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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรไบโอติกจากจุลินทรีย์อีเอ็มต่อการเจริญเติบโตและการ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อแอโรโมแนสในปลาโมง โดยทําการเลี้ยงปลาโมงที่ระดับความหนาแน่น 10 20 30
และ 40 ตัว/ลิตร ด้วยอาหารปลาสําเร็จรูปที่ผสมจุลินทรีย์อีเอ็ม 0, 100, 200, 300, 400 และ 500 มิลลิลิตร ต่อ
อาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนจุลินทรีย์อีเอ็ม ไม่มีผลต่อความ
ยาวเพิ่มเฉลี่ย ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัว ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย น้ําหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อ
ตัว น้ําหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน อัตราการแลกเนื้อและอัตราการรอดตาย (p>0.05) เมื่อพิจารณาที่ระดับความ
หนาแน่น พบว่า ปลาโมงที่เลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 20 และ 30 ตัว/ลิตร มีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย น้ําหนักตัวเพิ่ม
เฉลี่ยต่อตัว น้ําหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน สูงกว่าปลาโมงที่เลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 10 และ 40 ตัว/ลิตร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลาโมงที่เลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 30 ตัว/ลิตร มีอัตราการแลกเนื้อต่ํา
ที่สุด (p<0.05) อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของอัตราการรอดตายระหว่างการเลี้ยง
ปลาโมงที่ระดับความหนาแน่นต่าง ๆ (p>0.05) เมื่อวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila
ด้วยวิธี ELISA พบว่า ปลาโมงที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาสําเร็จรูปที่ผสมจุลินทรีย์อีเอ็ม ไม่มีการสร้างแอนติบอดีที่
จําเพาะต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila และซีรัมปลาไม่สามารถยับยั้งเชื้อดังกล่าวได้จากวิธี disc diffusion
จากการทดลองในครั้งนี้สรุปได้ว่า การใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงปลาโมงไม่มีผลต่อการ

506

KKU Science Journal Volume 44 Number 3

Research

เจริญเติบโตและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อแอโรโมแนสในการเลี้ยงปลาโมงที่มีการจัดการคุณภาพอาหารและ
น้ําที่ดี

ABSTRACT
The work aimed to study of dietary effective microorganism (EM) supplementation on
the growth and immune enhancement for prevention of Aeromonas in Pangasius bocourti
culture was divided into 24 groups at density 10, 20, 30 and 40 fishes/100 L and EM ratio 0, 100,
200, 300, 400 and 500 ml/1 kg of feed for 8 weeks. The results found that there was not effect
from EM ratio on length gain, length gain per fish, length gain per fish per day, weight gain,
weight gain per fish, average daily weight gain (ADG) food conversion ratio (FCR) and survival rate
(p>0.05). For density, the culture at density 20 and 30 fishes/100 L had significantly higher
weight gain, weight gain per fish and average daily weight gain (ADG) than density 10 and 40
fishes/100 L (p<0.05). However, there was no statically significant data of survival rate between
density (p>0.05). The results of immune analysis using ELISA against Aeromonas hydrophila
showed that Pangasius bocourti did not produce specific antibody against Aeromonas
hydrophila. The results of disc diffusion exhibited that there was no antimicrobial activity against
Aeromonas hydrophila. From the results concluded that there was no effect of dietary effective
microorganism (EM) supplementation on the growth and immune enhancement for prevention
of Aeromonas in good feed and water quality management of Pangasius bocourti culture.
คําสําคัญ: ปลาโมง จุลินทรีย์อีเอ็ม แอโรโมแนส
Keywords: Pangasius bocourti, Effective microorganism, Aeromonas

1. บทนํา
ปลาโมง (Pangasius bocourti) เป็นปลาน้ํา
จืด เศรษฐกิ จ ที่ สํา คั ญ ที่ ก รมประมงทํ า การส่ ง เสริ ม ให้
เกษตรกรเลี้ยงในกระชังตามริมฝั่งแม่น้ําโขง (รัตนสุดา,
2554) เนื่องจากเนื้อมีสีขาว มีรสชาติดี เนื้อปลาโมงแล่
(fillet) เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ (ฉัตรชัย
และคณะ, 2554) อย่างไรก็ตาม คุณภาพของเนื้อปลาที่
ได้ย่อมขึ้นกับวิธีการจัดการเพาะเลี้ยง ได้แก่ อาหารที่ใช้
เลี้ยง ความหนาแน่นของการเลี้ยง รวมถึงโรคต่าง ๆ ใน
ปลา (Thammapat et al., 2010) และเพื่อเป็นการ

เพิ่ ม ปริ ม าณผลผลิ ต ปลาโมงให้ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้อ งการของตลาด เกษตรกรผู้เ พาะเลี้ ย งปลาโมงใน
ระดับฟาร์มเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์จึงเพิ่มกําลังการผลิต
โดยขยายจํานวนการเลี้ยงต่อพื้นที่ทําให้คุณภาพของบ่อ
เลี้ยง ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาโมง ส่งผลให้ปลามี
สุข ภาพอ่อ นแอจากสภาพแวดล้อมที่ไ ม่ เหมาะสมต่ อ
การดํ า รงชี วิ ต ทํ า ให้ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตลดลง มี
ภูมิคุ้มกันต้านต่อโรคต่ํา เกิดการติดโรคได้ง่าย ส่งผลให้
คุณภาพเนื้อไม่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยแบคทีเรียที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคที่ สํ า คั ญ ในปลา คื อ Aeromonas
hydrophila จะทําให้ปลาว่ายน้ําผิดปกติ ไม่กินอาหาร

