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ปม.1 BL Probiotic
ปม.1
เชื้อจุลินทรียกอโรคตายดวนหรือกลุมอาการตายดวน (EMS) ในกุงทะเล ปจจุบันยังคงสรางความ
เสียหายตออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลของไทย ทั้งในกุงขาวแวนนาไม และกุงกุลาดํา โดยมีความ
รวมมือในหลายๆ ภาคสวน ไมวาจะเปนกรมประมง มหาวิทยาลัย กลุมหรือชมรมฯ หรือแมแตตัวของเกษตรกร
เอง เพื่อหาวิธีที่จะควบคุมหรือลดความรุนแรงของโรค ทําใหในชวงที่ผานมาจึงมีหลากหลายวิธีหรือหลากหลาย
โมเดลออกมา แตยังไมสามารถควบคุมโรคไดอยางไดผลและชัดเจน การควบคุมอาจทําไดในบางกลุมหรือบาง
พื้นที่ แตเมื่อนํามาใชอีกพื้นที่กลับไมไดผล หรือใหผลที่ไมตอเนื่อง ปจจุบันเราทราบสาเหตุของโรคตายดวน วา
เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุรุนแรง ที่สามารถสรางสารพิษหรือ toxin
ซึ่งในที่นี้จะขอเรียกวาเชื้อ EMS โดยกรมประมง ใหบริการตรวจสอบเชื้อในตัวอยางกุง น้ําและดิน โดยใช
เทคนิค PCR เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตายดวน รวมทั้งเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ ที่อาจเขามาเมื่อกุงออนแอ
จากการติดเชื้อ EMS เชน ไวรัส เชื้อรา และปรสิต ดังนั้นเมื่อเราทราบวาแบคทีเรีย คือสาเหตุของโรค ซึ่ง
แนนอนวายอมสัมพันธกับอาหารของแบคทีเรีย นั้นคือสารอินทรีย ซึ่งแหลงหรือที่มาของสารอินทรียในระบบ
ของการเพาะ อนุบาล และเลี้ยงกุง ที่สําคัญคงหนีไมพน อาหารกุงและของเสียจากสิ่งขับถายของกุง
ปนี้เปนปที่ 4 ของงานกุงใตลาง และเมื่อยอนกลับไปดูตั้งแตชวงแรกที่เรายังไมทราบสาเหตุของโรค มี
ขอสันนิฐานมากมายถึงสาเหตุของโรค เชน ในงานกุงใตลางครั้งที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2555 ไดนําเสนอสาเหตุ
วาอาจมาจากแบคทีเรีย ที่มีไวรัส คือ แบคทีริโอฟาจ การแกไข ใหเนนเรื่องการจัดการสารอินทรีย คือ ลากโซ
บําบัดสารอินทรียในดิน และเมื่อกุงปวยดวยโรค EMS ใหงดอาหาร รวมกับการใชจุลินทรีย ปม.1 ใสลงในน้ําใน

