
โดย มุกดามาศ เข้มค า และจ าเริญศรี ถาวรสุวรรณ
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น  าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น  า กรมประมง

การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยถือเป็นอาชีพที่คู่กับคนไทยมาหลายทศวรรษ ตั้งแต่การเลี้ยง
กุ้งกุลาด าจนมาถึงการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในปัจจุบัน จากอดีตจนถึงปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งยังคงประสบ
ปัญหาการเกิดโรคระบาด ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากปรสิต ไวรัส หรือแบคทีเรีย สาเหตุของการเกิดโรค
ส่วนใหญ่มาจากคุณภาพน้ าที่ใช้เลี้ยงยังไม่สะอาดพอ มีการเลี้ยงอย่างหนาแน่นเพ่ือลดต้นทุนการผลิต      
(บพิธ, 2533) รวมถึงการจัดการระหว่างการเลี้ยงและการดูแลระบบการเลี้ยงที่ยังไม่ดีพอขาดหลักการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กรมประมง       
มีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ า ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์ตามโครงการของกรมประมง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา โดยหนึ่งในโครงการที่รับผิดชอบ คือ 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 
หรือที่รู้จักกันในชื่อโครงการ คชก. ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลารับผิดชอบ คือ
การตรวจสุขภาพและตรวจเชื้อก่อโรคที่ก าหนดด้วยเทคนิค PCR จากการสุ่มตัวอย่างลูกกุ้งที่จะส่งมอบ
หรือจ าหน่ายให้ฟาร์มเลี้ยง ซึ่งลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กรมประมงก าหนด เพ่ือเพ่ิม
ความมั่นใจให้กับเกษตรกรฟาร์มเลี้ยง  ดังนี้ 

1. การตรวจขนาดและความแปรปรวนของขนาด 
2. การตรวจสุขภาพท่ัวไปภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งดูจ านวนกรีเพ่ือบ่งชี้อายุกุ้ง ความสมบูรณ์

และความสะอาดของรยางค์และเหงือก ความสมบูรณ์ของตับ อัตราส่วนกล้ามเนื้อต่อล าไส้ 
3. การทดสอบความแข็งแรงในการปรับตัวของลูกกุ้งต่อน้ าจืด (0 ppt) และฟอร์มาลิน

(100 ppm)
4. การตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค 8 ชนิด

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 พบว่า 
ลูกกุ้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจจากโครงการ คชก. ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 24.85 โดย
สาเหตุที่ตัวอย่างลูกกุ้งไม่ผ่านเกณฑ์ คชก. ได้แก่ ความสมบูรณ์และความสะอาดของรยางค์และเหงือก 
คิดเป็นร้อยละ 23.08 การทดสอบความแข็งแรงในการปรับตัวของลูกกุ้งต่อน้ าจืด คิดเป็นร้อยละ 14.79
และ อัตราส่วนกล้ามเนื้อต่อล าไส้ คิดเป็นร้อยละ 14.20 ตามล าดับ สิ่งที่พบจากการตรวจสอบความ
สะอาดของล าตัวและรยางค์ที่ท าให้เกณฑ์การตรวจไม่ผ่านคือ filamentous bacteria ผู้เขียนจึงขอ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ filamentous bacteria มาเพ่ือเป็นข้อมูลให้เกษตรกรได้ทราบถึงสาเหตุและ
แนวทางแก้ปัญหาเพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการจัดการการเลี้ยงลูกกุ้งให้ปลอดจาก filamentous 
bacteria ต่อไป 

Filamentous bacteria แบคทีเรียเส้นใย...ภัยร้ายท าลายกุ้ง
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แบคทีเรียเส้นใย (Filamentous bacteria) ที่ก่อโรคในกุ้งมีหลากหลายจีนั ส ได้แก่     
Cytophaga sp., Flavobacterium sp., Flexibacter sp., Leucothrix sp. และ Thiotrix sp. 
โดยชนิดที่พบบ่อย ได้แก่ Leucothrix mucor (ภาพที่ 1) และ Thiothrix spp. โดยพบอยู่บริเวณ
เปลือก เหงือกและรยางค์ หากมีจ านวนมากที่เหงือกและรยางค์จะขัดขวางการหายใจ และการ      
ลอกคราบ (ภาพที่ 2) (ทินรัตน์, 2008) ซึ่งสามารถพบได้ทุกช่วงอายุของกุ้งในระบบการเลี้ยงไม่ว่าจะ
เป็นการเลี้ยงในโรงเพาะฟักและอนุบาล หรือในฟาร์มเลี้ยง 

ภาพที่ 1 แบคทีเรียชนิด Leucothrix mucor ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Newman, 2020)
ภาพท่ี 2 แบคทีเรียชนิด Leucothrix mucor เกาะตามเหงือกกุ้งด้วยวิธี wet mount (ทินรัตน,์ 2008)

จากการรายงานพบในการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด า (Penaeus monodon) กุ้งก้ามกราม
(Macrobrachium rodenbergii) และกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) อีกทั้งยังมีการ
รายงานว่าพบในอาหารสดที่ใช้ส าหรับเลี้ยงกุ้งวัยอ่อน เช่น ไรน้ าเค็ม (Artemia sp.) โดยจะพบบน
เปลือกไข่และระยะโตเต็มวัย มากกว่าในระยะวัยอ่อน (ภาพที3่) (Mouriño, et al., 2008) 
(บพิธ, 2533) และ (Lavilla-Pitogo et al., 2000)

