
 
 

 
 

จุลนิพนธ 
 

ผลของ Bacillus sp. 3 ชนิดในการยับยั้งเช้ือ Vibrio parahaemolyticus 
 

Effect of three Bacillus species on inhibition of  
Vibrio parahaemolyticus 

 

  
 
 
 

นางสาวกิตติยา กลัดสมบูรณ รหัสประจําตัว 11540229 
นางสาวชลธิชา คําอยู รหัสประจําตัว 11540237 
นางสาวอุมาพร เดชนอย รหัสประจําตัว 11540314 

 
 
 
 
 

คณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี

พ.ศ. 2557 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

 

 
 
 

ใบรับรองจุลนิพนธ 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 
เรื่อง ผลของ Bacillus sp. 3 ชนิดในการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus  

Effect of three Bacillus species on inhibition of  
Vibrio parahaemolyticus 

 
นามผูวิจัย
  
 
 
ไดรับความเห็นชอบโดย 
ประธานกรรมการ .............................................................................................................. 

(อาจารย ดร. แกวตา  ลิ้มเฮง) 
กรรมการ  ..............................................................................................................

(ผูชวยศาสตราจารยอนวัช  บุญญภักดี) 
กรรมการ   ......................................................................................................... 

(อาจารย ดร. ภวพล  คงชุม) 
 

คณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี

รับรองแลว 
 

....................................................................................................................... 

(อาจารย ดร. อนนัท เชาวเครือ) 
รองคณบดฝีายวิชาการ ปฏบิตัิราชการแทน 

คณบดคีณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร 
วันที่ .................. เดอืน ....................................... พ.ศ. .................. 

นางสาวกิตติยา กลัดสมบูรณ รหัสประจําตัว 11540229 
นางสาวชลธชิา คําอยู รหัสประจําตัว 11540237 
นางสาวอุมาพร เดชนอย รหัสประจําตัว 11540314 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

จุลนิพนธ 
(Senior Project) 

 
 
 
 

เรื่อง 
ผลของ Bacillus sp. 3 ชนิดในการยับยั้งเช้ือ Vibrio parahaemolyticus  

Effect of three Bacillus species on inhibition of 
Vibrio parahaemolyticus 

 
 
 
 

โดย 
 
 

นางสาวกิตติยา กลัดสมบูรณ รหัสประจําตัว 11540229 
นางสาวชลธิชา คําอยู รหัสประจําตัว 11540237 
นางสาวอุมาพร เดชนอย รหัสประจําตัว 11540314 

 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เพ่ือความสมบูรณแหงปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า) 
พ.ศ. 2557 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ผลของ Bacillus sp. 3 ชนิดในการยับยั้งเช้ือ Vibrio parahaemolyticus  
(Effect of three Bacillus species on inhibition of  

Vibrio parahaemolyticus) 
 

 
 
 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
อาจารยท่ีปรึกษา 1. อาจารย ดร. แกวตา  ลิ้มเฮง 

2. ผูชวยศาสตราจารยอนวัช บุญญภักดี 
3. อาจารย ดร. ภวพล  คงชุม 

  

บทคัดยอ 
 

ทําการศึกษาประสิทธิภาพของ Bacillus 3 ชนิด (B. megaterium, B. subtilis, B. 
licheniformis) ในการยับย้ังเช้ือ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารเลี้ยงเช้ือ และในกุงขาวแวน
นาไมระยะโพสตลารวา ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือ B. licheniformis, B. megaterium
และ B. subtilis ในการยับย้ังเช้ือ V. parahaemolyticus ในจานอาหารเลี้ยงเช้ือTryptic Soy Agar 
(TSA) โดยทําการ Cross streak กับเช้ือ V. parahaemolyticus พบวาเช้ือ Bacillus ทั้ง 3 ชนิด 
สามารถแยงพื้นที่เช้ือ V. parahaemolyticus ในการเจริญเติบโตไดและการทดสอบการยับย้ังเช้ือ V. 
parahaemolyticus ในอาหาร TSA โดยวิธี Agar well diffusion พบวาโคโลนีของ B. 
megaterium, B. subtilis,B. licheniformis และ Bacillus 3 ชนิด รวมกันมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางเฉลี่ยภายหลังการบมนาน 24 ช่ัวโมง เทากับ 6.0±2.83, 19±1.41, 8.0±2.83 และ 
28.0±2.83 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งคาเฉลี่ยของขนาดเสนผานศูนยกลางโคโลนีของเช้ือบาซิลลัสรวม
สูงกวาบาซิลลัสทั้ง 3 ชนิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของ
โคโลนีของ B. subtilis มีคาเฉลี่ยสูงกวาขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของโคโลนีของ B. 
megaterium และ B. licheniformis อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สําหรับการทดสอบ
ประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือ V. parahaemolyticus ในลูกกุงขาวระยะโพสตลารวาที่เหน่ียวนําใหติด
เช้ือ V. parahaemolyticus โดยเติมเช้ือในนํ้าที่ใชเลี้ยงกุงทดลองใหที่มีความเขมขน 106 CFU/ml 
และใสเช้ือ Bacillus แตละชนิดและเช้ือบาซิลลัสรวมใหมีความเขมขน 106 CFU/ml พบวาอัตราการ
รอดตายที่ระยะเวลา 96 ช่ัวโมง หลังไดรับเช้ือของกลุมควบคุมและกลุมที่ใช B. megaterium, B. 
subtilis, B. licheniformis และ Bacillus 3 ชนิด รวมกันเทากับ 21.00±2.35, 75.55±15.75, 
28.34±11.79, 73.33±14.14 และ 64.44±15.03 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยกลุมB. megaterium, 
B. licheniformis และ Bacillus รวมมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมและกลุมที่ใช      
B. subtilis อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) การตรวจปริมาณเช้ือวิบริโอทั้งหมดในกุงทดลอง
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ภายหลังการไดรับเช้ือ 96 ช่ัวโมง พบวากลุมควบคุมมีปริมาณเช้ือวิบริโอรวมเทากับ 3.83±2.49x106 
สวนกลุมทดลองที่เติม B. megaterium, B. subtilis, B. licheniformis และ Bacillus รวมมีปริมาณ
ของเช้ือวิบริโอรวมเทากับ 5.33±0.58x104, 1.85±2.33x105, 5.75±3.46x105 และ 6.05±3.46x105 
CFU/ml ตามลําดับ ซึ่งทุกกลุมทดลองมีปริมาณเช้ือวิบริโอรวมตํ่ากวากลุมควบคุม (3.83±2.49x106) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
คําสําคัญ : Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Vibrio 
parahaemolyticus 
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Abstract 

 This study was conducted to evaluate antagonistic effects of three Bacillus 
species on a pathogenic Vibrio parahaemolyticus. All Bacillus species tested, 
including B. licheniformis, B. megaterium and B. subtilis were able to compete for 
growth with V. parahaemolyticus on TSA medium in cross streak method. Result of 
agar well diffusion test showed that diameters of colony of B. megaterium, B. subtilis, 
B. licheniformis and combination of three Bacillus species at 24 hours after 
incubation were 6.0±2.83, 19.0±1.41, 8.0±2.83 and 28.0±2.83 mm, respectively. 
Colony diameter of Bacillus combination was significantly higher than the others 
(P<0.05) and colony diameter of B. subtilis was higher than those of B. megaterium, 
B. subtilis and B. licheniformis (P<0.05). In the test of inhibitory effect of three 
Bacillus species on V. parahaemolyticus, Pacific white shrimp postlarvae were 
inoculated with V. parahaemolyticus at 106 CFU/ml (control) and V. 
parahaemolyticus (106 CFU/ml) with either B. megaterium, B. subtilis, B. licheniformis 
and combination of three Bacillus species at 106 CFU/ml. The results showed that 
survival rate at 96 hours of experimental shrimp following exposure were 21.00±2.35, 
75.55±15.75, 28.34±11.79, 73.33±14.14 and 64.44±15.03 percent, respectively. 
Survival rates of experimental shrimps exposed to B. megaterium, B. licheniformis 
and Bacillus combination were significantly higher than survival rates of control and 
B. subtilis groups (P<0.05). Total Vibrio spp. counts in experimental shrimp by spread 
plate method for B. megaterium, B. subtilis, B. licheniformis and Bacillus combination 
groups were 5.33±0.58x104, 1.85±2.33x105, 5.75±3.46x105 and 6.05±3.46x105 CFU/ml, 
respectively, which were significantly lower (P<0.05) than control group 
(3.83±2.49x106).  
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ผลของ Bacillus sp. 3 ชนิดในการยับยั้งเช้ือ Vibrio parahaemolyticus 
Effect of three Bacillus species on inhibition of  

