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               ปม.1 

เชื้อจุลินทรียกอโรคตายดวนหรือกลุมอาการตายดวน (EMS) ในกุงทะเล ปจจุบันยังคงสรางความ

เสียหายตออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลของไทย ท้ังในกุงขาวแวนนาไม และกุงกุลาดํา โดยมีความ

รวมมือในหลายๆ ภาคสวน ไมวาจะเปนกรมประมง มหาวิทยาลัย กลุมหรือชมรมฯ หรือแมแตตัวของเกษตรกร

เอง เพ่ือหาวิธีท่ีจะควบคุมหรือลดความรุนแรงของโรค ทําใหในชวงท่ีผานมาจึงมีหลากหลายวิธีหรือหลากหลาย

โมเดลออกมา แตยังไมสามารถควบคุมโรคไดอยางไดผลและชัดเจน การควบคุมอาจทําไดในบางกลุมหรือบาง

พ้ืนท่ี แตเม่ือนํามาใชอีกพ้ืนท่ีกลับไมไดผล หรือใหผลท่ีไมตอเนื่อง ปจจุบันเราทราบสาเหตุของโรคตายดวน วา

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุรุนแรง ท่ีสามารถสรางสารพิษหรือ toxin 

ซ่ึงในท่ีนี้จะขอเรียกวาเชื้อ EMS โดยกรมประมง ใหบริการตรวจสอบเชื้อในตัวอยางกุง น้ําและดิน โดยใช

เทคนิค PCR เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตายดวน รวมท้ังเชื้อฉวยโอกาสอ่ืนๆ ท่ีอาจเขามาเม่ือกุงออนแอ

จากการติดเชื้อ EMS เชน ไวรัส เชื้อรา และปรสิต ดังนั้นเม่ือเราทราบวาแบคทีเรีย คือสาเหตุของโรค ซ่ึง

แนนอนวายอมสัมพันธกับอาหารของแบคทีเรีย นั้นคือสารอินทรีย ซ่ึงแหลงหรือท่ีมาของสารอินทรียในระบบ

ของการเพาะ อนุบาล และเลี้ยงกุง ท่ีสําคัญคงหนีไมพน อาหารกุงและของเสียจากสิ่งขับถายของกุง 

 ปนี้เปนปท่ี 4 ของงานกุงใตลาง และเม่ือยอนกลับไปดูตั้งแตชวงแรกท่ีเรายังไมทราบสาเหตุของโรค มี

ขอสันนิฐานมากมายถึงสาเหตุของโรค เชน ในงานกุงใตลางครั้งท่ี 1 ในเดือนสิงหาคม 2555 ไดนําเสนอสาเหตุ

วาอาจมาจากแบคทีเรีย ท่ีมีไวรัส คือ แบคทีริโอฟาจ การแกไข ใหเนนเรื่องการจัดการสารอินทรีย คือ ลากโซ 

บําบัดสารอินทรียในดิน และเม่ือกุงปวยดวยโรค EMS ใหงดอาหาร รวมกับการใชจุลินทรีย ปม.1 ใสลงในน้ําใน



บอเลี้ยง จนกวากุงจะหยุดตายแลวจึงคอยๆ ปรับอาหารข้ึนมา ซ่ึงเหตุก็เพ่ือตองการลดปริมาณแบคทีเรียวิบริ

โอท่ีใหสีเขียวบนอาหาร TCBS โดยใหกุงไดรับจุลินทรียจากอาหารธรรมชาติท่ีกุงกินเขาไป เนื่องจากพบวาใน

กระเพาะของกุงปวยมีเชื้อวิบริโอจํานวนมาก ตอมาในงานกุงใตลางครั้งท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2556 มีการตรวจ

พบสาเหตุของโรค EMS วาเกิดจาก Vibrio parahaemolyticus สายพันธุรุนแรง โดย Dr. Lightner จึง

นําเสนอเรื่อง อาการตายดวนในกุงขาวแวนนาไม พันธุกุงหรือเช้ือโรค และแนวทางปองกัน มีการนําเสนอ

ผลการทดลอง ระหวางกุงขาวแวนนาไมสายพันธุท่ีเลี้ยงท่ัวไปและสายพันธุนําเขา SIS ท่ีไดรับเชื้อ V. 

parahaemolyticus สายพันธุรุนแรง เปรียบเทียบกับ V. parahaemolyticus สายพันธุท่ีพบในธรรมชาติ

ท่ัวไป พบวากุงขาวท่ีเลี้ยงท่ัวไปและกุงขาวนําเขา สายพันธุ SIS ท่ีไดรับเชื้อ V. parahaemolyticus สายพันธุ

รุนแรง มีอัตราการตายท่ีรุนแรงมากกวากุงท่ีไดรับเชื้อ V. parahaemolyticus สายพันธุท่ีพบในธรรมชาติ 

อยางชัดเจน ซ่ึงเปนการยืนยันวาเชื้อโรคมีผลตอการเกิดโรค EMS โดยสายพันธุเปนเพียงปจจัยรอง ท่ีโดย

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแตละสายพันธุ ยอมมีความตานทานตอเชื้อโรคตางกัน อยางไรก็ตามในการเลี้ยงกุงอยาง

หนาแนน มีสารอินทรียและของเสียตกคางในระบบมาก แนนอนสิ่งเหลานี้เปนอาหารของจุลินทรีย ยอมทําให

เชื้อโรคเพ่ิมปริมาณอยางรวดเร็ว กุงท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว ซ่ึงหมายถึงมีการลอกคราบถ่ี กินอาหาร

มาก เชื้อเพ่ิมมากและสรางสารพิษมาก พิษเขาทําลายเซลลตับตับออนทําใหกุงท่ีโตเร็วปวยและตายเร็วกวากุง

ท่ีโตชากวา ในการนําเสนอในงานกุงใตลางครั้งท่ี 2 ในสวนของแนวทางปองกันและควบคุมโรค คือ  