งานวิจัย
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ครีบกร่อน มีบาดแผลเป็นหลุมลึก ท้องบวม (ชนกันต์,
2544) สําหรับการป้องกันและกําจัดโรคที่เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรียในปลามักใช้สารเคมี เช่น ฟอร์มาลีน มาลา
ไคต์กรีน ไตรคลอร์ฟอน เมทธิลีนบลู เป็นต้น หรือยา
ปฏิชีวนะ เช่น เอนโรฟล็อคซาซิน, ออกซีเตตราซัยคลิน
เตตรามัยซิน เป็นต้น แต่มักจะเป็นการรักษาเมื่อสังเกต
พบอาการของโรคแล้ว ทําให้รักษาได้ไม่ทันการณ์และ
ได้ผลไม่ดีนัก (สันต์, 2553) ทําให้ต้องใช้สารเคมีหรือยา
ปฏิชีวนะจํานวนมากขึ้น นําไปสู่การตกค้างของสารเคมี
ในเนื้อปลาและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดื้อยาของเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรค ในปัจจุบันการกระตุ้นภูมิคุ้มกันปลา
เศรษฐกิจให้ต้านต่อโรคเป็นวิธีที่นิยมและมีผู้สนใจศึกษา
เพิ่มขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าพบรายงานเกี่ยวกับการ
ใช้ โ ปรไบโอติ ก เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตและกระตุ้ น
ภู มิ คุ้ ม กั น ในปลาเทราต์ ส ายรุ้ ง (Oncorhynchus
mykiss), ปลากะรังจุดส้ม (Epinephelus coioides)
และปลาแฮลิบัตญี่ปุ่น (Paralichthys olivaceus)
(Nikoskelainen et al., 2003; Sun et al., 2010;
Heo et al., 2013) พบว่า โปรไบโอติกมีช่วยเสริมการ
เจริญ เติบโตของปลาที่เลี้ยงในความหนาแน่นสูงและ
กระตุ้ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ของปลาต้ า นต่ อ จากเชื้ อ
แบคทีเรียได้ อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าการใช้โปรไบโอ
ติกไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและกระตุ้นภูมิคุ้มกันใน
ปลาที่เลี้ยงในสภาวะที่มีการจัดการคุณภาพอาหารและ
น้ําที่ดี (รัตนสุดา 2554; Abraham et al. 2008;
Addo 2013) งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาผลของการเลี้ยง
ปลาโมงด้ ว ยการใช้ จุ ลิ น ทรี ย์ อี เ อ็ ม
(Effective
Microorganism) ซึ่งเกษตรกรมีการใช้ในการปรับ
สภาพน้ํ า ในบ่ อ เลี้ ย งตามภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น โปร
ไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ต้านต่อเชื้อแอโรโมแนส เพื่อเป็นข้อมูลในการเลี้ยงปลา
เชิงเกษตรอินทรีย์ต่อไป
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2.วิธีดําเนินงานวิจัย
2.1 การเตรียมปลาโมง
ทําการเลี้ยงปลาโมง ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย
8.3±0.6 เซนติ เ มตร และน้ํ า หนั ก เริ่ ม ต้ น เฉลี่ ย
7.57±0.97 กรัม จํานวน 10, 20, 30 และ 40 ตัว/100
ลิตร ในตู้กระจกสําหรับเลี้ยงปลา ทําการปรับอาหาร
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนให้อาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม
ในอาหารอัตราส่วนจุลินทรีย์อีเอ็ม 0, 100, 200, 300
400 และ 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร ต่ อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป 1
กิโลกรัม ตามลําดับ ให้อาหาร 5% ของน้ําหนักตัว วัน
ละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เปลี่ยนถ่ายน้ําสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.2 การเตรียมอาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม
เตรียมเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็มขยาย โดยชั่งน้ําตาล
ทรายแดงมา 20 กรัม ละลายในน้ํา 2 ลิตร เติมหัวเชื้อ
EM (บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จํากัด) 200 มิลลิลิตร เก็บไว้
7 วัน มีความเข้มข้น 4.35x108 cfu/ml แล้วนํามาผสม
ด้วยวิธีการคลุกกับอาหารปลาสํา เร็จรูปในอัตราส่วน
จุลินทรีย์อีเอ็ม 0, 100, 200, 300, 400 และ 500
มิลลิลิตร ต่ออาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม
2.3 การศึกษาผลของอาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็มต่อ
การเจริญเติบโตของปลาโมง
ทําการเลี้ยงปลาโมงด้วยอาหารเสริมจุลินทรีย์
อีเอ็ม เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทําการเก็บข้อมูลความยาว
เฉลี่ ย น้ํ า หนั ก ตั ว เฉลี่ ย น้ํ า หนั ก อาหารที่ ป ลากิ น ทุ ก
สั ป ดาห์ นํ า มาคํ า นวณหาความยาวเพิ่ ม ต่ อ ตั ว เฉลี่ ย
น้ําหนักเพิ่มต่อตัวเฉลี่ย ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน
น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน (average daily weight
gain, ADG) อัตราการแลกเนื้อ (food conversion
ratio, FCR) อัตราการรอดตาย (survival rate) และ
คุณภาพน้ําได้แก่ อุณหภูมิน้ํา pH ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ํา (DO) ปริมาณแอมโมเนีย (NH3) ปริมาณไน
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ไตรท์ (NO2) จากนั้นนําค่าที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย
วิธี One Way ANOVA
2.4 การเก็บตัวอย่างซีรัมปลาโมง
เก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดปลาโมงจากเส้ น เลื อ ด
บริเวณโคนหางในสัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8 เก็บเลือดที่ได้
ใน microtube ทิ้งไว้ข้ามคืน แล้วนํามาปั่นเหวี่ยงที่
10,000 rpm 4C เป็นเวลา 10 นาที เก็บซีรัมที่ได้ไว้
ใน microtube แล้วนําไปหาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี
Bradford
2.5 การวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อ Aeromonas
hydrophila ด้วยวิธี วิธี Enzyme Linked
Immuno-sorbent Assay (ELISA)
ทําการเคลือบ 96-well plate ด้วยเชื้อ
Aeromonas hydrophila ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการ
ทําให้เซลล์แตกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง จํานวน 1 μg
ใน carbonate buffer, pH 9.5 ปริมาตร 50 μl ต่อ
หลุม จากนั้นนําไปบ่มที่ 4C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ล้าง
plate ด้วย TBST buffer (Tris-buffered saline
wtih Tween 20) 3 ครั้ง จากนั้นบ่มด้วย blocking
solution หลุมละ 100 ไมโครลิตร ที่ 37C เป็นเวลา
1 ชั่วโมง แล้วบ่มกับซีรัมปลาโมงที่ค่าการเจือจาง 1:10,
1:100 และ 1:1,000 หลุมละ 50 μl ที่ 37C เป็นเวลา
1 ชั่วโมง ล้าง plate ด้วย TBST buffer 3 ครั้งจากนั้น
บ่ ม ด้ ว ยซี รั ม หนู ถี บ จั ก รที่ ผ่ า นการกระตุ้ น ให้ ผ ลิ ต
แอนติบอดีต่อซีรัมปลาโมง ที่ค่าการเจือจาง 1:10,000
หลุมละ 50 ไมโครลิตร ที่ 37C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ล้างด้วย TBST buffer 3 ครั้ง นํามาบ่ม กับ
conjugated anti-mouse IgG linked with alkaline
phosphatase ที่ค่าการเจือจาง 1:5,000 หลุมละ 50
μl ที่อุณหภูมิ 37C เป็นเวลา 1 ชั่วโมงล้างด้วย
สารละลาย TBST buffer 3 ครั้ง และ TBS buffer 3
ครั้ง เติมสารละลาย 1 mg/ml p-Nitrophenyl
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phosphate ซึ่งเป็นซับสเตรต หลุมละ 100 μl ที่
25C จนกระทั่งเห็นสีชัดเจน นําไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ 405 นาโนเมตร ทําการทดลอง 3 ซ้ํา โดยใช้ซีรัม
หนูถีบจักรที่ผ่านการกระตุ้นให้ผลิตแอนติบอดีต่อซีรัม
ปลาโมงเป็น positive control และ preimmunized
serum เป็น negative control
2.6 การหาความสามารถของซี รั ม ปลาโมงในการ
ยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila ด้วยวิธี disc
diffusion
ทําการเลี้ยงเชื้อ Aeromonas hydrophila
ในอาหาร nutrient broth ที่ 37C เป็นเวลา 24
ชั่วโมง ในตู้บ่มเชื้อ จากนั้นนําเชื้อมาเจือจางให้ได้ความ
เข้มข้น 1x108 cfu/ml ดูด suspension ของเชื้อมา
เลี้ยงต่อในอาหาร nutrient agar ด้วยวิธี spread
plate แล้ววางกระดาษกรองปลอดเชื้อ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 mm ที่ผ่านการจุ่ มใน 0.5
mg/ml
oxytetracycline, น้ํากลั่นปลอดเชื้อหรือซีรัมปลาลง
บนผิวหน้า ของอาหาร นํา จานเพาะเลี้ยงเชื้อ ไปบ่ม ที่
37C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในตู้บ่มเชื้อ แล้วอ่านผลการ
ยั บ ยั้ ง เชื้ อ โดยวั ด เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของ inhibition
zone

3. ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของการเลี้ยงปลาโมงด้วย
อาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็ ม
ในอาหารอัตราส่วน
จุลินทรีย์อีเอ็ม 0, 100, 200, 300, 400 และ 500
มิลลิลิตร ต่ออาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม ที่ระดับความ
หนาแน่น 10, 20, 30 และ 40 ตัว/100 ลิตร ได้ผลการ
ทดลองแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ปลาโมงที่เลี้ยงด้วย
อาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม 400 มิลลิลิตร ต่ออาหาร
สําเร็จรูป 1 กิโลกรัม ที่ระดับความหนาแน่น 30 ตัว/
100 ลิตร มีความยาวสุดท้ายมากที่สุด คือ 18.8±0.6

งานวิจัย
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เซนติเมตร (p>0.05) (ตารางที่ 1) ส่วนปลาโมงที่เลี้ยง
ด้วยอาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม 400 มิลลิลิตร ต่อ
อาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม ที่ระดับความหนาแน่น 40
ตารางที่ 1

ระดับความ
หนาแน่น
(fish/100 L)
10

20

30

40
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ตั ว /100 ลิ ต ร มี ค วามยาวสุ ด ท้ า ยน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
14.6±3.5 เซนติเมตร (p>0.05) (ตารางที่ 1)

ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวและความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อ
ตัวต่อวันของปลาโมงที่เลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 10, 20, 30 และ 40 ตัว/100 ลิตร ด้วยอาหาร
เสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม 0, 100, 200, 300, 400 และ 500 มิลลิลิตร ต่ออาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม
หลังการเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์
อัตราส่วนจุลนิ ทรีย์
อีเอ็ม
(ml:feed 1 kg)
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500

ความยาวเริ่มต้น
เฉลี่ย
(cm)
8.6±0.0
8.1±0.8
8.8±0.4
7.9±0.2
8.3±0.1
8.5±0.0
8.2±1.2
8.2±0.9
8.3±0.4
8.4±0.5
8.7±0.2
8.1±0.8
8.2±0.2
8.5±1.3
8.5±0.2
8.7±0.3
9.8±1.0
8.8±1.1
7.8±0.4
8.9±1.2
8.6±0.1
8.7 ±1.0
8.6±0.4
8.4±0.2

ความยาวสุดท้าย
เฉลี่ย
(cm)
15.9±0.2
14.9±0.1
16.6±0.9
15.1±1.3
15.1±0.0
17.3±0.3
18.2±0.9
18.6±0.8
17.6±0.1
17.1±0.4
16.9±1.6
16.1±1.3
16.1±0.4
16.2±1.7
16.8±0.1
17.2±0.2
18.8±0.6
18.3±1.3
15.0±2.4
16.4±0.9
15.3±3.1
14.6±4.1
14.6±3.5
16.2±4.0

