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ประจ�าปี 2562     -     2563



ปลกูพชื เลีย้งสตัว์ ยังเป็นอาชพีของคนไทย ทีเ่ลีย้งคนทัง้ประเทศ และยงั 

มเีหลอืส่งออก น�าเงนิตราเข้าประเทศได้ นบัเป็นความโชคด ีทีเ่รายงัตัง้ความหวงั 

ว่า ประเทศไทยยังจะเป็นครัวของโลกต่อไป แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ปิดประเทศ 

เป็นการชั่วคราว ท�าให้การเคลื่อนย้ายสินค้า และพลเมืองของประเทศต่างๆ 

ไม่สะดวกมากนกั แต่สนิค้าเกษตรประเภทอาหารในประเทศไทย ก็ยงัพอป้อนให้คน 

ในประเทศได้มกีนิ มใีช้ ไม่ขาดแคลนจนเดอืดร้อนมากนกั แต่ขณะเดยีวกนั กลบั 

กลายเป็นปัญหาที่ผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตร ที่เคยมีตลาดเพื่อรองรับผลผลิต 

คุณภาพ จะต้องหยุดการส่ังซือ้เพราะปัญหาการขนส่ง การปิดประเทศ ทีไ่ด้รบัจาก 

วกิฤต COVID-19 ซึง่ยังเป็นวกิฤตทีย่งัจะต้องทนต่อไปอกียาวนานจนกว่าจะมกีาร 

แก้ไขสถานการณ์ได้

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เกษตรกรต้องมองสถานการณ์ในอนาคตให้ออก ว่าจะ 

ปรับตัวอย่างไร ไม่ให้ตัวเองต้องเดือดร้อนจากวิกฤตครั้งนี้ กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการ 

เพาะเลีย้งกุง้ ต่างกม็องว่าวกิฤตครัง้นี ้กระทบต่อประเทศผูบ้รโิภคกุง้ ซึง่เป็นกลุม่ผูม้ี 

รสนยิมทีช่ืน่ชอบสนิค้ากุง้ และกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในประเทศไทย ต่างช่ืนชอบ 

สินค้ากุ้งเช่นกัน เมื่อผู้บริโภคเหล่านี้ ลดน้อยลง จึงแนะน�าให้การเพาะลูกกุ้ง และ 

การเลี้ยงให้ลดลงในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรต้องเลือกเองว่า จะ 

มองวิกฤตนี้อย่างไร จะถูกจะผิด อยู่ที่การตัดสินใจ เพราะประเทศไทย เสรีในการ 

ตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อผู้น�าไว้ เป็นสิ่งที่ควรจะกระท�า เพื่อความสงบสุข 

ของตนเอง ครอบครัว และประเทศไทย ที่รักของทุกคน......

บก.

บรรณาธิการแถลง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา  

ผูอ้�านวยการส�านกัวจิยัซเูปอร์โพล (SUPER POLL) 

สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้น�า 

น�าเสนอผลส�ารวจภาคสนาม เรือ่งภยัแล้งกับโควดิ 

กรณีศึกษา เสียงเกษตรกรทั่วประเทศจ�านวน 

ทัง้สิน้ 1,142 ตัวอย่าง ด�าเนนิโครงการทัง้การวจิยั 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ 

วจิยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง  

1 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า

ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 90.4 ระบุ ภัยแล้ง 

กระทบมากกว่าโรคโควิด ในขณะท่ีร้อยละ 9.6  

ระบุโรคโควิด กระทบมากกว่าภัยแล้ง อย่างไร 

กต็าม ส่วนใหญ่ หรอืร้อยละ 93.1 ระบ ุราคาพชืผล 

เกษตร กระทบเงินในกระเป๋ามากกว่าโรคโควิด  

ในขณะที่ร้อยละ 6.9 ระบุ โรคโควิด กระทบเงิน 

ในกระเป๋ามากกว่า

ทีน่่าสนใจคอื ร้อยละ 39.5 รูส้กึพอใจระดบั 

ดีต่อผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  

นายกรฐัมนตร ีและนายเฉลมิชัย ศรอ่ีอน รฐัมนตร ี

ว่าการกระทรวงเกษตรฯ เรื่องราคายาง ของ 

ทีม่า : โพสต์ทูเดย์ วนัที ่7 มีนาคม พ.ศ. 2563

ซูเปอร์โพลเผย
แล้งกระทบกว่าโควิด-19

เกษตรกรขอรัฐบาลเพิ่มงบ

ซูเปอร์โพล เผย
ผลส�ำรวจ เกษตรกร 

ร้อยละ 90 เห็นปัญหำ
ภัยแล้งกระทบคุณภำพ
ชีวิตมำกกว่ำ โควิด - 19 

พอใจผลงำนรัฐบำล
เรื่องประกันรำคำยำง
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เกษตรกร เพราะขายยางได้ราคาดีข้ึน แต่กลัวจะไม่ต่อเนื่อง รัฐบาลมีนโยบาย 

