นิสิตมก. เจงคิดปองกันโรคเรืองแสงในกุง
สําเร็จควารองชนะเลิศรางวัล “นวัตกรรมแหง
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 จากผลงาน “การใช
แอนติบอดีที่ผลิตจากไขไกในการปองกันโรคเรืองแสงของกุงกุลาดํา ชวยสรางความแข็งแกรงใหแกธุรกิจ ที่เกี่ยวของทั้ง
ระบบ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําที่ยั่งยืน
นายกวิน ปุญโญกุล นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
จากผลงาน “การใช แ อนติ บ อดี ที่ผ ลิ ต จากไข ไ ก ในการ
ปองกัน โรคเรือ งแสงของกุ งกุล าดํา ที่เกิ ดจากเชื้อ Vibrio
harveyi” หรือ Application of passive immunization for the
control of luminous disease in black tiger shrimp caused
by Vibrio harveyi จากการแข ง ขั น โครงการรางวั ล
นวั ตกรรมแห งประเทศไทยครั้ง ที่ 5 (พ.ศ. 2548) สาขา
วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ โดยมี ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
อาจารยประจํา ภาควิ ชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
คณะเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน เปนอาจารยที่ปรึกษา
สืบเนื่องจากกุงกุลาดําเปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ที่สรางรายไดใหแกประเทศไทยปละหลายหมื่น
ลานบาท มีมูลคาการสงออกติดอันดับ 1 ใน 10 แรกของสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศไทย และสงออกไดเปนอันดับ
หนึ่ ง ของโลกหลายป ติ ด ตอ กั น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ การ
เพาะเลี้ ย งกุ ง กุ ล าดํ า ได ถู ก จั ด เ ป น ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห
ผลตอบแทนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นทางดาน
การเกษตร แตการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนานัน้ ตอง
ปล อ ยพั น ธุกุ งกุ ล าดํ า อย า งหนาแน น และมี ก ารให
อาหารที่มากไปทั้ง ปริ มาณและคุ ณ ภาพ ทํ า ใหเ กิ ด
ของเสียในรูปอินทรียแ ละอนินทรียสารจํานวนมาก
ภายในบอ เลี้ ยง ทั้งที่ มาจากของเสียหรือสิ่งขับ ถา ย
จากตัวกุงเอง รวมถึงอาหารเหลือสวนเกินที่กุงไมได
นําไปใชประโยชน ทําใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทั้งทางดานชีวภาพ เคมีแ ละกายภาพ

อยูเสมอๆ ทําใหกุงตองมีการปรับตัวบอยครั้งจนเปนสาเหตุใหเกิดความเครียดและออนแอ เปนเหตุโนมนําใหเกิดปญหาที่
สําคัญอยางหนึ่งตามมา คือ ปญหาการเกิดโรคและปรสิต โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ซึ่ง
แบคทีเรียที่พบบอยและเปนปญหาสําคัญไดแกแบคทีเรียในสกุล (Vibrio spp.) โดยเฉพาะอยางยิ่ง Vibrio harveyi ซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคเรืองแสงทั้งลูกกุงในโรงเพาะฟกและกุงขนาดใหญที่เลี้ยงในบอดิน

นายกวิน ปุญโญกุล กลาววา จากปญหาที่เกิดขึ้น นักวิทยาศาสตรไดพยายามคนควาและวิจัยเพื่อหาวิธีตางๆ เชน
การใชสารกระตุนภูมิคุมกัน การพัฒนาการใชสมุนไพร การใชวัคซีน รวมถึงความพยายามนําเอาความรูทางดานวิทยา
ภูมิคุมกันมาประยุกตใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อปองกันโรคโดยการใชไขไกซึ่งเปนแหลงสะสมของแอนติบอดี ให
สัตวกินเขาไปในรางกายเพื่อใหสัตวทดลองไดรับภูมิคุมกันที่จําเพาะเจาะจงโดยตรง ผลการทดลองที่ไดอ ยูในระดับที่นา

