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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาผลของการเสริม น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชท้องถิ่น 3 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้
(Cymbopogon citratus) มะกรู ด (Citrus hystrix) และสะระแหน่ (Mentha cordifolia) ในอาหารต่ อ การ
เจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด ภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus
agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยทดลองให้อาหารผสมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ ผิวมะกรูด
และสะระแหน่ ที่ระดับ 0.5 ml/kg อาหาร เท่ากัน และชุดควบคุมให้อาหารปกติ เป็นเวลา 75 วัน นำปลามาวัด
อัตราการเจริญเติบโต วิเคราะห์องค์ประกอบเลือด ภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ แล้วชักนำให้ติดเชื้อแบคทีเรีย S.
agalactiae บันทึกอัตราการตายสะสมภายใน 10 วัน ผลการศึกษาพบว่าปลาที่ได้รับอาหารผสมน้ำมันสะระแหน่มี
ค่าการเจริญเติบโต ได้แก่ น้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญ (p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอื่น ๆ และชุดควบคุม และปลาในทุกชุดการทดลองมีค่า
องค์ประกอบเลือด ได้แก่ ปริมาณเม็ดเลือดแดง ค่าฮีมาโตคริต และปริมาณฮีโมโกลบินเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
(p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ขณะที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของค่า lysozyme activity ในน้ำเลือดของ
ปลาที่ได้รับอาหารผสมน้ำมันหอมระเหยในแต่ละชุดการทดลอง นอกจากนี้ยังพบว่า ปลานิลในทุกชุดการทดลองมี
อัตราการรอดจากการชักนำให้ ติดเชื้อไม่ต่างกัน แต่ปลากลุ่มที่ได้รับอาหารผสมน้ำมันหอมระเหย โดยเฉพาะน้ำมัน
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สะระแหน่ มีแนวโน้มการตายต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุม ผลการศึกษาจึงชี้ให้เห็นว่าการเสริมน้ำมัน
หอมระเหยสะระแหน่ในอาหารมีผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด และมีแนวโน้มของอัตรารอด
จากการติดเชื้อที่สูงขึ้นในปลานิล
คำสำคัญ : น้ำมันหอมระเหย; การเจริญเติบโต; องค์ประกอบเลือด; ภูมิคุ้มกัน; โรค; ปลานิล

Abstract
The present study investigated the effects of essential oils extracted from lemongrass
(Cymbopogon citratus), Kaffir lime (Citrus hystrix) and peppermint (Mentha cordifolia) as feed
supplement on growth performance, blood parameters, non-specific immunity and disease
resistance against Streptococcus agalactiae of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). The fish were fed
with diets supplemented with lemongrass, Kaffir lime peel and peppermint essential oil at the same
ratio of 0.5 ml/kg feed and a control group was fed with basal diet. After 75 days of feeding, growth
performance, blood parameters and non-specific immunity of fish were investigated. After feeding
trial, fish were also challenged with S. agalactiae and mortalities were recorded. Results of this
study showed that peppermint essential oil at 0.5 ml/kg feed significantly improved final body
weight, weight gain and specific growth rate (p < 0.05). All supplemented diets showed significantly
increased total erythrocyte count, hematocrit levels and hemoglobin (p < 0.05). In addition, fish fed
essential oil supplemented diets showed no significant increases of both lysozyme activity and
survival rate following S. agalactiae infection, compared with those of the control group. The results
indicated that peppermint essential oil supplementation potentially improved growth performance,
some blood parameters and tendency toward decreased mortality after bacterial infection of
cultured tilapia.
Keywords: essential oil; growth performance; blood parameter; fish immunity; disease; Nile tilapia

1. บทนำ

จะเป็ น วิ ธ ี ก ารสกั ด โดยการกลั ่ น ด้ ว ยไอน้ ำ (steam
distillation) หรือการย่อยด้วยเอนไซม์แล้วตามด้วย
การกลั่นด้วยไอน้ำ [2,3] น้ำมันหอมระเหยได้รับการ
รับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา
(USFDA) ให้เป็นสารที่มีความปลอดภัย ระยะเวลากว่า
สิบปีที่ผ่านมานั้นมีการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จ าก
น้ำมันหอมระเหยในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นสารกระตุ้นการ

น้ำมันหอมระเหย (essential oil) เป็นส่วนของ
ของเหลวที่ระเหยได้และมีกลิ่น ได้จากส่วนต่าง ๆ ของ
พืช ได้แก่ ดอก เมล็ด ใบ กิ่ง เปลือกไม้ ผล และราก [1]
มีวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชหลายวิธี ได้แก่
การบด การหมัก การสกัด การใช้คาร์บอนไดออกไซด์
เหลว และการใช้คลื่นไมโครเวฟ แต่วิธีการสกัดที่ใช้กัน
เป็นส่วนใหญ่ในการผลิตน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์
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วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.)