ความยาวเพิ่ม
เฉลี่ยต่อตัว
(cm/fish)
7.3±0.2
6.8±0.7
7.8±0.5
7.2±1.1
6.9±0.1
8.8±0.3
10.0±2.1
10.5±0.1
9.3±0.3
8.7±0.8
8.2±1.8
8.0±2.1
7.9±0.6
7.8±3.0
8.3±0.1
8.5±0.1
9.0±1.6
9.6±0.2
7.2±2.8
7.5±2.1
6.8±3.1
5.9±5.1
6.0±3.9
7.8±4.2

ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อ
ตัวต่อวัน
(cm/fish/day)
0.10±0.00
0.10±0.01
0.11±0.01
0.10±0.02
0.10±0.00
0.13±0.00
0.14±0.03
0.15±0.00
0.13±0.00
0.12±0.01
0.12±0.03
0.11±0.03
0.11±0.01
0.11±0.04
0.12±0.00
0.12±0.00
0.13±0.02
0.14±0.00
0.11±0.03
0.11±0.02
0.10±0.04
0.09±0.07
0.09±0.05
0.12±0.05
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สําหรับ น้ําหนักสุดท้า ย ปลาโมงที่เลี้ย งด้วย
อาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม 500 มิลลิลิตร ต่ออาหาร
สําเร็จรูป 1 กิโลกรัม ที่ระดับความหนาแน่น 30 ตัว/
100 ลิ ตร มี น้ํ า หนั ก สุ ด ท้ า ยมากที่ สุด ส่ ว นปลาโมงที่
เลี้ยงด้วยอาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม 0 มิลลิลิตร ต่อ
อาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม ที่ระดับความหนาแน่น 40
ตั ว /100 ลิ ต ร มี น้ํ า หนั ก สุ ด ท้ า ยน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
59.76±10.13 และ 28.39±3.15 กรั ม ตามลํ า ดั บ
(p>0.05) ปลาโมงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมจุลินทรีย์อี
เอ็ม 100 มิลลิลิตร ต่ออาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม ที่
ระดับความหนาแน่น 20 ตัว/100 ลิตร มีความยาวเพิ่ม
เฉลี่ยต่อตัวและความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวต่อวันมากที่สุด
คือ 10.5±0.1 และ 0.15±0.00 เซนติเมตร ตามลําดับ
(p>0.05) แต่ปลาโมงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมจุลินทรีย์อี
เอ็ม 300 และ 400 มิลลิลิตร ต่ออาหารสําเร็จรูป
ตารางที่ 2

ระดับความ
หนาแน่น
(fish/100 L)
10

20
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1 กิโลกรัม ที่ระดับความหนาแน่น 40 ตัว/100 ลิตร มี
ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวและความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัว
ต่ อ วั น น้ อ ยที่ สุ ด คื อ 5.9±5.1 และ 0.09±0.05
เซนติเมตร ตามลําดับ (p>0.05) ปลาโมงที่เลี้ยงด้วย
อาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม 0 และ 100 มิลลิลิตร ต่อ
อาหารสํา เร็ จ รูป 1 กิโ ลกรั ม ที่ ร ะดับ ความหนาแน่ น
20 ตั ว /100 ลิ ต ร มี น้ํ า หนั ก ตั ว เพิ่ ม เฉลี่ ย ต่ อ ตั ว และ
น้ํ า หนั ก ตั ว เพิ่ ม เฉลี่ ย ต่ อ ตั ว ต่ อ วั น มากที่ สุ ด คื อ
52.62±8.36 และ 0.75±0.12 กรัม ตามลําดับ (p>
0.05) (ตารางที่ 2) ปลาโมงที่ เ ลี้ ย งด้ ว ยอาหารเสริ ม
จุลิน ทรีย์อีเอ็ม
0 มิลลิลิตร ต่ออาหารสํา เร็จ รูป
1 กิโลกรัม ที่ระดับความหนาแน่น 40 ตัว/100 ลิตร มี
น้ําหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวและน้ําหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อ
ตัวต่อวันน้อยที่สุด คือ 21.31±2.47 และ 0.32±0.01
กรัม ตามลําดับ (p>0.05) (ตารางที่ 2)

น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวและน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน
ของปลาโมงที่เลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 10, 20, 30 และ 40 ตัว/100 ลิตร ด้วยอาหารเสริม
จุลินทรีย์อีเอ็ม 0, 100, 200, 300, 400 และ 500 มิลลิลิตร ต่ออาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม หลัง
การเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์
อัตราส่วนจุลนิ ทรีย์
อีเอ็ม
(ml:feed 1 kg)
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500

น้ําหนักเริ่มต้น
เฉลี่ย
(g)
7.13±0.05
6.97±0.24
7.91±0.78
7.03±0.17
7.09±0.14
7.77±0.40
6.07±1.34
6.80±0.53
6.96±1.15
7.19±0.28
7.27±0.21
6.82±0.94

น้ําหนักสุดท้าย
เฉลี่ย
(g)
37.43±3.63
33.95±0.30
36.32±1.50
37.27±5.56
34.58±2.89
50.30±3.39
58.69±7.02
58.19±1.81
59.46±1.95
52.58±3.56
53.01±0.76
50.56±9.14

น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย
ต่อตัว
(g/fish)
30.29±3.68
26.98±0.54
28.41±2.28
30.24±5.73
27.49±3.03
42.54±3.80
52.62±8.36
51.40±2.34
52.50±3.09
45.40±3.83
45.74±0.96
43.74±10.08

น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย
ต่อตัวต่อวัน
(g/fish/day)
0.43±0.05
0.39±0.01
0.41±0.03
0.43±0.08
0.39±0.04
0.61±0.05
0.75±0.12
0.73±0.03
0.75±0.04
0.65±0.05
0.65±0.01
0.62±0.14

