เป็ น เชื้ อ เป้ า หมายสํ า หรั บ การตรวจวั ด
ความสามารถของกุ้งก้ามกรามวัยรุ่นในการเพิ่มความ
ต้านทานโรค การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้น
การพั ฒ นาการป้ อ งกั น โรค ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ที่
สามารถลดความสูญเสียจากปัญหาการติดเชื้อโรคและ
การใช้ ส ารเคมี โดยจั ด ให้ กุ้ ง มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงและมี
ระบบภูมิคุ้มกันที่ดี โดยใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและสาร
เสริ ม อาหารประเภทต่ า งๆในอาหารเช่ น วิ ต ามิ น
กรดอะมิโน โปรไบโอติก และพรีไบโอติก ซึ่งส่าเบียร์
เป็ น สารที่ ไ ด้ จ ากธรรมชาติ ใ นอุ ต สาหกรรมการหมั ก
เบียร์ ประกอบด้วยสารที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันหลายชนิด
เช่น ß-glucan, nucleic acid รวมทั้ง mannan
oligosaccharide จึงช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและทํา
ให้สัตว์น้ําต้านทานโรคได้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ยีสต์หลายชนิด
ถูกนํามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อพัฒนาอาหารเสริมส่า
เบียร์ ในการแก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้ง เพื่อประโยชน์ต่อ
เกษตรกรผู้เลี้ยง

วิธีการดําเนินงาน
1 การทดลอง
อ อ ก แ บ บ ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ต ล อ ด
(completely randomized design; CRD) โดยแต่ละ
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ชุดการทดลองเสริม จากส่ า-เบี ยร์ ในอาหารสํา เร็ จรู ป
(ตารางที่ 1) ประกอบด้วยอาหาร 5 ชุด การทดลองละ
4 ซ้ํา แต่ละชุดการทดลองมีระดับโปรตีนในอาหาร 38
เปอร์เซ็นต์ และระดับไขมัน 8 เปอร์เซ็นต์ เท่ากันทุก
สูตร วิเคราะห์คุณภาพอาหาร โดยหาค่า proximate
composition ตามวิธีของ AOAC (1990) ทดลองเลี้ยง
ระหว่าง วันที่ 2 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม
2554 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์
2 สัตว์ทดลองและการดูแล
ใช้กุ้งก้ามกรามวัยรุ่น จํานวน 600 ตัว จาก
ฟาร์มเอกชน จังหวัดราชบุรี ปรับสภาพกุ้งเป็นเวลา 2
สัปดาห์ สุ่มคัดขนาดกุ้งที่แข็งแรงสมบูรณ์ลงในหน่วย
ทดลอง ชั่งน้ําหนัก วัดความยาว โดยมีน้ําหนักและ
ค ว า ม ย า ว เ ริ่ ม ต้ น เ ฉ ลี่ ย 4.29±0. 22 ก รั ม แ ล ะ
6.54±0.25 เซนติ เ มตร ตามลํ า ดั บ นํ า มาเลี้ ย งในตู้
กระจกขนาด 32×52×30 ลู ก บาศก์เ ซนติเ มตร แบบ
แยกเลี้ยงเดี่ยว อัตราความหนาแน่น 6 ตัวต่อตู้ (รูปที่
1) มีระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิดประกอบด้วยตัวกรอง
ชีวภาพ และหัวทรายที่ให้ออกซิเจนตลอดเวลา
3 การเลี้ยงสัตว์ทดลอง
โดยให้อาหารสูตรทดลองตามที่ได้สุ่มไว้แต่ละ
ตู้ ให้อาหารวันละ 3 เวลา บันทึกปริมาณอาหารที่ให้ทุก
สัปดาห์ ทําความสะอาดโดยดูดตะกอนทุกวัน เปลี่ยน
ถ่ายน้ําวันเว้นวัน เก็บข้อมูล การเติบโตและจํานวนรอด
ในแต่ละตู้ทุก 4 สัปดาห์ จนครบ 16 สัป ดาห์ โดยชั่ ง
และวัด กุ้ ง ทุก ตั ว บั น ทึก อั ต ราการรอด ระหว่ า งเลี้ ย ง
บั น ทึ ก ผลคุ ณ ภาพน้ํ า ทุ ก 7 วั น ค่ า ที่ ต รวจวั ด ได้ แ ก่
อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ํา อัคคาไลนิตี้ ปริมาณไนไตรท์ และปริมาณ
แอมโมเนียม
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของอาหารทดลองทั้ง 5 ชุดการทดลอง
อาหารสํ
รสําเร็จรูปเสริมส่าเบียร์ (กรัมต่อ 100 กรัม)
วัตถุดิบ
0% 0.2%
0.
0.5% 1% 2%
ปลาป่น
24
24
24
24
24
หัวกุ้งป่น
10
10
10
10
10
กากถั่วเหลืองป่น 21
21
21
21
21
แป้งสาลี
27
27
27
27
27
5
5
5
5
สารเหนียว
5
น้ํามันปลา
3
3
3
3
3
น้ํามันข้าวโพด
3
3
3
3
3
เลซิติน
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
วิตามินรวม
แร่ธาตุรวม
2
2
2
2
2
เซลลูโลส
2
1.8
1.5
1
0
0
ส่าเบียร์
0.2
0.5
1
2
ปริมาณรวม
100
100
100
100 100
ระบบกรองชีวภาพ