ภาพที่ 3 แบคทีเรียเส้นใยบนเปลือกไข่และรยางค์ของไรน้ าเค็ม (Artemia sp.) (บพิธ, 2533)

แบคทีเรียเส้นใยสามารถพบและส่งผลต่อกุ้งในทุกระยะ เช่น ไข่ นอเพลียส โพสลาวาร์       
กุ้งวัยรุ่น และกุ้งโตเต็มวัย (ภาพที่ 4) ระยะที่เป็นไข่พบเส้นใยบนผิวของเปลือกไข่ ท าให้มีผลต่อ     
อัตราฟัก ในระยะวัยอ่อนและโพสลาวาร์พบบริเวณรยางค์ และเปลือก ส่งผลต่อการว่ายน้ า การหายใจ 
และการลอกคราบ และยังเป็นสาเหตุท าให้ตัวกุ้งอ่อนแอและติดเชื้ออ่ืนๆ แทรกซ้อนได้ง่าย เช่น เชื้อรา           
ในบราซิลลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะไมซีส 3 - โพสลาวาร์ 1 เสียหายจากการติดเชื้อ filamentous
bacteria ประมาณ 60% กุ้งติดเชื้อมีแผลด า (Melanized lesions) หลายจุดบนล าตัว เหงือก   
เปลี่ยนสี การสร้างรยางค์ไม่สมบูรณ์ กุ้งที่รอดตายไม่โต ลอกคราบไม่ออก ไม่เคลื่อนที่ และไม่กิน
อาหาร มีรายงานการแยกเชื้อจากกุ้งระยะโพสลาวาร์พบว่าเกิดจาก filamentous bacteria ชนิด
Flexibactor marinus เป็นแบคทีเรียแกรมลบ 
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รูปแท่ง (bacilli) ขนาด 0.4 - 0.5 ไมครอน x 15 ไมครอน (Mouriño, et al., 2008) ส าหรับในกุ้ง   
วัยอ่อน (นอเพลียส) พบน้อยกว่ากุ้งในระยะโพสลาวาร์ กุ้งวัยรุ่น หรือกุ้งโตเต็มวัย เนื่องจากเป็นระยะที่
มีการลอกคราบเร็วกว่าระยะอ่ืน ๆ จึงท าให้แบคทีเรียเส้นใยไม่ทันที่จะเจริญเติบโต ส่วนกุ้งวัยรุ่นและ  
กุ้งโตเต็มวัยพบบริเวณเหงือก และเปลือกท าให้มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (Lavilla-Pitogo, 
et al., 2000)

ภาพที่ 4 ระยะการเจริญเติบโตของกุ้งทะเล (Katie, Chris, & Amado, 2020)

ภาพที่ 5 แบคทีเรียเส้นใยบริเวณเหงือกของกุ้งกุลาด า ใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Lavilla-Pitogo, et al., 2000)
ภาพที่ 6 แบคทีเรียเส้นใยบริเวณรยางค์ขาเดิน ใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธี wet mount (Lavilla-Pitogo, et al., 2000)

ภาพที่ 7 แบคทีเรียเส้นใยบริเวณเหงือก กรี และรยางค์ขาว่ายน้ า ใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธี wet mount
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ภาพที่ 8 แบคทีเรียเส้นใยบริเวณเปลือกและรยางค์ ใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธี wet mount
ภาพที่ 9 แบคทีเรียเส้นใยบริเวณรยางค์ (Pleopod) ลูกกุ้งขาวเวนนาไมระยะไมซีส 3 (Mouriño, et al., 2008)
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แนวทางการป้องกันและจัดการเชื้อ filamentous bacteria มี 3 แนวทางหลัก 
1. ควบคุมคุณภาพน้ าให้เหมาะสม น้ าต้องสะอาด ไม่มีตะกอน มีการก าจัดตะกอนระหว่างการเลี้ยง
2. การควบคุมปริมาณอาหารไม่ให้มีอาหารเหลือ 
3. การใช้สารเคมีในการควบคุม 

3.1 ฟอร์มาลิน (Formalin) ที่ความเข้มข้น 25-50 ppm ในบ่อ หรือ 250 ppm ในถังหรือบ่อจุ่ม 
3.2 สารคอปเปอร์เอทาโนลามีน (copper ethanolamine) ซึ่งมีหลายชนิดและมีชื่อทางการค้า   

ต่าง ๆ กัน เช่น Copper Control, Aquatrine, Cutrine ที่ความเข้มข้น 0.1 ppm แช่นาน 24 ชั่วโมง   
หรือ 0.5 ppm แช่นาน 4 - 6 ชั่วโมง หลังจากแช่ให้เปลี่ยนถ่ายน้ า ใช้ได้กับลูกกุ้งระยะ PL 2 ขึ้นไป

3.3 ด่างทับทิม (KMnO4) ที่ความเข้มข้น 5 – 10 ppm แช่นาน 1 ชั่วโมง หลังจากแช่ให้เปลี่ยน  
ถ่ายน้ า ควรท าติดต่อกัน 5 – 10 วัน (ทินรัตน์, 2008) และ (Norman, 2017)
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