- ลดสารอินทรียควบคุมแบคทีเรียกอโรค 

1. คุณภาพน้ําในบอเลี้ยงกุงมีผลตอการดํารงชีวิตและอัตราการเจริญเติบโต ปญหาสวนใหญเกิดจาก

สารอินทรียท่ีเกิดจากข้ีกุงและเศษอาหารเหลือ ทําใหเกิดแอมโมเนียและไนไตรตและแกสพิษมาก

เกินไป คือลดปริมาณสารอินทรียและเพ่ิมการยอยสลายสารอินทรียอยางสมบูรณในสภาวะท่ีมี

ออกซิเจน 

2. การกําจัดของเสียโดยการรวมและดูดออกจากบอเลี้ยงเปนการกําจัดทางกายภาพ ท้ังยังชวยตัดวงจร

เชื้อจากกุงปวยออกจากบอ ไมวาจะจากแบคทีเรียหรือไวรัส กอนท่ีกุงปกติจะเขามากินและติดเชื้อ

แลวแพรกระจาย โดยตองมีบอบําบัดของเสียและระบบหมุนเวียนน้ํามาใช 

3. การกําจัดทางชีวภาพ เปนการเพ่ิมการยอยสลายสารอินทรียทําโดยเพ่ิมกิจกรรมของแบคทีเรียท่ีทํา

หนาท่ียอยสลายของเสียในสภาพท่ีมีออกซิเจนมากพอ 

- การใชจุลินทรีย ปม.1 เพ่ือควบคุมเชื้อ EMS  

- การใหจุลินทรีย ปม.1 แกอารทีเมียกอนท่ีจะใชเปนอาหารลูกกุง  

- การใชน้ําหมักสับปะรด ผสมอาหารเพ่ือควบคุมเชื้อ EMS 

- การใชสาหรายเพ่ือการบําบัดคุณภาพน้ําในบอพัก เชน สาหรายพวงองุน สาหรายกลวง สาหราย

ผมนาง 

ครั้งลาสุดในงานกุงใตลาง ครั้งท่ี 3 ในเดือนสิงหาคม 2557 นําเสนอ เรื่อง บทบาทของอาหาร 

probiotic และจุลินทรียในภาวะ EMS ครั้งนี้เปนการนําเสนอเนน เรื่องการตรวจเช้ือ EMS ในน้ํา ดนิ 

กุง รวมกับการใชจุลินทรีย ปม.1 เพ่ือควบคุมเช้ือในน้ําและเปน probiotic การเพ่ิมความหลากหลาย



ของส่ิงมีชีวิตในระบบการเล้ียงกุง เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย ของแบคทีเรีย เชน เล้ียงปลา สาหราย 

ในบอพัก หรือบอบําบัด  

จากการนําเสนอท่ีผานมาท้ัง 3 ครั้ง เห็นไดวา เนนเรื่องการควบคุมเช้ือ ควบคุมสารอินทรีย และ

การบําบัดโดยใชจุลินทรียท่ีตองการออกซิเจน เปนหลัก โดยไมไดเนนเรื่องของสายพันธุมากนัก เพราะ

ในความคิดเห็นสวนตัว กุงขาวแวนนาไม มีการพัฒนาสายพันธุอยูตลอดเวลา การเลือกสายพันธุท่ีจะ

นํามาเล้ียงของเกษตรกร จะข้ึนอยูกับความพรอมของตัวเกษตรกรเอง ใชลูกพันธุท่ีปลอดเช้ือกอโรค 

รวมถึงระบบการจัดการกับของเสียตั้งแตข้ันตอนการเตรียมบอ บําบัดดินเพ่ือลดสารสารอินทรีย ท้ัง

กอน ระหวางการเล้ียง และหลังการเล้ียง ถาเกษตรกรมีความพรอมสูงก็สามารถเลือกสายพันธุท่ีโตเร็ว 

และเล้ียงในอัตราท่ีหนาแนนท่ีสูง แตถาเกษตรกรท่ีคิดวายังไมพรอม ก็สามารถเลือกสายพันธุท่ีโตปาน

กลาง และเล้ียงในอัตราความหนาแนนท่ีไมสูงมากนัก 

เม่ือผูรายคือแบคทีเรีย ตํารวจหรือทหารก็ควรเปนแบคทีเรียเชนกัน การใชสารเคมีเพ่ือกําจัดแบคทีเรีย

กอโรคจะไมไดผลท่ีแนนอน การใชสารเคมีควรใชกรณีเพ่ือกําจัดไวรัสหรือพาหะของไวรัส อาหารท่ีสําคัญ

ของแบคทีเรีย ก็คืออาหารกุงและของเสียท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นส่ิงท่ีสําคัญในการใชแบคทีเรียท่ีดีควบคุม

แบคทีเรียกอโรค คือ การสรางสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมแกแบคทีเรียท่ีดี ซ่ึงจะกลาวไดวาอาหารชนิด

เดียวกัน สภาพแวดลอมจะเปนตัวกําหนด ชนิดของจุลินทรียท่ีจะเขามาใชประโยชนหรือยอยสลายอาหาร

นั้น ซ่ึงสวนใหญแลวแบคทีเรียท่ีดีสามารถทํางานไดดีในสภาพท่ีออกซิเจนสูง และ pH อยูในชวงกลางๆ  

ปจจุบันความตองการหัวเช้ือจุลินทรีย ปม.1 มีมากข้ึน ท้ังจากเกษตรกร ผูเล้ียงกุง เล้ียงปลาและเล้ียงหอย 

ทําใหกรมประมงผลิตหัวเช้ือจุลินทรียไดไมเพียงพอตอความตองการ จึงมีแนวคิดท่ีจะใชขอมูลเกาๆ ท่ีเคย

นําเสนอมาปดฝุน เชน สงเสริมการใชปลาเปนตัวผลิตจุลินทรียท่ีมีประโยชน รวมท้ังจุลินทรีย ปม.1 ท่ีใช