Vibrio parahaemolyticus 
 

บทนํา 
 

 ในปจจุบันโรคที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียมีอยูหลายชนิดสามารถพบไดทั้งในนํ้าและดินมีทั้งที่
เปนประโยชนและเปนโทษแบคทีเรียที่พบมากที่สุดอยูในวงศ Vibrionaceae ซึ่งมีมากถึง 54 
เปอรเซ็นตของแบคทีเรียทั้งหมดที่แยกไดจากแหลงนํ้าทะเลแหลงเดียวกัน (มณฑกานต, 2552) การ
ติดเช้ือแบคทีเรียเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสัตวนํ้าตายในระหวางการเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะอยางย่ิงเช้ือ
แบคทีเรียสกุล Vibrio spp. จึงสงผลใหมีการใชยาตานจุลชีพหรือสารเคมีชนิดตางๆ ในการควบคุม
การติดเช้ือ Vibrio spp. และพบวาการใชยาตานจุลชีพอยางไมถูกตองกอใหเกิดปญหาทั้งในดานการ
ควบคุมโรคในกุง เชน แบคทีเรียเกิดการด้ือยา นอกจากน้ียังเกิดการตกคางของยาในเน้ือเย่ือของสัตว
นํ้า ซึ่งอาจไมปลอดภัยตอผูบริโภค (พรชัย และคณะ, 2548) ทําใหมีการหันมาใชจุลินทรียที่เปนโปร
ไบโอติกที่มีความสามารถในการยับย้ังเช้ือ Vibrio spp. ได เพื่อเปนการทดแทนสารเคมีหรือยา
ปฏิชีวนะ โดยใชจุลินทรียกลุม Bacillus sp.ที่สามารถสรางเอนไซมไซลาเนส (xylanase) ซึ่งยอยผนัง
เซลลของเช้ือ Vibrio spp. ได และ Bacillus sp. ยังมีกลไกการทําลายแบคทีเรียกอโรคโดยการแยง
สารอาหารและหลั่งเอนไซมที่สามารถยอยเมือกที่ลอมรอบเซลลแบคทีเรียแกรมลบที่กอโรคไดทําลาย
องคประกอบของเซลล สงผลใหแบคทีเรียกอโรคหยุดการเจริญเติบโตหรือถูกทําลายไปในที่สุด 
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2548) 
 การศึกษาผลของ Bacillus sp. 3 ชนิดในการยับย้ังเช้ือ Vibrio parahaemolyticus เพื่อ
เปนทางเลือกในการใชแบคทีเรียที่เปนประโยชนแทนการใชยาปฏิชีวนะในการยับย้ัง และควบคุม
ปริมาณแบคทีเรียกอโรคในการเพาะเลี้ยงกุงไดอนาคต 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการยับย้ังเช้ือ Vibrio parahaemolyticus ของ Bacillus sp. 
3 ชนิด ไดแก Bacillus subtilis, Bacillus megaterium และ Bacillus licheniformis 

2. เพื่อศึกษาอัตราการรอดตายในการเพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมระยะโพสลารวาที่ไดรบั
แบคทีเรีย B. megaterium, B. subtilis และ B. licheniformis ในการยับย้ังเช้ือ Vibrio 
parahaemolyticus 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

สามารถประยุกตใช B. megaterium, B. subtilis และ B. licheniformis ยับย้ังเช้ือ Vibrio 
parahaemolyticus ในการเพาะเลี้ยงกุงขาว โดยการผสมลงในนํ้าที่ใชเลี้ยง เพือ่ใชเปน biocontrol 
แทนการใชยาหรือสารเคม ี
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ตรวจเอกสาร 
 
1. กุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 
 กุงขาว หรือ กุงขาวแวนนาไมน้ันคนพบโดย Boone ในป ค.ศ. 1931 มีช่ือทางวิทยาศาสตร
คือ Litopenaeus vannamei และช่ือที่ทาง Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (F.A.O.) รับรองเปนภาษาอังกฤษวา Whiteleg shrimp ซึ่งเปนกุงที่ทนทานตอ
สภาพแวดลอมไดดีและเพาะเลี้ยงงาย ทําใหมีการเพาะเลี้ยงกันอยางแพรหลาย 
 

1.1 ลักษณะทั่วไป 
กุงขาวแวนนาไมมีลําตัวสีขาวใส หรือสีฟาข้ึนอยูกับรงควัตถุที่อยูบริเวณหางและยูโรพอด มี

ผิวเรียบและเกลี้ยงเปนมัน ขาวายนํ้ามีสีขาวใสหางมีสีแดง ลักษณะเฉพาะของกุงขาวแวนนาไมที่
สามารถสังเกตเห็นไดชัด คือบริเวณฟนกรี (หนาม) ดานบนจะหยักและถ่ีปลายกรีตรง โดยมีฟนกรี
ดานลาง 2 อันและดานบน 8 อัน กรีจะมีความยาวมากกวาลูกตาไมมากนัก และมีลําไสเห็นไดชัดเจน
กวากุงขาวชนิดอื่นๆ ตัวเต็มวัยสมบูรณเต็มที่ของกุงชนิดน้ีจะมีความยาวทั้งหมด (total length) 230 
มิลลิเมตรหรือ 9 น้ิว กินอาหารไดทั้งพืชและสัตว เมื่อจับกุงจากบอเลี้ยงมาตรวจสอบลําไสจะพบวาใน
ลําไสจะมีอาหารเต็มตลอดเวลา แมวาจะใหอาหารมานานแลวหลายช่ัวโมง จึงสันนิษฐานไดวาเมื่อกิน
อาหารที่ใหหมดแลว กุงยังสามารถกินอาหารชนิดอื่นที่อยูในบอไดอีก เชน สาหราย แพลงกตอน สัตว
หนาดิน พฤติกรรมการกินอาหารของกุงขาวจะข้ึนอยูกับอุณหภูมิของนํ้า โดยในชวงที่อากาศรอนจัด 
อุณหภูมิของนํ้าตอนบายสูงถึง 33-34 องศาเซลเซียส กุงจะกินอาหารนอยลง เมื่ออุณหภูมินํ้าลดตํ่าลง
อยูในระดับที่เหมาะสม กุงจะกินอาหารดีข้ึน แตในชวงอากาศหนาว อุณหภูมิที่ตํ่ามากตอนเชามีผลทํา
ใหการกินอาหารลดลงเชนกัน (ชลอ, 2543) 
 
2. Vibrio parahaemolyticus 
 

2.1 ลักษณะทั่วไป 
เปนแบคทีเรียแกรมลบ รูปรางเปนแทงสั้น หรือโคง มีขนาดความกวาง 0.4-0.5 ไมโครเมตร 

และความยาว 1-3 ไมโครเมตร สามารถเจริญไดดีในอาหารเลี้ยงเช้ือที่ผสมเกลือโซเดียมคลอไรด2-4
เปอรเซ็นต โคโลนีทึบแสง จุดกลางโคโลนีสีเข ม ไมสรางสปอร มีแคปซูล เมื่ออยูในอาหารเหลว
เคลื่อนที่ดวยแฟลกเจลลาเสนเดียวที่ข้ัว แตเมื่อเจริญในอาหารแข็งหรือในสิ่งแวดลอมที่มีความหนืดสูง
หรือบนพื้นผิวจะมีการชักนําใหเช้ือสรางแฟลกเจลลารอบเซลล (lateral flagella) เพื่อใชในการ
เคลื่อนที่ (แวนูรมา, 2552) 

 
2.2 การเจริญเติบโตของเช้ือ Vibrio parahaemolyticus 
V. parahaemolyticus  มีลักษณะโคโลนีกลม สีเขียว ตรงกลางสีเขมขอบเรียบ ผิวหนานูน

เล็กนอย เปนมันวาว ทึบแสง เจริญบนอาหาร Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar 
(TCBS) เปนสีเขียวอมนํ้าเงิน มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 ถึง 3 มิลลิเมตร (ภาพที่ 1) สามารถเจริญที่
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อุณหภูมิ 5ºC ถึง 43ºC แตอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 37ºC pH ชวงที่เหมาะสมคือ 7.8 ถึง 8.6 และ
ปริมาณความช้ืนที่เช้ือใชในการเจริญเติบโต (water activity หรือ aw) อยูในชวง 0.940 ถึง 0.996 
แตที่เหมาะสมคือ 0.980 สามารถเจริญไดในสภาวะที่มีออกซิเจนและไมมีออกซิเจน (มณฑกานต, 
2552) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1: โคโลนีสีเขียวของเช้ือ V. parahaemolyticus บนอาหาร TCBS 
ท่ีมา : http://www.eolabs.com/thiosulphate-citrate-bile-salts-sucrose-agar.html 
 
 2.3 การกอโรคของ Vibrio parahaemolyticus ในสัตวนํ้า 
 ลักษณะภายนอกของกุงที่ติดเช้ือที่สามารถสังเกตได คือ ตัวกุงมีสีเขม มีลําตัวสีแดง ตัวหลวม 
ตัวขาวขุน วายนํ้าไมสะดวก เหงือกมีสีแดงหรือนํ้าตาล นอกจากน้ันเปลือกมีจุดสีดําบนเปลือกและ
รยางคกรอนบางบริเวณ มีอัตราการตายสูง โดยเฉพาะระยะ post larvae และ juvenile มีรอยแผลสี
ดําที่เปลือกหรือเน้ือเย่ือ กลามเน้ือมีสีขาวขุน กุงที่ติดเช้ือรุนแรงจะพบบริเวณขอบบอ (สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2548) 

นิติ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับปญหาโรคติดเช้ือแบคทีเรียวิบริโอ (โรคหัวดํา) ในโรงเพาะฟกกุง
ทะเลพบวาถาในนํ้าที่ใชเลี้ยงกุงมีอุณหภูมิสูง ความเค็มนํ้าสูง และการใหอาหารผิดปกติก็จะสงผลให
เช้ือวิบริโอ เพิ่มจํานวนมากข้ึนภายในบอเลี้ยง  ซึ่งสงผลใหเกิดการติดเช้ือในบอลูกกุงอนุบาลเพิ่มข้ึน 
และลูกกุงก็จะทยอยตาย ผูประกอบการโรงเพาะฟกสวนใหญเรียกโรคน้ีวา โรคหัวดํา เพราะลูกกุงที่
ติดเช้ือจะพบลักษณะการเกิดขบวนการเมลาไนเซช่ัน (melanization)  เริ่มเห็นเปนจุดสีดําในตับ ตับ
ออน และตามลําตัวของลูกกุง หลังจากน้ันบริเวณจุดสีดําจะเริ่มเปลี่ยนเปนฝาสีขาวข้ึน ซึ่งเปนกลไก
พื้นฐานของระบบภูมิคุมกันของกุงในการตอบสนองตอการคิดเช้ือแบคทีเรียทั่วไป แบคทีเรียที่พบใน
ลูกกุงที่ปวยเปนโรคน้ีอยูในกลุมแบคทีเรียวิบริโอ หลายสายพันธุ ไดแก Vibrio alginolyticus, Vibrio 
fluvialis และ Vibrio parahaemolyticus  
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3. Bacillus sp. 
ปจจุบันไดมีการนําแบคทีเรีย Bacillus sp. เขามามีบทบาทอยางมากในอุตสาหกรรมการ