เจริ ญ เติ บโต (growth promoter) ในสั ต ว์ เ ศรษฐกิจ
ทดแทนการผสมยาปฏิ ช ี ว นะในอาหาร โดยเฉพาะ
น้ำมันหอมระเหยกลุ่ม carvacrol และ thymol จาก
oregano ซึ่งมีรายงานพบว่ามีฤทธิ์ในการกระตุ้นการ
เจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันในสั ตว์บกและสัตว์น้ำ
หลายชนิด [4-8] นอกจากนี้ยังมีรายงานพบว่าน้ำมัน
หอมระเหยตะไคร้ (lemongrass oil) น้ ำ มั น หอม
ระเหยสะระแหน่ (pepermint) และน้ำมันหอมระเหย
จาก thyme ยั งมี ฤ ทธิ ์ ใ นการยั บยั้ งแบคที เรีย ที ่เป็น
สาเหตุของโรคในสัตว์น้ำหลายชนิดอีกด้วย [9-15]
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ใ นการประยุ ก ต์ใช้
น้ำมันหอมระเหยเพื่อผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโต
และระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำจึงเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจ
อันจะนำไปสู่การพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ยาและ
สารเคมีเพื่อการควบคุมโรคในอุตสาหกรรมการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลานิลซึ่ง เป็นปลาน้ำจืดจาก
การเพาะเลี้ ยงที ่ มี คุ ณค่ าทางเศรษฐกิจ ที่ สำคั ญของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน แต่กำลังประสบปัญหาจากโรค
ติดเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะโรค Streptococcosis ซึ่ง
มี ส าเหตุ จ ากแบคที เ รี ย ในกลุ ่ ม Streptococcus sp.
นำมาซึ่งความสูญเสียต่อผลผลิตของผู้ประกอบการ
งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของ
การเสริมน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชท้องถิ่นของ
ไทยชนิ ด ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ตะไคร้ (Cymbopogon
citratus) มะกรู ด (Citrus hystrix) และสะระแหน่
(Mentha cordifolia) ในอาหารต่ อ การเจริญ เติบโต
องค์ประกอบเลือด ภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความ
ต้านทานโรคของปลานิล อันอาจนำไปสู่แนวทางการ
เพิ ่ ม ผลผลิ ต และลดความสุ ญ เสี ย จากโรคติ ด เชื ้ อ ใน
ระบบการเพาะเลี้ยงปลานิลได้ในอนาคต

2.1 สัตว์ทดลองและการวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดย
นำปลานิล (Oreochromis niloticus) น้ำหนักตัวเฉลีย่
ประมาณ 15 กรัม จากฟาร์มในจังหวัดพัทลุงมาปล่อย
ลงเลี้ยงในบ่อคอนกรีตขนาด 1.3 x 2.8 x 1.1 เมตร บ่อ
ละ 100 ตั ว จำนวน 12 บ่ อ ให้ อ าหารปกติ (basal
diet) ซึ่งเป็นอาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูปสำหรับปลากิน
พื ชที ่ ม ี ร ะดั บ โปรตี น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 30 % เป็ น เวลา 2
สั ป ดาห์ เพื ่ อ ให้ ป ลาคุ ้ น เคยกั บ สภาพการทดลอง
หลังจากนั้นเริ่มให้อาหารที่ผสมน้ำมันหอมระเหยชนิด
ต่าง ๆ ใช้น้ำมันหอมระเหยสกัดสำเร็จโดยการกลั่นด้วย
ไอน้ำภายใต้ชื่อทางการค้า BOTANICESSENCE แบ่ง
การทดลองเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3
ซ้ ำ ประกอบด้ ว ยชุ ด ทดลอง 1 (T1) ชุ ด ควบคุ ม ให้
อาหารปกติ (basal diet) ชุดทดลอง 2 (T2) ให้อาหาร
ผสมน้ ำ มั น ตะไคร้ (lemongrass oil) ที ่ ร ะดั บ 0.5
ml/kg อาหาร ชุดทดลอง 3 (T3) ให้อาหารผสมน้ำมัน
ผิวมะกรูด (Kaffir lime peel oil) ที่ระดับ 0.5 mL/kg
อาหาร ชุ ด ทดลอง 4 (T4) ให้ อ าหารผสมน้ ำ มั น
สะระแหน่ (peppermint oil) ที ่ ร ะดั บ 0.5 mL/kg
อาหาร
การผสมน้ำมันหอมระเหยในอาหารจะใช้
วิธีการฉีดพ่น ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียของน้ำมันหอม
ระเหยจะผสมน้ำมันหอมระเหยลงในอาหารสำหรับให้
ปลากินวันต่อวัน โดยผสมน้ำมันหอมระเหยในปริมาตร
ที่สัมพันธ์กับปริมาณอาหารสำหรับให้ปลากินในแต่ละ
วันกับน้ำและสารกลุ่ม phospholipid (lecithin) ฉีด
พ่ น ให้ น ้ ำ มั น หอมระเหยเคลือ บบนเม็ ดอาหารอย่าง
สม่ำเสมอแล้วนำไปให้ปลากินทันที (ชุดควบคุมฉีดพ่น
อาหารด้วยน้ำผสม lecithin) โดยให้อาหารปลาวันละ
2 ครั้ง ปริมาณ 3-5 % ของน้ำหนักตัวต่อวัน เป็นเวลา
75 วัน วัดค่าอัตราการเจริญเติบโต และสุ่มเก็บตัวอย่าง
ปลาซ้ำละ 30 ตัว เพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบ

2. อุปกรณ์และวิธีการ
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เลื อ ด ได้ แ ก่ ปริ ม าณเม็ด เลื อ ด ค่ า ฮี ม าโตคริต และ
ปริมาณฮีโมโกลบิน และค่าปัจจัยด้านภูมิคุ้มกันแบบไม่
จำเพาะ คือ lysozyme activity แล้วนำปลา 30 ตัว
จากแต่ละชุดการทดลองมาทดสอบความต้านทานโรค
โดยการชั ก นำให้ ต ิ ด เชื ้ อ แบคที เ รี ย Streptococcus
agalactiae ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค Streptococcosis
ในปลานิล
2.2 การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเลื อ ดและ
ปัจจัยทางภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ
สลบปลาด้วยสารละลาย ethyl 3-amino
benzoate methanesulfonate ( MS-222) (SigmaAldrich) ความเข้มข้น 100 ppm ชั่งน้ำหนัก แล้วเก็บ
เลือดปลาตัวละประมาณ 0.5 mL (น้ำหนักปลาหลัง
สิ้นสุดการทดลองอยู่ระหว่าง 70-100 กรัมต่อตัว) โดย
ใช้เข็มขนาด 25G และหลอดฉีดยาปริมาตร 1 มิลลิลติ ร
ซึ ่ ง หล่ อ ภายในด้ ว ย heparin sodium salt (SigmaAldrich) 5 mg/mL เพื่อป้องกันเลือดแข็งตัว โดยเจาะ
จากเส้ น เลื อ ดบริ เ วณโคนหางของปลา แล้ ว นำไป
วิเคราะห์องค์ประกอบเลือด โดยเลือดส่วนที่เหลือทิ้งไว้
ให้แข็งตัวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12
ชั่วโมง นำไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที
เป็นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แยก
ส่วนของน้ำเลือด (serum) ใส่ในหลอดใหม่ เก็บไว้ที่
อุ ณ หภู มิ -20 องศาเซลเซี ยส สำหรั บ การวิเคราะห์
ปั จ จั ย ทางภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น แบบไม่ จ ำเพาะ (lysozyme
activity) ต่อไป
2.2.1 ปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือด
ขาวทั้งหมด (total erythrocyte/leucocyte count)
การนับปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ด
เลือดขาวจะใช้วิธีการเดียวกัน [16] โดยเจือจางเลือด
ปลาในสีย้อม Dacie’s fluid อัตราส่วน 1 : 100 แล้ว
นับจำนวนโดยใช้สไลด์นับเม็ดเลือด (Neubauer cell
counting chamber) คำนวณปริมาณเม็ดเลือดแดง