คอกเลี้ยงกุ้ง

หัวทราย

คอกเลี้ยงกุ้ง

รูปที่ 1 ตู้กระจกที่มรี ะบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด และสัตว์ทดลอง
4. การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันก่อนการชักนําให้เกิดโรค
ด้วย Vibrio harveyi สายพันธุ์ 639
หลังการเลี้ยงกุ้งด้วยอาหารทดลองเป็นเวลา
16 สัปดาห์ สุ่มกุ้ง 3 ตัวจากแต่ละชุดการทดลองเพื่อ
ตรวจวัดค่าต่างๆ ดังนี้ ตรวจนับปริมาณเซลล์เม็ดเลือด
รวม วิเคราะห์หากิจกรรมของฟีนอลออกซิเดส ทุก
สัปดาห์ ตรวจวัดวันที่ 7 14 21 และ 28 และหา
ปริมาณโปรตีนรวม

4.1 ตรวจนับปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวม โดย
เก็บตัวอย่างเลือดกุ้งจากการเจาะบริเวณโคนขาเดินคู่ที่
3 ผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด หยดเลือดลง
บนสไลด์ haemacytometer นับจํานวนเม็ดเลือด
ทั้งหมดด้วยกล้องจุลทรรศน์ คํานวณปริมาณเม็ดเลือดที่
นับได้ มีหน่วยเป็นเซลล์ต่อมิลลิตร
4.2 วิเคราะห์หากิจกรรมของฟีนอลออกซิเดส
ด้วยวิธี MBTH Assay โดยเก็บตัวอย่างเลือดกุ้งจากการ
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เจาะบริเวณโคนขาเดินคู่ที่ 3 ผสมกับสารป้องกันการ
แข็ ง ตั วของเลื อ ด ปั่ นเหวี่ ยงที่ ค วามเร็ว 3,600 นํ า
ตะกอนเซลล์เม็ดเลือดที่ได้มาละลายในสารละลายคาโคดีเลทบัพเฟอร์ (cacodylate buffer, CAC buffer)
pH 7.4 แล้วทําให้เซลล์เม็ดเลือดแตกโดยนําไปแช่เข็ง
แล้วทําให้ละลายทันที จากนั้นนําสารละลายที่ได้ มา
หมุ น เหวี่ ย งที่ 15,900 g แยกส่ ว นใสซึ่ ง เป็ น HLS
(hemocyte lysate supernatant) นํามาวิเคราะห์
ระดับแอคทิวิตีของฟีนอลออกซิเดส และปริมาณโปรตีน
ทันที โดยนํา HLS บ่มในสารละลาย CAC buffer ใน
ไมโครไตเตอร์ เ พลทแบบ 96 หลุ ม เติ ม สารละลาย
ทริปซิน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นเติมสารละลาย
3-Methyl-2-Benzothaizolinone
Hydrazone
สารละลาย CAC buffer และสารละลาย Ldihydroxyphenylalanine ตั้งทิ้งไว้ให้เกิดปฏิกิริยาที่
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อุณหภูมิห้อง จากนั้นเติมกรดเปอร์คลอริก เพื่อหยุด
ปฏิกิริยา นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
490 นาโนเมตร นําค่าที่ได้มาคํานวณค่าการดูดกลืน
แสงที่เปลี่ยนแปลงไปต่อนาทีต่อมิลลิกรัมของโปรตีน
(Smith and Soderhall, 1991)
4.3 วิเคราะห์โปรตีนรวม (total protein
assay)
การหาปริม าณโปรตี นโดยวิธี dye-binding
assay ปิเปต HLS ลงในไมโครเพลทแบบ 96 หลุม เติม
น้ํายาทดสอบโปรตีนสําเร็จรูป ผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ให้
เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ 595 nm โดยใช้สารละลาย CAC buffer แทน HLS
ตามขั้นตอนขั้นต้นเป็น blank (Bradford, 1976) และ
คํ า นวณโปรตี น เป็ น มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร เที ย บกั บ
เส้นกราฟโปรตีนมาตรฐาน BSA (รูปที่ 2)