ประกันรายได้เกษตรกร แต่ยังไม่ได้ราคาท่ีอยากได้ และต้องการให้ช่วยราคา 

พืชผลเกษตรกรรายอื่นๆ ด้วย ในขณะที่ร้อยละ 25.7 พอใจระดับดีมากถึงดีเยี่ยม  

เพราะขายยางได้ราคาดีข้ึนต่อเนื่อง พอใจราคาที่ได้แล้ว ขายยางได้ราคาดีกว่า 

หลายเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร และแก้ปัญหาม็อบ 

จริงจัง อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 34.8 ไม่พอใจเลย เพราะยังไม่ได้ราคาท่ีอยากได้  

ต้องการให้แก้ปัญหาครบวงจร

ทีน่่าพจิารณาคอื ส่วนใหญ่ หรอืร้อยละ 88.9 ต้องการให้รฐับาล พล.อ.ประยทุธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เกษตรฯ เพิ่มงบประมาณแก้ภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น ในขณะที่ร้อยละ  

11.1 ไม่ต้องการ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 73.2 ระบุ การปรับ ครม. ไม่มี 

ประโยชน์ ปรับไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น มุ่งแก้ปัญหาดีกว่า ในขณะที่ร้อยละ 26.8 ระบุ  

มีประโยชน์

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า “เสียงเกษตรกร” เป็น 

คนละเรื่องกับกระแสที่เกิดขึ้นโดยท่ัวไปเก่ียวกับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

อย่างกว้างขวางในเวลานี้ เพราะการท�างานของรัฐบาล และกระแสของคนในเมือง 

และคนในโลกโซเชียล มุ ่งเน้นไปที่ไวรัสโควิด-19 แต่ข้อมูลผลโพล “เสียง 

เกษตรกร” กลับเป็นคนละข้ัวแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ระบุ 

ชัดเจนว่า ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากกว่าโรคโควิด-19 ราคาพืชผลทางการ 

เกษตรกระทบเงินในกระเป๋าของพวกเขามากกว่าโควิด-19 แต่ท่ีผ่านมา ยังพอใจ 

การแก้ไขปัญหาราคายาง และนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ผลที่ตามมาคือ  

เกษตรกรต้องการให้รฐับาลทุ่มงบประมาณแก้ปัญหาภยัแล้งได้ครบวงจร เพือ่ป้องกนั 

แก้ปัญหาเงินในกระเป๋าของเกษตรกรได้ยั่งยืนมากกว่า
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ทีม่า : ประชาชาติธุรกิจ ฉบบัวนัที ่2 มีนาคม พ.ศ. 2563

คาดปลายมีนาคมนี ้ได้ขึน้ทะเบยีนแรงงาน 

ต่างด้าวท�างานบนเรอืประมง เผยชาวประมงจีรั้ฐ 

ขอเงนิกูเ้สรมิสภาพคล่องหมืน่ล้าน ขอวนัท�าการ 

ประมงเพิ่ม รวมทั้งแก้ปัญหาราคาสัตว์น�้าตกต�่า 

ด่วน

นายมงคล สุขเจริญคณา ท่ีปรึกษา 

กิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  

เปิดเผยว่า จากการทีช่าวประมงเรยีกร้องให้รฐับาล 

แก้ไขปัญหาในการท�าประมง 11 ข้อ เมื่อปลาย 

เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา และพล.อ.ประยุทธ์  

จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีได้ให้ พล.อ.ประวติร  

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้ามาดูแลแทน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ล่าสุดนายก�าจร  

ชาวประมงจี้รัฐ แก ้11 ปม -
จ่อขึ้นทะเบยีนแรงงาน ม.ีค.

มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่ง 

ประเทศไทย คนใหม่ พร้อมคณะกรรมการบรหิาร 

สมาคม ได้เข้าหารือ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์  

ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหา 

การท�าประมงผิดกฎหมาย ที่ได้รับมอบหมายให้ 

แก้ไขปัญหา 11 ข้อเรียกร้องของชาวประมงจาก  

พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตร ีและ 

ประธานคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ  

ถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายมงคล กล่าวต่อว่า ส�าหรบัความคบืหน้า 

ในการแก้ปัญหาชาวประมง 11 ข้อ ที่ชาวประมง 

ต้องการเร่งด่วน คือ 1. ปัญหาการขาดแคลน 

แรงงานบนเรือประมง จะมีการแก้ไขตามมาตรา 


มงคล สุขเจริญคณา
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83 พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ให ้