และเม็ดเลือดขาวทั้งหมดในหน่วย cells/µL
2.2.2 ค่าฮีมาโตคริต
วัดค่าฮีมาโตคริต (haematocrit) ด้วย
วิธี microhaematocrit โดยบรรจุเลือดปลาเข้าไปใน
หลอด capillary แล้วปิดปลายด้านหนึ่งของหลอดด้วย
ซิ ล ิ โ คน นำหลอดไปหมุ น เหวี่ ย งที ่ ความเร็ ว 10,500
รอบต่ อ นาที เป็ น เวลา 5 นาที คำนวนเปอร์ เ ซ็ น ต์
ฮีมาโตคริตโดยวัดสัดส่วนของเม็ดเลือดแดงอัดแน่นต่อ
ปริมาตรของเลือดทั้งหมด [17]
2.2.3 ปริมาณฮีโมโกลบิน
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ร ิ ม า ณ ฮ ี โ ม โ ก ล บิ น
(haemoglobin) ด้วยวิธี cyanmethemoglobin [18]
โดยหยดเลือดตัวอย่างปริมาตร 20 µL ลงในหลอดที่
บรรจุ Drabkin’s solution ปริ ม าตร 5 mL (20 mg
potassium ferricyanide แ ล ะ 50 mg potassium
cyanide ในน้ำกลั่น 1 ลิตร) ผสมให้เข้ากันดี แล้วทิ้งไว้
ที่อุณภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer คำนวณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินใน
หน่ ว ย g/dL โดยเที ย บกั บ กราฟมาตรฐานของ
ฮีโมโกลบินมาตรฐาน (human haemoglobin)
2.2.4 lysozyme activity assay
วั ด ความว่ อ งไวของปฏิ ก ิ ร ิ ย าของ
lysozyme ในน้ำเลือดในการย่อยสลายเซลล์แบคทีเรีย
แกรมบวกชนิ ด Micrococcus lysodeikticus [19]
โดยเตรี ย มสารละลาย M. lysodeikticus (Sigma)
ความเข้ ม ข้ น 0.2 mg/mL ใน sodium phosphate
buffer, pH 6 เติ ม น้ ำ เลื อ ดลงใน microtitre plate
ปริมาตรหลุมละ 10 µL จากนั้นจึงเติมสารละลาย M.
lysodeikticus ปริมาตร 250 µL ลงในแต่ละหลุม วัด
ค่าดูดกลืนแสงที่ลดลงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร
โดยใช้เครื่อง ELISA reader หลังจากบ่มที่อุณหภูมิห้อง
ภายในเวลา 0.5 ถึ ง 6.5 นาที คำนวณ lysozyme
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activity โดยที่หนึ่งหน่วยของปฏิกิริยาคือ ปริมาณของ
เอนไซม์ที่ทำให้ค่าดูดกลืนแสงลดลง 0.001 ต่อนาที
2.3 การวิเคราะห์การเจริญเติบโต
หลังจากการทดลองให้อาหารเป็นเวลา 75
วัน วัดค่าอัตราการเจริญเติบโตของปลาในแต่ละชุดการ
ทดลอง ประกอบด้วยน้ำหนักตัวเริ่มต้น (initial body
weight; g) น้ำหนักตัวสุดท้าย (final body weight; g)
น้ ำ หนั ก ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น (weight gain; %) อั ต ราการ
เจริญเติบโตจำเพาะ (specific growth rate, SGR; %
day-1) อั ต ราการแลกเนื ้ อ (feed conversion ratio;
FCR) และอัตราการรอด (survival rate; %) โดยที่
น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (weight gain; %) =
[(น้ำหนักปลาสุดท้าย - น้ำหนักปลาเริ่มต้น) ÷ น้ำหนัก
ปลาเริ่มต้น] x 100
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจำเพาะ (specific
growth rate; SGR; % day-1) = [(ln น ้ ำ ห น ั กป ล า
สุดท้าย - ln น้ำหนักปลาเริ่มต้น) ÷ ระยะเวลาทดลอง
(วัน)] x 100
อั ต ราการแลกเนื ้ อ (feed conversion
ratio; FCR) = น้ำหนักอาหารที่ปลากิน ÷ น้ำหนักปลา
ที่เพิ่มขึ้น
อัตราการรอด (%) = (จำนวนปลาเริ่มต้น –
จำนวนปลาสุดท้าย) x 100
2.4 การทดสอบความต้านทานต่อการติดเชื้อ
แบคทีเรีย
ใช้แบคทีเรีย Streptococcus agalactiae
(serotype III) ที่แยกได้จากปลานิลที่แสดงอาการของ
โรค Streptococcosis (ได้ ร ั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก
ศู น ย์ ว ิ จ ั ย สุ ข ภาพสั ตว์ น ้ ำ คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เลี้ยงบนอาหาร tryptic
soy agar (TSA) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วเพาะเลี้ยง
(inoculate) ในอาหารเหลว tryptic soy broth (TSB)
บนเครื ่ อ งเขย่ า เป็ น เวลา 24 ชั ่ ว โมง รวบรวมเซลล์

แบคทีเรียโดยการหมุนเหวี่ยง แล้วล้างด้วย TSB สาม
ครั้ง จนได้สารละลายเชื้อเข้มข้น หาความหนาแน่นของ
เชื้อในสารละลายโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง
spectrophotometer ที ่ ค วามยาวคลื ่ น 550 นาโน
เมตร และเปรี ย บเที ย บความขุ ่ น กั บ สารละลาย
McFarland standard เติมสารละลายเชื้อเข้มข้นใน
ปริมาตรที่ทำให้มีความหนาแน่นของเชื้อที่ระดับ 108
CFU/mL ลงไปในตู้กระจกซึ่งมีน้ำ 30 ลิตร (แต่ละ
ตู้มีปลา 10 ตัว) บันทึกอัตราการตายสะสมของปลา
ภายในเวลา 10 วั น และยื น ยั น การติ ด เชื ้ อ S.
agalactiae ของปลาที่ตายด้วยการแยกเชื้อจากสมอง
และอวัยวะภายใน เพาะเลี้ยงบนอาหาร TSA สังเกต
ลักษณะของโคโลนี สีขาวขนาดเล็กที่เจริญบนอาหาร
และนำไปย้อมสี Gram
2.5 การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่า เฉลี่ย การ
เจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตราการรอด องค์
ประกอบเลือด ปัจจัยทางภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และ
อัตราการรอดจากการทดสอบความต้านทานโรคของ
ปลาในแต่ละชุดการทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (one way analysis of variance,
ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's
new multiple range test (DMRT) วิ เ คราะห์ ค วาม
แตกต่างทางสถิติที่ p-value < 0.05