OD 595 nm
0.8
y = 0.0062x
R² = 0.9962
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ปริมาณโปรตีน (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
รูปที่ 2 กราฟมาตรฐานโปรตีน (bovine serum albumin)
5 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันหลังการชักนําให้เกิดโรค
ด้วย Vibrio harveyi สายพันธุ์ 639
5.1 การเตรียมเชื้อแบคทีเรียทดสอบ
เตรียม V. harveyi ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวท
ริปติกซอย ที่เตรียมโซเดียมคลอไรด์ 2 เปอร์เซ็นต์ บน

เครื่องเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที หลังจากนั้น
ปั่นเหวี่ยงเซลล์ด้วยความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที เก็บ
เซลล์สด และหาจํานวน V. harveyi ในเซลล์สด ด้วย
วิธี Total plate count โดยใช้อาหารแข็งไทโอซัลเฟตซิเตรทบายซอลท์ซูโครส เพื่อใช้คํานวณ V. harveyi ที่
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ต้องการเติมในน้ําเลี้ยงกุ้ง โดยปรับ V. harveyi ให้มี
ความเข้มข้น 107 CFU/ml (ความเข้มข้นที่ทําให้กุ้งตาย
50 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 96 ชั่วโมง)
5.2 การทดสอบหาค่าความเข้มข้นที่ทําให้กุ้ง
ตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (50% lethal concentration;
LC50)
กุ้งก้ามกรามจํานวน 90 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย
10.24 กรัม แบ่งเลี้ยงในถังพลาสติกขนาด 38×45×28
ลูกบาศก์เซนติเมตร ให้อากาศตลอดเวลา ถังละ 5 ตัว
จํานวน 18 ถัง แยกเป็น 6 กลุ่มๆละ 3 ซ้ํา เติม V.
harveyi ที่เตรียมจากหัวข้อ 5.1 ลงในน้ําเลี้ยงกุ้งปรับ
ให้มีความเข้มข้นต่างกัน 5 ระดับใน 5 กลุ่มการทดลอง
และอี ก 1 กลุ่ ม เป็ น กลุ่ ม ควบคุ ม ไม่ มี ก ารเติ ม V.
harveyi เก็บตัว อย่างน้ํา จากทุกถั งหลังการเติม V.
harveyi เพื่อหาจํานวน V. harveyi ที่แน่นอนในน้ํา
ด้วยวิธี Total plate count โดยใช้อาหารแข็งไทโอซัลเฟตซิเตรทบายซอลท์ซูโครส (Chen et al., 1996)
ตลอดการทดลองกุ้งทุกกลุ่มได้รับอาหารสําเร็จรูปชนิด
เดี ย วกั น โดยให้ อ าหารที่ ไ ม่ ไ ด้ เ สริ มส่ า เบี ย ร์ วั น ละ 3
เวลา บันทึกจํานวนกุ้งที่ตายในแต่ละกลุ่ม ที่เวลา 0 24
48 72 และ 96 ชั่วโมง
5.3 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันหลังการชักนํา
ให้เกิดโรค
นํากุ้งที่เหลือจากตู้กระจกมาชักนําให้เกิดโรค
ด้วยเชื้อ V. harveyi สายพันธุ์ 639 ที่ปรับความเข้มข้น
1×107 CFU/ml ในน้ําเลี้ยงกุ้ง ถังขนาด 38×45×28
ลูกบาศก์เซนติ เมตร จากนั้น ทําการตรวจนั บปริมาณ
เซลล์เม็ ดเลื อดรวม และวิเคราะห์หากิจกรรมของ
ฟีนอลออกซิเดสทุกวัน ระยะเวลา 4 วัน ตรวจวัดที่ 24

Research

48 72 และ96 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับชุดอาหารที่ไม่ได้
เสริมส่าเบียร์
5.4 การทดสอบหลังการชักนําให้เกิดโรค โดย
การสุ่มตัวอย่างกุ้งที่ตาย มาทดสอบยืนยันผลว่ากุ้งตาย
เนื่องจาก V. harveyi โดยการแยกเชื้อจากเฮปพาโทแพนเครี ย ส ลงในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ แข็ งไทโอซั ล เฟตซิเ ตรทบายซอลท์ซู โ ครส บ่ ม ที่ อุ ณหภู มิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นการยืนยันว่ากุ้งตายโดยแบคทีเรียชนิดนี้
จริง
6 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
รวบรวมและนํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวั ด
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทําการประเมินผลทางสถิติโดยวิธี
analysis of variance และวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดย Duncan’s new
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์