บอเลี้ยง จนกวากุงจะหยุดตายแลวจึงคอยๆ ปรับอาหารขึ้นมา ซึ่งเหตุก็เพื่อตองการลดปริมาณแบคทีเรียวิบริ
โอที่ใหสีเขียวบนอาหาร TCBS โดยใหกุงไดรับจุลินทรียจากอาหารธรรมชาติที่กุงกินเขาไป เนื่องจากพบวาใน
กระเพาะของกุงปวยมีเชื้อวิบริโอจํานวนมาก ตอมาในงานกุงใตลางครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2556 มีการตรวจ
พบสาเหตุของโรค EMS วาเกิดจาก Vibrio parahaemolyticus สายพันธุรุนแรง โดย Dr. Lightner จึง
นําเสนอเรื่อง อาการตายดวนในกุงขาวแวนนาไม พันธุกุงหรือเชื้อโรค และแนวทางปองกัน มีการนําเสนอ
ผลการทดลอง ระหวางกุงขาวแวนนาไมสายพันธุที่เลี้ยงทั่วไปและสายพันธุนําเขา SIS ที่ไดรับเชื้อ V.
parahaemolyticus สายพันธุรุนแรง เปรียบเทียบกับ V. parahaemolyticus สายพันธุที่พบในธรรมชาติ
ทั่วไป พบวากุงขาวที่เลี้ยงทั่วไปและกุงขาวนําเขา สายพันธุ SIS ที่ไดรับเชื้อ V. parahaemolyticus สายพันธุ
รุนแรง มีอัตราการตายที่รุนแรงมากกวากุงที่ไดรับเชื้อ V. parahaemolyticus สายพันธุที่พบในธรรมชาติ
อยางชัดเจน ซึ่งเปนการยืนยันวาเชื้อโรคมีผลตอการเกิดโรค EMS โดยสายพันธุเปนเพียงปจจัยรอง ที่โดย
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแตละสายพันธุ ยอมมีความตานทานตอเชื้อโรคตางกัน อยางไรก็ตามในการเลี้ยงกุงอยาง
หนาแนน มีสารอินทรียและของเสียตกคางในระบบมาก แนนอนสิ่งเหลานี้เปนอาหารของจุลินทรีย ยอมทําให
เชื้อโรคเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็ว กุงที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ซึ่งหมายถึงมีการลอกคราบถี่ กินอาหาร
มาก เชื้อเพิ่มมากและสรางสารพิษมาก พิษเขาทําลายเซลลตับตับออนทําใหกุงที่โตเร็วปวยและตายเร็วกวากุง
ที่โตชากวา ในการนําเสนอในงานกุงใตลางครั้งที่ 2 ในสวนของแนวทางปองกันและควบคุมโรค คือ
- ลดสารอินทรียควบคุมแบคทีเรียกอโรค
1. คุณภาพน้ําในบอเลี้ยงกุงมีผลตอการดํารงชีวิตและอัตราการเจริญเติบโต ปญหาสวนใหญเกิดจาก
สารอินทรียที่เกิดจากขี้กุงและเศษอาหารเหลือ ทําใหเกิดแอมโมเนียและไนไตรตและแกสพิษมาก
เกินไป คือลดปริมาณสารอินทรียและเพิ่มการยอยสลายสารอินทรียอยางสมบูรณในสภาวะที่มี
ออกซิเจน
2. การกําจัดของเสียโดยการรวมและดูดออกจากบอเลี้ยงเปนการกําจัดทางกายภาพ ทั้งยังชวยตัดวงจร
เชื้อจากกุงปวยออกจากบอ ไมวาจะจากแบคทีเรียหรือไวรัส กอนที่กุงปกติจะเขามากินและติดเชื้อ
แลวแพรกระจาย โดยตองมีบอบําบัดของเสียและระบบหมุนเวียนน้ํามาใช
3. การกําจัดทางชีวภาพ เปนการเพิ่มการยอยสลายสารอินทรียทําโดยเพิ่มกิจกรรมของแบคทีเรียที่ทํา
หนาที่ยอยสลายของเสียในสภาพที่มีออกซิเจนมากพอ
- การใชจุลินทรีย ปม.1 เพื่อควบคุมเชื้อ EMS
- การใหจุลินทรีย ปม.1 แกอารทีเมียกอนที่จะใชเปนอาหารลูกกุง
- การใชน้ําหมักสับปะรด ผสมอาหารเพื่อควบคุมเชื้อ EMS
- การใชสาหรายเพื่อการบําบัดคุณภาพน้ําในบอพัก เชน สาหรายพวงองุน สาหรายกลวง สาหราย
ผมนาง
ครั้งลาสุดในงานกุงใตลาง ครั้งที่ 3 ในเดือนสิงหาคม 2557 นําเสนอ เรื่อง บทบาทของอาหาร
probiotic และจุลินทรียในภาวะ EMS ครั้งนี้เปนการนําเสนอเนน เรื่องการตรวจเชื้อ EMS ในน้ํา ดิน
กุง รวมกับการใชจุลินทรีย ปม.1 เพื่อควบคุมเชื้อในน้ําและเปน probiotic การเพิ่มความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิตในระบบการเลี้ยงกุง เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ของแบคทีเรีย เชน เลี้ยงปลา สาหราย
ในบอพัก หรือบอบําบัด
จากการนําเสนอที่ผานมาทั้ง 3 ครั้ง เห็นไดวา เนนเรื่องการควบคุมเชื้อ ควบคุมสารอินทรีย และ
การบําบัดโดยใชจุลินทรียที่ตองการออกซิเจน เปนหลัก โดยไมไดเนนเรื่องของสายพันธุมากนัก เพราะ
ในความคิดเห็นสวนตัว กุงขาวแวนนาไม มีการพัฒนาสายพันธุอยูตลอดเวลา การเลือกสายพันธุที่จะ
นํามาเลี้ยงของเกษตรกร จะขึ้นอยูกับความพรอมของตัวเกษตรกรเอง ใชลูกพันธุที่ปลอดเชื้อกอโรค
รวมถึงระบบการจัดการกับของเสียตั้งแตขั้นตอนการเตรียมบอ บําบัดดินเพื่อลดสารสารอินทรีย ทั้ง
กอน ระหวางการเลี้ยง และหลังการเลี้ยง ถาเกษตรกรมีความพรอมสูงก็สามารถเลือกสายพันธุที่โตเร็ว
และเลี้ยงในอัตราที่หนาแนนที่สูง แตถาเกษตรกรที่คิดวายังไมพรอม ก็สามารถเลือกสายพันธุที่โตปาน
กลาง และเลี้ยงในอัตราความหนาแนนที่ไมสูงมากนัก
เมื่อผูรายคือแบคทีเรีย ตํารวจหรือทหารก็ควรเปนแบคทีเรียเชนกัน การใชสารเคมีเพื่อกําจัดแบคทีเรีย
กอโรคจะไมไดผลที่แนนอน การใชสารเคมีควรใชกรณีเพื่อกําจัดไวรัสหรือพาหะของไวรัส อาหารที่สําคัญ
ของแบคทีเรีย ก็คืออาหารกุงและของเสียที่เกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่สําคัญในการใชแบคทีเรียที่ดีควบคุม
แบคทีเรียกอโรค คือ การสรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมแกแบคทีเรียที่ดี ซึ่งจะกลาวไดวาอาหารชนิด
เดียวกัน สภาพแวดลอมจะเปนตัวกําหนด ชนิดของจุลินทรียที่จะเขามาใชประโยชนหรือยอยสลายอาหาร
นั้น ซึ่งสวนใหญแลวแบคทีเรียที่ดีสามารถทํางานไดดีในสภาพที่ออกซิเจนสูง และ pH อยูในชวงกลางๆ
ปจจุบันความตองการหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 มีมากขึ้น ทั้งจากเกษตรกร ผูเลี้ยงกุง เลี้ยงปลาและเลี้ยงหอย
ทําใหกรมประมงผลิตหัวเชื้อจุลินทรียไดไมเพียงพอตอความตองการ จึงมีแนวคิดที่จะใชขอมูลเกาๆ ที่เคย
นําเสนอมาปดฝุน เชน สงเสริมการใชปลาเปนตัวผลิตจุลินทรียที่มีประโยชน รวมทั้งจุลินทรีย ปม.1 ที่ใช
ในการควบคุมโรค EMS จากบทความ เรื่องสมดุลจุลินทรียและน้ําเขียว จากปลาเพื่อลดความรุนแรงของเชื้อ
Vibrio parahaemolyticus สายพันธุที่ทําใหเกิด EMS ในกุงทะเล ใน นสพ.กุงไทย ฉบับ 166
การใชปลาเพื่อลดความเสี่ยงของโรค EMS และรักษาสมดุลจุลินทรียในน้ํา คือคําตอบที่ดี โดยชนิด
ของปลาที่ใชเลือกใชตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เปนปลากินพืช ที่มีระบบทางเดินอาหารยาว มีการเจริญของจุลินทรียที่ชวยในการยอยอาหารจากพืช
เปนปลาที่ชอบกินอาหารกุงหรือขี้กุง
สามารถเจริญเติบโตไดดี เหมาะสมกับความเค็มของน้ําในบอเลี้ยงกุง
มีการขับจุลินทรีย probiotic ที่อยูในระบบทางเดินอาหารออกมาพรอมขี้ปลา
ขี้ปลาหรือสิ่งขับถายของปลา เปนปุยที่เปนอาหารหรือสงเสริมการเจริญของน้ําเขียวคอลเรลลาไดดี
กรณีที่เลี้ยงรวมกับกุงในบอตองใชปลาที่เปนหมัน เพื่อสามารถควบคุมประชากรของปลา ไมใหมี
มากจนทําใหคา FCR สูงจนเกินไป
7. ปลาสามารถเพิ่มจํานวนไดเองในบอพักหรือบอบําบัด
เพราะจํานวนของปลาตองมากเพียงพอ
เพื่อที่สามารถผลิตจุลินทรียเพื่อควบคุมเชื้อไดดี