ในการควบคุมโรค EMS จากบทความ เรื่องสมดุลจุลินทรียและน้ําเขียว จากปลาเพ่ือลดความรุนแรงของเชื้อ 

Vibrio parahaemolyticus สายพันธุท่ีทําใหเกิด EMS ในกุงทะเล ใน นสพ.กุงไทย ฉบับ 166 

การใชปลาเพ่ือลดความเสี่ยงของโรค EMS และรักษาสมดุลจุลินทรียในน้ํา คือคําตอบท่ีดี โดยชนิด

ของปลาท่ีใชเลือกใชตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. เปนปลากินพืช ท่ีมีระบบทางเดินอาหารยาว มีการเจริญของจุลินทรียท่ีชวยในการยอยอาหารจากพืช  

2. เปนปลาท่ีชอบกินอาหารกุงหรือข้ีกุง 

3. สามารถเจริญเติบโตไดดี เหมาะสมกับความเค็มของน้ําในบอเลี้ยงกุง 

4. มีการขับจุลินทรีย probiotic ท่ีอยูในระบบทางเดินอาหารออกมาพรอมข้ีปลา 

5. ข้ีปลาหรือสิ่งขับถายของปลา เปนปุยท่ีเปนอาหารหรือสงเสริมการเจริญของน้ําเขียวคอลเรลลาไดดี 

6. กรณีท่ีเลี้ยงรวมกับกุงในบอตองใชปลาท่ีเปนหมัน เพ่ือสามารถควบคุมประชากรของปลา ไมใหมี

มากจนทําใหคา FCR สูงจนเกินไป  

7. ปลาสามารถเพ่ิมจํานวนไดเองในบอพักหรือบอบําบัด เพราะจํานวนของปลาตองมากเพียงพอ 

เพ่ือท่ีสามารถผลิตจุลินทรียเพ่ือควบคุมเชื้อไดดี 



การใชปลาเพ่ือควบคุมโรค EMS จําเปนตองมีปริมาณมากพอ ดังนั้นการเลี้ยงปลารวมกับกุงในบอ

เดียวกัน อาจชวยไดไมมากนัก เพราะจุลินทรียท่ีไดจากปลาไมเพียงพอท่ีจะควบคุมเชื้อ EMS ไดดีพอ 

นอกจากนี้ปลายังแยงกินอาหารกุง รวมท้ังกินกุงอีกดวย โดยเฉพาะในปลานิล ปลาหมอเทศ และปลาทับทิม 

เพ่ือใหไดผลของการควบคุมเชื้อ EMS ควรเลี้ยงปลาในระบบบอบําบัด ไมวาจะเปนบอตกตะกอน บอพักหรือ

บอชง คุณสมบัติของปลาท่ีใชในการควบคุมเชื้อ EMS ปลาตองกินอาหารกุง เปนปลาท่ีกินพืช และมีลําไสท่ียาว 

ซ่ึงในลําไสท่ียาวของปลาจะมีจุลินทรียท่ีชวยในการยอยอาหาร และเปน probiotic โดยปกติจุลินทรียท่ีอยูใน

ทางเดินอาหารของปลา จะเปนจุลินทรียธรรมชาติท่ีอาศัยอยูในแหลงน้ํานั้นๆ และจะผันแปรตามอาหารท่ีปลา

กินเขาไป ดังนั้นเม่ือปลากินอาหารกุงเขาไป จะมีจุลินทรียท่ีเหมาะสม สามารถยอยอาหารกุงไดดีเจริญข้ึนมา 

และควบคุมเชื้อจุลินทรียชนิดอ่ืนไมใหเจริญข้ึนมาแขงขัน รวมท้ังเชื้อ EMS เม่ือปลาขับถายออกมา จุลินทรีย 

probiotic ก็จะถูกขับออกมาพรอมกัน และเพ่ิมจํานวนในน้ําท่ีมีข้ีกุงและเศษอาหารกุงท่ีเหลือ แลวใชสิ่งเหลานี้

เปนอาหารตอ ทําใหเชื้อ EMS ในแหลงน้ําโดนเชื้อ probiotic จากทางเดินอาหารปลาควบคุม 

 กรณีท่ีผสม probiotic เชน ปม.1 หรือ BL (B. licheniformis), BM (B. megaterium) กับอาหารกุง 

ปลาก็จะกินอาหารกุงท่ีมี probiotic และชวยขยาย BL หรือ BM ในระบบทางเดินอาหารของปลาและขับออก

สูน้ําในบอเลี้ยงกุงไดเชนกัน 

 ผลของจุลินทรีย ปม.1 ตอเช้ือ EMS 

1. เชื้อ Bacillus ท้ัง 3 ชนิด มีความสามารถในการครอบครองเชื้อ V. parahaemolyticus ท่ีระดับ

ความเค็ม 1, 2, 3, 4 และ 5 % NaCl โดยเชื้อ B. licheniformis มีความสามารถในการครอบครอง

เชื้อสูงสุด  

2.  การทดสอบเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ในการนํามาผสมกับอาหารเพ่ือเปน probiotic พบวากุงท่ีกิน

อาหารเม็ดท่ีผสมเชื้อ Bacillus ท้ังสามชนิดมีอัตราการรอดตายสูงกวากุงท่ีกินอาหารท่ีไมไดผสมเชื้อ 

Bacillus ปม.1 โดยอาหารเม็ดท่ีผสมเชื้อ B. licheniformis  ทําใหกุงมีอัตรารอดตายสูงท่ีสุด 

รองลงมาคือ B. megaterium และ B. subtilis 

3. ผลการศึกษาการแสดงออกของยีน ท่ีเก่ียวของกับภูมิคุมกันของกุงขาวแวนนาไม หลังจากชั่วโมงท่ี 48 

Bacillus ท้ัง 3 ชนิด มีการแสดงออกของยีนสูงกวาชุดควบคุม  โดยเฉพาะ B. licheniformis เปนผล