ผลการวิจัย
1 คุณภาพอาหารทดลอง
คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการอาหารทดลอง
วิเคราะห์โดยใช้วิธี proximate analysis โดยมีค่า
โปรตี น 38.85-38.95 ไขมั น 8.07-8.58 เถ้ า 10.4411.36 เส้ น ใย 2.35-2.57 และความชื้ น 7.44-8.31
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งระดับต่าง ๆ มีค่าใกล้เคียงสูตรอาหารที่
กําหนด
2 คุณสมบัติน้ํา
วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยง
กุ้ง เป็นเวลา 16 สัปดาห์ พบว่าคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์
ปกติ
3 อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองของกุ้งที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารเสริมส่าเบียร์ 0 0.2 0.5 1 และ2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง
ประเมินผลการเลี้ยง

0
น้ําหนักตัวสุดท้ายเฉลี่ย
8.82±0.37a
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย
9.09±0.26
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
4.53±0.34a
อัตราการเติบโตสัมพัทธ์ 0.0088±0.006a
ปริมาณอาหารที่กิน
8.9±0.52a
อัตราการแลกเนื้อ
2.08±0.19b
อัตราการรอด
86.02±1.99a

สูตรอาหารเสริมส่าเบียร์ (เปอร์เซ็นต์)
0.2
0.5
1
2
ab
ab
c
9.67±0.19
9.69±0.20
12.53±0.91 10.46±0.15b
9.21±0.36
9.23±0.38
10.17±0.68 9.92±0.45
ab
ab
5.38±0.16
5.40±0.17
8.24±0.88c 6.17±0.12b
0.0105±0.003ab 0.0105±0.005ab 0.016±0.01c 0.012±0.002b
10.16±0.83ab
10.18±0.85ab 12.87±1.25c 11.01±0.65b
1.96±0.16b
1.98±0.17b
1.62±0.08a 1.86±0.15ab
88.69±2.30a
88.71±2.31a 87.35±4.15a 86.00±6.42a

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกัน (a b และ c) ในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 3 ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวมของกุ้งที่ได้รับอาหารสูตรต่างๆ ก่อนการชักนําให้เกิดโรค
สูตรอาหาร
สูตรควบคุม
0.2% ส่าเบียร์
0.5% ส่าเบียร์
1.0% ส่าเบียร์
2.0% ส่าเบียร์

ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวม (×106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร)
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4
5.72±3.41b 3.40±2.18b 4.01±2.57b 4.05±2.25b
6.65±3.27b 4.93±4.47b 5.42±2.16b 5.97±2.05b
7.66±3.28b 5.94±4.48b 6.43±2.17b 6.98±2.06b
16.22±9.39a 9.00±4.94a 8.88±3.97a 10.94±4.48a
7.67±3.29b 5.95±4.49b 6.44±2.18b 6.99±2.07b

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกัน (a,b และc) ในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

4 ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ก่ อ นการชั ก นํ า ให้ เ กิ ด โรคด้ ว ย
Vibrio harveyi สายพันธุ์ 639
4.1 ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวม
ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวมของกุ้งที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร
เสริมส่าเบียร์ 1 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณเม็ดเลือดรวม
สูงสุดแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) กับกุ้งที่
เลี้ยงด้วยอาหารสูตรอื่นในทุกสัปดาห์
4.2 แอคทิวิตีของฟีนอลออกซิเดส
แอคทิวิตีของฟีนอลออกซิเดส ของกุ้งที่เลี้ยง
ด้ ว ยอาหารทดลองทั้ ง 5 สู ต ร ไม่ แ ตกต่ า งทางสถิ ติ

(p<0.05) ในสัปดาห์ที่ 1 แต่ในสัปดาห์ที่ 2 พบว่า กุ้งที่
เลี้ยงด้วยสูตรอาหารเสริมส่าเบียร์ 1 เปอร์เซ็นต์ มี
แอคทิ วิ ตี้ ข องฟี น อลออกซิ เ ดสแตกต่ า งทางสถิ ติ
(p<0.05) จากกุ้ ง ที่ เ ลี้ ย งด้ ว ยสู ต รอาหารที่ ไ ม่ ไ ด้ เ สริ ม
ส่าเบียร์ แต่ไ ม่แตกต่างทางสถิติกับกุ้งที่เลี้ยงด้วยสูตร
อาหารเสริมส่าเบียร์ 0.2 0.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์
สั ป ดาห์ ที่ 3 พบว่ า กุ้ ง ที่ เ ลี้ ย งด้ ว ยสู ต รอาหารเสริ ม
ส่าเบียร์ 0.2 0.5 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ มีแอคทิวิตี้ของ
ฟีนอลออกซิเดสแตกต่างทางสถิติกับสูตรอาหารที่ไม่ได้
เสริมส่าเบียร์ (p<0.05) สัปดาห์ที่ 4 พบว่ากุ้งที่เลี้ยง
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ด้วยสูตรอาหารเสริมส่าเบียร์ 1 เปอร์เซ็นต์ มีแอคทิวิตี้
ของฟีนอลออกซิเดสสูงสุดแตกต่างทางสถิติ (p<0.05)