การใชปลาเพื่อควบคุมโรค EMS จําเปนตองมีปริมาณมากพอ ดังนั้นการเลี้ยงปลารวมกับกุงในบอ
เดียวกัน อาจชวยไดไมมากนัก เพราะจุลินทรียที่ไดจากปลาไมเพียงพอที่จะควบคุมเชื้อ EMS ไดดีพอ
นอกจากนี้ปลายังแยงกินอาหารกุง รวมทั้งกินกุงอีกดวย โดยเฉพาะในปลานิล ปลาหมอเทศ และปลาทับทิม
เพื่อใหไดผลของการควบคุมเชื้อ EMS ควรเลี้ยงปลาในระบบบอบําบัด ไมวาจะเปนบอตกตะกอน บอพักหรือ
บอชง คุณสมบัติของปลาที่ใชในการควบคุมเชื้อ EMS ปลาตองกินอาหารกุง เปนปลาที่กินพืช และมีลําไสที่ยาว
ซึ่งในลําไสที่ยาวของปลาจะมีจุลินทรียที่ชวยในการยอยอาหาร และเปน probiotic โดยปกติจุลินทรียที่อยูใน
ทางเดินอาหารของปลา จะเปนจุลินทรียธรรมชาติที่อาศัยอยูในแหลงน้ํานั้นๆ และจะผันแปรตามอาหารที่ปลา
กินเขาไป ดังนั้นเมื่อปลากินอาหารกุงเขาไป จะมีจุลินทรียที่เหมาะสม สามารถยอยอาหารกุงไดดีเจริญขึ้นมา
และควบคุมเชื้อจุลินทรียชนิดอื่นไมใหเจริญขึ้นมาแขงขัน รวมทั้งเชื้อ EMS เมื่อปลาขับถายออกมา จุลินทรีย
probiotic ก็จะถูกขับออกมาพรอมกัน และเพิ่มจํานวนในน้ําที่มีขี้กุงและเศษอาหารกุงที่เหลือ แลวใชสิ่งเหลานี้
เปนอาหารตอ ทําใหเชื้อ EMS ในแหลงน้ําโดนเชื้อ probiotic จากทางเดินอาหารปลาควบคุม
กรณีที่ผสม probiotic เชน ปม.1 หรือ BL (B. licheniformis), BM (B. megaterium) กับอาหารกุง
ปลาก็จะกินอาหารกุงที่มี probiotic และชวยขยาย BL หรือ BM ในระบบทางเดินอาหารของปลาและขับออก
สูน้ําในบอเลี้ยงกุงไดเชนกัน
ผลของจุลินทรีย ปม.1 ตอเชื้อ EMS
1. เชื้อ Bacillus ทั้ง 3 ชนิด มีความสามารถในการครอบครองเชื้อ V. parahaemolyticus ที่ระดับ
ความเค็ม 1, 2, 3, 4 และ 5 % NaCl โดยเชื้อ B. licheniformis มีความสามารถในการครอบครอง
เชื้อสูงสุด
2. การทดสอบเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ในการนํามาผสมกับอาหารเพื่อเปน probiotic พบวากุงที่กิน
อาหารเม็ดที่ผสมเชื้อ Bacillus ทั้งสามชนิดมีอัตราการรอดตายสูงกวากุงที่กินอาหารที่ไมไดผสมเชื้อ
Bacillus ปม.1 โดยอาหารเม็ดที่ผสมเชื้อ B. licheniformis ทําใหกุงมีอัตรารอดตายสูงที่สุด
รองลงมาคือ B. megaterium และ B. subtilis
3. ผลการศึกษาการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวของกับภูมิคุมกันของกุงขาวแวนนาไม หลังจากชั่วโมงที่ 48
Bacillus ทั้ง 3 ชนิด มีการแสดงออกของยีนสูงกวาชุดควบคุม โดยเฉพาะ B. licheniformis เปนผล
ใหการใช
B. licheniformis เปนโพรไบโอติกติดตอกันจนถึง 48 ชั่วโมง ชวยกระตุนใหสราง
เอนไซม phenoloxidase เพื่อการกําจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคที่เขาสูตัวกุง
4. การเกิดขบวนการฟาโกไซโทซิสไดเร็วขึ้น
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดดียิ่งขึ้น