ใหการใช     B. licheniformis เปนโพรไบโอติกติดตอกันจนถึง 48 ชั่วโมง   ชวยกระตุนใหสราง

เอนไซม phenoloxidase เพ่ือการกําจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคท่ีเขาสูตัวกุง        

4.  การเกิดขบวนการฟาโกไซโทซิสไดเร็วข้ึน รวมท้ังสามารถตานทานตอความเครียดท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดดียิ่งข้ึน  



 ข้ีปลานอกจากมีจุลินทรียท่ีมีประโยชน ยังเปนปุยท่ีทําใหน้ําเขียวคลอเรลลาเจริญเติบโตไดดี จากการ

ทดลองท่ีผานมา จะเห็นไดวาน้ําเขียวมีความสามารถในการควบคุมเชื้อ EMS และจากการเก็บตัวอยางน้ํา จาก

บอบําบัด บอพัก และบอเลี้ยง พบสาหรายคลอเรลลาเปนสวนใหญ 

 

 

 

 

 

 เชื้อ EMS หรือ V . Parahaemolyticus สายพันธุรุนแรงท่ีสามารถสรางสารพิษได ไมไดแข็งแรงกวา

เชื้อในธรรมชาติ ซ่ึงในสภาพปกติท่ีมีความหลากหลายของอาหารและจุลินทรียในแหลงน้ํา เชื้อ EMS ไม

สามารถท่ีจะแพรขยาย ไปสูแหลงน้ําเปดท่ีมีสมดุลของอาหารและจุลินทรียได ดังนั้นการแพรระบาดของเชื้อ 

EMS จะตองมีตัวกลางนําไป ไมวาจะติดไปกับพอแมพันธุกุง ลูกกุง อาหารธรรมชาติมีชีวิต หรืออาหาร

ธรรมชาติสดท่ีไมผานการแชแข็งท่ีเหมาะสมเพ่ือทําลายเชื้อ  

 ดังนั้นการควบคุมจุลินทรียในน้ํา โดยใชปลากินพืชท่ีชอบกินอาหารกุงเปนตัวกลางในการคัดสรร 

เชื้อจุลินทรีย probiotic ในระบบทางเดินอาหาร รวมกับปุยข้ีปลาท่ีทําใหสาหรายคลอเรลลาเจริญเติบโตไดดี 

รวมถึงการจัดการคุณภาพน้ํา ดินท่ีดี ลูกกุงผานการตรวจและปลอดเชื้อ EMS ควบคุมปริมาณสารอินทรียในบอ

ไมใหมีมากกวาศักยภาพในการบําบัดของบอ ซ่ึงดูไดจากปริมาณแอมโมเนียและไนไตรทท่ีไมสูง รวมท้ังปริมาณ

ออกซิเจนละลายน้ําท่ีสูงเพียงพอตอความตองการของสิ่งมีชีวิตในน้ําและใน การเลือกสายพันธุกุงท่ีดี เหมาะสม

กับความสามารถในการจัดการของเกษตรกรผูเลี้ยงกุง กรณีถาคุมเชื้อไดกุงท่ีเจริญเติบโตเร็วก็จะไดเปรียบ แต

ถาคุมเชื้อไมไดกุงก็จะตายเร็วกวาสายพันธุปกติ ดังนั้นการเลือกสายพันธุกุงท่ีเลี้ยงก็ตองดูความพรอมของ

เกษตรกร คุณภาพอาหารก็ตองสอดคลองกับการเจริญเติบโต ถาเลี้ยงกุงสายพันธุโตเร็วแตใชอาหารคุณภาพต่ํา

ก็จะไดกากของเสียจากสิ่งขับถายมากและกุงก็จะโตชา เชื้อเจริญมาก แตถาใชอาหารดี แลวกุงเปนสายพันธุท่ี

โตไมดี ก็จะสิ้นเปลือง การเปลี่ยนถายน้ําปริมาณมากชวยลดความเสี่ยง EMS ท่ีเกิดจากปริมาณสารอินทรียของ

เสียจากการกินอาหารและสิ่งขับถายของกุง เม่ืออาหารตกคางในน้ําลดนอย ทําใหปริมาณของเชื้อ EMS 

นอยลง เชื้อในธรรมชาติเพ่ิมข้ึน แตตนทุนการจัดการจะสูง อาจไมเหมาะกับเกษตรกรรายยอย  นอกจากนี้การ

เสริมจุลินทรียท่ีมีประโยชน เพ่ือบําบัดสารอินทรียในบอและผสมอาหารเปน probiotic จะชวยควบคุมเชื้อ 

EMS และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไดอีกทางหนึ่งดวย 

 

 



จากการสุมเก็บตัวอยางปลาท่ีนิยมเลี้ยงเพ่ือควบคุมโรค EMS นํามาตรวจสอบความยาวของลําไส 

พบวา  

- ปลานิล มีความยาวของลําไสมากกวาความยาวลําตัวประมาณ 5-12 เทา 

- ปลาหมอเทศและปลาทับทิม มีความยาวของลําไสมากกวาความยาวลําตัวประมาณ 5-7 เทา 

- ปลานวลจันทรทะเล มีความยาวของลําไสมากกวาความยาวลําตัวประมาณ 5-6 เทา 

โดยพบวาปลาขนาดใหญมีขนาดสัดสวนความยาวของลําไสมากกวาความยาวลําตัวมากกวาปลาตัว

เล็ก โดยปลาท่ีมีขนาดความยาวไมต่ํากวา 15 เซนติเมตร จะมีความยาวของลําไสไมต่ํากวา 100 เซนติเมตร 

สัดสวนความยาวของลําไสจะเพ่ิมตามขนาดของปลา ในทางกลับกันปลาท่ีมีขนาดเล็กกลับมีปริมาณแบคทีเรีย

ท่ีมีประโยชนมากกวาเม่ือคิดจากขนาดทางเดินทางท่ีเทากัน โดยสีของลําไสข้ึนอยูกับอาหารท่ีกินเขาไป เชน สี