เลี้ยงกุง ซึ่งจุลินทรียที่ใชมีหนาที่ในการใชเปนโปรไบโอติกเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการยอยอาหาร 
ทําใหกุงโตเร็ว หรือใสลงในนํ้า เพื่อใชยอยสลายสารอินทรียในบอกุง ทําหนาที่บําบัดนํ้าเสียหรือใหกุง
กินเพื่อใชขมเช้ือแบคทีเรียที่เปนอันตราย แบคทีเรียในตระกูล Bacillus sp. เปนตัวสําคัญของสาร
เสริมชีวนะในกุงโดยนํามาทดแทนการใชสารเคมีฆาเช้ือในการควบคุมบําบัด และรักษาคุณภาพนํ้าใน
บอเลี้ยง สวนใหญแลวผลิตภัณฑกลุมน้ีจะเปนแบคทีเรียในตระกูล Bacillus sp. ที่เดนมากคือ        
B. subtilis และ B. licheniformis อาจจะมีจุลินทรียชนิดอื่นประกอบเชน Lactobacilli, 
Saccharomyces, Enterococci (Streptococcus) และ Nitrobacter เปนตน (เกรียงศักด์ิ, 2549) 

 
3.1 Bacillus subtilis 
  

3.1.1 ลักษณะทั่วไป 
Bacillus subtilis เซลลเปนรูปทอนตรง ขนาด 0.3–2.2 x 1.2–7.0 ไมโครเมตร 

สวนใหญสามารถเคลื่อนที่ได ติดสีแกรมบวก เปนจุลินทรีย Gram-positive หายใจโดยใชออกซิเจน
เปนตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดทาย B. subtilis เปน rod-shaped group (ภาพที่ 2) สามารถที่จะผลิต 
robust endospore ในการเปนปฏิปกษตอ microorganism อื่นได มีโครงสรางที่เปนสวน 
refractile สูงอยูตรงบริเวณเซลล และเอนโดสปอรมีลักษณะแผกระจายมีการเรียงตัวทั้งแบบโซและ
แบบเด่ียว ซึ่งลักษณะโคโลนีของ B. Subtilis จะเปนแบบทึบแสง และอาจมีลักษณะขอบขรุขระ เปน
สีครีมถึงนํ้าตาล (สุวรรณา, 2549) 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2: ลักษณะโคโลนีของเช้ือ Bacillus subtilis  
ท่ีมา : http://www.kontrollstaemme.de/eshop/single-view/bid/78/produkt/bacillus-
subtilis.html 
 

3.1.2 ประโยชนของ Bacillus subtilis 
 B. subtilis สามารถผลิต polypeptide antibiotics ไดแก bacitracin เช้ือชนิดน้ีมี

ความสัมพันธกับกุงแบบ symbiotic ผลิตเอนไซมไดหลายชนิด ซึ่งเปนเอนไซมที่คลายกับเอนไซม 
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protease และ amylase ชวยในการลอกของช้ันเมือก (slime layer) นอกจากน้ียังชวยยอยสลาย
ของเสียที่เปนสารอินทรีย ที่มีมากเกินไป ยับย้ังการเจริญของจุลชีพที่ไมเปนที่ตองการ และเปลี่ยน    
ไนเตรทเปนไนโตรเจน และออกซิเจนโดยกระบวนการ nitrification (สุวรรณา, 2549) 

Bacillus subtilis มีคุณสมบัติเดนในดานการยอยสลาย มณจันทร (2543) รายงาน
วา แบคทีเรียในสกุล Bacillus subtilis มีประสิทธิภาพสูงในการยอยสารตางๆ โดยการผลิตนํ้ายอย
ออกมายอยสลายสารอินทรียภายนอกเซลลได นอกจากน้ีแบคทีเรียชนิดน้ีสามารถทําใหเกิดการยอย
กากอาหารที่ตกคางไดดีมาก แตไมสามารถดํารงสภาพการมีจํานวนมากที่สุดอยูไดนาน โดยจะลด
จํานวนลง ทําใหทํางานไดไมเต็มที่ หากตองการใหยอยเศษอาหารในบอกุงเปนไปไดอยางดี
แบบตอเน่ือง ก็อาจตองใสเช้ือน้ีลงในบอเลี้ยงกุงทุก 7 และ 10 วัน เช้ือ B. subtilis มีทั้งที่เปนตัวและ
เปนสปอร เมื่อใสลงไปในบอกุง จะเจริญโดยเพิ่มจํานวนข้ึนมากมาย  ซึ่งเช้ือน้ีตองการออกซิเจนมาก 
จึงตองตีนํ้าใหอากาศตลอดเวลา โปรตีนและคารโบไฮเดรตรวมทั้งสารอินทรียจะถูกยอยจนได
แอมโมเนีย ทําใหสารอินทรียในนํ้าลดลง การทํางานของเช้ือจะดีมากใน 3 และ 4 วันแรก จากน้ันจะ
ลดประสิทธิภาพลง   
 

3.2. Bacillus megaterium 
 Bacillus megaterium มีรูปรางเปนเซลลรูปทอนขนาดใหญ 1.2-1.5 x 2-5 µm 

สรางสปอรรูปวงรี ไมทําใหเซลลโปง บางครั้งเซลลอาจเปลี่ยนแปลงรูปรางเปนคลายกระบอง 
สวนกวางของเซลลเปลี่ยนแปลงได ทําใหเกิดลักษณะ pleomorphic สวนของสปอรอิสระ อาจเปน
รูปกลมบาง โดยเฉพาะสปอรที่แกๆ สามารถสราง poly-hydroxy butyrate granule ไดในอาหาร 
Nutrient Agar (NA) ลักษณะโคโลนีกลม สีขาวขุน ขอบเรียบ เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.3 - 0.6 
เซนติเมตร (ภาพที่ 3) นอกจากน้ี Bacillus megaterium ยังใชเปนปุยชีวภาพ ซึ่งมีความสามารถใน
การยอยสลายฟอสเฟต ทั้งจากไขมันและจากแรธาตุในดิน ทําใหมีสารประกอบฟอสเฟตละลายนํ้า
ออกมา เปนประโยชนแกแพลงกตอนพืชเปนอยางดี และยังสามารถใชยับย้ังการเจริญเติบโตและ
ยับย้ังการทําลายเม็ดเลือดของ V. harveyi (จรีพร, 2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3: ลักษณะโคโลนีของเช้ือ Bacillus megaterium 
ท่ีมา : https://www.flickr.com/photos/69703974@N06/6335007887/in/photostream/ 
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3.3. Bacillus licheniformis 
Bacillus licheniformis เปนแบคทีเรียที่พบไดทั่วไปในดินและขนนก นกที่มีแนวโนมที่จะอยู

บนพื้นดินมากกวาอากาศ เชน นกกระจอก และในนํ้า เชน เปด Bacillus licheniformis เปน 
facultative anaerobic คือสามารถทํางานไดทั้งสภาวะที่มีออกซิเจน หรือไมมีออกซิเจนเลยก็ได ซึ่ง
ตัวน้ีเหมาะสําหรับยอยสลายสารอินทรียที่พื้นบอ ทําใหมีข้ีเลนนอยลงและกําจัดกลิ่นเลนเนาเหม็น    
B. licheniformis มีคุณสมบัติเชนเดียวกับ B. subtilis โดยมีลักษณะพิเศษคือสามารถทํางานไดดีทั้ง
ในสภาพที่มีออกซิเจนและไมมีออกซิเจน จึงเหมาะที่จะใชในการยอยสลายรวมกับ B. subtilis และ
พบวา B. licheniformis มีความสามารถในการยอยโปรตีนที่มีโครงสรางซับซอนที่ยอยสลายไดยาก 
เชน เคราติน (keratin) ไดดี นอกจากน้ีมีการวิจัยนํามาใชเปนโปรไบโอติกเพื่อใชในการเลี้ยงกุงขาว
แบบพัฒนา พบวาสามารถลดปริมาณเช้ือ Vibrio spp. และเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่มีประโยชนรักษา
สมดุลของจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งเพิ่มภูมิคุมกัน นอกจากน้ีพบวา  B. licheniformis 
บางสายพันธุยังเปนพวก Denitrifiers สามารถเปลี่ยนไนเตรท (NO3

- ) ไปเปนไนไตรท (NO2
- ) จนถึง

ไนโตรเจน N2 (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร, 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4: ลักษณะโคโลนีของเช้ือ Bacillus licheniformis 
ท่ีมา : http://microbio146.blogspot.com/2011/08/lab-7-colony-morphology_25.html 
 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในปจจุบันไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ Bacillus sp. หลายสายพันธุ ในการ
นํามาประยุกตใชเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อใชในการควบคุมสิ่งแวดลอมทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า หรือที่
เรียกกันวา biological control หรือ biocontrol เชน บําบัดคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยง รวมถึงลด
ปริมาณเช้ือกอโรคตางๆ ในสัตวนํ้า เปนตน 