งานวิจัย
ตารางที่ 2

ระดับความ
หนาแน่น
(fish/100 L)
30

40
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น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวและน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน
ของปลาโมงที่เลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 10, 20, 30 และ 40 ตัว/100 ลิตร ด้วยอาหารเสริม
จุลินทรีย์อีเอ็ม 0, 100, 200, 300, 400 และ 500 มิลลิลิตร ต่ออาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม หลัง
การเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ (ต่อ)
อัตราส่วนจุลนิ ทรีย์
อีเอ็ม
(ml:feed 1 kg)
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500

น้ําหนักเริ่มต้น
เฉลี่ย
(g)
7.56±0.48
7.53±0.99
7.03±0.92
8.67±0.43
9.20±0.34
7.15±0.05
7.08±0.68
9.95±1.49
8.02±0.37
8.29±0.44
8.36±0.24
7.92±0.26

สํ า หรั บ น้ํ า หนั ก อาหารที่ ป ลากิ น ปลาโมงที่
เลี้ยงด้วยอาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม 500 มิลลิลิตร ต่อ
อาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม ที่ระดับความหนาแน่น 40
ตัว/100 ลิตร มีน้ําหนักอาหารที่ปลากินมากที่สุด ส่วน
ปลาโมงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม 300
มิลลิลิตร ต่ออาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม ที่ระดับความ
หนาแน่น 10 ตัว/100 ลิตร มีน้ําหนักอาหารที่ปลากิน
น้ อ ย ที่ สุ ด คื อ 2 8 8 0 . 9 8 ± 1 0 4 8 . 6 7 แ ล ะ
533.58±351.20 กรัม ตามลําดับ (p>0.05) (ตารางที่
3) สําหรับอัตราการแลกเนื้อ ปลาโมงที่เลี้ยงด้วยอาหาร
เสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม 500 มิลลิลิตร ต่ออาหารสําเร็จรูป

น้ําหนักสุดท้าย
เฉลี่ย
(g)
41.01±7.78
38.56±6.43
50.23±1.35
49.09±3.79
59.60±18.52
59.76±10.13
28.39±3.15
42.72±7.02
33.98±6.26
32.03±15.14
32.61±9.63
42.74±6.88

น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย
ต่อตัว
(g/fish)
33.45±7.29
31.03±7.42
43.20±0.42
40.42±4.21
50.41±18.86
52.61±10.18
21.31±2.47
32.77±5.54
25.96±6.62
23.74±15.58
24.25±9.88
34.82±6.62

น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย
ต่อตัวต่อวัน
(g/fish/day)
0.50±0.07
0.46±0.08
0.65±0.05
0.61±0.02
0.77±0.34
0.79±0.09
0.32±0.01
0.50±0.12
0.39±0.07
0.35±0.21
0.36±0.12
0.52±0.06

1 กิโลกรัม ที่ระดับความหนาแน่น 30 ตัว/100 ลิตร มี
อัตราการแลกเนื้อต่ําที่สุด คือ 1.47±0.15 (p>0.05)
(ตารางที่ 3) ส่วนปลาโมงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริม
จุลินทรีย์อีเอ็ม 300 มิลลิลิตร ต่ออาหารสําเร็จรูป
1 กิโลกรัม ที่ระดับความหนาแน่น 40 ตัว/100 ลิตร มี
อัตราการแลกเนื้อสูงที่สุด คือ 3.32±1.24 (p>0.05)
(ตารางที่ 3) ส่วนอัตราการรอดตาย ปลาโมงที่เลี้ยงด้วย
อาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม 300 มิลลิลิตร ต่ออาหาร
สําเร็จรูป 1 กิโลกรัม ที่ระดับความหนาแน่น 10 ตัว/
100 ลิ ต ร มี อั ต ราการรอดตายต่ํ า ที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ
75.00±35.36 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 น้ําหนักอาหารที่ปลากิน อัตราการแลกเนื้อและอัตราการรอดตายของปลาโมงที่เลี้ยงที่ระดับความ
หนาแน่น 10, 20, 30 และ 40 ตัว/100 ลิตร ด้วยอาหารเสริมจุลินทรีย์อีเอ็ม 0, 100, 200, 300, 400 และ 500
มิลลิลิตร ต่ออาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม หลังการเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์
ระดับความหนาแน่น
(fish/100 L)
10

20

30

40

อัตราส่วนจุลนิ ทรียอ์ ีเอ็ม
(ml:feed 1 kg)
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500

น้ําหนักอาหารที่ปลากิน
(g)
630.92±79.41
605.00±90.40
662.93±78.17
533.58±351.20
603.83±152.02
877.46±45.15
2085.30±173.29
1983.96±193.06
2203.62±71.25
1616.44±549.17
1539.49±595.59
1572.49±651.12
2109.67±769.55
2006.90±600.31
2211.98±685.82
2299.21±777.76
2527.07±305.02
2247.19±557.32
2223.68±406.59
2719.84±486.08
2356.57±933.59
2693.94±867.12
2643.80±655.09
2880.98±1048.67

เมื่ อ วิ เ คราะห์ ภู มิ คุ้ ม กั น ต้ า นต่ อ เชื้ อ แอโร
โมแนส จากซีรัมปลาโมงที่เก็บตัวอย่าง ในสัปดาห์ที่ 4,
6 และ 8 ด้วยวิธี ELISA พบว่า ปลาโมงที่เลี้ยงด้วย
อาหารปลาสําเร็จรูปที่ผสมจุลินทรีย์ EM ที่อัตราส่วน
ต่ า ง ๆ ไม่ มี ก ารสร้ า งแอนติ บ อดี ที่ จํ า เพาะต่ อ เชื้ อ
Aeromonas hydrophila โดยไม่พบอันตรกิริยา