เขียวจากแพลงกตอน สีเทาดําจากตะกอนสิ่งขับถายของกุงหรือจากเศษตะกอนท่ีดูดมาจากบอเลี้ยงกุง เปนตน 

จากการศึกษาชนิดของแบคทีเรียในทางเดินอาหารของปลาท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในฟารมเลี้ยงกุง

ท่ีประสบผลสําเร็จและไมพบกุงปวยเปน EMS ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร สุราษฎรธานี และกระบี่ โดยเชื้อท่ี

พบมากคือ เชื้อกลุมวิบริโอ, Aeromonas และ Bacillus sp เชน Vibrio alginolyticus, V. vulnificus, V. 

fluvialis, V. parahaemolyticus, Photobacterium damselae, Aeromonas hydrophila, Bacillus 

licheniformis, B. subtilis และ B. megaterium เปนตน  

ท่ีนาสังเกตในการเก็บตัวอยางครั้งนี้ พบเชื้อ V. parahaemolyticus สายพันธุรุนแรง หรือเชื้อ EMS 

ในกระเพาะของปลาตัวอยางหลายตัว โดยใหผลการตรวจ PCR เปนบวกท่ี C4 แตกลับไมพบเชื้อ EMS นี้ใน

ลําไสของปลาตัวเดียวกัน (ผลตรวจ PCR แสดงผล C4 เปนลบ แตยังคงใหผลบวกตอเชื้อ V. 

parahaemolyticus ซ่ึงเปนสายพันธุในธรรมชาติท่ัวไป โดยสัดสวนของเชื้อ Vibrio ท่ีพบในลําไสของปลา

ตัวอยาง พบวาปลาท่ีมีลําไสสีเขียวเขม เม่ือเพาะเชื้อบนอาหาร TCBS พบโคโลนีสีเหลืองมากกวาโคโลนีสีเขียว 

แตถาลําไสสีเทาเขมถึงดํา พบโคโลนีสีเหลืองและสีเขียวในจํานวนท่ีใกลเคียงกันแตไมพบเชื้อ EMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ปลานิล       ปลาทับทิม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ปลาหมอเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

     ปลานวลจันทรทะเล 

 

พบสาหรายคลอเรลลา จํานวนมาก ในบอท่ีเลี้ยงปลาท้ัง 4 ชนิดนี้ ในระบบน้ําหมุนเวียน ท้ังตัวอยาง

น้ําท่ีเก็บจากบอเลี้ยงกุง ท้ังท่ีใชและไมใชสีน้ําเทียม รวมถึงจากในระบบน้ําหมุนเวียน  

 ขอดีของการสรางสมดุลของน้ําเขียวคลอเรลลาในระบบน้ําหมุนเวียนโดยใชปลาและจุลินทรียท่ีมี

ประโยชน รวมถึงการใชสาหรายขนาดใหญ เชน สาหรายพวงองุน สาหรายกลวง สาหรายผมนาง (เลี้ยงใน

กระบะแขวน) คือ 

1. คลอเรลลาและสาหรายขนาดใหญจะชวยดึงสารอินทรียออกจากน้ํา 

2. เพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ําในน้ําในชวงเวลากลางวันหรือชวงท่ีไดรับแสง ทําใหกุงและปลาไดรับ

ออกซิเจนมากข้ึน รวมถึงสงเสริมการทํางานของจุลินทรียท่ีมีประโยชนท่ีตองการออกซิเจน 

3. ลดตนทุนหรือพลังงานในการเปลี่ยนถายน้ํา เพ่ือลดสารอินทรียในน้ํา 

4. คลอเรลลาสามารถควบคุมเชื้อ EMS ได 



5. กรณีใชจุลินทรีย ปม.1 ในระบบน้ําหมุนเวียนท่ีมีปลาอาศัยอยู จะมีสวนชวยเพ่ิมปริมาณจุลินทรีย 

ปม.1 โดยผานระบบทางเดินอาหารของปลา 

6. ลดความเสี่ยงของโรคตัวแดงดวงขาว และโรคหัวเหลือง จากผลการทดสอบใชน้ําท่ีผานการบําบัดดวย

สาหรายพวงองุน และสาหรายกลวง มาเลี้ยงกุงติดเชื้อไวรัสท้ัง 2 ชนิด  

7. ปลาท่ีเลี้ยงในระบบบําบัด เม่ือมีขนาดใหญ สามารถจับออกมาเพ่ือจําหนายโดยตรง หรือใชเปนปลา

เหยื่อใหแกปลาเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาสูงชนิดอ่ืน หรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เชน ปลาหมอเทศแดดเดียว 

ปลานิลแดดเดียว เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบการเปน probiotic ของเชื้อแบคทีเรีย ปม. 1   

ผลการทดสอบการเปน probiotic ของเชื้อแบคทีเรีย ปม. 1 พบวา ลูกกุงท่ีไดรับอาหารผสมเชื้อ B. 

subtilis, B. megaterium และ B. licheniformis มีอัตราการรอดตายจากเชื้อ V. parahaemolyticus สาย

พันธุกอโรค EMS/AHPND เทากับ 75, 85 และ 88.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขณะท่ีไมพบอัตรารอดตายในลูกกุงชุด

ควบคุม ผลการทดสอบการเปน probiotic ของเช้ือแบคทีเรีย ปม. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบการเจริญรวมกันระหวางเชื้อจุลินทรีย ปม.1 และเชื้อ V. parahaemolyticus สาย

พันธุ EMS/AHPND ในอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีเตรียมจากการละลายอาหารอาหารเม็ดสําเร็จรูปในน้ําเกลือ 2 % ท่ี

ระยะเวลา 48 ชั่วโมง พบวาชดุทดลองท่ีผสมจุลินทรีย ปม.1 มีจํานวนเชื้อ V. parahaemolyticus ลดลง