มนฑกานต และคณะ (2555) ศึกษาผลของผลิตภัณฑจุลินทรีย Bacillus sp. ที่แตกตางกัน 2 
กลุมตอคุณภาพนํ้าและปริมาณแบคทีเรียวิบริโอในบอเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม แบงการทดลองออกเปน 
3 กลุม กลุมละ 3 บอ โดยกลุมที่ 1 กลุมควบคุม (ไมใสผลิตภัณฑ) กลุมทดลองที่ 2 ใชผลิตภัณฑ
ตนแบบที่มีช่ือทางการคา คือ PondPlus ซึ่งประกอบดวย Bacillus sp. 5 ชนิด (Bacillus subtilis, 
B. licheniformis, B. amyloliquefaciens, B. megaterium และ B. pumilus) กลุมทดลองที่ 3 
ใชผลิตภัณฑตนแบบที่มี ช่ือทางการคา คือ PondPlusE ประกอบดวย Bacillus 7 ชนิด 
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(Brevibacillus parabrevis, B. velezensis, B. subtilis, B. pumilus, B. licheniformis,                           
B. amyloliquefaciens และ B. megaterium ) ทุกเดือนจนครบ 4 เดือน ผลการศึกษาพบวาบอที่มี
การใชผลิตภัณฑจุลินทรีย PondPlus และ PondPlusE สามารถที่จะยับย้ัง ปริมาณเช้ือแบคทีเรีย
วิบริโอในนํ้าไดดีกวาบอที่ไมใชผลิตภัณฑ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
โดยผลิตภัณฑ PondPlus จะมีประสิทธิภาพดีกวา PondPlusE เน่ืองจากประกอบไปดวยบาซิลลัส
เพียง 5 สายพันธุก็สามารถยับย้ังเช้ือวิบริโอใหผลใกลเคียงกับผลิตภัณฑ PondPlusE ได นอกจากน้ี
ผลการศึกษาคุณภาพนํ้าในบอควบคุมและบอที่ใชผลิตภัณฑจุลินทรียทั้ง 2 ชนิด ยังพบวาปริมาณ     
ไนไตรทในบอที่เติมผลิตภัณฑจุลินทรียทั้ง 2 ผลิตภัณฑ มีคานอยกวาบอที่ไมไดเติมจุลินทรียอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 นิตยา และคณะ (ม.ป.ป.) ศึกษาผลของการใชจุลินทรียโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุงกุลาดํา 
(Penaeus monodon Fabricius) พบวาปริมาณเช้ือแบคทีเรีย Vibrio spp. ทั้งหมดในลําไสกุง 
(Total Vibrio Count) ของกลุมควบคุมมีปริมาณเช้ือ Vibrio spp. ทั้งหมดในลําไสเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
1.54 ± 0.67 x106 CFU/g ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จากกุงที่ไดรับอาหารผสม
โปรไบโอติกทุกชุดการทดลอง และปริมาณเช้ือแบคทีเรีย Bacillus sp. ทั้งหมดในลําไสกุง (Total 
Bacillus Count) ที่เลี้ยงดวยอาหารผสม B. subtilis รวมกับ B. licheniformis 3 กรัม ตออาหาร 1 
กิโลกรัม มีปริมาณเช้ือ Bacillus sp. ทั้งหมดในลําไสเฉลี่ยสูงสุดคือ 6.11 ± 2.60 CFU/g ซึ่งไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) จากกุงที่ไดรับอาหารผสมโปรไบโอติกในชุดการทดลอง
อื่น ๆ แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จากกลุมควบคุมซึ่งมีคาเฉลี่ย         
0.19 ± 0.05 CFU/g 

นฤมล และคณะ (ม.ป.ป.) ศึกษาผลของโพรไบโอติก (Bacillus sp.) และคุณสมบัติของนํ้าตอ
การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 
โดยการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมระยะโพสลารวา 10 ที่อัตราความหนาแนน 30 ตัวตอถัง (60 ตัวตอ
ตารางเมตร) ในถังไฟเบอรขนาด 500 ลิตร ที่นํ้ามีความเค็ม 25 ppt แบงการทดลองออกเปน 4 กลุม 
กลุมละ 3 ซ้ํา โดยกลุมที่ 1 เปนกลุมควบคุม (ไมมีการเติมโพรไบโอติก) และกลุมที่เติมโพรไบโอติกลง
ในนํ้าดวยปริมาณ 2, 3 และ 4 ppm ตามลําดับ โดยมีการเติมโพรไบโอติกในนํ้าทุก 2 วัน เลี้ยงเปน
ระยะเวลา 30 วัน พบวาอัตราการเจริญเติบโตในกลุมที่เติมโพรไบโอติกปริมาณ 4 ppm มีนํ้าหนัก
เฉลี่ยสูงกวากลุมการทดลองอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตพบวาอัตราการรอดตายของกุง
ของกลุมที่มีการเติมโพรไบโอติกปริมาณ 3 ppm มีคาสูงที่สุดและแตกตางกับกลุมการทดลองที่ให 
โพรไบโอติกปริมาณ 2 และ 4 ppm (P<0.05) นอกจากน้ียังพบวาปริมาณแอมโมเนียรวมของทุกกลุม
ที่มีการเติมโพรไบโอติกมีคาตํ่ากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ปาจรีย และคณะ (2555) ศึกษาผลของการใชแบคทีเรียกลุมสรางสปอรตอ Vibrio spp. การ
เจริญเติบโต และอัตรารอดของกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในฟารมเลี้ยงกุง โดย 
แบงการทดลองออกเปน 2 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา คือ ชุดการทดลองที่ 1 ให
แบคทีเรียกลุมสรางสปอรคลุกผสมอาหารในอัตราสวน 2 กรัม ตออาหารกุง 1 กิโลกรัม (ชุดทดลอง) 
โดยจะใหติดตอกัน 5 วัน และหยุด 5 วัน จนสิ้นสุดการทดลอง และชุดการทดลองที่ 2 ใหอาหารเม็ด
สําเร็จรูปปกติ (ชุดควบคุม) เลี้ยงเปนระยะเวลา 90 วัน พบวามีแบคทีเรีย 5 สายพันธุ สามารถสราง
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สปอรได คือ Brevibacillus parabrevis, Bacillus velezensis, Bacillus amyloliquifaciens, 
Bacillus subtilis, Bacillus megaterium เมื่อตรวจสอบในเลือดของกุงพบวาชุดทดลองมีปริมาณ 
Vibrio spp. เฉลี่ย 0.05±0.02×104 CFU/ml ซึ่ง ตํ่ากวาชุดควบคุมที่มีปริมาณแบคทีเรีย 
0.96±0.83×104 CFU/ml อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากน้ียังพบวานํ้าหนักเฉลี่ยและ
อัตราการรอดตายของกุงขาวแวนนาไมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
 ปาจรีย และคณะ (ม.ป.ป.) ศึกษาผลของแบคทีเรียกลุมบาซิลัส (Bacillus sp.)  ในการ
ควบคุม Vibrio harveyi และอัตรารอดในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ใน
หองปฏิบัติการ โดยแยกแบคทีเรียจากผลิตภัณฑโพรไบโอติก Pond Safe ได 5 ชนิดไดแก 
Brevibacillus parabrevis, Bacillus velezensis, B. amyloliquifaciens, B. subtilis และ       
B. megaterium มาทดสอบคุณสมบัติโดยการ Cross streak จากน้ันเลือกแบคทีเรียที่เกิด 
inhibition effect มาทดสอบความสามารถในการสรางสารตานทานแบคทีเรีย V. harveyi โดยการ
ทํา agar wells plate เพื่อเปรียบเทียบขนาด clear zone ของแบคทีเรีย พบวาแบคทีเรียทั้ง 5 ชนิด
และการรวมกันของแบคทีเรียสามารถยับย้ังเช้ือ V. harveyi ได และจากการเกิด inhibition effect 
แสดงใหเห็นวาการรวมกันของ Bacillus sp. (combination of Bacillus spp.) สามารถยับย้ังเช้ือ 
V. harveyi ไดสูงกวา Brevibacillus parabrevis และ Bacillus megaterium อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบจากขนาดของ clear zone นอกจากน้ียังพบวากลุมที่ใช
แบคทีเรียกลุมสรางสปอร (กลุมทดลอง) และกลุมที่ไมใหแบคทีเรียกลุมสรางสปอร (กลุมควบคุม) มี
นํ้าหนักเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05)  แตเมื่อพิจารณาถึงอัตรารอดตายพบวากุงในกลุม
ทดลองมีอัตรารอดตายสูงกวาในกลุมควบคุมและมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ มินตรา (2552) พบวา B. licheniformis สามารถยับย้ังเช้ือ           
V. harveyi เมื่อทดสอบดวยวิธี Cross streak และ B. licheniformis, B. subtilis และ B. 
sphaericus มีประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือ V. harveyi ในการทดสอบดวยวิธี co-culture ในนํ้า
ทะเลความเค็ม 20 ppt โดยสามารลดปริมาณเช้ือ V. harveyi ลงได คิดเปนรอยละ 67.86, 58.59 
และ 78.12 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจาก Bacillus sp. ชนิดอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)      
 สนธิ และลิลา (2541) รายงานวาโปรไบโอติกที่เตรียมจาก Bacillus sp. ที่แยกจากดินในบอ
กุงสายพันธุ PO27 เปนสายพันธุที่มีประสิทธิภาพในดานอัตราการรอดตายของกุงกุลาดําสูงอยาง
สม่ําเสมอในทุกชุดการทดลอง สวนประสิทธิภาพในดานการเพิ่มนํ้าหนักและอัตราการเจริญเติบโตของ
กุงกุลาดําน้ัน พบวา Bacillus สายพันธุ PO26 และ Bacillus สายพันธุ PO27 มีนํ้าหนักเพิ่มสูงข้ึนใน
ทุกชุดการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และใช Bacillus sp. จะทําใหอัตราการรอด
ตายของกุงเพิ่มข้ึน และลดแบคทีเรียเรืองแสงในตะกอนดินและในนํ้า นอกจากน้ีการใช Bacillus sp. 
ยังสามารถยอยสลายอินทรียสารไดดวย 
 Vinoj et al. (2013) ศึกษาผลของ Bacillus licheniformis (DAB1) และ Pseudomonas 
aeruginosa (DAP1) ตอการยังย้ังเช้ือ Vibrio parahaemolyticus จากกุง Fennero penaeus 
indicus พบวา เช้ือ DAB1 และ DAP1 มีประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือ V. parahaemolyticus 
มากกวาสายพันธุอื่นๆคา LC50 ของ DAV1, DAV2 และ DAV3 พบวาที่ 103 CFU ml-1 ตอเช้ือกอ
โรคพบอัตราการตายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในอารทิเมีย เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
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ควบคุมที่ 106 CFU mL-1 ของ DAB1 and DAP1 สามารถยับย้ังเช้ือและลดอัตราการตายลงอยางมี
นัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P<0.01) 
 ยุทธพล และนงนุช (2554) การศึกษาผลของการใชแบคทีเรียกลุม Bacillus sp. เปนโปรไบ 
โอติกตอการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และการปองกันโรคที่เกิดจากเช้ือวิบริโอในกุงขาวแวนนา
ไม (Litopenaeus vannamei) โดยใชผลิตภัณฑตนแบบที่มี ช่ือทางการคา PondSafe ผสมลงใน
อาหารในอัตราสวน 1:1, 3:1 และ 5:1 เปนเวลา 28 วัน พบวา นํ้าหนักและอัตราการรอดตายของกุง
ที่ไดรับอาหารผสมโปรไบโอติก PondSafe 5 กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม มีคาสูงกวากลุมควบคุม สวน
ผลตอปริมาณเช้ือแบคทีเรียวิบริโอในกุง พบวากุงที่ไดรับอาหารผสมโปรไบโอติก มีปริมาณเช้ือ
แบคทีเรียวิบริโอนอยกวาชุดควบคุม (P<0.05) ซึ่งกุงที่ไดรับอาหารผสมโปรไบโอติก PondSafe 5 
กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม มีปริมาณเช้ือแบคทีเรียวิบริโอในกุง 4.15±0.186 Log CFU/ml 