อ�านาจอธิบดีกรมประมง ขึ้นทะเบียนแรงงาน 

ต่างด้าวท�างานบนเรือประมงได้โดยตรง หลังจาก 

การน�าเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ  

(MOU) ระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือระหว่างไทยกับ 

ประเทศเพือ่นบ้านไม่ประสบความส�าเรจ็ โดยจะมี 

การน�าเร่ืองนีเ้ข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 

นโยบายการประมงแห่งชาติในวันที่ 4 มีนาคมนี ้

จากนั้นจะให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเข้าสู ่

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป คาดว่าจะ 

สามารถด�าเนินการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

มาท�างานบนเรอืประมงได้ปลายเดอืนมนีาคมศกนี้

2. เร่ืองการขอเงินกู้มาเสริมสภาพคล่อง 

ให้ชาวประมง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จาก 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน โดยรัฐจะชดเชย 

อตัราดอกเบีย้ให้ประมาณ 3% ต่อปี ระยะเวลา 7 ปี 

ชาวประมงสามารถน�าเรือมาค�้าประกันสินเชื่อได ้

ล�าละไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล�าต่อราย

3. ชาวประมงขอวนัท�าการประมงเพิม่ จาก 

เดิมที่ได้เพียง 7 - 8 เดือน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาภาครัฐ 