Research

(ตารางที่ 4) กับอาหารทดลองชุดอื่น

ตารางที่ 4 แอคทิวิตีของฟีนอลออกซิเดส (unit/min/mg protein) ของกุ้งที่ได้รับอาหารสูตรต่าง ๆ ก่อนการชัก
นําให้เกิดโรค
สูตรอาหาร
สัปดาห์ที่ 1
สูตรควบคุม 2834.71±535.12a
0.2% ส่าเบียร์ 5904.22±2274.4a
0.5% ส่าเบียร์ 5905.23±2275.5a
1% ส่าเบียร์ 6889.79±3917.44a
2% ส่าเบียร์ 5905.24±2275.6a

สัปดาห์ที่ 2
3757.94±1710.53b
8778.46±4308.39ab
8779.47±4309.40ab
10386.78±3810.36a
8779.48±4309.41ab

สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
b
3347.82±1068.21 3944.54±1180.63b
5510.62±1024.69a 5008.98±942.25b
5511.63±1025.70a 5009.99±943.26b
6899.22±1509.35a 7078.01±941.69a
5511.64±1025.71a 5009.10±943.27b

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกัน (a b และ c) ในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

5 ระบบภู มิ คุ้ ม กั น หลั ง การชั ก นํ า ให้ เ กิ ด โรคด้ ว ย
Vibrio harveyi สายพันธุ์ 639
5.1 การหาค่าความเข้มข้นที่ทําให้กุ้งตาย 50
เปอร์เซ็นต์ (LC50)
กุ้งที่ใช้ทดลองนี้มีน้ําหนักเฉลี่ย 10.24 กรัม
ตรวจนับจํานวนกุ้งที่ตายในแต่ละกลุ่ม ความเข้มข้นของ
V. harveyi นําไปวิเคราะห์หาค่า LC50 ได้เท่ากับ
2.14×104 9.73×105 3.85×106 4.30×107 CFU/ml
ที่ 24 48 72 และ 96 ชั่วโมงตามลําดับ
5.2 ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวม
หลังการชักนําให้เกิดโรคด้วย V. harveyi
สายพันธุ์ 639 พบว่า ในชั่วโมง ที่ 24 กับ ชั่วโมงที่ 72
กุ้งที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารเสริมส่าเบียร์ 1 เปอร์เซ็นต์ มี
ปริ ม าณเม็ ด เลื อ ดรวมที่ สู ง สุ ด และแตกต่ า งทางสถิ ติ
(p<0.05) กั บกุ้ ง ที่เ ลี้ ยงด้ วยสู ตรอาหารทดลองชุด อื่ น
ทั้ง นี้ใ นชั่ ว โมงที่ 96 พบว่ า กุ้ง ที่ เลี้ ยงด้ว ยสูต รอาหาร
เสริมส่าเบียร์ 1 เปอร์เซ็นต์ มีปริมารเม็ดเลือดรวมสูงสุด
แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) จากกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ทดลองชุ ด อื่ น และกุ้ ง ที่ เ ลี้ ย งด้ ว ยสู ต รอาหารเสริ ม
ส่าเบียร์ 0.2, 0.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณเม็ด

เลือดรวมที่สูงแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 5)
กับกุ้งที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ไม่ได้เสริมส่าเบียร์
5.3 แอคทิวิตีของฟีนอลออกซิเดส
ในชั่วโมงที่ 24 กุ้งที่เลี้ยงอาหารทดลองทั้ง 5
สูต ร มี แอคทิ วิ ตี้ข องฟี นอลออกซิ เดสไม่ แตกต่า งทาง
สถิติ (p<0.05) ชั่วโมงที่ 48 พบว่ากุ้งที่เลี้ยงด้วยสูตร
อาหารเสริมส่าเบียร์ 1 เปอร์เซ็นต์ มีแอคทิวิตี้ของ
ฟีน อลออกซิ เดสแตกต่ างทางสถิ ติ (p<0.05) กั บสู ต ร
อาหารที่ไม่ได้เสริมส่าเบียร์ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
สูตรอาหารเสริมส่าเบียร์ 0.2 0.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์
(p<0.05) และชั่วโมงที่ 72 กับชั่วโมงที่ 96 พบว่ากุ้งที่
เลี้ยงด้วยสูตรอาหารเสริมส่าเบียร์ 1 เปอร์เซ็นต์ มี
แอคทิวิตี้ของฟีนอลออกซิเดสสูงสุดแตกต่างทางสถิติ
(p<0.05) กับอาหารทดลองชุดอื่น และสูตรอาหาร
เสริมส่าเบียร์ 0.2 0.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์ มีแอคทิวิตี้
ของฟีนอลออกซิเ ดสที่ สูงแตกต่ างทางสถิติ (p<0.05)
(ตารางที่ 6) กับกุ้งที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ไม่ได้เสริม
ส่าเบียร์
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ตารางที่ 5 ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวมของกุ้งที่ได้รับอาหารสูตรต่าง ๆ หลังการชักนําให้เกิดโรค
สูตรอาหาร
สูตรควบคุม
0.2% ส่าเบียร์
0.5% ส่าเบียร์
1.0% ส่าเบียร์
2.0% ส่าเบียร์