รวมทั้งสามารถตานทานตอความเครียดที่เกิดจากการ

ขี้ปลานอกจากมีจุลินทรียที่มีประโยชน ยังเปนปุยที่ทําใหน้ําเขียวคลอเรลลาเจริญเติบโตไดดี จากการ
ทดลองที่ผานมา จะเห็นไดวาน้ําเขียวมีความสามารถในการควบคุมเชื้อ EMS และจากการเก็บตัวอยางน้ํา จาก
บอบําบัด บอพัก และบอเลี้ยง พบสาหรายคลอเรลลาเปนสวนใหญ

เชื้อ EMS หรือ V . Parahaemolyticus สายพันธุรุนแรงที่สามารถสรางสารพิษได ไมไดแข็งแรงกวา
เชื้อในธรรมชาติ ซึ่งในสภาพปกติที่มีความหลากหลายของอาหารและจุลินทรียในแหลงน้ํา เชื้อ EMS ไม
สามารถที่จะแพรขยาย ไปสูแหลงน้ําเปดที่มีสมดุลของอาหารและจุลินทรียได ดังนั้นการแพรระบาดของเชื้อ
EMS จะตองมีตัวกลางนําไป ไมวาจะติดไปกับพอแมพันธุกุง ลูกกุง อาหารธรรมชาติมีชีวิต หรืออาหาร
ธรรมชาติสดที่ไมผานการแชแข็งที่เหมาะสมเพื่อทําลายเชื้อ
ดังนั้นการควบคุมจุลินทรียในน้ํา
โดยใชปลากินพืชที่ชอบกินอาหารกุงเปนตัวกลางในการคัดสรร
เชื้อจุลินทรีย probiotic ในระบบทางเดินอาหาร รวมกับปุยขี้ปลาที่ทําใหสาหรายคลอเรลลาเจริญเติบโตไดดี
รวมถึงการจัดการคุณภาพน้ํา ดินที่ดี ลูกกุงผานการตรวจและปลอดเชื้อ EMS ควบคุมปริมาณสารอินทรียในบอ
ไมใหมีมากกวาศักยภาพในการบําบัดของบอ ซึ่งดูไดจากปริมาณแอมโมเนียและไนไตรทที่ไมสูง รวมทั้งปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ําที่สูงเพียงพอตอความตองการของสิ่งมีชีวิตในน้ําและใน การเลือกสายพันธุกุงที่ดี เหมาะสม
กับความสามารถในการจัดการของเกษตรกรผูเลี้ยงกุง กรณีถาคุมเชื้อไดกุงที่เจริญเติบโตเร็วก็จะไดเปรียบ แต
ถาคุมเชื้อไมไดกุงก็จะตายเร็วกวาสายพันธุปกติ
ดังนั้นการเลือกสายพันธุกุงที่เลี้ยงก็ตองดูความพรอมของ
เกษตรกร คุณภาพอาหารก็ตองสอดคลองกับการเจริญเติบโต ถาเลี้ยงกุงสายพันธุโตเร็วแตใชอาหารคุณภาพต่ํา
ก็จะไดกากของเสียจากสิ่งขับถายมากและกุงก็จะโตชา เชื้อเจริญมาก แตถาใชอาหารดี แลวกุงเปนสายพันธุที่
โตไมดี ก็จะสิ้นเปลือง การเปลี่ยนถายน้ําปริมาณมากชวยลดความเสี่ยง EMS ที่เกิดจากปริมาณสารอินทรียของ
เสียจากการกินอาหารและสิ่งขับถายของกุง เมื่ออาหารตกคางในน้ําลดนอย ทําใหปริมาณของเชื้อ EMS
นอยลง เชื้อในธรรมชาติเพิ่มขึ้น แตตนทุนการจัดการจะสูง อาจไมเหมาะกับเกษตรกรรายยอย นอกจากนี้การ
เสริมจุลินทรียที่มีประโยชน เพื่อบําบัดสารอินทรียในบอและผสมอาหารเปน probiotic จะชวยควบคุมเชื้อ
EMS และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไดอีกทางหนึ่งดวย