3. ผลการวิจัย
การทดลองเลี ้ ยงปลานิลในบ่ อ คอนกรี ตด้วย
อาหารที่มีระดับโปรตีน 30 % ที่ผสมน้ำมันหอมระเหย
ชนิดต่าง ๆ เป็นเวลา 75 วัน แล้ววัดดัชนีการเจริ ญ
เติบโต ประกอบด้วยน้ำหนักตัวเริ่มต้น น้ำหนักตัวสุด
ท้าย ร้อยละน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญ
เติ บ โตจำเพาะ และอั ต ราการรอด หลั ง สิ ้ น สุ ด การ
ทดลองพบว่าปลานิลที่ได้รับอาหารผสมน้ำมันตะไคร้
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(T2) น้ำมันผิวมะกรูด (T3) มีค่าการเจริญเติบ โตทุ ก
ดัชนีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปลาในชุดควบคุม (T1) ยกเว้นปลานิลที่ได้รับอาหาร
ผสมน้ำมันสะระแหน่ที่ระดับ 0.5 mL/kg อาหาร (T4)
มีน้ำหนักตัวสุดท้าย ร้อยละน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และ
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิ ต ิ (p < 0.05) เมื ่ อ เปรี ย บเที ยบกั บปลาในชุด
ทดลองอื ่ น ๆ และปลาในชุ ดควบคุ ม อย่ า งไรก็ตาม
พบว่าปลานิลในทุกชุดการทดลองมีอัตราการแลกเนื้อ
(FCR) และอัตราการรอดตลอดการทดลองไม่ มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยอัตราการแลกเนื้อ

มี ค ่ า 0.85-0.88 และอั ตราการรอด 97.66-99.66 %
(ตารางที่ 1)
หลังสิ้นสุดการทดลอง แล้วเก็บเลือดปลามา
วิเคราะห์องค์ประกอบเลือด ซึ่งประกอบด้วยปริมาณ
เม็ดเลือดแดงทั้งหมด ปริมาณฮีโมโกลบิน ค่าฮีมาโต
คริต และปริมาณเม็ดเลือดขาวทั้งหมด พบว่าปลานิลที่
ได้รับอาหารผสมน้ำมันตะไคร้ (T2) น้ำมันผิวมะกรูด
(T3) และน้ำมันสะระแหน่ที่ระดับ 0.5 mL/kg อาหาร
(T4) มี ป ริ ม าณเม็ ด เลื อ ดแดงทั ้ ง หมด ปริ ม าณฮี โ ม
โกลบินและค่าฮีมาโตคริตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับปลาในชุด

Table 1 Growth performance, feed utilization and survival rate of fish fed different kinds of essential
oil supplemented diet for 75 days
Initial body Final body Weight gain Specific growth
Survival rates
FCR
-1
weight (g/fish) weight (g/fish)
(%)
rate (% day )
(%)
T1 (control)
14.57±0.017a 81.25±2.36a 457.65±10.37a 2.29±0.04a
0.88±0.02a 97.66±1.15a
T2 (lemongrass)
14.52±0.066a 80.95±2.92a 457.50±15.49a 2.29±0.04a
0.86±0.03a 99.66±0.57a
T3 (Kaffir lime peel) 14.42±0.116a 81.08±3.07a 462.27±21.75a 2.30±0.05a
0.87±0.04a 98.66±0.57a
T4 (peppermint)
14.48±0.204a 84.98±3.68b 486.87±30.58b 2.36±0.03b
0.85±0.05a 98.00±1.00a
p-value
0.198
0.032
0.01
0.037
0.453
0.187
Values (mean±S.D.) followed by the different letters in the same column indicate significant differences at p < 0.05
Treatments

Table 2 Blood parameters of fish fed different kinds of essential oil supplemented diet for 75 days
Red Blood Cells Haemoglobin Haematocrit White Blood Cells
(x 105 cells/µL)
(g/dL)
(%)
(x 103 cells/µL)
T1 (control)
2.484±0.563a
6.33±1.29a
33.65±3.59a
3.568±1.298a
T2 (lemongrass)
2.976±0.751b
6.92±1.60b
36.98±3.34b
3.722±1.730a
T3 (Kaffir lime peel)
3.008±0.533b
7.39±1.25b
36.75±3.52b
3.517±1.779a
T4 (peppermint)
2.968±0.337b
7.35±1.17b
36.00±4.98b
3.635±1.405a
p-value
0.000
0.000
0.001
0.145
Values (mean±S.D.) followed by the different letters in the same column indicate significant
differences at p < 0.05
Treatments
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ควบคุม (T1) อย่างไรก็ตาม พบว่าปลานิลในทุกชุดการ
ทดลองมี ป ริ ม าณเม็ ด เลื อ ดขาวทั ้ ง หมดไม่ ม ี ค วาม
แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยปริมาณเม็ดเลือด
ขาวทั้งหมดมีค่า 3.517-3.722 x 103 cells/µL (ตาราง
ที่ 2)