อนุญาตให้เรือประมงที่เครื่องมือประมงท�ากิน 

ไม่ตรงกับที่มีอยู่จริงประมาณ 1,000 ล�า ได้ใบ 

อาชญาบตัรจบัปลาด้วย เพราะกฎหมายไม่ได้ห้าม 

ก็ต้องมาพิจารณากันใหม่

4. เรื่องราคาสัตว์น�้าตกต�่าเกือบทุกชนิด 

กว่า 30 - 50% เนื่องจากมีการน�าเข้าสัตว์น�้า 

กันจ�านวนมาก บุคคลธรรมดาก็น�าเข้าได้ ต่อไป 

ภาครัฐต้องออกหลักเกณฑ์เงื่อนไขน�าเข้าตาม 

มาตรา 92 พ.ร.ก. การประมง 2558 ว่าต้องรบัซือ้ 

สัตว์น�้าจากเรือจับปลาที่ท�าประมงถูกกฎหมาย  

สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ว่า มาจาก 

เรือที่ต้องมีระบบ VMS มีการลง log book การ 

จับปลา เพราะเรือประมงไทยเสียเปรียบด้าน 

ต้นทุนที่ต้องท�าตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

5. เรื่องรับซื้อเรือประมงออกจากระบบ  

ทั้งเรือที่ภาครัฐส่ังยกเลิกการท�าประมง และ 

เรือประมงที่ชาวประมงต้องการขายเรือ เพื่อไป 

ประกอบอาชพีอืน่ และ 6. ให้ภาครฐัแก้กฎหมาย 

แม่ คือ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และ 

กฎหมายลูก ที่มีโทษร้ายแรงเกินไป หรือไม่เป็น 

ธรรม เพราะสร้างความเดอืดร้อนให้กบัชาวประมง 

อย่างสาหัสมานานหลายปี

“ท้ังหมดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ชาวประมง 

ต้องการให้ภาครฐัแก้ไขเร่งด่วน ส่วนเรือ่งท่ีภาครฐั 

แก้ไขไปแล้ว อาทิ เรอืประมงต�า่กว่า 30 ตนักรอส 

ไม่ต้องติดระบบ VMS  ซึ่งลดความเดือดร้อน 

ไปได้พอสมควร เนือ่งจากเรือทีต่ดิต้ังอยูใ่นปัจจุบนั 

ก็ยังมีปัญหาพอสมควร” นายมงคลกล่าว



	 ธุรกิจอาหารสัตว์	ปีที่	37	เล่มที่	191	มีนาคม	-	เมษายน	25639

T
Thailand Focus

นายประสทิธ์ิ สว่างมณีเจรญิ หัวหน้ากลุม่ 

อารักขาพืช ส�านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  

กล่าวว่า จากรายงานพื้นที่การเผาไหม้ปี 2562  

ของส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ- 

สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรอื Gistda พบว่า  

จงัหวดัอตุรดติถ์ มพีืน้ทีก่ารเผาไหม้สะสมท้ังหมด  

จ�านวน 357,928 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์  

จ�านวน 131,354 ไร่ เขต ส.ป.ก. 51,324 ไร่ พืน้ที่ 

ป่าสงวนแห่งชาติ จ�านวน 86,488 ไร่ พืน้ท่ีเกษตร  

71,060 ไร่ พืน้ทีริ่มทางหลวง 1,431 ไร่ และชมุชน 

และอื่นๆ จ�านวน 16,272 ไร่ ซึ่งการเผาไหม ้

ดังกล่าว เป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควัน ส่งผล 

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจ 

ของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งส่งผลเสียต่อ 

ทีม่า : เดลินิวส์ ฉบบัวนัที ่6 มีนาคม พ.ศ. 2563

อุตรดิตถ์ รณรงค์
ลดการเผาในท้องถิ่น

การท�าอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ ท�าให ้

เกิดการเสื่อมสภาพของดิน ท�าลายโครงสร้างของ 

ดิน ท�าลายจุลินทรีย์ สูญเสียอินทรียวัตถุในดิน  

สัตว์ และแมลงท่ีเป็นประโยชน์ ส่งผลให้ต้นทุน 

การผลิตสงูขึน้ ผลผลิตท่ีได้รบัต�า่กว่าท่ีควรจะเป็น

กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความ 

ส�าคัญ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ส�านักงาน 

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันรณรงค์ลดการ 

เผาในท้องถ่ินขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรม การจัด 

ฐานเรียนรู้ และนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน การเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ฐานการ 

เรยีนรู ้ประกอบด้วย ฐานรักษ์โลกด้วย "ไบโอชาร์”  

โดยศนูย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยั 

photo: OA
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ราชภัฏอุตรดิตถ์, ฐานการควบคุมไฟป่า โดยสถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่, ฐาน 

การไถกลบตอซังข้าว และการท�าปุ๋ยหมัก โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และฐาน 

การสาธิตการอัดฟางข้าว โดยคูโบต้าอุตรดิตถ์ยนตรกิจ จ�ากัด การให้ความรู้แก ่

พีน้่องเกษตรกรทัง้ 4 ฐาน เป็นการถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยท่ีีตรงกบัความต้องการ 

ของพี่น้องเกษตรกรมากท่ีสุด ท�าให้พี่น้องเกษตรกรเกิดความตระหนักถึงปัญหา 

ผลกระทบจากการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร และเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการ 

ลดการเผาในพื้นที่การเกษตรดังกล่าวได้มากที่สุด

ท้ังนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นยังมีการเผาในพื้นที่การเกษตรอยู่มาก ก่อให้เกิด 

ผลเสียอย่างมาก เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจ�า และปรับ และยังเป็น 

สาเหตุท่ีส�าคัญของปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญ 

เติบโตได้เต็มท่ี ผลผลิตที่ได้รับต�่ากว่าที่ควรจะเป็น และเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษ 

ทางอากาศที่ส�าคัญแหล่งหนึ่ง ก่อให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน ก๊าซพิษ เถ้า และ 

เขม่าควนั ระบายสูช้ั่นบรรยากาศ ส่งผลท�าให้เกิดปัญหาหมอกควนัปกคลมุประเทศ 

ไทย โลกร้อนขึ้น และมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กระทบต่อการ 

ท่องเที่ยว สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
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จากงานสมัมนา “ทันโลกทนัเหตุการณ์อาหารสตัว์และวตัถดุบิ 2563” เมือ่ 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ของสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ซึ่งร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม และ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์  

กรุงเทพฯ

หวัข้อทีน่่าสนใจคือ ช่วงเสวนาในหัวข้อ “หมูจะไป ไก่จะมาจริงหรือ?” โดยม ี

วทิยากรร่วมเสวนา ประกอบไปด้วย คณุทวเีดช ประเจกสกลุ บจก.ทอ็ป ฟีด มลิล์, 

น.สพ.ดร.อวยชยั พทุธพิงษ์ศริพิร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ส�านกัวชิาการอาหารสตัว์ 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์, น.สพ.รกัไทย งามภกัดิ ์ผอ.กองควบคมุอาหารสตัว์ กรมปศสุตัว์ 

และรศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ก�าแพงแสน ด�าเนินรายการโดย น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล เลขาธิการ 

สัตวแพทยสภา

คุณทวีเดช กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการมา 30 - 40 ปี พบว่า  

การบริโภคเนื้อสัตว์ของคนไทยในช่วงหลังๆ มานี้ จะนิยมบริโภคเนื้อไก่ เนื้อปลา 

กันมากกว่าเนื้อวัว เนื้อหมู โดยเฉพาะเนื้อไก่ที่มีการบริโภคมากที่สุด ส่วนหนึ่ง 

เป็นเพราะอุตสาหกรรมไก่เนื้อมีการพัฒนาการเลี้ยงมากขึ้น จากเดิมที่เลี้ยงเป็น 

ไก่พื้นเมือง ก็หันมาเลี้ยงไก่สีขาวท่ีมีสายพันธุ์จากต่างประเทศ สอดคล้องกับการ 

บรโิภคเนือ้สตัว์ของโลกทีเ่นือ้ไก่จะมกีารบรโิภคมาก จนแซงหน้าเนือ้ววัทีมี่การบรโิภค 

กันมากในยุคก่อน ขณะที่เนื้อหมูยังคงรักษาระดับการบริโภคระดับกลาง แต่การ 

ผลติกเ็พิม่มากขึน้ แต่คาดว่าอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า การบรโิภคเนือ้ไก่ทัว่โลกจะแซงหน้า 

เนื้อหมู

“หมูจะไป ไก่จะมา
จริงหรือ?”