Shivappa and Chanratchakool (1997) รายงานวาการใชแบคทีเรียซึ่งมี Bacillus sp. ใน
สัดสวนที่สูงใสลงในบออนุบาลชวยใหกุงมีอัตราการเจริญเติบโตและรอดตายสูงข้ึนกวาการใช 
Benzakonium Chloride (BKC) นอกจากน้ี Bacillus sp. ยังถูกนํามาใชผสมกับอาหารกุงเพื่อทํา
เปน probiotic ใหแกลูกกุงกุลาดํากินในอัตราสวนตางๆ กัน พบวา ลูกกุงที่ไดรับ probiotic มีอัตรา
การรอดตายจากการเหน่ียวนําใหเกิดโรคโดย Vibrio harveyi สูงถึง 100% โดยกุงทดลองมีสุขภาพ
แข็งแรงและเจริญเติบโตไดดี   ในขณะที่กลุมควบคุมมีอัตรารอดเพียง 26% และมีอาการผิดปกติ ใน
ตับ ตับออน และลําไส 
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วัสดุ อุปกรณ และวิธกีารทดลอง 
 
1. วัสดุอุปกรณและสารเคม ี
 1.1 วัสดุ และอุปกรณ 
  1.1.1 การเตรียมเช้ือ 
   1. บีกเกอร (Beaker) 500 ml 
   2. ขวดรูปชมพู (Flask) 500 ml 
   3. จานเพาะเช้ือ (Petri dish) 
   4. หลอดทดลอง (Tube) 
   5. ตูบมเช้ือ (Incubator)    
   6. เครื่องน่ึงฆาเช้ือดวยแรงดันไอนํ้า (Autoclave) 
   7. ตูอบความรอน (Hot air oven) 
   8. เครื่องช่ัง 4 ตําแหนง 
   9. เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 
   10. เครื่องปนเหว่ียง (Super Speed Refrigerated Centrifuge) 
  1.1.2 อุปกรณการเลี้ยง 
   1. กะละมงั 
   2. อุปกรณการใหอากาศ 
   3. ลูกกุงขาวแวนนาไมระยะโพสลารวา 11-12 (PL 11-12) 
   4. เช้ือ B. subtilis, B. megaterium และ B. licheniformis 
   5. เช้ือ Vibrio parahaemolyticus 
 1.2 สารเคม ี
  1. Sodium chloride (NaCl) 
  2. Thiosulfate Citrate Bile Sucrose (TCBS) 
  3. Tryptic Soy Agar (TSA) 
  4. Nutrient Broth (NB) 
 
2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การทดสอบประสิทธิภาพการตานเช้ือ Vibrio parahaemolyticus 
  2.1.1 การเตรียมเช้ือแบคทเีรีย 
  เลือกโคโลนีเด่ียวของเช้ือ Vibrio parahaemolyticus, Bacillus subtilis, 
Bacillus megaterium และ Bacillus licheniformis เลี้ยงไวเปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันเตรียมเช้ือ Vibrio parahaemolyticus และ Bacillus sp. ทั้ง 3 
ชนิดที่ใชในการทดสอบ cross streak method โดยเลี้ยงเช้ือ Vibrio parahaemolyticus บน
อาหารเลี้ยงเช้ือ Thiosulfate Citrate Bile Sucrose (TCBS) และเลี้ยงเช้ือ Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิด 
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บนอาหาร Tryptic Soy Agar (TSA) ที่เติม Sodium chloride (NaCl) 1.5 เปอรเซ็นต บมที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

2.1.2 ประสทิธิภาพในการตานเช้ือ Vibrio parahaemolyticus ของ Bacillus subtilis, 
Bacillus megaterium และ Bacillus licheniformis ดวยวิธี Cross streak (Purivirojkul and 
Areechon, 2007) 
 เลือกโคโลนีเด่ียวของเช้ือ Vibrio parahaemolyticus และ Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิด ที่
เลี้ยงไวครบ 24 ช่ัวโมงมา Cross streak โดยแบงการทดลองออกเปน 3 กลุมการทดลอง 
 กลุมการทดลองที่ 1 นําเช้ือ B. subtilis cross streak กับเช้ือ V. parahaemolyticus 
 กลุมการทดลองที่ 2 นําเช้ือ B. megaterium cross streak กับเช้ือ  
V. parahaemolyticus 
 กลุมการทดลองที่ 3 นําเช้ือ B. licheniformis cross streak กับเช้ือ  
V. parahaemolyticus 
 นําเช้ือ V. parahaemolyticus มาขีดลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA ที่เติม NaCl 1.5 
เปอรเซ็นต จากน้ันขีดเช้ือ Bacillus sp. ลงในแนวต้ังฉากกับเช้ือ V. parahaemolyticus โดยจะทํา
กลุมการทดลองละ 3 ซ้ํา และนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส สังเกตการเกิด inhibition 
บริเวณจุดที่เช้ือทั้ง 2 ชนิดตัดกัน และบันทึกผลที่ 24, 48, 72 และ 96 ช่ัวโมง โดยเช้ือที่นํามา cross 
streak จะอยูที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
 

2.1.3 ประสทิธิภาพในการตานเช้ือ Vibrio parahaemolyticus ของ Bacillus subtilis, 
Bacillus megaterium และ Bacillus licheniformis ดวยวิธี Agar well diffusion (Irahad et al, 
2012) 
 1. ใชลูปเข่ียโคโลนีเด่ียวของเช้ือ Bacillus sp. ที่เจริญบนอาหาร TSA เติม NaCl 1.5 
เปอรเซ็นต มาเลี้ยงในอาหารเหลว Nutrient Broth (NB) เติม NaCl 1.5 เปอรเซ็นต บมเช้ือที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 18-24 ช่ัวโมง 
 2. ใชลูปเข่ียโคโลนีเด่ียวของเช้ือ V. parahaemolyticus มาเลี้ยงในอาหาร NB ที่เติม NaCl 
1.5 เปอรเซ็นต บมเช้ือเจริญที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 
 3. เก็บเช้ือ Bacillus sp. และ V. parahaemolyticus จากอาหารเหลว โดยนําไปปนเหว่ียง
ดวยเครื่อง Super Speed Refrigerated Centrifuge ที่ความเร็ว 4,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 
นาที และควบคุมอุณหภูมิที่ 4 องศาเซลเซียส 
 4. เช้ือทั้ง 2 ชนิดจะอยูในรูปของ suspention bacteria วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลืน่ 540 นาโนเมตร วัดคา OD เทากับ 0.1 (108 CFU/ml) 
 5. ใชสําลีพันกานที่ผานการฆาเช้ือแลว จุมลงใน suspention bacteria ของเช้ือ  
V. parahaemolyticus มา swab ใหทั่วหนาอาหาร TSA ที่เติม NaCl 1.5 เปอรเซ็นต และนําปลาย 
ปเปตแกวที่ผานการฆาเช้ือมาเจาะรูบนอาหาร TSA ที่ swab เช้ือทั่วหนาอาหารเลี้ยงเช้ือ 
 6. จากน้ันเติม suspention bacteria ของเช้ือ Bacillus sp. โดยหยอดลงไปในหลุม (ในขอ 
5) หลุมละ 40 ไมโครลิตร บมเช้ือที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง แลวอานผล
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โดยการดูบริเวณใส (clear zone) ที่เกิดข้ึน วัดเสนผานศูนยกลางของบริเวณสวนใส (clear zone) 
ดวยไมบรรทัด รายงานเปนหนวย มิลลิเมตร 
 