ผลการวิเคราะห์ค่าปัจจัยทางด้านภูมิคุ้ม กั น
แบบไม่ จ ำเพาะของปลาทดลอง โดยการวั ด ค่ า
lysozyme activity ในน้ำเลือด ซึ่งเป็นค่าที่แสดงความ
ว่องไวของปฏิกิริยาของ lysozyme ในการย่อยสลาย
เซลล์แบคทีเรีย พบว่าน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดไม่มี
ผลต่ อ การกระตุ ้ น lysozyme activity ของปลานิ ล
สั ง เกตจากค่ า lysozyme activity ในแต่ ล ะชุ ด การ
ทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p > 0.05)
(ตารางที่ 3)
หลังจากการทดลองให้อาหารผสมน้ำมันหอม
ระเหยชนิดต่าง ๆ เป็นเวลา 75 วัน แล้วนำปลาทดลอง
ในแต่ ล ะชุ ด การทดลอง จำนวน 30 ตั ว มาทดสอบ
ความต้านทานโรค โดยชักนำให้ติดเชื้อแบคทีเรีย S.
agalactiae ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่
สำคัญของปลานิล โดยวิธีการแช่สารละลายเชื้อที่ระดับ
ความเข้มข้น 108 CFU/mL บันทึกอัตราการตายสะสม
ของปลาทดลองทุกวันเป็นเวลา 10 วัน ผลการทดลอง
พบว่าปลานิลที่ได้รับอาหารผสมน้ำมันหอมระเหยใน
ทุกชุดการทดลองมีอัตราการรอดจากการชัก นำให้ติด
เชื้อ S. agalactiae ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
โดยที่ อ ั ต ราการรอดมี ค ่า 88.71-94.34 % อย่ า งไรก็
ตาม มีข้อสังเกตว่าปลานิลที่ได้รับอาหารผสมน้ำมัน
หอมระเหย โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมน้ำมัน
สะระแหน่ มีอัตราการตายจากการชักนำให้เกิดการติด
เชื้อ S. agalactiae ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ (5.66 %)
เมื่อเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุม (11.29 %) แม้
จะอยู่ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบหนาแน่นในตู้ทดลองที่
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 4)

Table 3 Lysozyme activity of fish fed different
kinds of essential oil supplemented
diet for 75 days
Treatments
Lysozyme activity (unit)
T1 (control)
27.71±12.42a
T2 (lemongrass)
22.47±11.22a
T3 (Kaffir lime peel)
26.28±16.88a
T4 (peppermint)
27.13±9.88a
p-value
0.216
Values (mean±S.D.) followed by the different
letters in the same column indicate significant
differences at p < 0.05
Table 4 Survival rates of fish fed different kinds
of essential oil supplemented diet for
75 days and challenged with the
pathogen Streptococcus agalactiae
for 10 days
Treatments
Survival rates (%)
T1 (control)
88.71±2.42a
T2 (lemongrass)
91.73±5.22a
T3 (Kaffir lime peel)
91.62±3.28a
T4 (peppermint)
94.34±2.87a
p-value
0.526
Values (mean±S.D.) followed by the different
letters in the same column indicate significant
differences at p < 0.05

4. วิจารณ์
ผลการทดลองพบว่าน้ำมันหอมระเหยสกัดจาก
ตะไคร้และผิวมะกรูดที่ผสมในอาหารไม่มีผลต่อการ
กระตุ้นการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และอัตรา
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การรอดของปลานิล ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มปลาทดลองที่
ได้รับอาหารผสมน้ำมันสะระแหน่ โดยที่ปลานิลที่ได้รับ
อาหารผสมน้ ำ มั น สะระแหน่ ม ี น ้ ำ หนั ก ตั ว สุ ด ท้ า ย
ร้อยละน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโต
จำเพาะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปลาในชุดทดลองอื่น ๆ และปลาในกลุ่ม ควบคุม โดย
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาที่พบว่าปลานิลที่ได้รับ
อาหารผสมน้ำมันหอมระเหย clove basil ที่ระดับ 0.5
% เป็นเวลา 55 วัน มีน้ำหนักตัวสุดท้ายเพิ่มสูงขึ้นและ
มีอัตราการแลกเนื้อต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปลาในชุด
ควบคุ ม [20] การทดลองในปลาหมอเทศ (Oreochromis mossambicus) ที่พบว่าน้ำมันหอมระเหย
จากพืชสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ Bermuda grass, beal,
wintercherry และขิง (ginger) [21] และน้ำมัน หอม
ระเหยจากผิวส้ม (Citrus sinensis peel) [22] ที่ผสม
ในอาหารมีผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของปลา
ทดลอง มีความเป็นไปได้ว่าการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น
ของปลาที่ได้รับอาหารผสมน้ำมันหอมระเหยอาจเป็น
ผลของน้ ำ มั น หอมระเหยชนิ ด นั ้ น ๆ ต่ อ การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการย่ อ ยอาหาร โดยมี ร ายงานการ
ทดลองในไก่เนื้อ ซึ่งพบว่าไก่ที่ได้รับอาหารผสมน้ำมัน
หอมระเหย oregano มีค่าประสิทธิภาพในการย่ อ ย
สารอาหารประเภทโปรตีนเพิ่มสูงขี้น [23] และพบว่า
ไก่ที่ได้รับอาหารผสมน้ำมันหอมระเหยผสม 3 ชนิด
ประกอบด้วย oregano, cinnamon และ pepper มี
ค่าประสิทธิภาพในการย่อยวัตถุแห้งและสารอาหาร
ประเภทโปรตีนเพิ่มสูงขี้นด้วย [24] นอกจากนี้ยังมี
รายงานการศึกษายืนยันว่าน้ำมันหอมระเหยที่ผสมใน
อาหารยั ง ส่ ง ผลในการกระตุ ้ น การหลั ่ ง เอนไซม์ ที่
เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร นำไปสู่การกระตุ้นการ
เจริญเติบโตอีกด้วย [25]
ผลจากการทดลองครั้งนี้ ยังชี้ให้เห็นว่าน้ำมัน
หอมระเหยที ่ ผ สมในอาหารมี ส ่ ว นในการกระตุ้ น