ทีม่า : สาสน์ไก่ & สุกร ปีที ่18 ฉบบัที ่202 เดือนมีนาคม 2563

น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล
เลขาธิการสัตวแพทยสภา

ผู้ด�าเนินรายการ

คุณทวีเดช ประเจกสกุล
บจก.ท็อป ฟีด มิลล์
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ส่วนการบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วโลก พบว่า ปี  

ค.ศ. 1950 มกีารบรโิภคเนือ้สตัว์รวม 45 ล้านตนั 

กระทั่งปี ค.ศ. 2018 มีการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็น  

300 ล้านตนั และคาดว่าปี ค.ศ. 2050 จะมคีวาม 

ต้องการบริโภคเป็น 500 ล้านตนั สาเหตเุนือ่งจาก 

ประชากรโลกเพิ่มข้ึน จึงท�าให้มีความต้องการ 

เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเอง โดยเนื้อสัตว์ปีก หรือ 

เนื้อไก่จะมีความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  

แตกต่างจากเนื้อวัว และเนื้อหมูที่จะมีการเพิ่มขึ้น 

ในอัตราที่ลดลง

ภูมิภาคที่มีการผลิตมากท่ีสุดคือ ภูมิภาค 

เอเชีย โดยผลิตเกินครึ่งของการผลิตทั้งหมด รอง 

ลงมาคือ ภูมิภาคยุโรป ถัดมาคือ อเมริกาเหนือ  

อเมริกาใต้ ลาตนิอเมรกิา แอฟรกิา โอเชียเนยี และ 

แถบแคริบเบียน ตามล�าดับ ขณะที่ประเทศไทย  

แนวโน้มการผลิตเนื้อสัตว์จะมีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น  

โดยเฉพาะเนื้อไก่เช่นเดียวกับเนื้อหมู แต่สัดส่วน 

การผลิตจะลดลง ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุของโรค  

ASF ในสุกรที่ท�าให้การผลิตเนื้อหมูเพิ่มข้ึนอย่าง 

ช้าๆ สวนทางกับเนื้อไก่ที่มีแนวโน้มสดใส ปัจจัย 

หนึง่ทีท่�าให้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ กเ็นือ่งมาจากเนือ้ไก่ 

สามารถส่งออกได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก

ประเทศในกลุ่มเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย  

มาเลเซีย จะมีแนวโน้มผลิตเนื้อสัตว์ปีกเพิ่มข้ึน 

มากกว่าเนื้อหมู ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ และ 

เวียดนาม การผลิตเนื้อหมูจะเพิ่มขึ้นมากกว่าการ 

ผลติเนือ้ไก่ เนือ่งจากประชากรนยิมบรโิภคเนือ้หมู 

มากกว่า แต่ทกุประเทศในกลุม่อาเซยีนรวมถงึไทย  

มแีนวโน้มทีจ่ะต้องมกีารน�าเข้าวตัถดิุบอาหารสตัว์ 

เข้ามา เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบส�าหรับเลี้ยง 

สตัว์ โดยเฉพาะถัว่เหลอืง และกากถัว่เหลอืง จะม ี

การน�าเข้าอย่างต่อเนื่องต่อไป ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ  

ก็จะมีพวกข้าวโพด ที่ทางเวียดนามมีการน�าเข้า 

เพ่ิมขึน้ ส่วนไทยกม็กีารน�าเข้าเช่นกนั โดยเฉพาะ 

ข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศ 

กัมพูชา และเมียนมา

ส่วนเรื่อง 3 สารพิษนั้น เป็นเรื่องของ 

การเมือง รวมถึงการน�าเข้าวัตถุดิบที่ส�าคัญ เช่น  

ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ จะเห็นว่าผู้น�าเข้า 

มีหลายกลุ่ม แต่กลุ่มที่ถูกจ�ากัด หรือมีเงื่อนไข  

มกัจะเป็นกลุม่อตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์ ซึง่ดไูม่ 

ยตุธิรรมนกั นัน่เป็นเพราะการเมอืงเข้ามาเก่ียวข้อง 

ดังนั้น หมูจะไป ไก่จะมา จึงเป็นเรื่องท่ีต้องเฝ้า 

จับตาไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

น.สพ.ดร.อวยชัย พุทธิพงษ์ศิริพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ส�านักวิชาการอาหารสัตว์
เครือเจริญโภคภัณฑ์