อยางชัดเจนเม่ือเทียบกับชุดควบคุม 

 

อาหารผสมเช้ือ               ปริมาณเช้ือ V. parahaemolyticus  (CFU/ml)      อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต) 
     

น้ําเกลือ 2 เปอรเซ็นต              10
6
                                                 0 

B. subtilis               10
6
                    75 

B. megaterium                         10
6
                    85       

B. licheniformis              10
6
                   88.34 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปแนวทางปองกันและควบคุมโรค EMS  

1. ควบคุมสารอินทรียในน้ํารวมกับการใชจุลินทรีย แบงเปน 2 แนวทาง คือ 

1.1 มีความพรอมในการจัดการสูง บอเลี้ยงมีขนาดไมใหญ ประมาณ 2-4 ไร เพ่ืองานในการจัดการ 

มีการลงกุงในอัตราหนาแนน จะเนนเรื่องการวางเครื่องตีน้ําเพ่ือรวมตะกอนการดูดสารอินทรีย และกุงท่ีปวย

และออนแอ ออกจากบอเลี้ยง ชวยตัดการแพรกระจายของเชื้อท้ังแบคทีเรียและไวรัส ออกจากระบบ เขาสู

ระบบบําบัด และบอพักน้ําท่ีมีปลา และสาหราย (คลอเรลลา และสาหรายขนาดใหญเชน สาหรายพวงองุน 

ผมนาง) หมุนเวียนกลับมาเติมน้ําลงในบอเลี้ยงเปนระบบสมดุล เปนการลดสารอินทรียในบอเลี้ยงโดยตรง ถา

ในพ้ืนทีไมมีจุลินทรียท่ีเหมาะสมท่ีสามารถเจริญแขงขันเชื้อ EMS ในการยอยหรือใชอาหารกุงได จําเปนตอง 

 

เติมจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพลงในระบบ โดยเฉพาะในบอบําบัด บอพักท่ีมีปลา เพ่ือใหปลาชวย

เพ่ิมจุลินทรียท่ีมีประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 มีความพรอมในการจัดการ แตไมมีบอพักน้ําหรือบอบําบัด เนนการจัดการบําบัดสารอินทรีย

ในบอและในดิน ไมมีการดูดของเสียออกจากบอในระหวางเลี้ยง ลงกุงไมหนาแนนมาก วางเครื่องตีน้ําเพ่ือรวม

ตะกอน การบําบัดใชการลากโซ พรอมเติมจุลินทรียท่ีสามารถควบคุมเชื้อ EMS เปนประจําและสมํ่าเสมอ อาจ

ลดความเสี่ยงของโรคดวยการผสม probiotic ใหกินตั้งแตเริ่มใหอาหารเม็ด จนถึงพนระยะเสี่ยงของโรค คืออยู

ในชวงประมาณกอน 60 วัน   

 2. การปรับปรุงคุณภาพดินพ้ืนบอ ถือวาเปนหัวใจหลักอยางหนึ่งท่ีจะสามารถทําใหสามารถเลี้ยงกุง

ผานโดยไมเปน EMS การสะสมของเสียและสารอินทรียในดิน ข้ึนกับอายุการใชงานของบอ ยิ่งใชบอเลี้ยงสัตว

น้ํามานาน ยิ่งทําใหสารอินทรียสะสมมาก ดินทรายของเสีย สารอินทรียจะลงไปลึก การบําบัดก็ลึกใหถึงชั้นท่ีมี

การสะสมของสารอินทรีย ควรตรวจการปนเปอนของเชื้อ EMS ในดินทุกครั้งกอนการเตรียมบอเพ่ือเลี้ยงกุง

รอบใหม โดยเก็บตัวอยางในดินลึกลงไปประมาณ 30 เซนติเมตร หรือเทากับความลึกของชั้นท่ีมีการสะสม

สารอินทรียหรือของเสีย นําตัวอยางดินไปตรวจท่ีหองปฏิบัติโรคสัตวน้ํา ของกรมประมงในพ้ืนท่ี กรณีท่ีไมพบ

เชื้อ EMS ในดินใหทําการบําบัดดิน โดยการไถพรวน หรือพลิกดิน เติมปูนขาวเพ่ือปรับสภาพดินใหมี pH 

เหมาะสม คือประมาณ 7 – 8 แลวเติมจุลินทรีย ปม1 100-200 ลิตร ตอไร ทําติดตอกันจนสภาพของดินดีข้ึน 

ดินเปลี่ยนจากสีดํามาเปนสีขาวเทา กรณีตรวจพบเชื้อ EMS ในดิน หลังจากปรับสภาพดินดวยปูนขาว ใหใช 

ปม.1 ประมาณ 200 – 500 ลิตรตอไร การบําบัดดินท่ีดี ตองมีออกซิเจนเขามาชวย ดังนั้นตัวพาออกซิเจนให

แทรกซึมสูดานลางไดดีคือ น้ํา ดังนั้นในข้ันตอนไถพรวน ลากโซ หรือพลิกดิน ควรมีการเติมน้ําเขาไปใหมีระดับ

ความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร (ข้ึนอยูกับเครื่องมือท่ีนํามาใช) ระยะเวลาข้ึนอยูกับสารอินทรียสะสมและ

ปริมาณเชื้อ EMS สะสมท่ีสะสมในดิน 

 3. ลูกกุงมีคุณภาพแข็งแรง ผานการทดสอบตามมาตรฐานของกรมประมง และไมพบเชื้อ EMS 

 4. การใชจุลินทรีย probiotic เชน ปม.1 

 

การปองกันและแกปญหาโรคกุง โดยเฉพาะโรค EMS มักมีคําถามเกิดข้ึนเสมอ มีหลากหลาย

โมเดล ออกมา เม่ือนําไปใชอาจไดผลในบางพ้ืนท่ี แตในบางพ้ืนท่ีหรือแมแตในบอท่ีอยูในฟารม