พอใจ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะผลิตแอนติบอดีซึ่งมีค วามจําเพาะเจาะจงตอเชื้อ V. harveyi ที่กอ ใหเ กิดโรค
เรืองแสงในกุงกุลาดําโดยใชไกเปนแหลงผลิตแอนติบอดีเพื่อนํามาใชในการควบคุมโรคโดย วิธี Passive immunization
“จากการตรวจสอบไตเตอรของแอนติบอดีที่แยกไดจากไขแดงทําโดยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay
เปนระยะเวลา 16 สัปดาห นําแอนติบอดีจากไขไกไปใช
ควบคุมเชื้อ V. harveyi ที่เลี้ยงบนอาหาร TCBS พบวา
สามาร ถยั บยั้ ง การ เ จริ ญ ของเ ชื้ อ แบค ที เ รี ย เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ม ควบคุ ม ส ว นการโดยฉี ด เข า
กลามเนื้อของกุงกุลาดําขนาด 10-15 กรัม หลังจากผาน
ไป 1 สัปดาห พบวากุง กลุมที่ไดรับแอนติบอดีมีอัตรา
การรอดตายสู ง กว า กุ ง กลุ ม ควบคุ ม ประมาณ 62%
ในขณะที่ ก ลุ มควบคุ ม มี อั ตราการรอดตายเพี ย ง 25%
นอกจากนี้การเปรียบเทียบผลของการเสริมแอนติบอดี
ในอาหารกุงวัยออ นระยะ Postlarvae20 พบวาภายหลัง
ไดรับอาหารเปนเวลา 3 วัน กุงในกลุมที่ไดรับแอนติบอดี 15 กรัมตอ อาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตราการรอดตายที่ 7 วัน
ภายหลังการแชดวยแบคทีเรีย V. harveyi สูงที่สุด และแตกตางจากกลุมควบคุมและกลุมที่ไดรับแอนติบอดี 7 กรัมตอ
อาหาร 1 กิโลกรัม”
ดาน ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร อาจารยที่ปรึกษา กลาววา ธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
เนื่องจากความตองการของตลาดโลกสูงขึ้น มีการเติบโตอยางตอเนื่องถึง 2.5% ตอป สําหรับประเทศไทยมีแนวโนมของ
การผลิตกุงทะเลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากขอมูลในอดีต จนกระทั่งป พ.ศ. 2534 ประเทศไทยสงออกกุงเปนอันดับหนึ่งของโลก
ดวยผลผลิต 162,069 ตัน และเพิ่มขึ้นเปน 225,514 ตัน และ 263,445 ตัน ในป พ.ศ. 2536 และ 2537 ในป พ.ศ. 2540 มี
ผลผลิตกุงทะเล 227,560 ตันและปริมาณกุงสงออกในป 2545 ทั้งหมดจํานวน 212,091 ตัน มูลคาประมาณ 73,947 ลาน
บาท นอกจากนี้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํายังมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจในดานอื่น เชน การสรางงาน การ
กระจายรายไดและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของอื่น ๆ เปนตน

จากรายงานตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน พบวาโรคเรืองแสงในกุงกุลาดํานี้ ไดสรางความเสียหายใหแกเกษตรกรผู
เลี้ยงกุงเป นอยา งมาก ไม วาจะเปนพื้ นที่ก ารเลี้ ยงแถบชายฝงทะเลทั้ งฝงอ าวไทยและฝงอั นดามั น จากปญ หาดัง กลา ว
เกษตรกรมักใชยาตานจุลชีพในการปองกันและรักษาโรคในอัตราที่สูง อยางไรก็ตามวิธีดังกลาวมักไดผ ลไมดีเทาที่ค วร
และยังกอใหเกิดผลเสียตามมามากมาย เชนการทําลายแบคทีเรียที่มีประโยชนในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ นอกจากนี้
การใชยาที่ผิดวิธียังทําใหเชื้อแบคทีเรียที่กอโรคมีการพัฒนาตัวเองกลายเปนสายพันธุที่ตานทานยา ทําใหก ารใชยามักไม
ไดผล นอกจากนี้การขาดความรูความเขาใจในการใชยาและสารเคมีที่ถูกตอ งของเกษตรกรผูเลี้ยง ยังสงผลทําใหมีการ
ตกคางของสารเหลานั้นในเนื้อกุง ซึ่งเปนอันตรายตอผูบริโภคและเกิดผลเสียอยางมากในดานการสงออก โดยประเทศผู
นําเขากุงจากประเทศไทยมักใชเปนขออางเพื่อเปนการกีดกันทางการคาอยูเสมอๆ
ผลจากการวิจัยนี้จะเปนแนวทางสําคัญที่จะใชในปองกันโรคที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปองกันรักษาโรคกุง
ชนิดอื่นที่สําคัญๆ ไดตอไปในอนาคต สามารถนําไปสูการพัฒนาการผลิตโดยใชเทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรมเพื่อ
ผลิตใหไดปริมาณเพียงพอกับความตองการและแปรรูปเพื่อใหอยูในสภาพที่ใชไดงายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดตนทุน
การผลิตในสวนของการใชยาและสารเคมีลงได และยังเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกรผูเลี้ยง รวมถึงผูบริโภค
ทั้งในและตางประเทศวากุงที่ไดจากขบวณการผลิตของไทยเปนกุงที่ปลอดจากการใชยาและสารเคมี ทําใหกุงกุลาดําของ
ไทยสามารถสงไปขายยังตลาดโลกไดอยางตอเนื่อง สรางความแข็งแกรงใหแกธุรกิจที่เกี่ยวของทั้งระบบ ซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําที่ยั่งยืนในที่สุด