ปริมาณเม็ดเลือดรวม (× 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร)
24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 96 ชั่วโมง
2.48±1.47b 2.09±1.72b 2.1±1.21b 1.93±1.34c
3.55±1.53b 4.95±2.13b 3.33±1.51b 4.10±1.51b
4.56±1.54b 5.96±2.14b 4.34±1.52b 5.11±1.52b
6.12±1.91a 7. 09±2.19a 6.96±2.75a 7.12±1.92a
4.57±1.55b 5.97±2.15b 4.35±1.53b 5.12±1.53b

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกัน (a,b และc) ในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 6 แอคทิวิตีของฟีนอลออกซิเดส (unit/min/mg protein) ของกุ้งที่ได้รับอาหารสูตรต่าง ๆ หลังการชักนํา
ให้เกิดโรค
สูตรอาหาร
สูตรควบคุม
0.2% ส่าเบียร์
0.5% ส่าเบียร์
1% ส่าเบียร์
2% ส่าเบียร์

24 ชั่วโมง
2460.71±972.71a
3914.05±845.21a
3915.06±846.22a
5138.15±432.93a
3915.07±846.23a

48 ชั่วโมง
1848.66±1251.10b
4067.46±422.60ab
4068.47±423.61ab
5066.85±304.89a
4068.48±423.62ab

72 ชั่วโมง
2050.92±492.57c
3348.76±335.63b
3349.77±336.64b
5111.57±342.20a
3349.78±336.65b

96 ชั่วโมง
2152.25±251.94c
3761.44±543.82b
3762.45±544.83b
5646.66±336.41a
3762.46±544.84b

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกัน (a,b และc) ในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

5.4 การทดสอบหลังการชักนําให้เกิดโรค
สุ่มกุ้งตัวอย่างที่ตาย มาทดสอบยืนยันผลว่า
กุ้งตายเนื่องจาก V. harveyi สายพันธุ์ 639 โดยการ
แยกเชื้อจากเฮปพาโท-แพนเครียส ลงในอาหารเลี้ยง
เชื้อแข็งไทโอซัลเฟตซิเตรทบายซอลท์ซูโครส (TCBS)
บ่มที่ 37 องศาเซลเซียส พบว่าเกิดโคโลนีสีเขียวของ V.
harveyi สายพันธุ์ 639 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งเป็นการ
ยืนยันว่ากุ้งตายด้วยแบคทีเรียชนิดนี้จริง

บทสรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย
1 อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย

จากการทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยอาหาร
เสริมส่าเบียร์ต่างกัน 5 ระดับคือ 0 (สูตรอาหารที่ไม่ได้
เสริมส่าเบียร์) 0.2 0.5 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ เวลา 16
สัปดาห์ พบว่ากุ้งที่ได้รับอาหารเสริมส่าเบียร์ที่ระดับ 1
เปอร์เซ็นต์ มีค่าการเจริญเติบโตดีที่สุด อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ส่วนอัตราการรอดพบว่ากุ้งทุกชุด
การทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) รวมทั้งมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นตาม
ระดับส่าเบียร์ที่เพิ่มขึ้นในอาหาร แต่ลดลงที่อาหารเสริม
ส่าเบียร์ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจเป็นผลจากปริมาณ
อาหารที่กินต่อตัว โดยกุ้งที่ได้รับอาหารที่เสริมส่าเบียร์
1 เปอร์เซ็นต์ มีค่ามากที่สุด และปริมาณอาหารที่กินต่อ
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ตัวมีค่าต่ําสุดในกุ้งชุดที่ได้รับสูตรอาหารที่ไม่ได้เสริมส่า
เบียร์ Akiyama et al. (1991) กล่าวว่าส่าเบียร์ มี
ข้อจํากัดที่ส่งผลต่อความน่ากิน อันเนื่องจากมีกลิ่นฉุน
เฉพาะตัว รวมไปถึงรสชาติของส่าเบียร์ที่มีรสขม ซึ่งเห็น
ได้ ว่ า ปั จ จั ย จากรสชาติ อ าหารมี ค วามสํ า คั ญ มากใน
อาหารสําหรับกุ้ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการใช้ส่า
เบียร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารกุ้งก้ามกรามใช้
อาหารเสริมส่าเบียร์ 0 2 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ พบว่ากุ้ง
ก้ามกรามที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมส่าเบียร์ 4 เปอร์เซ็นต์
มีค่าดีที่สุดทั้งในด้านการเจริญเติบโตและอัตราการรอด
(สุพัตร์ และคณะ, 2551) จากการทดลองครั้งนี้และ
งานวิจัยฉบับดังกล่าวสามารถบอกถึงการเสริมส่าเบียร์
ในระดับที่เหมาะสม สามารถกระตุ้นให้เกิดการเติบโตที่
สูงขึ้น แต่ถ้าใช้ในระดับที่มากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อ
การเติบโตของสัตว์ทดลองได้เช่นกัน ในงานวิจัยนี้พบว่า
การให้อาหารเสริมส่าเบียร์ที่ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ ให้ผล
การทดลองมีค่าดีกว่ากุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงด้วยสูตรอื่น
ด้านการเจริญเติบโตอาจเนื่องจากองค์ประกอบของส่า
เบียร์ เป็นแหล่งของวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินบี 1
วิตามิน บี 2 และไนอาซิน และยัง ประกอบไปด้ว ย
กรดอะมิโนในปริมาณที่สูง (ธีรวุฒิ, 2544) ส่วนด้าน
อัตราการรอดเป็นการใช้เซลล์ของยีสต์ทั้งเซลล์ที่ยังมี
ส่วนประกอบของผนังเซลล์อยู่ ซึ่งมีสารเบต้ากลูแคน
ประมาณ 55-65 เปอร์เซ็นต์ ของน้ําหนักทั้งหมด (Klis
et al., 2002) จึงเป็นที่มาของการนําส่าเบียร์มาใช้เป็น
ตัวกระตุ้ นการเจริ ญเติ บโตและอัต ราการรอดของกุ้ ง
ก้ามกรามวัยรุ่น
2 ระบบภูมิคุ้มกันก่อนการชักนําให้เกิดโรคด้วย V.
harveyi สายพันธุ์ 639
จากการทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยอาหาร
เสริมส่าเบียร์ต่างกัน 5 ระดับ พบว่าปริมาณเม็ดเลือด
แดงรวมของกุ้งก้ามกรามมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเลี้ยงด้วย