เดียวกันก็ยังใหผลตางกัน จึงมีแนวคิดวา ลองตั้งคําถาม แลวตอบ เพ่ือเกษตรกรจะไดใชเปนแนวคิด 

เพ่ือไปปรับใชเปนแนวทางของตนเอง 

1. โรค EMS/AHPND เกิดจากอะไร 

ตอบ เกิดจากเชื้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุรุนแรงท่ีสามารถสราง Toxin ได 

2. เชื้อ Vibrio ชนิดอ่ืนหรือสายพันธุ ทําใหกุงตาย ไดหรือไม 

ตอบ เม่ือปริมาณเชื้อวิบริโอมากพอ สามารถทําใหเกิดโรคและตายไดเชนกัน แตจะไมรุนแรงเทา

เชื้อ EMS 

3. เตรียมบอฉีดเลน ตากบอ เตรียมน้ําดี น้ําท่ีใชเลี้ยงตรวจวัดแลวคุณภาพโดยรวมยังดีอยู ทําไมกุง

ถึงปวยและตายดวยโรค EMS 

ตอบ  



- ในธรรมชาติแลวเชื้อ Vibrio โดยเฉพาะเชื้อ V. parahaemolyticus, V. alginolyticus, V. 

vulnificus และ V. harveyi (เรืองแสง) อาศัยและเพ่ิมปริมาณไดดีในน้ําท่ีมีคุณภาพคอนขางดี เพราะ

ถาน้ําเนาเสีย เชื้อจะถูกแบคทีเรียกลุมอ่ืนเจริญข้ึนมาแทนท่ี แตเชื้อท่ีมีความสามารถสรางไบโอฟลมได 

โดยเฉพาะเชื้อ V. parahaemolyticus จะอาศัยในอยูภายใตไบโอฟลม ตอเม่ือสภาวะแวดลอม

เหมาะสม มีอาหารและออกซิเจนพอเหมาะก็จะเพ่ิมปริมาณออกมาจากไบโอฟลมและทําใหกุงปวยได 

- ลูกกุงมีเชื้อ EMS  

4. หลังจากแพลงกตอนดรอป หรือตายพรอมกันมากๆ ทําไมกุงปวยและตายดวยโรค EMS  

ตอบ ถาพบกุงตายลักษณะนี้แสดงวาในบอมีเชื้อ EMS อยู เม่ือแพลงกตอนตายพรอมกัน มากๆ 

โดยเฉพาะแพลงกตอนสัตว เชื้อ EMS สามารถยอยซากของแพลงกตอนไดดี ทําใหเชื้อเพ่ิม

ปริมาณอยางรวดเร็ว ทําใหกุงตายดวยโรค EMS  

5. กลัวแพลงกตอนดรอปใชสีน้ําเทียมไดไหม ลดความเสี่ยงของการเกิด EMS ไดไหม 

ตอบ ใชสีน้ําเทียมใชเพ่ือพรางแสง ลดการเกิดของแพลงกเพ่ือใหงายในการควบคุมแพลงกตอน 

โดยสีน้ําเทียมท่ีใชตองเปนสารท่ีไมเปนอันตราย ไมประกอบดวยโลหะหนักหรือสะสมในรางการ

ของสิ่งมีชีวิต และไมสะสมในดิน 

6. สีน้ําเทียมลดความเสี่ยงของการเกิด EMS ไดไหม 

ตอบ ได โดยเปนการลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากแพลงกตอนบลูมและดรอป รวมถึง pH น้ําท่ีแกวง 

จนทําใหกุงเครียด  

7. กรณีมีเชื้อ EMS ในตัวกุง หรือในน้ํา และในดิน ใชสีน้ําเทียมอยางเดียว สามารถควบคุมเชื้อ EMS 

และไมทําใหกุงปวยไดหรือเปลา 

ตอบ สีน้ําเทียมไมมีสวนในการชวยกําจัดเชื้อและกุงท่ีรับเชื้อมีโอกาสปวยดวยโรค EMS การใชสี

น้ําเทียมเพียงเพ่ือชวยลดปจจัยเสี่ยงของโรค 

8. กุงขาวแวนนาไม บางสายพันธุไมปวยและตายดวยโรค EMS 

ตอบ กุงขาวแวนนาไมทุกสายพันธุมีโอกาสเปนโรค EMS โดยแตละสายพันธุมีความตานตอโรค

ตางกัน อยางไรก็ตามถาไมสามารถควบคุมการเพ่ิมปริมาณเชื้อได ทุกสายพันธุจะตายโดยไมมี

ขอยกเวน 

9. กุงกุลาดํา มีความตานทานตอโรค EMS  

ตอบ การทดสอบในหองปฏิบัติการ อัตราการตายของกุงกุลาดําเม่ือรับเชื้อ EMS ไมแตกตางจาก

กุงขาวแวนนาไม กรณีท่ีกุงติดเชื้อนําไปเลี้ยงในบอดิน กุงกุลาดํามีโอกาสปวยนอยกวากุงขาว

เพราะวาพฤติกรรมการกินอาหารแตกตางกัน กุงกุลาดําชอบหากินบริเวณพ้ืนบอ จึงไดรับ

เชื้อจุลินทรียธรรมชาติท่ีอาศัยบริเวณพ้ืนบอ เจริญแชงขันกับเชื้อ EMS ในกระเพาะอาหารกุง

แตกตางกุงขาวท่ีชอบวายเขาจับอาหารทันที เชื้อ EMS ท่ีอยูในกระเพาะกุงขาวไดอาหาร แลว

เพ่ิมปริมาณอยางรวดเร็ว ทําใหกุงปวยและตาย อยางไรก็ตามยกเวนกรณีเชื้อ EMS ปนเปอนอยู

ในดิน โอกาสท่ีกุงกุลาดําและกุงขาวจะปวยดวยโรค EMS ไมแตกตางกัน 



10. กุงปวยเปนโรค EMS หยุดใหอาหารเม็ดแลว ความรุนแรงของโรคลดลง 

ตอบ กุงท่ีมีเชื้อในกระเพาะอาหาร เม่ือไดกุงกินอาหารเม็ดเขาไป เชื้อ EMS สามารถยอยและใช