 2.2 ผลของ Bacillus sp. 3 ชนิด ที่ใชยับย้ังเช้ือ V. parahaemolyticus ในการเลี้ยงลกู
กุงขาวระยะโพสลารวา 
  2.2.1 การวางแผนการทดลอง 
  วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design : CRD) 
แบงเปน 5 ชุดการทดลอง (treatment) ในแตละชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา เลี้ยงเปนระยะเวลา 96 
ช่ัวโมง แบงชุดการทดลอง ดังน้ี 
 ชุดการทดลองที่ 1 คือ กลุมทีเ่ลีย้งในสภาวะทีม่ีเช้ือ V. parahaemolyticus เปนกลุม
ควบคุม (control) 
 ชุดการทดลองที่ 2 คือ กลุมทีเ่ลีย้งในสภาวะทีม่ีเช้ือ V. parahaemolyticus และ  
B. subtilis 
 ชุดการทดลองที่ 3 คือ กลุมทีเ่ลีย้งในสภาวะทีม่ีเช้ือ V. parahaemolyticus และ  
B. megaterium 
 ชุดการทดลองที่ 4 คือ กลุมทีเ่ลีย้งในสภาวะทีม่ีเช้ือ V. parahaemolyticus และ  
B. licheniformis 
 ชุดการทดลองที่ 5 คือ กลุมทีเ่ลีย้งในสภาวะทีม่ีเช้ือ V. parahaemolyticus และ  
B. subtilis, B. megaterium และ B. licheniformis 
 
  2.2.2 การเตรียมนํ้าและสัตวทดลอง 
  นํ้าที่ใชในการศึกษาน้ี คือ นํ้าที่ผานการฆาเช้ือแลว ใสเกลือทะเลเทียมในอัตราสวน 
เกลือทะเลเทียม 6 กิโลกรัม ตอนํ้า 200 ลิตร เจือจางจนไดนํ้าที่มีความเค็ม 10 ppt นําลูกกุงขาว
ระยะโพสลารวา 12 (PL 12) จากสายลมฟารม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ มาปรับสภาพกอนเริ่มการ
ทดลองโดยใชกะละมังขนาดความจุ 50 ลิตร ใสนํ้าปริมาตร 30 ลิตร มีการใหอากาศอยางเพียงพอ
เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปโดยใหอาหาร 4 ครั้งตอวัน ในเวลาประมาณ 08.00 น., 11.00น., 14.00 น. 
และ 17.00 น. เปนระยะเวลา 8 วัน หลังจากน้ันคัดเลือกลูกกุงที่มีขนาดใกลเคียงกัน โดยแบงลูกกุง
เปน 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา แตละซ้ําใสลกูกุงจํานวน 30 ตัว (อัตราความหนาแนน 
3 ตัวตอปริมาตรนํ้า 1 ลิตร) ลงเลี้ยงในกะละมังขนาดความจุ 15 ลิตร จํานวน 15 กะละมัง ซึ่งภายใน
บรรจุนํ้าเค็ม 10 ppt ที่ปริมาตรนํ้า 10 ลิตร มีการใหอากาศอยางเพียงพอตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 
 
  2.2.3 การเตรียมเช้ือแบคทเีรีย 
  เตรียมเช้ือ Vibrio parahaemolyticus, Bacillus subtilis, Bacillus 
megaterium และ Bacillus licheniformis ดวยวิธี Agar well diffusion (ในขอ 2.1.3) จนได 
suspention bacteria ที่มีความเขมขน 108 CFU/ml นําเช้ือ Vibrio parahaemolyticus มา 100 
มิลลิลิตร ใสในทุกชุดการทดลอง ทิ้งไว 20 – 25 นาที เพื่อเหน่ียวนําใหลูกกุงติดเช้ือกอน หลังจากน้ัน
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นําเช้ือ Bacillus subtilis, Bacillus megaterium และ Bacillus licheniformis อยางละ 100 
มิลลิลิตร ใสลงในแตละชุดการทดลอง จะไดเช้ือแบคทีเรียที่มีความเขมขน 106 CFU/ml บันทึกอัตรา
การรอดตายของลูกกุง ในทุกๆ 24, 48, 72 และ 96 ช่ัวโมง หลังจากใสเช้ือ 
 
  2.2.4 การศึกษาอัตรารอดตายของลกูกุงขาวที่ไดรบัเช้ือ V. parahaemolyticus 
  นับจํานวนลูกกุงที่รอดตายในแตละชุดการทดลองมาคํานวณอัตราการรอดตายที่ 
24, 48, 72 และ 96 ช่ัวโมง ของการทดลองโดยมีสูตรคํานวณดังน้ี 
 
 อัตรารอดของลกูกุง (เปอรเซ็นต) = จํานวนลูกกุงที่รอดตายในแตละชุดการทดลอง x 100 
       จํานวนลูกกุงเริ่มตน 
 

2.2.5 การศึกษาปรมิาณแบคทีเรียกลุมวิบริโอ (Vibrio spp.) 
  หลังจากการเลี้ยงลูกกุงขาวครบ 96 ช่ัวโมง สุมลูกกุงขาวจํานวน 15 ตัว ในแตละชุด
การทดลอง มาช่ังนํ้าหนัก 0.1 กรัม นําไปใสใน tube 1.5 ml ที่ผานการฆาเช้ือแลว เติมนํ้าเกลือ
เขมขน 1.5% ที่ผานการฆาเช้ือแลว ในปริมาตร 900 ไมโครลิตร มาบด และเจือจางดวยวิธี serial 
ten - fold dilution โดยเจือจางดวยนํ้าเกลือเขมขน 1.5 % จนไดปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากน้ันปน
ดวยเครื่องผสมสารละลาย (vortex mixer) ใหเปนเน้ือเดียวกันแลวจึงเจือจางที่ 10-1, 10-2 และ 10-3 
ดูดตัวอยางดังกลาว 100 µl ลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Thiosulfate Citrate Bile Sucrose (TCBS) และ
กระจายเช้ือใหทั่วผิวหนาอาหาร TCBS ดวยแทงแกวสามเหลี่ยม (spread plate) นําไปบมที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง หลังจากน้ันนํามาอานผล โดยนับจํานวนโคโลนี เพื่อหาคา 
Total Vibrio spp. 
 
3. วิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

วิเคราะหความแตกตางทางสถิติโดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) 
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลาง อัตราการรอดตาย และจํานวนโคโลนี
ของแบคทีเรีย (Total Vibrio spp.) ระหวางชุดทดลองโดยใชวิธี Duncan’s New Multiple Range 
Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (มณฑกานต, 
2552) 
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ผลและวิจารณผลการทดลอง 

1. การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย B. licheniformis, B. megaterium และ B. 
subtilis ยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus ดวยวิธี Cross streak  

เมื่อนําแบคทีเรีย Bacillus sp.ทั้ง 3 ชนิด ไดแก B. licheniformis, B. megaterium และ      
B. subtilis มาทดสอบคุณสมบัติในการยับย้ัง (inhibition) หรือเจริญครอบครองโคโลนี 
(colonization) ของเช้ือ V. parahaemolyticus ดวยวิธี cross streak method ภายหลังจากบม
เช้ือ 37 องศาเซลเซียส และบันทึกผลในทุกๆ 24, 48, 72 และ 96 ช่ัวโมง พบวาในแตละช่ัวโมง เช้ือ 
Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิด ใหผลที่ไมแตกตางกันใน คือ เช้ือ Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิด สามารถเขา
ครอบครองโคโลนีของเช้ือ V. parahaemolyticus ได โดยบริเวณจุดตัดระหวางเช้ือ Bacillus sp. 
ทั้ง 3 ชนิด จะเจริญซอนทับกับเช้ือ V. parahaemolyticus ซึ่งหมายความวาเช้ือ Bacillus sp. ทั้ง 
3 ชนิด สามารถแยงพื้นที่การเจริญเติบโตของ V. parahaemolyticus ได (ดังแสดงในภาพที่ 5)  
 

  

 

 
 
 
 
   A     B 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
      C 
ภาพท่ี 5  แสดงบรเิวณจุดตัดของเช้ือ B. megaterium (A), B. licheniformis, (B) และ B. subtilis 
(C) กับเช้ือ V. parahaemolyticus ที่ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง หลงัจาก Cross streak  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของมินตรา (2552) ที่ทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือ Bacillus sp. 
ในการยับย้ังเช้ือ V. harveyi โดยวิธี cross streak หลังจากบมเช้ือเปนเวลา 96 ช่ัวโมง พบวา 
Bacillus licheniformis สายพันธุ BLF และ Bacillus licheniformis สายพันธุ BLS สามารถยับย้ัง
เช้ือ       V. harveyi ได โดยทําใหเกิดพื้นที่ยับย้ัง (clear zone) บริเวณรอยที่พาดขวาง เน่ืองจาก
เช้ือ          B. licheniformis เปนเช้ือแบคทีเรียที่มีการสรางสปอรมากกวาแบคทีเรียชนิดอื่น สงผล
ใหตองใชความชํานาญในการ streak plate ใหเกิดโคโลนีเด่ียว (single colony) กอนนํามา Cross 
streak 
 
2. การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย B. licheniformis, B. megaterium และ B. 
subtilis ยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus ดวยวิธี Agar well diffusion  
 จากการนําเช้ือ V. parahaemolyticus, B. licheniformis, B. megaterium และ           
B. subtilis ที่ระดับความเขมขนเทากับ 108 CFU/ml มาทดสอบดวยวิธี agar well diffusion      
พบวาเสนผานศูนยกลางเช้ือ B. licheniformis และ B. megaterium ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตแตกตางจากเสนผานศูนยกลางเช้ือ B. subtilis และ Bacillus sp. 
ทั้ง 3 ชนิด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยเช้ือ B. licheniformis, B. megaterium,         
B. subtilis และ Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิดมีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากบั 8.0±2.83, 6.0±2.83, 
19.0±1.41 และ 28.0±2.83 มิลลเิมตร ตามลําดับ (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของเช้ือ Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิดที่เจรญิบนเช้ือ 
V. parahaemolyticus หลงัจากบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง 
 

ลําดับ ชุดการทดลอง 
คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลาง ± 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(มิลลิเมตร) 

1 B. megaterium 6.0±2.83c 

2 B. subtilis 19.0±1.41b 

3 B. licheniformis 8.0±2.83c 

4 B. megaterium, B. subtilis และ B. licheniformis 28.0±2.83a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ตางกัน a, b, c ในคอลัมนเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
 
 ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีสอดคลองกับการศึกษาของปาจรีย (2554) ศึกษาผลของประสิทธิภาพ
ของเช้ือแบคทีเรียสรางสปอรตอการยับย้ังแบคทีเรียกอโรค V. harveyi ในหองปฏิบัติการ พบวา
ขนาดของ clear zone ที่เกิดจากการยับย้ังโดยแบคทีเรียสรางสปอร พบวา แบคทีเรียสรางสปอรทั้ง 
5 สายพันธุ สามารถยับย้ังการเจริญของเช้ือ V. harveyi ไดสูงสุดใน 48 ช่ัวโมง ซึ่งการรวมกันของ
แบคทีเรียทั้ง 5 สายพันธุ ไดแก Brevibacillus parabrevis, Bacillus velezensis, B. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

amyloliquifaciens, B. subtilis และ B. megaterium มีขนาดของวง clear zone กวางที่สุด คือ 
13.00±1.84 มิลลิเมตร และกวางกวา B. megaterium และ Brevibacillus parabrevis แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
3. ศึกษาอัตราการรอดตายของลูกกุงขาวแวนนาไมระยะโพสลารวาท่ีเลี้ยงดวย Bacillus sp. 3 
ชนิด ในการยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus  
 จากการทดลองเลี้ยงลูกกุงขาวแวนนาไมระยะโพสลารวา 20 แลวเหน่ียวนําใหติดเช้ือ             
V. parahaemolyticus ที่ความเขมขน 106 CFU/ml นําไปเลี้ยงที่นํ้าระดับความเค็ม 10 ppt และใส
เช้ือ B. licheniformis, B. megaterium, B. subtilis และ Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิด ที่ความเขมขน 
106 CFU/ml ในแตละชุดการทดลอง เปนระยะเวลา 24, 48, 72 และ 96 ช่ัวโมง พบวาอัตราการรอด
ตายหลังจากเลี้ยง 24 ช่ัวโมง ในทุกชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) หลังจากเลี้ยง 48, 72 และ 96 ช่ัวโมง ชุดการทดลองที่ใช B. megaterium,                 
B. licheniformis และ Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยมีอัตราการรอดตายของชุดควบคุม, B. megaterium, B. subtilis , B. licheniformis 
และ Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิด หลังจากการเลี้ยงครบ 96 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 21.67±2.35, 
75.55±15.75, 28.34±11.79, 73.33±14.14 และ 64.44±15.03 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ดังแสดงใน
ตารางที่ 2) 
 จากผลการทดลอง พบวาชุดการทดลองที่ใสเช้ือ B. megaterium, B. licheniformis และ 
Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิด มีอัตราการรอดตายที่สูงกวากลุมควบคุม แสดงใหเห็นวาเช้ือแบคทีเรียกลุม 
Bacillus sp. สามารถทําใหลูกกุงมีอัตราการรอดตายสูงข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ Rengpipat 
et al. (2000) ทดสอบการติดเช้ือ V. harveyi เปนระยะเวลา 10 วัน พบวากุงกุลาดําที่ใหอาหารผสม 
Bacillus สายพันธุ S11 มีอัตราการรอดที่ดีกวากุงที่ไมไดรับอาหารผสม Bacillus สายพันธุ S11 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยอัตรารอดของกุงที่ใหอาหารผสม Bacillus สายพันธุ S11 มี
อัตราการรอด 54.3 % และกุงที่ไมไดรับอาหารผสม Bacillus สายพันธุ S11 มีอัตราการรอด 35.5 % 
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ตารางท่ี 2 อัตราการรอดตายของลูกกุงขาวแวนนาไมระยะโพสลารวา 20 (PL 20) ที่เหน่ียวนําใหติดเช้ือ V. parahaemolyticus และยับย้ังดวยเช้ือ  
Bacillus sp.ทั้ง 3 ชนิด หลังจากเลี้ยงเปนเวลา 96 ช่ัวโมง  
 

ลําดับ ชุดการทดลอง 
อัตราการรอดตายเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เปอรเซ็นต) 

24 ช่ัวโมง 48 ช่ัวโมง 72 ช่ัวโมง 96 ช่ัวโมง 
1 Control 96.67±4.72a 80.00±4.71b 45.00±2.36b 21.67±2.35b 
2 B. megaterium 100.00±0.00a 96.67±3.34a 84.44±8.39a 75.55±15.75a 
3 B. subtilis 100.00±0.00a 73.34±4.72b 48.34±2.35b 28.34±11.79b 
4 B. licheniformis 100.00±0.00a

 95.00±2.36a 85.00±2.36a 73.33±14.14a 
5 B. megaterium, B. subtilis และ B. licheniformis 100.00±0.00a

 90.00±3.33a 75.56±8.39a 64.44±15.03a 
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ตางกัน a, b ในคอลัมนเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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4. การศึกษาปริมาณของแบคทีเรียกลุมวิบริโอ (Vibrio spp.) ท่ีพบในกุงขาวระยะโพสลารวาท่ี
เลี้ยงดวย Bacillus sp. 3 ชนิด ในการยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus 
 หลังจากเลี้ยงลูกกุงขาวระยะโพสลารวาที่เหน่ียวนําใหติดเช้ือ V. parahaemolyticus และ
ยับย้ังดวยเช้ือ B. megaterium, B. subtilis และ B. licheniformis และหลังจากเลี้ยงเปนเวลา 96 
ช่ัวโมง ศึกษาปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio spp. พบวากลุมควบคุมมีจํานวนแบคทีเรียกลุมวิบริโอ 
(Vibrio spp.) ทั้งหมด คือ 3.83±2.49×106 CFU/ml ซึ่งมีปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio spp. ที่
แตกตางจากกลุมการทดลองอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และกลุมที่ เลี้ยงดวยเช้ือ           
B. megaterium จํานวนแบคทีเรียกลุมวิบริโอทั้งหมดมีคา 5.33±5.77×104 CFU/ml (ดังแสดงใน
ตารางที่ 3)  
 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนโคโลนีของเช้ือกลุมวิบริโอ (Vibrio spp.) ในอาหาร TCBS หลังจากเลี้ยงกุง
ดวย Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิด เปนเวลา 96 ช่ัวโมง ในการยับย้ังเช้ือ V. parahaemolyticus 
 

ชุดการทดลอง โคโลนี 
ปริมาณแบคทีเรียเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

Control 
โคโลนีสีเหลือง 3.15±2.87x106a 

โคโลนีสีเขียว 6.8±3.82x105a 

โคโลนีทั้งหมด 3.83±2.49x106a 

B. megaterium 
โคโลนีสีเหลือง 1.33±2.31x104b 

โคโลนีสีเขียว 4.00±1.73x104b 

โคโลนีทั้งหมด 5.33±0.58x104b 

B. subtilis 
โคโลนีสีเหลือง 8.00±9.90x104b 

โคโลนีสีเขียว 1.05±1.34x105b 

โคโลนีทั้งหมด 1.85±2.33x105b 

B. licheniformis 
โคโลนีสีเหลือง 1.75±1.20x105b 

โคโลนีสีเขียว 4.00±2.26x105ab 

โคโลนีทั้งหมด 5.75±3.46x105b 

B. megaterium, B. subtilis
และ B. licheniformis 

โคโลนีสีเหลือง 4.30±3.11x105ab 

โคโลนีสีเขียว 1.75±0.35x105b 

โคโลนีทั้งหมด 6.05±3.46x105b 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรที่ตางกัน a, b ในคอลัมนเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
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เช้ือแบคทีเรียกลุมวิบริโอ (Vibrio spp.) กลุมที่ใหโคโลนีสีเหลือง ไดแก  V. alginolyticus, 

V. cholera, V. cincinnatiensis, V. fumissii และ V. metschnikovii กลุมที่ใหโคโลนีสีเขียว ไดแก  

V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. mimicus และ V. damsela (แวนูรมา, 2552) จากผล

การทดลองพบวา เช้ือแบคทีเรียกลุม Bacillus sp. สามารถลดปริมาณเช้ือแบคทีเรีย Vibrio spp. ใน

กุงขาวได 
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สรุปผลการทดลอง 
 

1. เช้ือ B. megaterium, B. subtilis และ B. licheniformis สามารถครอบครองเช้ือ
แบคทีเรีย V. parahaemolyticus ได โดยสามารถแยงพื้นที่การเจริญเติบโตของเช้ือ V. 
parahaemolyticus 

2. เช้ือ B. megaterium, B. subtilis, B. licheniformis และ Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิดมี
ความสามารถในการแยงพื้นที่เช้ือ V. parahaemolyticus ได โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง เทากับ 
6.0±2.83, 19±1.41, 8.0±2.83 และ 28.0±2.83 มิลลิเมตร ตามลําดับ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) แตขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของเช้ือ B. megaterium และ B. licheniformis  
ไมมีความแตกตางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