Research

อาหารเสริมส่าเบียร์ที่ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ มีความ
แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับอาหารทดลองสูตรอื่น
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยในกุ้งก้ามกรามโดยศึกษาผล
การใช้ส่าเบียร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารกุ้ง ที่
ระดับอาหารเสริมส่าเบียร์ 0 2 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์
พบว่ า ปริ ม าณเม็ ด เลื อ ดแดงรวมของกุ้ ง ก้ า มกรามมี
แนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมส่าเบียร์ และ
กุ้งที่ได้รับอาหารที่เสริมส่าเบียร์ 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มี
ค่าสู งกว่า อย่ างมีนั ยสํ าคั ญเมื่อ เที ยบกับ กุ้ง ชุด ที่ไ ด้รั บ
อาหารเสริมส่าเบียร์ 0 และ 2 เปอร์เซ็นต์ (สุพัตร์ และ
คณะ, 2551) รวมไปถึงการที่มลฤดี และคณะ (2543)
ระบุว่าปริมาณเม็ดเลือดรวมที่มากขึ้นแสดงให้เห็นว่ากุ้ง
มีภูมิคุ้มกันโรคที่สูงขึ้น การที่กุ้งมีปริมาณเม็ดเลือดที่สูง
นั้นส่งผลให้กุ้งสามารถกําจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม
ที่เข้าสู่ตัวกุ้งได้ และมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเซลล์เม็ด
เลือด ซึ่งจะทําหน้าที่กําจัดเซลล์สิ่งแปลกปลอมออก
จากร่ า งกาย โดยอาศั ย กระบวนการกลื น ทํ า ลาย
กระบวนการกักล้อม และระบบโปรพีโอในการกําจัดสิ่ง
แปลกปลอมซึ่ ง เข้ า สู่ ร่ า งกายของกุ้ ง (Smith and
Ratcliffe, 1980) Le Moullac et al. (1997) รายงาน
ว่ า เซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดกุ้ ง มี 3 แบบ ได้ แ ก่ ไฮยาลิ น เซลล์
เซมิแกรนูลาร์เซลล์ และแกรนูลาร์เซลล์ ซึ่งเม็ดเลือดแต่
ละชนิดทําหน้าที่แตกต่างกัน การตอบสนองของเซลล์ที่
สํ า คั ญ ในกุ้ ง ได้ แ ก่ การทํ า งานของเอนไซม์ ฟี น อลออกซิเดส เป็นอนุมูลอิสระที่สามารถทําลายเชื้อโรคได้
ซึ่งการทํางานของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสที่เกิดขึ้นใน
ตัวกุ้งจะพบในเม็ดเลือด 90 เปอร์เซ็นต์ และในน้ําเลือด
10 เปอร์เซ็นต์ (กิจการ และคณะ, 2543) จึงเป็น
เหตุ ผ ลให้ ป ริ ม าณเม็ ด เลื อ ดมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
ทํ า งานของเอนไซม์ ฟี น อลออกซิ เ ดส กุ้ ง ที่ มี ค่ า การ
ทํ า งานของเอนไซม์ ฟี น อลออกซิ เ ดสสู ง เป็ น กุ้ ง ที่ มี
ปริมาณเม็ดเลือดสูงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรม
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ของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสเกิดขึ้นโดยการทํางานของ
เซลล์เม็ดเลือดเป็นหลัก (Johansson et al., 2000;
Sritunyalucksana and Soderhall, 2000; Adachi
et al., 2003) จากผลการทดลองครั้งนี้พบว่าแอคทิวิตี
ของฟีน อลออกซิ เ ดส ของกุ้ง ที่ เลี้ ย งด้ ว ยอาหารเสริ ม
ส่าเบียร์ที่ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ มีแอคทิวิตี้ของฟีนอลออกซิ เ ดสสู ง ที่ สุ ด แตกต่ า งทางสถิ ติ (p<0.05) กั บ
อาหารทดลองสูตรอื่น ดังนั้นการเสริมส่าเบียร์ในอาหาร
สําเร็จรูปกุ้งก้ามกรามครั้งนี้ส่งผลต่อการตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกันด้านเซลล์เม็ดเลือด และยังเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสอีกด้วย
3 ระบบภูมิคุ้มกันหลังการชักนําให้เกิดโรคด้วย V.
harveyi สายพันธุ์ 639
ปริ ม าณเม็ ด เลื อ ดรวมและแอคทิ วิ ตี ข อง
ฟี น อลออกซิ เ ดสของกุ้ ง ก่ อ นการชั ก นํ า ให้ เ กิ ด โรคมี
ปริมาณที่สูงกว่าหลังการชักนําให้เกิดโรค และพบว่า
ปริมาณเม็ดเลือดรวมและแอคทิวิตีของฟีนอลออกซิเดส
ของกุ้ ง ที่ เ ลี้ ย งด้ ว ยอาหารเสริ ม ส่ า เบี ย ร์ ที่ ร ะดั บ 1
เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณสูงสุดแตกต่างทางสถิติ (p<0.05)
กับอาหารทดลองสูตรอื่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่
พบว่ า แบคที เ รี ย V. Harveyi สามารถผลิ ต สารย่ อ ย
สลายเม็ดเลือดทําให้ปริมาณเม็ดเลือดลดลง และเป็นไป
ได้ว่าเมื่อกุ้งได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายทําให้
เซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดในระบบไหลเวี ย นของร่ า งกายลดลง
เนื่ องจา ก เซ ลล์ เม็ ด เลื อด จ ะเ ข้ า มา ล้ อม จั บ สิ่ ง
แปลกปลอม (Lee et al., 1995) เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ Smith and Soderhall (1983) ได้รายงานว่า กุ้ง
น้ําจืด Astacus astacus มีจํานวนเม็ดเลือดรวมลดลง
เมื่อฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวสัตว์ ซึ่งผลทั้งหมด
แสดงถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม
ในตั ว กุ้ ง เนื่ อ งจากผนั ง เซลล์ ข องยี ส ต์ ป ระกอบด้ ว ย
โพลิแซคคาไรด์ อยู่ 2 ใน 3 ของผนังเซลล์ส่วนที่เหลือ
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เป็นโปรตีน ไขมัน เถ้า กลูโคซามีน และเอนไซม์ ชนิด
ของโพลิแซค-คาไรด์ที่เป็นองค์ประกอบได้แก่สารเบต้ากลูแคนและอัลฟาแมนแนน (Manners et al., 1973)
ยีสต์ (ส่าเบียร์) ชนิด S. Cerevisiae เป็นยีสต์ที่มีสาร
เบต้ากลูแคนเป็นองค์ประกอบประมาณ 29 เปอร์เซ็นต์
ของผนังเซลล์ ซึ่งสารเบต้ากลูแคนนําไปใช้ประโยชน์ใน
การกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดําได้ (มลฤดี
และคณะ, 2543)
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