จากการสุมเก็บตัวอยางปลาที่นิยมเลี้ยงเพื่อควบคุมโรค EMS นํามาตรวจสอบความยาวของลําไส
พบวา
- ปลานิล มีความยาวของลําไสมากกวาความยาวลําตัวประมาณ 5-12 เทา
- ปลาหมอเทศและปลาทับทิม มีความยาวของลําไสมากกวาความยาวลําตัวประมาณ 5-7 เทา
- ปลานวลจันทรทะเล มีความยาวของลําไสมากกวาความยาวลําตัวประมาณ 5-6 เทา
โดยพบวาปลาขนาดใหญมีขนาดสัดสวนความยาวของลําไสมากกวาความยาวลําตัวมากกวาปลาตัว
เล็ก โดยปลาที่มีขนาดความยาวไมต่ํากวา 15 เซนติเมตร จะมีความยาวของลําไสไมต่ํากวา 100 เซนติเมตร
สัดสวนความยาวของลําไสจะเพิ่มตามขนาดของปลา ในทางกลับกันปลาที่มีขนาดเล็กกลับมีปริมาณแบคทีเรีย
ที่มีประโยชนมากกวาเมื่อคิดจากขนาดทางเดินทางที่เทากัน โดยสีของลําไสขึ้นอยูกับอาหารที่กินเขาไป เชน สี
เขียวจากแพลงกตอน สีเทาดําจากตะกอนสิ่งขับถายของกุงหรือจากเศษตะกอนที่ดูดมาจากบอเลี้ยงกุง เปนตน
จากการศึกษาชนิดของแบคทีเรียในทางเดินอาหารของปลาที่เลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในฟารมเลี้ยงกุง
ที่ประสบผลสําเร็จและไมพบกุงปวยเปน EMS ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สุราษฎรธานี และกระบี่ โดยเชื้อที่
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
ที่นาสังเกตในการเก็บตัวอยางครั้งนี้ พบเชื้อ V. parahaemolyticus สายพันธุรุนแรง หรือเชื้อ EMS
ในกระเพาะของปลาตัวอยางหลายตัว โดยใหผลการตรวจ PCR เปนบวกที่ C4 แตกลับไมพบเชื้อ EMS นี้ใน
ลําไสของปลาตัวเดียวกัน (ผลตรวจ PCR แสดงผล C4 เปนลบ แตยังคงใหผลบวกตอเชื้อ V.
parahaemolyticus ซึ่งเปนสายพันธุในธรรมชาติทั่วไป โดยสัดสวนของเชื้อ Vibrio ที่พบในลําไสของปลา
ตัวอยาง พบวาปลาที่มีลําไสสีเขียวเขม เมื่อเพาะเชื้อบนอาหาร TCBS พบโคโลนีสีเหลืองมากกวาโคโลนีสีเขียว
แตถาลําไสสีเทาเขมถึงดํา พบโคโลนีสีเหลืองและสีเขียวในจํานวนที่ใกลเคียงกันแตไมพบเชื้อ EMS

ปลานิล

ปลาทับทิม

ปลาหมอเทศ

ปลานวลจันทรทะเล
พบสาหรายคลอเรลลา จํานวนมาก ในบอที่เลี้ยงปลาทั้ง 4 ชนิดนี้ ในระบบน้ําหมุนเวียน ทั้งตัวอยาง
น้ําที่เก็บจากบอเลี้ยงกุง ทั้งที่ใชและไมใชสีน้ําเทียม รวมถึงจากในระบบน้ําหมุนเวียน
ขอดีของการสรางสมดุลของน้ําเขียวคลอเรลลาในระบบน้ําหมุนเวียนโดยใชปลาและจุลินทรียที่มี
ประโยชน รวมถึงการใชสาหรายขนาดใหญ เชน สาหรายพวงองุน สาหรายกลวง สาหรายผมนาง (เลี้ยงใน
กระบะแขวน) คือ
1. คลอเรลลาและสาหรายขนาดใหญจะชวยดึงสารอินทรียออกจากน้ํา
2. เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ําในน้ําในชวงเวลากลางวันหรือชวงที่ไดรับแสง ทําใหกุงและปลาไดรับ
ออกซิเจนมากขึ้น รวมถึงสงเสริมการทํางานของจุลินทรียที่มีประโยชนที่ตองการออกซิเจน
3. ลดตนทุนหรือพลังงานในการเปลี่ยนถายน้ํา เพื่อลดสารอินทรียในน้ํา
4. คลอเรลลาสามารถควบคุมเชื้อ EMS ได

5. กรณีใชจุลินทรีย ปม.1 ในระบบน้ําหมุนเวียนที่มีปลาอาศัยอยู จะมีสวนชวยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย
ปม.1 โดยผานระบบทางเดินอาหารของปลา
6. ลดความเสี่ยงของโรคตัวแดงดวงขาว และโรคหัวเหลือง จากผลการทดสอบใชน้ําที่ผานการบําบัดดวย
สาหรายพวงองุน และสาหรายกลวง มาเลี้ยงกุงติดเชื้อไวรัสทั้ง 2 ชนิด
7. ปลาที่เลี้ยงในระบบบําบัด เมื่อมีขนาดใหญ สามารถจับออกมาเพื่อจําหนายโดยตรง หรือใชเปนปลา
เหยื่อใหแกปลาเศรษฐกิจที่มีมูลคาสูงชนิดอื่น หรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เชน ปลาหมอเทศแดดเดียว
ปลานิลแดดเดียว เปนตน

ผลการทดสอบการเปน probiotic ของเชื้อแบคทีเรีย ปม. 1
ผลการทดสอบการเปน probiotic ของเชื้อแบคทีเรีย ปม. 1 พบวา ลูกกุงที่ไดรับอาหารผสมเชื้อ B.
subtilis, B. megaterium และ B. licheniformis มีอัตราการรอดตายจากเชื้อ V. parahaemolyticus สาย
พันธุกอโรค EMS/AHPND เทากับ 75, 85 และ 88.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขณะที่ไมพบอัตรารอดตายในลูกกุงชุด
ควบคุม ผลการทดสอบการเปน probiotic ของเชื้อแบคทีเรีย ปม. 1
อาหารผสมเชื้อ
น้ําเกลือ 2 เปอรเซ็นต
B. subtilis
B. megaterium
B. licheniformis

ปริมาณเชื้อ V. parahaemolyticus (CFU/ml)
6

10
6
10
6
10
6
10

อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต)
0
75
85
88.34

ผลการทดสอบการเจริญรวมกันระหวางเชื้อจุลินทรีย ปม.1 และเชื้อ V. parahaemolyticus สาย
พันธุ EMS/AHPND ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมจากการละลายอาหารอาหารเม็ดสําเร็จรูปในน้ําเกลือ 2 % ที่
ระยะเวลา 48 ชั่วโมง พบวาชุดทดลองที่ผสมจุลินทรีย ปม.1 มีจํานวนเชื้อ V. parahaemolyticus ลดลง
อยางชัดเจนเมื่อเทียบกับชุดควบคุม