น.สพ.ดร.อวยชัย กล่าวว่า ที่ผ ่านมา 

อตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์ของไทยเราต่างประสบ 

ปัญหาหนักๆ มาหลายครั้ง โดยเฉพาะวิกฤต 

ไข้หวดันก ซ่ึงก็ผ่านมาได้จนกระท่ังวนัน้ี กลับมาสู ่

จุดนั้นอีกครั้ง เปลี่ยนจากสัตว์ปีกมาเป็นหมู นั่นก ็

คือวิกฤตโรค ASF ที่จ่อเข้าประเทศไทย ท�าให ้

หลายคนต้องเตรยีมตวัรบัมอืกนัอย่างเข้มงวด เช่น 

เดียวกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ถึงแม้ 

จะไม่ใช่อุตสาหกรรมการเลีย้งสตัว์ แต่ก็อยูใ่นห่วง 

โซ่ของอตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์ ดงันัน้ ในฐานะ 

ที่อยู่วงการนี้ จึงจะมาขอบอกเล่าวิธีการคร่าวๆ ที ่

เป็นข้อปฏิบัติในการป้องกันโรค ASF ในสุกร ซึ่ง 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของ

โรค ASF
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ข้อปฏิบัติในการป้องกันโรค ASF ในสุกร  

ในส่วนของโรงงานอาหารสตัว์ของบรษิทัฯ มมีาตร - 

การที่ส�าคัญๆ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของวัตถุดิบ  

จะไม่รับวตัถุดบิจากแหล่ง หรอืพืน้ทีท่ีเ่กดิโรค ASF 

ไม่ว่าภายในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตาม โดย 

เฉพาะในต่างประเทศ แม้ทางบริษทัฯ จะมโีรงงาน 

ต้ังอยู่ทีน่ัน่กไ็ม่มกีารน�าเข้ามาผลติ ส่วนในประเทศ 

ไม่มอียูแ่ล้ว เพราะยงัไม่มโีรคระบาดเกดิขึน้ มกีาร 

ตรวจวัตถุดิบด้วยวิธี PCR แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

จ�าเป็นต้องรับเข้ามา ทางโรงงานก็จะมีมาตรการ 

ที่เข้มงวดในการตรวจสอบจนแน่ใจว่าปลอดเชื้อ

รถขนส่งวตัถุดบิ จะมกีารพ่นยาฆ่าเชือ้ก่อน 

เข้าโรงงาน และพนักงานจะต้องลงจากรถมาจุ่ม 

เท้าในอ่างฆ่าเชื้อ กรณีที่รถมาจากพื้นที่เสี่ยง ก ็

จะมีการสเปรย์ฆ่าเชื้อที่เข้มงวดทั้งภายนอก และ 

ภายในห้องโดยสาร จุดรับวัตถุดิบจะแยกจากกัน 

ระหว่างคลงัวตัถุดิบกบัฝ่ายผลติ จะไม่มกีารปนกนั 

และมกีารแบ่งออกเป็นช้ันๆ ก่อนน�าไปผลติ คนงาน 

จะเข้มงวดในการปฏิบัติงาน มีประวัติการท�างาน 

ทั้งคน และรถ อุปกรณ์ บุคคลท�างานจะมีการ 

สับเปลี่ยนตลอดเวลา

มีการก�าจัดสัตว์พาหะ และสัตว์ท่ีเสี่ยงต่อ 

การกระจายเชือ้ในทกุส่วนทีเ่ป็นพืน้ทีโ่รงงาน ไม่ว่า 

จะเป็น นก หนู หรือแมลงตัวเล็ก ต้องถูกก�าจัด 

ออกไปทัง้หมด นอกจากนี ้ยงัมมีาตรการเฝ้าระวงั 

คือ มีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ว่าทุกอย่างยัง 

อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ 

ของคนรถทีจ่ะเข้าโรงงาน รวมถงึความเข้มข้นของ 

น�า้ยาฆ่าเช้ือ มกีารใช้กล้อง CCTV ในการตรวจสอบ 

พื้นที่ท�างานในจุดที่มีความเสี่ยง

สุดท้ายไม่ว่าจะอย่างไร คนเราก็ยังคงต้อง 

กินหมู กินไก่ แต่จะกินอะไรมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู ่

กับผู้บริโภค แต่แนวโน้มการบริโภคไก่จะเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากสามารถบริโภคได้ทุกศาสนา ขณะที ่