อัตราการแลกเนื้อ
2.21±0.38
2.49±0.32
2.35±0.46
2.23±0.07
2.29±0.16
2.31±0.32
1.99±0.15
1.98±0.03
2.16±0.12
1.94±0.35
1.83±0.40
1.95±0.07
2.11±0.37
2.14±0.13
1.71±0.55
1.87±0.45
1.88±0.95
1.47±0.15
2.63±0.22
2.14±0.73
2.89±0.61
3.32±1.24
2.89±0.37
2.03±0.37

อัตราการรอดตาย
(ร้อยละ)
95.00±7.07
90.00±0.00
100.00±0.00
75.00±35.36
95.00±7.07
90.00±0.00
100.00±0.00
97.50±3.54
97.50±3.54
90.00±7.07
90.00±14.14
90.00±14.14
98.33±2.36
100.00±0.00
100.00±0.00
100.00±0.00
98.33±2.36
96.67±4.71
98.75±1.77
100.00±0.00
80.00±28.28
97.50±0.00
97.50±35.4
100.00±0.00

ระหว่างแอนติบอดีในซีรัมปลาโมงกับเชื้อแม้ที่ค่าการ
เจือจางของซีรัม 1:10 ก็ตาม (ตารางที่ 4) และจากการ
ทดสอบความสามารถของการยับยั้งเชื้อ Aeromonas
hydrophila ของซีรัมปลาโมงที่เก็บตัวอย่าง ในสัปดาห์
ที่ 4, 6 และ 8 ด้วยวิธี disc diffusion พบว่า 0.5
mg/ml oxytetracycline มีค่าขนาดของวงใสเฉลี่ย

งานวิจัย
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22.9±2.6 มิ ล ลิ เ มตร สํ า หรั บ ซี รั ม ปลาโมงที่ มี ค วาม
เข้มข้นของโปรตีน 63 μg/μl ก่อนและหลังเลี้ยงด้วย
อาหารเสริมจุลินทรีย์ EM ไม่มีความสามารถในการ
ยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila
สํ า หรั บ ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ํ า ได้ แ ก่
อุณหภูมิน้ํา ค่า pH ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนไตรท์ พบว่า คุณภาพน้ํา
ที่ใช้ในการปลาโมงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมจุลินทรีย์อี
เอ็ม ในอาหารอัตราส่วนจุลินทรีย์อีเอ็ม 0, 100, 200,
300, 400 และ 500 มิลลิลิตร ต่ออาหารสําเร็จรูป 1
กิโลกรัม ที่ระดับความหนาแน่น 10, 20, 30 และ 40
ตัว/100 ลิตร มี อุณหภูมิในน้ําเฉลี่ย 30.0±1.5C ค่า
ตารางที่ 4
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pH เฉลี่ย 7.7±0.5 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเฉลี่ย
7.6±1.1 mg/L ปริมาณแอมโมเนียเฉลี่ย 0.1±0.1
mg/L และปริมาณไนไตรท์เฉลี่ย 0.1±0.1 mg/L จะ
เห็ น ได้ ว่ า ค่ า คุ ณ ภาพน้ํ า ที่ ใ ช้ ใ นการเลี้ ย งปลาโมงทุ ก
ระดับความหนาแน่นและทุกอัตราส่วนจุลินทรีย์อีเอ็ม มี
ความเหมาะสมสํ า หรั บ การดํ า รงชี วิ ต ของสั ต ว์ น้ํ า
(สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด, 2530) และเหมาะ
สําหรับการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจื ด
(ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
2550)

ผลการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila ของซีรัมปลาโมงในสัปดาห์ที่ 4, 6
และ 8 ด้วยวิธี Enzyme Linked Immuno-sorbent Assay (ELISA)

ระดับความหนาแน่น อัตราส่วนจุลนิ ทรียอ์ ีเอ็ม
(fish/100 L)
(ml:feed 1 kg)
positive control
preimmunized serum
10
0

100

200

300

400

ค่าการเจือ
จาง
1:10000
1:10
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000

ค่าการดูดกลืนแสงที่ 405 นาโนเมตร
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 8
0.260±0.018
0.257±0.027
0.246±0.007
0.013±0.006
0.015±0.010
0.008±0.007
0.011±0.018
0.014±0.025
0.006±0.018
0.010±0.007
0.016±0.018
0.014±0.016
0.010±0.016
0.010±0.014
0.002±0.009
0.009±0.014
0.020±0.034
0.026±0.025
0.003±0.015
0.011±0.032
0.000±0.006
0.005±0.025
0.000±0.010
0.009±0.044
0.016±0.017
0.024±0.033
0.004±0.011
0.016±0.018
0.010±0.020
0.001±0.012
0.010±0.015
0.010±0.018
0.003±0.019
0.017±0.025
0.001±0.015
0.022±0.023
0.012±0.006
0.001±0.006
0.003±0.022
0.009±0.019
0.001±0.007
0.006±0.011
0.009±0.018
0.006±0.019
0.019±0.022
0.010±0.037
0.001±0.004
0.018±0.020
0.007±0.003
0.003±0.021
0.004±0.021
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ตารางที่ 4

ผลการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila ของซีรัมปลาโมงในสัปดาห์ที่ 4, 6
และ 8 ด้วยวิธี Enzyme Linked Immuno-sorbent Assay (ELISA) (ต่อ)

ระดับความหนาแน่น
(fish/100 L)