3. กลุมควบคุม B. megaterium, B. subtilis, B. licheniformis และ Bacillus sp. ทั้ง 3 
ชนิด มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเทากับ 21.00±2.35, 75.55±15.75, 28.34±11.79, 73.33±14.14 
และ 64.44±15.03 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยกลุม B. megaterium, B. licheniformis และ 
Bacillus sp. 3 ชนิด ใหผลอัตราการรอดตายเฉลี่ย แตกตางจากกลุมควบคุม และ B. subtilis อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

4. เช้ือแบคทีเรียกลุม Bacillus sp. สามารถลดปริมาณของเช้ือแบคทีเรียกลุม Vibrio spp.
ได โดยมีปริมาณเช้ือกลุม Vibrio spp. เฉลี่ยของกลุมควบคุม B. megaterium, B. subtilis, B. 
licheniformis และ Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิด มีคาเทากับ 3.83±2.49x106, 5.33±0.58x104, 
1.85±2.33x105, 5.75±3.46x105 และ 6.05±3.46x105 CFU/ml ตามลําดับ โดยทุกชุดการทดลอง
ที่เลี้ยงดวย Bacillus sp. แตกตางจากชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 

ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการนําเอาเช้ือ Bacillus sp. มาประยุกตใชในอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงกุง โดยผสมเช้ือ Bacillus sp. ลงไปในอาหารกุงสาํหรับการศึกษาในข้ันตอนตอไป 
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ภาคผนวก ก 

ตารางท่ี 1 แสดงขนาดเสนผานศูนยกลางของเช้ือ Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิดที่เจรญิบนเช้ือ 
V. parahaemolyticus หลงัจากบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง 
 

ชุดการทดลอง 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง (มิลลิเมตร) 
ซ้ําที่ 1 ซ้ําที่ 2 ซ้ําที่ 3 

B. megaterium 8.0 18.0 4.0 
B. licheniformis 6.0 20.0 10.0 
B. subtilis 18.0 20.0 0.0 

B. megaterium, B. subtilis และ B. licheniformis 14.0 26.0 30.0 

 
ตารางท่ี 2 อัตราการรอดตายของลูกกุงขาวแวนนาไมระยะโพสลารวา 20 (PL 20) ที่เหน่ียวนําใหติด
เช้ือ V. parahaemolyticus และยับย้ังดวยเช้ือ Bacillus sp.ทั้ง 3 ชนิด หลังจากเลี้ยงเปนเวลา 96 
ช่ัวโมง  
 

ชุดการทดลอง 
จํานวน

ซ้ํา 
ระยะเวลาในการเลี้ยง (ช่ัวโมง) 

24 48 72 96 
Control 1 93.33 76.67 46.67 23.33 
Control 2 100.00 90.00 73.33 56.67 
Control 3 100.00 83.33 43.33 20.00 
B. megaterium 1 100.00 93.33 76.67 63.33 
B. megaterium 2 100.00 96.67 83.33 70.00 
B. megaterium 3 100.00 100.00 93.33 93.33 
B. licheniformis 1 100.00 90.00 66.67 50.00 
B. licheniformis 2 100.00 93.33 83.33 63.33 
B. licheniformis 3 100.00 96.67 86.67 83.33 
B. subtilis 1 100.00 76.67 46.67 36.67 
B. subtilis 2 100.00 70.00 50.00 20.00 
B. subtilis 3 100.00 100.00 100.00 100.00 

B. megaterium, B. subtilis และ  
B. licheniformis 

1 100.00 86.67 66.67 50.00 

B. megaterium, B. subtilis และ  
B. licheniformis 

2 100.00 90.00 76.67 63.33 

B. megaterium, B. subtilis และ  
B. licheniformis 

3 100.00 93.33 83.33 80.00 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนโคโลนีของเช้ือกลุมวิบริโอ (Vibrio spp.) ในอาหาร TCBS หลังจากเลี้ยงกุง
ดวย Bacillus sp. ทั้ง 3 ชนิด เปนเวลา 96 ช่ัวโมง 
 

ชุดการทดลอง โคโลนี 
ปริมาณแบคทีเรีย 

(CFU/ml) 
ซ้ําที่ 1 ซ้ําที่ 2 

Control 
โคโลนีสีเขียว 4.10x105 9.50x105 

โคโลนีสีเหลือง 5.18x106 1.12x106 

โคโลนีทั้งหมด 5.59x106 2.07x106 

B. megaterium 
โคโลนีสีเขียว 5.00x104 5.00x104 

โคโลนีสีเหลือง 0.00 0.00 
โคโลนีทั้งหมด 5.00x104 5.00x104 

B. licheniformis 
โคโลนีสีเขียว 5.60x105 2.40x105 

โคโลนีสีเหลือง 2.60x105 9.00x105 

โคโลนีทั้งหมด 8.20x105 3.30x105 

B. subtilis 
โคโลนีสีเขียว 2.00x105 1.00x105 

โคโลนีสีเหลือง 1.50x105 1.00x105 

โคโลนีทั้งหมด 3.50x105 2.00x105 

B. megaterium, B. subtilis และ B. 
licheniformis 

โคโลนีสีเขียว 1.50x105 2.00x105 

โคโลนีสีเหลือง 2.10x105 6.50x105 

โคโลนีทั้งหมด 3.60x105 8.50x105 
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ภาคผนวก ข 

ข้ันตอนการเตรียมอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 อาหาร Thiosulfate Citrate Bile   ภาพท่ี 2 ช่ังอาหารใหไดนํ้าหนักตามที ่
Sucrose (TCBS) และ Tryptic Soy Agar (TSA)  คํานวณไว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 นําอาหารที่ช่ังไดมาผสมกับนํ้ากลั่นใน  ภาพท่ี 4 นําอาหารมาตมจนไดเปนสีที่
อัตราสวนคํานวณไว     เหลืองใส 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 นําอาหารที่ตมแลวมาเทใส plate ภาพท่ี 6 เมื่ออาหารแข็งตัวแลวก็นํามา 

dry plate 
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ข้ันตอนวิธี Cross streak  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 เลือกเช้ือ Bacillus sp. และเช้ือ  ภาพท่ี 8 Steak plate เช้ือ Bacillus 
V. parahaemolyticus ที่เปนโคโลนีเด่ียว sp ในแนวต้ังฉากกับเช้ือ  

V. parahaemolyticus  

 
 
ข้ันตอนวิธี Agar well diffusion 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ขยายเช้ือ Bacillus sp. ภาพท่ี 10 นําเช้ือ Bacillus sp. ที่ไดเขา 
ลงในอาหาร NB เครื่องปนเหว่ียง 
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ภาพท่ี 11 เทนํ้าสีใสที่อยูดานบนออกเหลอืตะกอนไว ภาพท่ี 12 วัดคา OD ดวยเครื่อง 
แลวปรบัความขุนเช้ือ      Spectrophotometer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 ได Suspention bacteria ของเช้ือ ภาพท่ี 14 .ใชไมพันสําลี Swab เช้ือ  

V. parahaemolyticus ลงบนอาหาร 
TSA 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15 ใชปลายปเปตแกวที่ฆาเช้ือแลวเจาะร ู ภาพท่ี 16 หยอดเช้ือ Bacillus sp.ลง

หลุมในอาหาร TSA 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 
 

 
 

การเลี้ยงลูกกุงขาวแวนนาไมระยะโพสลารวา 

 
 
  

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 17 เตรียมนํ้าเค็มโดยใชเกลอืทะเลเทียม 6   ภาพท่ี 18 คัดเลือกลกูกุงขาวแวนนาไม
กิโลกรัม ในนํ้า 200 ลิตร ปรบัความเค็มใหได 10 ppt ระยะโพสลารวา 12 จากโรงเพาะฟก 
 
 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 19 นําลูกกุงมาปรบัสภาพเปนเวลา 8 วัน    ภาพท่ี 20 ใสเช้ือ V. parahaemolyticus  

100 มิลลิลิตร 20 นาที แลวใสเช้ือ Bacillus sp.
ลงในนํ้าตามชุดการทดลอง  
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การคํานวณจํานวนแบคทเีรีย Vibrio spp.  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 นําตัวอยางลูกกุงแตละชุดการทดลองมา  ภาพท่ี 22 นําตัวอยางที่บดแลวเจอืจาง
บดใน tube เติมนํ้าเกลือ 900 µl    ดวยวิธี serial ten - fold dilution 

 

  

 

 

  

 

ภาพท่ี 23 ปนดวยเครือ่ง vortex mixer   ภาพท่ี 24 ดูดตัวอยาง 100 µl spread 
ใหเปนเน้ือเดียวกัน     plate ลงบนอาหาร TCBS บมที ่

อุณหภูมิ 37ºC 
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นางสาวชลธิชา   คําอยู 
ประวัติการศึกษา :  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : โรงรยีนสรุศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงรียนสรุศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู : เลขที่ 59 ถนนริมคลองสามเสน ตําบลมักกะสัน เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร 10400 
E-mail : chonticha_kumyoo@hotmail.com 
 
นางสาวกิตติยา   กลัดสมบูรณ 
ประวัติการศึกษา :  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  

จังหวัดสมุทรสาคร  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  

จังหวัดสมุทรสาคร  
ที่อยู : 144/138 หมูบานพระปน 10 ตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสาคร 71400 
E-mail : gidtiya_229@hotmail,co,th 
 
นางสาวอุมาพร   เดชนอย 
ประวัติการศึกษา :  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จงัหวัดชุมพร  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จงัหวัดชุมพร 
ที่อยู :เลขที่ 2 หมูที่ 5 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จงัหวัดชุมพร  
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E-mail : nunay314@hotmail.com 
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