สรุปแนวทางปองกันและควบคุมโรค EMS
1. ควบคุมสารอินทรียในน้ํารวมกับการใชจุลินทรีย แบงเปน 2 แนวทาง คือ
1.1 มีความพรอมในการจัดการสูง บอเลี้ยงมีขนาดไมใหญ ประมาณ 2-4 ไร เพื่องานในการจัดการ
มีการลงกุงในอัตราหนาแนน จะเนนเรื่องการวางเครื่องตีน้ําเพื่อรวมตะกอนการดูดสารอินทรีย และกุงที่ปวย
และออนแอ ออกจากบอเลี้ยง ชวยตัดการแพรกระจายของเชื้อทั้งแบคทีเรียและไวรัส ออกจากระบบ เขาสู
ระบบบําบัด และบอพักน้ําที่มีปลา และสาหราย (คลอเรลลา และสาหรายขนาดใหญเชน สาหรายพวงองุน
ผมนาง) หมุนเวียนกลับมาเติมน้ําลงในบอเลี้ยงเปนระบบสมดุล เปนการลดสารอินทรียในบอเลี้ยงโดยตรง ถา
ในพื้นทีไมมีจุลินทรียที่เหมาะสมที่สามารถเจริญแขงขันเชื้อ EMS ในการยอยหรือใชอาหารกุงได จําเปนตอง
เติมจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพลงในระบบ โดยเฉพาะในบอบําบัด บอพักที่มีปลา เพื่อใหปลาชวย
เพิ่มจุลินทรียที่มีประโยชน

1.2 มีความพรอมในการจัดการ แตไมมีบอพักน้ําหรือบอบําบัด เนนการจัดการบําบัดสารอินทรีย
ในบอและในดิน ไมมีการดูดของเสียออกจากบอในระหวางเลี้ยง ลงกุงไมหนาแนนมาก วางเครื่องตีน้ําเพื่อรวม
ตะกอน การบําบัดใชการลากโซ พรอมเติมจุลินทรียที่สามารถควบคุมเชื้อ EMS เปนประจําและสม่ําเสมอ อาจ
ลดความเสี่ยงของโรคดวยการผสม probiotic ใหกินตั้งแตเริ่มใหอาหารเม็ด จนถึงพนระยะเสี่ยงของโรค คืออยู
ในชวงประมาณกอน 60 วัน
2. การปรับปรุงคุณภาพดินพื้นบอ ถือวาเปนหัวใจหลักอยางหนึ่งที่จะสามารถทําใหสามารถเลี้ยงกุง
ผานโดยไมเปน EMS การสะสมของเสียและสารอินทรียในดิน ขึ้นกับอายุการใชงานของบอ ยิ่งใชบอเลี้ยงสัตว
น้ํามานาน ยิ่งทําใหสารอินทรียสะสมมาก ดินทรายของเสีย สารอินทรียจะลงไปลึก การบําบัดก็ลึกใหถึงชั้นที่มี
การสะสมของสารอินทรีย ควรตรวจการปนเปอนของเชื้อ EMS ในดินทุกครั้งกอนการเตรียมบอเพื่อเลี้ยงกุง
รอบใหม โดยเก็บตัวอยางในดินลึกลงไปประมาณ 30 เซนติเมตร หรือเทากับความลึกของชั้นที่มีการสะสม
สารอินทรียหรือของเสีย นําตัวอยางดินไปตรวจที่หองปฏิบัติโรคสัตวน้ํา ของกรมประมงในพื้นที่ กรณีที่ไมพบ
เชื้อ EMS ในดินใหทําการบําบัดดิน โดยการไถพรวน หรือพลิกดิน เติมปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินใหมี pH
เหมาะสม คือประมาณ 7 – 8 แลวเติมจุลินทรีย ปม1 100-200 ลิตร ตอไร ทําติดตอกันจนสภาพของดินดีขึ้น
ดินเปลี่ยนจากสีดํามาเปนสีขาวเทา กรณีตรวจพบเชื้อ EMS ในดิน หลังจากปรับสภาพดินดวยปูนขาว ใหใช
ปม.1 ประมาณ 200 – 500 ลิตรตอไร การบําบัดดินที่ดี ตองมีออกซิเจนเขามาชวย ดังนั้นตัวพาออกซิเจนให
แทรกซึมสูดานลางไดดีคือ น้ํา ดังนั้นในขั้นตอนไถพรวน ลากโซ หรือพลิกดิน ควรมีการเติมน้ําเขาไปใหมีระดับ
ความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร (ขึ้นอยูกับเครื่องมือที่นํามาใช) ระยะเวลาขึ้นอยูกับสารอินทรียสะสมและ
ปริมาณเชื้อ EMS สะสมที่สะสมในดิน
3. ลูกกุงมีคุณภาพแข็งแรง ผานการทดสอบตามมาตรฐานของกรมประมง และไมพบเชื้อ EMS
4. การใชจุลินทรีย probiotic เชน ปม.1
การปองกันและแกปญหาโรคกุง โดยเฉพาะโรค EMS มักมีคําถามเกิดขึ้นเสมอ มีหลากหลาย
โมเดล ออกมา เมื่อนําไปใชอาจไดผลในบางพื้นที่ แตในบางพื้นที่หรือแมแตในบอที่อยูในฟารม
เดียวกันก็ยังใหผลตางกัน จึงมีแนวคิดวา ลองตั้งคําถาม แลวตอบ เพื่อเกษตรกรจะไดใชเปนแนวคิด
เพื่อไปปรับใชเปนแนวทางของตนเอง
1. โรค EMS/AHPND เกิดจากอะไร
ตอบ เกิดจากเชื้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุรุนแรงที่สามารถสราง Toxin ได
2. เชื้อ Vibrio ชนิดอื่นหรือสายพันธุ ทําใหกุงตาย ไดหรือไม
ตอบ เมื่อปริมาณเชื้อวิบริโอมากพอ สามารถทําใหเกิดโรคและตายไดเชนกัน แตจะไมรุนแรงเทา
เชื้อ EMS
3. เตรียมบอฉีดเลน ตากบอ เตรียมน้ําดี น้ําที่ใชเลี้ยงตรวจวัดแลวคุณภาพโดยรวมยังดีอยู ทําไมกุง
ถึงปวยและตายดวยโรค EMS
ตอบ