หมูก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่จะไม่สูง 

เท่ากับไก่ ที่ส�าคัญ วันนี้หมูก�าลังเผชิญกับปัญหา 

โรค ASF การบริโภคอาจจะมีความผันผวน แต ่

ก็ไม่อยากให้ทุกคนวิตกกังวลมากนัก ควรเตรียม 

พร้อมท่ีจะรับมือกับมันดีกว่า ท่ีส�าคัญควรระลึก 

เอาไว้ว่า การเตรียมความพร้อม หรือการป้องกัน 

โรคนัน้ ไม่ใช่เฉพาะโรคใดโรคหนึง่ หรอืเฉพาะโรค  

ASF เท่านัน้ แต่เพือ่ป้องกันทุกโรคดกีว่า หากทุกคน 

คิดแบบนี้ หมูก็จะมา ไก่ก็จะมาเหมือนๆ กัน

น.สพ.รักไทย กล่าวถึง การก�ากับดูแล 

คุณภาพอาหารสัตว์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

อาหารสัตว์ควบคมุเฉพาะ อาหารสตัว์ทีม่ใิช่อาหาร 

สัตว์ควบคุมเฉพาะ และอาหารสัตว์ทั่วไป แต่โดย 

ทั่วไปเรามักจะเข้าใจว่า อาหารสัตว์ คืออาหารที่ 

สัตว์กินเข้าไป เช่น อาหารเม็ด อาหารผง หญ้า  

ฟางข้าว และวัตถุดิบอื่นๆ ที่จะสามารถกินเข้าไป 

ได้ แต่ถ้าเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ก็จะมี 

ข้อก�าหนดขึ้นมา คือต้องขึ้นทะเบียน จะต้องมี 

ใบอนญุาตน�าเข้า อนญุาตผลติ และใบอนญุาตขาย 

มกีารก�าหนดคณุภาพมาตรฐาน ทัง้โปรตนี ไขมนั 

ความชื้น

ส่วนอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุม 

เฉพาะ อาหารสัตว์กลุ่มนี้ไม่ต้องขึ้นทะเบียน ไม ่

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์
ผอ.กองควบคุมอาหารสัตว์
กรมปศุสัตว์
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รศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน

ต้องขออนุญาตผลิต ขาย แต่ประกาศก�าหนดคุณภาพ เช่น ข้าวโพด 

เกรด 1 เกรด 2 หรอืถ้าเป็นร�า จะถกูก�าหนดว่าเป็น ร�าหยาบ ร�าละเอยีด  

ก�าหนดค่าของโปรตีน ความชื้น ทั้งหมดนี้ หากไม่ได้มาตรฐาน ถือว่า 

ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ไม่นับรวมวัตถุดิบอาหารสัตว์น�าเข้า 

พวกข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ DDGS กลุ่มอาหารสัตว์เหล่านี้จะอยู่ใน 

หมวดของอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ เนือ่งจากเป็นวตัถดุิบอาหารสัตว ์

ที่มีผลกระทบต่อผู้ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดในประเทศไทย จึงจ�าเป็น 

ต้องจัดอยู่ในหมวดหมู่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ อีกตัวท่ีก�าหนดว่า 

ห้ามน�าไปผสมลงอาหารสตัว์คอื ยาต้านจลุชพี ไม่ว่าจะเป็นอาหารเมด็ 

หรืออาหารผง โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการเร่งโต ยกเว้นเพื่อการ 

รักษา

ดังนั้น ประเด็นการเสวนาวันนี้ท่ีพูดถึงว่า หมูจะไป ไก่จะมา 

จึงมองว่าไม่ว่าหมู หรือไก่ จะไป หรือจะมา ในฐานะหน่วยราชการ 

ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรในประเทศ การออก 

กฎหมายดงักล่าว จงึเป็นไปเพือ่รกัษาคุม้ครอง และปกป้องผลประโยชน์ 

ของทกุคน จงึจ�าเป็นต้องมมีาตรการทางกฎหมายออกมาควบคมุดแูล 

ผลประโยชน์เหล่านี ้โดยเฉพาะส่วนท่ีมาจากต่างประเทศ จะต้องมกีาร 

ขออนุญาตจากภาคราชการตามกฎหมายที่ก�าหนดเอาไว้ดังกล่าว

กรณี 3 สารพิษที่ก�าลังเป็นปัญหาว่าจะแบนหรือไม่แบน ถ้า 

แบนแล้วจะมีผลกระทบกับอาหารสัตว์หรือไม่นั้น ณ วันนี้ยังไม่มีการ 

ประกาศออกมา เพราะรัฐบาลยังไม่มีมติว่าจะแบนหรือไม่แบน ถ้ามี 

มติแบน ก็ต้องดูว่าแบนในลักษณะไหน แบนให้มีค่าเท่ากับศูนย์ หรือ 

ตามค่า MRLs ถ้าตามค่า MRLs กจ็ะมผีลกระทบกบัเกษตรกรภายใน 

ประเทศ เพราะยังสามารถน�าเข้าได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่พูดล�าบาก 