องค์ประกอบเลือดของปลานิล ยกเว้นปริมาณเม็ดเลือด
ขาว โดยพบว่าปลานิลที่ได้รับอาหารผสมน้ำมั นหอม
ระเหยสกัดจากตะไคร้ ผิวมะกรูด และสะระแหน่ ที่
ระดั บ 0.5 mL/kg อาหาร มี ป ริ ม าณเม็ ด เลื อ ดแดง
ปริมาณฮีโมโกลบิน และค่าฮีมาโตคริตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุม อย่างไร
ก็ ต าม ผลของน้ ำ มั น หอมระเหยต่ อ การกระตุ้ นองค์
ประกอบเลือดในปลาค่อนข้ างหลากหลาย ซึ่งมีความ
แตกต่ างกัน ไปตามชนิดและปริม าณของน้ำ มันหอม
ระเหยที่ศึกษา ตลอดจนชนิดและอายุของปลาทดลอง
อาทิ ปลาหมอเทศที่ได้รับอาหารผสมน้ำมันหอมระเหย
สกัดจากผิวส้ม bitter lemon ที่ระดับ 0.5, 0.75 และ
1 % ค่าฮีมาโตคริตไม่มีความแตกต่างจากปลาในกลุ่ม
ควบคุม ขณะที่เฉพาะปลาทดลองกลุ่มที่ได้รับอาหาร
ผสมน้ ำ มั น หอมระเหยที ่ ร ะดั บ 0.5 และ 0.75 %
เท่ า นั ้ น ที ่ มี ปริ มาณของเม็ดเลือ ดขาวเพิ ่ มสูงขึ ้นเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ปลาในกลุ ่ ม ควบคุ ม [26] หรื อ การ
ทดลองในปลา ningu (Labeo victorianus) อายุ 4
สัปดาห์ ที่ได้รับอาหารผสมน้ำมันหอมระเหยสกัดจาก
ผิวส้ม bitter lemon ที่ระดับ 1-5 % มีค่าองค์ประกอบ
เลือด ได้แก่ ปริมาณเม็ดเลือดแดง ปริมาณเม็ดเลือด
ขาว ปริมาณฮีโมโกลบิน ค่าฮีมาโตคริต และดัชนีเม็ด
เลือดแดงเพิ่มสูงขึ้นตามความเข้มข้นของน้ำมันหอม
ระเหย [27]
การศึ ก ษาในครั ้ ง นี ้ พ บว่ า น้ ำ มั น หอมระเหย
แต่ละชนิด (ตะไคร้ ผิวมะกรูด และสะระแหน่) ที่ผสม
ในอาหารไม่มีผลต่อการกระตุ้น lysozyme activity
ในน้ำเลือดของปลานิลเมื่อเปรียบเทียบกับปลาในกลุ่ม
ควบคุ ม สอดคล้ องกั บการทดลองที่ พบว่า ปลานิลที่
ได้รับอาหารผสมน้ำมันหอมระเหยสกัดจากขิง มีค่า
phagocytic activity ไม่แตกต่างจากปลาในชุดควบคุม
โดยทั้งน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากขิงและ clove basil
ไม่มีผลต่อการกระตุ้นปัจจัยด้านภูมิคุ้มกันในน้ำเลือด
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ไ ด ้ แ ก ่ serum total protein, immuno-globulin
และ agglutination titer ของปลานิล [20] อย่างไรก็
ตาม มีบางรายงานการศึกษาพบว่าน้ำมันหอมระเหย
หลายชนิดมีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่
จำเพาะในปลา โดยเฉพาะการกระตุ้นการทำงานของ
lysozyme และ phagocytic cell อาทิ สารสกัดจาก
oregano (Origanum vulgare) ส า ม า ร ถ ก ร ะ ตุ้ น
respiratory burst activity, phagocytic activity
และ lysozyme activity ในปลา rainbow trout [28]
หรือการทดลองที่คล้ายคลึงกันในปลา rainbow trout
ที ่ ไ ด้ ร ั บ อาหารผสมน้ ำ มั น ที ่ ส กั ด จาก black cumin
(Nigella sativa) มี lysozyme activity ในน้ ำ เลื อ ด
สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปลาในกลุ่มควบคุม [29]
การศึกษาครั้งนี้พบว่าปลานิลที่ได้รับอาหาร
ผสมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ ผิวมะกรูด และสะระแหน่
มีอัตราการตายลดลงจากการชักนำให้เกิดการติดเชื้อ
แบคที เ รี ย Streptococcus agalactiae เมื ่ อ เปรียบ
เทียบกับปลาในกลุ่มควบคุม แม้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ผลการศึก ษาชี้ ใ ห้เ ห็ นว่า น้ ำ มั น หอมระเหยหรือองค์
ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยมีผลในทางบวก
ต่ออัตราการรอดของปลานิลที่ติดเชื้อ สอดคล้องกับ
รายงานการศึกษาหลายฉบับที่พบว่าน้ำมันหอมระเหย
ที่ผสมในอาหารมีผลต่อการลดอัตราการตายของปลา
หลังจากการชักนำให้มีการติดเชื้อ อาทิ ปลานิลที่ได้รับ
อาหารผสมน้ ำ มั น หอมระเหย cinnamon (Cinnamomum verum) มีอัตราการตายลดลงหลังจากการ
ชั ก นำให้ ม ี ก ารติ ด เชื ้ อ S. iniae [30] หรื อ ปลานิ ล ที่
ได้รับอาหารผสมน้ำมันหอมระเหย clove oil (Szygium
aromaticum) มีอัตราการตายลดลงหลังจากการชัก
นำให้มีการติดเชื้อ Lactococcus garviea [31] หรือ
การทดลองที่คล้ายคลึงกันในปลาหมอเทศ พบว่าปลา
หมอเทศที่ได้รับอาหารผสมน้ำมันหอมระเหยสกัดจาก
ผิวส้ม sweet orange peel (Citrus sinensis) มีอัตรา