- ในธรรมชาติแลวเชื้อ Vibrio โดยเฉพาะเชื้อ V. parahaemolyticus, V. alginolyticus, V.
vulnificus และ V. harveyi (เรืองแสง) อาศัยและเพิ่มปริมาณไดดีในน้ําที่มีคุณภาพคอนขางดี เพราะ
ถาน้ําเนาเสีย เชื้อจะถูกแบคทีเรียกลุมอื่นเจริญขึ้นมาแทนที่ แตเชื้อที่มีความสามารถสรางไบโอฟลมได
โดยเฉพาะเชื้อ V. parahaemolyticus จะอาศัยในอยูภายใตไบโอฟลม ตอเมื่อสภาวะแวดลอม
เหมาะสม มีอาหารและออกซิเจนพอเหมาะก็จะเพิ่มปริมาณออกมาจากไบโอฟลมและทําใหกุงปวยได
- ลูกกุงมีเชื้อ EMS
4. หลังจากแพลงกตอนดรอป หรือตายพรอมกันมากๆ ทําไมกุงปวยและตายดวยโรค EMS
ตอบ ถาพบกุงตายลักษณะนี้แสดงวาในบอมีเชื้อ EMS อยู เมื่อแพลงกตอนตายพรอมกัน มากๆ
โดยเฉพาะแพลงกตอนสัตว เชื้อ EMS สามารถยอยซากของแพลงกตอนไดดี ทําใหเชื้อเพิ่ม
ปริมาณอยางรวดเร็ว ทําใหกุงตายดวยโรค EMS
5. กลัวแพลงกตอนดรอปใชสีน้ําเทียมไดไหม ลดความเสี่ยงของการเกิด EMS ไดไหม
ตอบ ใชสีน้ําเทียมใชเพื่อพรางแสง ลดการเกิดของแพลงกเพื่อใหงายในการควบคุมแพลงกตอน
โดยสีน้ําเทียมที่ใชตองเปนสารที่ไมเปนอันตราย ไมประกอบดวยโลหะหนักหรือสะสมในรางการ
ของสิ่งมีชีวิต และไมสะสมในดิน
6. สีน้ําเทียมลดความเสี่ยงของการเกิด EMS ไดไหม
ตอบ ได โดยเปนการลดความเสี่ยงที่เกิดจากแพลงกตอนบลูมและดรอป รวมถึง pH น้ําที่แกวง
จนทําใหกุงเครียด
7. กรณีมีเชื้อ EMS ในตัวกุง หรือในน้ํา และในดิน ใชสีน้ําเทียมอยางเดียว สามารถควบคุมเชื้อ EMS
และไมทําใหกุงปวยไดหรือเปลา
ตอบ สีน้ําเทียมไมมีสวนในการชวยกําจัดเชื้อและกุงที่รับเชื้อมีโอกาสปวยดวยโรค EMS การใชสี
น้ําเทียมเพียงเพื่อชวยลดปจจัยเสี่ยงของโรค
8. กุงขาวแวนนาไม บางสายพันธุไมปวยและตายดวยโรค EMS
ตอบ กุงขาวแวนนาไมทุกสายพันธุมีโอกาสเปนโรค EMS โดยแตละสายพันธุมีความตานตอโรค
ตางกัน อยางไรก็ตามถาไมสามารถควบคุมการเพิ่มปริมาณเชื้อได ทุกสายพันธุจะตายโดยไมมี
ขอยกเวน
9. กุงกุลาดํา มีความตานทานตอโรค EMS
ตอบ การทดสอบในหองปฏิบัติการ อัตราการตายของกุงกุลาดําเมื่อรับเชื้อ EMS ไมแตกตางจาก
กุงขาวแวนนาไม กรณีที่กุงติดเชื้อนําไปเลี้ยงในบอดิน กุงกุลาดํามีโอกาสปวยนอยกวากุงขาว
เพราะวาพฤติกรรมการกินอาหารแตกตางกัน กุงกุลาดําชอบหากินบริเวณพื้นบอ จึงไดรับ
เชื้อจุลินทรียธรรมชาติที่อาศัยบริเวณพื้นบอ เจริญแชงขันกับเชื้อ EMS ในกระเพาะอาหารกุง
แตกตางกุงขาวที่ชอบวายเขาจับอาหารทันที เชื้อ EMS ที่อยูในกระเพาะกุงขาวไดอาหาร แลว
เพิ่มปริมาณอยางรวดเร็ว ทําใหกุงปวยและตาย อยางไรก็ตามยกเวนกรณีเชื้อ EMS ปนเปอนอยู
ในดิน โอกาสที่กุงกุลาดําและกุงขาวจะปวยดวยโรค EMS ไมแตกตางกัน