อัตราส่วนจุลนิ ทรียอ์ ีเอ็ม
(ml:feed 1 kg)
500

20

0

100

200

300

400

500

30

Research

0

100

200

ค่าการเจือ
จาง
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000

ค่าการดูดกลืนแสงที่ 405 นาโนเมตร
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 8
0.012±0.027
0.011±0.012
0.018±0.020
0.013±0.013
0.010±0.019
0.002±0.024
0.017±0.016
0.000±0.020
0.002±0.016
0.009±0.020
0.012±0.017
0.010±0.003
0.029±0.026
0.011±0.001
0.006±0.006
0.014±0.025
0.004±0.008
0.001±0.006
0.014±0.010
0.003±0.009
0.006±0.004
0.015±0.006
0.005±0.008
0.005±0.005
0.003±0.006
0.015±0.011
0.001±0.001
0.002±0.003
0.011±0.019
0.009±0.003
0.009±0.025
0.006±0.005
0.001±0.010
0.003±0.011
0.005±0.006
0.013±0.002
0.009±0.021
0.010±0.011
0.013±0.002
0.006±0.011
0.008±0.002
0.005±0.006
0.005±0.029
0.001±0.001
0.003±0.004
0.001±0.014
0.013±0.002
0.003±0.002
0.002±0.005
0.003±0.005
0.002±0.004
0.002±0.012
0.005±0.004
0.003±0.005
0.005±0.032
0.010±0.004
0.009±0.008
0.007±0.004
0.001±0.005
0.010±0.003
0.007±0.009
0.001±0.004
0.003±0.001
0.007±0.005
0.017±0.032
0.007±0.016
0.005±0.008
0.011±0.030
0.001±0.009
0.006±0.004
0.012±0.027
0.001±0.002
0.008±0.002
0.019±0.029
0.001±0.003
0.010±0.001
0.016±0.031
0.002±0.003
0.003±0.003
0.012±0.029
0.009±0.011
0.009±0.004
0.014±0.031
0.005±0.019
0.003±0.003
0.015±0.019
0.000±0.005
0.004±0.005
0.013±0.032
0.002±0.003
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ผลการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila ของซีรัมปลาโมงในสัปดาห์ที่ 4, 6
และ 8 ด้วยวิธี Enzyme Linked Immuno-sorbent Assay (ELISA) (ต่อ)

ระดับความหนาแน่น
(fish/100 L)
30

อัตราส่วนจุลนิ ทรียอ์ ีเอ็ม
(ml:feed 1 kg)
300

400

500

40
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0

100

200

300

400

500

ค่าการเจือ
จาง
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000
1:10
1:100
1:1000

4. สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาผลของโปรไบโอติ ก จาก
จุลินทรีย์อีเอ็ม ต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงและการ
กระตุ้น ภู มิคุ้ ม กัน ต้ า นต่ อ เชื้ อ แอโรโมแนสในปลาโมง

ค่าการดูดกลืนแสงที่ 405 นาโนเมตร
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 8
0.011±0.001
0.030±0.021
0.004±0.011
0.005±0.005
0.014±0.029
0.002±0.002
0.003±0.005
0.013±0.026
0.001±0.002
0.011±0.002
0.025±0.035
0.007±0.002
0.000±0.003
0.008±0.028
0.002±0.002
0.003±0.008
0.014±0.029
0.000±0.004
0.005±0.008
0.014±0.025
0.004±0.004
0.003±0.003
0.018±0.032
0.004±0.005
0.003±0.005
0.004±0.027
0.001±0.005
0.004±0.002
0.001±0.001
0.006±0.015
0.001±0.004
0.001±0.004
0.009±0.013
0.002±0.006
0.002±0.005
0.004±0.015
0.007±0.008
0.017±0.005
0.015±0.007
0.006±0.006
0.005±0.004
0.009±0.008
0.000±0.004
0.006±0.009
0.003±0.014
0.013±0.005
0.002±0.017
0.023±0.004
0.006±0.001
0.003±0.006
0.016±0.006
0.006±0.002
0.002±0.011
0.013±0.011
0.011±0.007
0.011±0.002
0.015±0.013
0.007±0.004
0.002±0.004
0.016±0.007
0.005±0.008
0.005±0.006
0.007±0.016
0.013±0.008
0.015±0.007
0.017±0.004
0.001±0.009
0.003±0.007
0.016±0.005
0.003±0.005
0.002±0.005
0.009±0.011
0.012±0.004
0.014±0.002
0.015±0.015
0.009±0.011
0.002±0.005
0.011±0.010
0.004±0.003
0.006±0.009
0.008±0.007

พบว่า อัตราส่วนจุลินทรีย์อีเอ็มที่ผสมในอาหารไม่มีผล
ต่อความยาวเพิ่มเฉลี่ย ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัว ความ
ยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย น้ําหนักตัว
เพิ่มเฉลี่ยต่อตัว น้ําหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน อัตรา
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การแลกเนื้อและอัตราการรอดตาย (p>0.05) ผลที่ได้
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ รั ต นสุ ด า (2554),
Abraham et al. (2008) และ Addo (2013) ซึ่งพบว่า
การใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม เป็นโปรไบโอติกไม่มีผลต่ออัตรา
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาโมงหาก
มีกระบวนการจัดการอาหารที่ดี อย่างไรก็ตามผลที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้ต่างจาก Sun et al. (2010) และ
Heo et al. (2013) เนื่องมาจากปลาที่ศึกษาเป็นปลา
คนละชนิ ด ดั ง นั้ น จึ ง มี พ ฤติ ก รรมการกิ น อาหารที่
แตกต่ า งกั น และประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ อ าหารที่
แตกต่างกัน (Gohila et al., 2013) นอกจากนี้ใน
การศึ ก ษาครั้ง นี้ยั ง ใช้ จุ ลิน ทรี ย์ อีเ อ็ มซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
(photosynthetic bacteria) กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรด
แลคติก (lactic acid bacteria) กลุ่มจุลินทรีย์ตรึง
ไนโตรเจน (nitrogen fixing bacteria) กลุ่มจุลินทรีย์
จําพวกแอคทิโนมัยซีทส์ (actinomycetes) และยีส ต์
(yeast) ไม่ได้มีการแยกเชื้อเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์พวก
สร้างกรดแลกติก (Lactic acids) เช่น Lactobacillus
เป็นต้น ที่จัดเป็น จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
เป็นโปรไบโอติก (Son et al., 2009; Essa et al.,
2010) เมื่อพิจารณาที่ระดับความหนาแน่น พบว่า ปลา
โมงที่เลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 20 และ 30 ตัว/ลิตร
มีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย น้ําหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัว น้ําหนัก
ตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน สูงกว่าปลาโมงที่เลี้ยงที่ระดับ
ความหนาแน่น 10 และ 40 ตัว/ลิตร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากเป็นความหนาแน่นน้อย
หรือมากเกินไปในการเลี้ยงปลาส่งผลต่อการกินอาหาร
ของปลา โดยปลาโมงที่เลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 30
ตัว/ลิตร มีอัตราการแลกเนื้อต่ําที่สุด (p<0.05) อย่างไร
ก็ตามไม่พบความแตกต่างทางสถิติของอัตราการรอด
ตายระหว่างการเลี้ยงปลาโมงที่ระดับความหนาแน่น
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ต่าง ๆ (p>0.05) สําหรับคุณภาพน้ําพบว่า คุณภาพน้ํา
ในแต่ ล ะกลุ่ ม ทดลองอยู่ ใ นช่ ว งที่ เ หมาะสมกั บ การ
ดํารงชีวิตของปลา เมื่อวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อ
Aeromonas hydrophila พบว่า ปลาโมงที่เลี้ยงด้วย
อาหารปลาสําเร็จรูปที่ผสมจุลินทรีย์ EM ที่อัตราส่วน
ต่าง ๆ ไม่มีการสร้างแอนติบอดีที่จําเพาะต่อเชื้อและไม่
สามารถยับยั้งเชื้อดังกล่าวได้ จากการทดลองในครั้งนี้
สรุปได้ว่า การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มเป็นโปรไบโอติกในการ
เลี้ยงปลาโมงไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อแอโรโมแนสในการเลี้ยงปลาโมงที่
มีการจัดการคุณภาพอาหารและน้ําที่ดี
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บริ ห ารโครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2557