ประโยชนจากสารอาหารในอาหารเม็ดไดอยางรวดเร็ว และเพ่ิมปริมาณมากข้ึน สราง toxin ทํา

ใหกุงปวยและตาย แตหลังจากหยุดอาหารเม็ด กุงจะหากินอาหารธรรมชาติในบอ ทําใหกุงไดรับ

จุลินทรียท่ีอยูในอาหารธรรมชาติ ท่ีมีคุณสมบัติยอยสารอาหารในอาหารธรรมชาติไดดี ในทาง

กลับกันเชื้อ EMS ไมสามารถยอยอาหารธรรมชาติไดดี จึงถึงเชื้อในธรรมชาติเจริญเบียดเชื้อ ทํา

ใหกุงไมปวยดวยโรค EMS 

11. เชื้อ EMS แข็งแรงกวาเชื้อในธรรมชาติท่ัวไป 

ตอบ ปจจัยท่ีควบคุมชนิดของเชื้อคือ อาหารและสภาพแวดลอม ในกรณีท่ีมีอาหารเม็ด เชื้อ EMS 

จะแข็งแรงกวา ในกรณีท่ีไมมีอาหารเม็ด เชื้อในธรรมชาติจะแข็งแรงกวา 

12. แหลงอาหารชนิดเดียวกัน อะไรคือตัวกําหนดชนิดของเชื้อท่ีจะเขามายอยสลายอาหาร 

ตอบ สภาพแวดลอมเปนตัวกําหนดชนิดของเชื้อ 

13. จะหาจุลินทรียท่ีใชประโยชนจากอาหารเม็ดไดดี มาแขงขันกับเชื้อ EMS ไดอยางไร 

ตอบ ใชจุลินทรียท่ีดี ผานการทดสอบวาสามารถเจริญแขงขันการใชอาหารเม็ดหรือครอบครอง

เชื้อไดดีกวา เชื้อ EMS เชน Bacillus ในหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1  

14. ถาไมสามารถหาหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ไดเพียงพอ ทําอยางไร 

ตอบ หาซ้ือเชื้อจุลินทรียท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงหรือเหมือนกับเชื้อจุลินทรีย ปม.1 หรือใชตัวชวย

ในการคัดเลือกจุลินทรียจากธรรมชาติ ท่ีสามารถใชประโยชนจากอาหารเม็ดไดดี มาแขงขันกับ

เชื้อ EMS นั้นคือการใชปลา ท่ีกินอาหารเม็ดเปนโรงงานผลิตเชื้อ โดยใชจุลินทรียท่ีอยูในระบบ

ทางเดินอาหารของปลา เปนตัวคัดสรรเชื้อท่ีสามารถยอยอาหารกุง รวมท้ังเปนแหลงขยาย

จุลินทรีย ปม.1 อีกดวย เชื้อท่ีผานการคัดสรร จะถูกปลอยสูน้ําผานทางการขับถายของปลา และ

เขาไปควบคุมเชื้อ EMS 

15. การใชสารเคมีเพ่ือกําจัดเชื้อ EMS ในดิน ไดผลหรือไม 

ตอบ การใชสารเคมีเพียงอยางเดียว ไมมีผลตอการควบคุมเชื้อ EMS เนื่องจากเชื้อสามารถอาศัย

อยูภายใตไบโอฟลมท่ีเสมือนเกาะปองกัน และซากของเชื้อและสิ่งมีชีวิตท่ีตายจากสารเคมีก็จะ

กลายเปนอาหารท่ีดีของเชื้อ EMS หลังจากสารเคมีหมดฤทธิ์ ก็จะเพ่ิมปริมาณเชื้ออยางรวดเร็ว 

การใชสารเคมีจะเหมาะกับการใชเพ่ือกําจัดเชื้อไวรัสมากกวา 

16. การใชวัสดุปูน เพ่ือปองกันเชื้อ EMS 

ตอบ การใชวัสดุปูน จะไมไดผลถาหวังเพ่ือการกําจัดเชื้อ แตจะไดผลดีถาใชเพ่ือปรับสภาวะ

แวดลอมใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อท่ีดี  

17. พบเชื้อ EMS และผลตรวจ PCR แสดงคา C4 เปนบวก ทําอยางไร 

ตอบ ถึงแมวาตรวจพบกุงติดเชื้อ EMS แลวก็ตาม ยังสามารถเลี้ยงกุงตอไปไดโดยการควบคุม

คุณภาพน้ํา สารอินทรีย และเติมจุลินทรียท่ีมีสามารถคุมเชื้อ  EMS สูระบบ โดยอาจมาจากน้ํา 



18. กุงขาวท่ีเลี้ยงในประเทศอินโดนีเซียทําไมไมเปน EMS 

ตอบ เชื้อ EMS ในสภาวะท่ีอยูในแหลงน้ําธรรมชาติ  โดยปกติจะมีแข็งแรงนอยกวาเชื้อแบคทีเรีย

ท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในธรรมชาติ เชื้อ EMS ท่ีถูกปลอยลงสูแหลงน้ําสูทะเลเปดไมวาจากประเทศไทย 

หรือประเทศมาเลเซีย ของเสียและสารอินทรียจากบอเลี้ยงกุงจะถูกเจือจางดวยน้ําทะเล ทําให

เชื้อ EMS ขาดสารอาหารท่ีชอบ และจะถูกเชื้อแบคทีเรียในธรรมชาติเจริญเบียดจนหายไป การท่ี

จะทําใหกุงในอินโดนีเซียปวยเปนโรค EMS ตองมีการนําเชื้อ EMS สูระบบการเลี้ยงกุงโดยติดมา

กับพอแมพันธุกุง อาหารมีชีวิต อาหารแชเย็น เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