การตายลดลงหลังจากการชัก นำให้ มี การติ ดเชื้ อ S.
iniae [22] มีความเป็นไปได้ว่าอัตราการรอดที่สูงขึ้นใน
ปลาที่ได้รับอาหารผสมน้ำมันหอมระเหยหลังถูกชักนำ
ให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียจะสัมพั นธ์ กับ ฤทธิ ์ใ นการ
ทำลายเซลล์แบคทีเรียขององค์ประกอบในน้ำมันหอม
ระเหย มี ร ายงานว่ า น้ ำ มั น หอมระเหย cinnamon,
oregano, lemongrass (Cymbopogon citratus)
และ thyme มี ฤ ทธิ ์ ใ นการทำลายเซลล์ แ บคที เ รี ย
Aeromonas salmonicida ซึ ่ ง เป็ น สาเหตุ ข องโรค
furunculosis ในปลากลุ ่ ม แซลมอน [32] และพบว่า
น้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชกว่า 52 ชนิด มี
ฤทธิ ์ ใ นการทำลายเซลล์ ย ี ส ต์ (Candida albicans)
และแบคทีเรียหลายชนิด ได้แก่ Aeromonas veronii
bv. sobria, Enterococcus faecalis, Escherichia
coli และ Staphylococcus aureus [9] ทั้งนีก้ ลไกใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยเกี่ยวข้อง
กับการทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลออก
ของสารประกอบภายในเซลล์ การละลาย หรือการ
เกาะกลุ ่ ม กั น ของสารประกอบต่ า ง ๆ ภายในเซลล์
นอกจากนี้การทำปฏิกิริยากันระหว่างน้ำมันหอมระเหย
และ ATPase membrane protein ของแบคที เ รี ย
ส่งผลให้เซลล์แบคทีเรียมีการปลดปล่อยโมเลกุลหรือ
ไอออนที่จำเป็นผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ออกสู่ภายนอกได้ง่าย
ขึ้น รวมถึงการไปยับยั้งการสังเคราะห์เอนไซม์หรือการ
ดูดซึมอาหาร นำไปสู่การตายของเซลล์แบคทีเรียใน
ที่สุด [1,33]
ผลการศึกษาครั้งนี้ แม้ปลานิลที่ได้รับอาหาร
ผสมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ ผิวมะกรูด และสะระแหน่
จะมีอัตราการตายลดลงจากการชักนำให้เกิดการติด
เชื้อ S. agalactiae เมื่อเปรียบเทียบกับปลาในกลุ่ม
ควบคุม แต่มีข้อสังเกตว่าปลาทดลองมีอัตราการตาย
จากการชั ก นำให้ เ กิ ด การติ ดเชื ้ อ S. agalactiae ใน
อัตราที่ค่อนข้างต่ำ (5.66-11.39 %) แม้จะอยู่ภายใต้
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สภาพการเลี้ยงแบบหนาแน่นที่อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ
26 องศาเซลเซียส มีรายงานว่าอัตราการตายที่สูงจาก
การติ ด เชื ้ อ แบคที เ รี ย S. agalactiae ของปลานิ ล
มักจะสัมพันธ์กับความเครียดของปลาที่มีสาเหตุจาก
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำ โดยเฉพาะเมื่อปลา
อยู่ภายใต้อุณหภูมิของน้ำที่ต่ำกว่า 24 องศาเซลเซียส
หรือสูงกว่า 32 องศาเซลเซียส [34] จึงมีความเป็นไป
ได้ว่าอัตราการรอดของปลานิลที่ค ่อ นข้ างสูงในการ
ทดลองนี้อาจมีสาเหตุจากการที่ระหว่างชักนำให้เกิด
การติดเชื้อ ปลาทดลองยังคงอยู่ภายใต้อุณหภูมิท ี่ไม่
ก่อให้เกิ ดความเครียด ดังนั้นเพื่อให้ผลการศึ ก ษาที่
ชัดเจนมากขึ้น การชักนำให้ปลานิลติดเชื้อแบคทีเรีย S.
agalactiae ในอนาคตจึ ง จำเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาภายใต้
ปัจจัยความเครียดด้านอุณหภูมิของน้ำเข้ามาร่วมด้วย
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สนับสนุนจนงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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