เอกสารอ้างอิง
ฉัตรชัย ปรีชา, ทวนทอง จุฑาเกตุและธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี.
( 2554) . ชี ว วิ ทยาการสื บ พั น ธุ์ ข อ ง ป ล า เ ผ า ะ
(Pangasius bocourti Sauvage, 1880) ในแม่น้ํา
โขงบริเวณจังหวัดหนองคาย. วารสารวิจัยเทคโนโลยี
การประมง 5(1): 1–12.
ชนกันต์ จิตมนัส. (2544). ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนเพื่อป้องกันโรค
ปลา. วารสารการประมง 54: 515–519.
รัตนสุดา ไชยเชษฐ์. (2554). การใช้อีเอ็มเป็นโปรไบโอติกใน
อาหารปลาโมง. วารสารวิจัย มข. 16(2): 136-144.
ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง
กําหนดมาตรฐานควบคุ มการระบายน้ํ าทิ้ง จากบ่ อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด. ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.
2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอน
พิเศษ 21ง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2551.
สันต์ นาตะสุวรรณ. (2553). คู่มือปลาน้ําจืด. เพ็ท–แพล้น พับลิช
ชิ่ง. กรุงเทพฯ. หน้า 355-371.

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 44 เล่มที่ 3

สํานักวิจั ยและพัฒนาประมงน้ําจื ด . (2530). เอกสารวิ ช าการ
ฉบั บ ที่ 75/2530 เรื่อ ง เกณฑ์ คุ ณ ภาพน้ํ า เพื่ อการ
คุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ําจืด. กรมประมง.
Abraham, T.J., Mondal, S. and Babu, C.S. (2008). Effect
of commercial aquaculturev probiotic and
fish gut antagonistic bacterial flora on the
growth and disease resistance of ornamental
fishes Carassius auratus and Xiphophorus
helleri. EU J Fish Aqua Sci. 25(1): 27–30.
Addo, S. (2013). Effects of pre- and probiotics on pond
production,
growth
and
disease
susceptibility of channel catfish Ictalurus
punctatus and nile tilapia Oreochromis
niloticus. Doctor of Philosophy. Auburn
University. United States. 162 pages.
Essa, M.A., El- Serafy, S.S., El-Ezabi, M.M., Daboor, S.M.,
Esmael, N.A. and Lall S.P. (2012). Effect of
different dietary probiotics on growth, feed
utilization and digestive enzymes activities
of nile tilapia, Oreochromis niloticus. J of
the Arab Aqua Soc. 5(2): 143–162.
Gohila, B., Damodaran, R., Bharathidasan, V. and
Vinoth, M. (2013). Comparative studies on
growth performance of probiotic
supplemented rohu (Labeo rohita)
fingerlings. Int J Pharm Biol Arch. 4(1): 84–88.
Heo, W.S., Kim, Y.R., Kim, E.Y., Bai, S.C. and Kong, I.S.
(2013). Effects of dietary probiotic,
Lactococcus lactis subsp. lactis I2,
supplementation on the growth and

517

immune response of olive flounder
(Paralichthys olivaceus). Aquaculture 376–
379: 20-24.
Nikoskelainena, S., Ouwehanda, A.C., Bylundb, G.,
Salminena, S. and Lilius, E.M. (2003).
Immune enhancement in rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) by potential
probiotic
bacteria
(Lactobacillus
rhamnosus). Fish Shellfish Immunol. 15:
443–452.
Son, V. M.; Changa, C. C.; Wu, M. C.; Guu, Y. K.; Chiu, C.
H.; Cheng, W., 2009: Dietary administration
of the probiotic, Lactobacillus plantarum,
enhanced the growth, innate immune
responses, and disease resistance of the
grouper Epinephelus coioides. Fish Shellfish
Immunol. 26: 691–698.
Sun, Y.Z., Yang H.L., Ma R. and Lin W.Y. (2010).
Probiotic applications of two dominant gut
Bacillus strains with antagonistic activity
improved the growth performance and
immune responses of grouper Epinephelus
coioides. Fish Shellfish Immunol. 29: 803809.
Thammapat, P., Raviyan, P. and Siriamornpun, S.
(2010). Proximate and fatty acids
Composition of the muscles and viscera of
Asian catfish (Pangasius bocourti). Food
Chem. 122: 223-227.