10. กุงปวยเปนโรค EMS หยุดใหอาหารเม็ดแลว ความรุนแรงของโรคลดลง
ตอบ กุงที่มีเชื้อในกระเพาะอาหาร เมื่อไดกุงกินอาหารเม็ดเขาไป เชื้อ EMS สามารถยอยและใช
ประโยชนจากสารอาหารในอาหารเม็ดไดอยางรวดเร็ว และเพิ่มปริมาณมากขึ้น สราง toxin ทํา
ใหกุงปวยและตาย แตหลังจากหยุดอาหารเม็ด กุงจะหากินอาหารธรรมชาติในบอ ทําใหกุงไดรับ
จุลินทรียที่อยูในอาหารธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติยอยสารอาหารในอาหารธรรมชาติไดดี ในทาง
กลับกันเชื้อ EMS ไมสามารถยอยอาหารธรรมชาติไดดี จึงถึงเชื้อในธรรมชาติเจริญเบียดเชื้อ ทํา
ใหกุงไมปวยดวยโรค EMS
11. เชื้อ EMS แข็งแรงกวาเชื้อในธรรมชาติทั่วไป
ตอบ ปจจัยที่ควบคุมชนิดของเชื้อคือ อาหารและสภาพแวดลอม ในกรณีที่มีอาหารเม็ด เชื้อ EMS
จะแข็งแรงกวา ในกรณีที่ไมมีอาหารเม็ด เชื้อในธรรมชาติจะแข็งแรงกวา
12. แหลงอาหารชนิดเดียวกัน อะไรคือตัวกําหนดชนิดของเชื้อที่จะเขามายอยสลายอาหาร
ตอบ สภาพแวดลอมเปนตัวกําหนดชนิดของเชื้อ
13. จะหาจุลินทรียที่ใชประโยชนจากอาหารเม็ดไดดี มาแขงขันกับเชื้อ EMS ไดอยางไร
ตอบ ใชจุลินทรียที่ดี ผานการทดสอบวาสามารถเจริญแขงขันการใชอาหารเม็ดหรือครอบครอง
เชื้อไดดีกวา เชื้อ EMS เชน Bacillus ในหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1
14. ถาไมสามารถหาหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ไดเพียงพอ ทําอยางไร
ตอบ หาซื้อเชื้อจุลินทรียที่มีคุณสมบัติใกลเคียงหรือเหมือนกับเชื้อจุลินทรีย ปม.1 หรือใชตัวชวย
ในการคัดเลือกจุลินทรียจากธรรมชาติ ที่สามารถใชประโยชนจากอาหารเม็ดไดดี มาแขงขันกับ
เชื้อ EMS นั้นคือการใชปลา ที่กินอาหารเม็ดเปนโรงงานผลิตเชื้อ โดยใชจุลินทรียที่อยูในระบบ
ทางเดินอาหารของปลา เปนตัวคัดสรรเชื้อที่สามารถยอยอาหารกุง รวมทั้งเปนแหลงขยาย
จุลินทรีย ปม.1 อีกดวย เชื้อที่ผานการคัดสรร จะถูกปลอยสูน้ําผานทางการขับถายของปลา และ
เขาไปควบคุมเชื้อ EMS
15. การใชสารเคมีเพื่อกําจัดเชื้อ EMS ในดิน ไดผลหรือไม
ตอบ การใชสารเคมีเพียงอยางเดียว ไมมีผลตอการควบคุมเชื้อ EMS เนื่องจากเชื้อสามารถอาศัย
อยูภายใตไบโอฟลมที่เสมือนเกาะปองกัน และซากของเชื้อและสิ่งมีชีวิตที่ตายจากสารเคมีก็จะ
กลายเปนอาหารที่ดีของเชื้อ EMS หลังจากสารเคมีหมดฤทธิ์ ก็จะเพิ่มปริมาณเชื้ออยางรวดเร็ว
การใชสารเคมีจะเหมาะกับการใชเพื่อกําจัดเชื้อไวรัสมากกวา
16. การใชวัสดุปูน เพื่อปองกันเชื้อ EMS
ตอบ การใชวัสดุปูน จะไมไดผลถาหวังเพื่อการกําจัดเชื้อ แตจะไดผลดีถาใชเพื่อปรับสภาวะ
แวดลอมใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อที่ดี
17. พบเชื้อ EMS และผลตรวจ PCR แสดงคา C4 เปนบวก ทําอยางไร
ตอบ ถึงแมวาตรวจพบกุงติดเชื้อ EMS แลวก็ตาม ยังสามารถเลี้ยงกุงตอไปไดโดยการควบคุม
คุณภาพน้ํา สารอินทรีย และเติมจุลินทรียที่มีสามารถคุมเชื้อ EMS สูระบบ โดยอาจมาจากน้ํา

18. กุงขาวที่เลี้ยงในประเทศอินโดนีเซียทําไมไมเปน EMS
ตอบ เชื้อ EMS ในสภาวะที่อยูในแหลงน้ําธรรมชาติ โดยปกติจะมีแข็งแรงนอยกวาเชื้อแบคทีเรีย
ทั่วไปที่อาศัยอยูในธรรมชาติ เชื้อ EMS ที่ถูกปลอยลงสูแหลงน้ําสูทะเลเปดไมวาจากประเทศไทย
หรือประเทศมาเลเซีย ของเสียและสารอินทรียจากบอเลี้ยงกุงจะถูกเจือจางดวยน้ําทะเล ทําให
เชื้อ EMS ขาดสารอาหารที่ชอบ และจะถูกเชื้อแบคทีเรียในธรรมชาติเจริญเบียดจนหายไป การที่
จะทําใหกุงในอินโดนีเซียปวยเปนโรค EMS ตองมีการนําเชื้อ EMS สูระบบการเลี้ยงกุงโดยติดมา
กับพอแมพันธุกุง อาหารมีชีวิต อาหารแชเย็น เปนตน