ที่ส�าคัญมีหลายหน่วยงาน หลายกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ใช่เฉพาะ 

กระทรวงเกษตรฯ หรือกรมปศุสัตว์เท่านั้น ดังนั้น ในระยะนี้ที่ยังไม่ม ี

มต ิผูป้ระกอบการยังสามารถน�าเข้าวัตถุดบิทีม่กีารใช้ 3 สารดงักล่าว 

นี้ต่อไปได้
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รศ.ดร.ยุวเรศ กล่าวถึง 3 สารพิษที่ก�าลังจะถูกแบนว่า ถ้าหากโดนแบนจริง  

เช่น พาราควอต จะท�าให้วัตถุดิบอาหารสัตว์บางตัวไม่สามารถใช้ได้ เพราะสาร 

ตัวนี้มีการปนเปื้อนอยู่แล้ว ยกเว้นว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานโคเดกซ์ (Codex) ที่ 

ก�าหนดค่า MRLs เอาไว้ ก็จะเป็นทางออกส�าหรับปัญหานี้หากทางรัฐบาลมองเห็น 

ถึงแก่นแท้ของปัญหานี้ แต่ถ้าไม่ อนาคตไม่ว่าจะเป็นหมู หรือไก่ ก็คงจะไปหมด 

ประเทศแน่นอน ดังนั้น ก่อนท่ีจะมีการประกาศ เราพอจะมีหวัง แต่ถ้าประกาศ 

ไปแล้ว โอกาสที่จะยกเลิกก็ยาก เพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามกันต่อไป ว่ารัฐบาล 

จะเอาอย่างไรกับปัญหาที่จะตามมา

ดังนั้น กับประเด็นการเสวนาวันนี้ในหัวข้อ หมูจะไป ไก่จะมา ก็ยังมองว่า 

ในส่วนของวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังมีอีกหลายจุดที่เราจะต้องเฝ้าระวัง การพูดคุยวันนี ้

จึงเป็นความท้าทายตลอดเวลา เพราะถึงเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนในหลายๆ เรื่อง  

อนาคตหากมกีารพดูคยุกนัอกี กเ็ป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะได้สือ่สารถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้  

แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นก็เข้าใจแต่ละภาคส่วนที่ต้องท�าหน้าที่ของตนเองต่างได้รับผลกระทบ 

แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นในอนาคต อะไรที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้ ก็ต้อง 

ยินดีที่จะช่วยเหลือกันต่อไป

รศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน
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ทีมวิชาการ “หมอหมู” ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน จงัหวดั 

นครปฐม จดัสมัมนา “ทนัโรค ทนัเหตกุารณ์ กับการเลีย้งสกุร” ซ่ึงปีนีจ้ดัต่อเนือ่ง 

เป็นปีท่ี 18 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 

ก�าแพงแสน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

โดยหัวข้อการบรรยายในปีนี้ คือหัวข้อเรื่อง “ปรับกลยุทธ์ หยุด ASF” 

มีวิทยากรร่วมบรรยายประกอบไปด้วย อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง, อ.สพ.ญ.ดร. 

ยลยง วุ้นวงษ์, น.สพ.สหธัช พุทธปฏิโมกข์, ผศ.น.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน, 

อ.น.สพ.พชิยั จริวฒันาพงศ์ และ ผศ.น.สพ.ณฐัวฒุ ิรตันวนชิโรจน์ กล่าวเปิดงาน 

โดย รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์

อ.น.สพ.นรตุม์ กล่าวในหวัข้อ “ภมิูคุม้กัน และโอกาสของวคัซนี ต่อ ASF”  

โดยเริ่มต้นกล่าวถึงเส้นทางการระบาดของโรคว่า โรคนี้เป็นโรคท่ีเกิดมานานแล้ว 

นับเป็นเวลาถึง 112 ปี ไม่ใช่โรคใหม่ โดยเริ่มพบที่ประเทศเคนยา ทวีปแอฟริกา  

เมื่อปี พ.ศ. 2450 ก่อนจะเข้าสู่ยุโรปที่ประเทศโปรตุเกส และสเปน ช่วงปี พ.ศ.  

2503 - พ.ศ. 2523 และมาพบการระบาดในอกีหลายประเทศ กระทัง่ปี พ.ศ. 2561  

พบการระบาดหนักที่ประเทศจีน มองโกเลีย จากนั้นปี พ.ศ. 2562 เข้าสู่ประเทศ 

กลุ่มอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ และล่าสุดคือ ติมอร์  

เลสเต กับอินโดนีเซีย ส่วนประเทศไทยยังไม่มีรายงานการเกิดโรค

ปรับกลยุทธ์
หยุด ASF!!!

ทีม่า : สาสน์ไก่ & สุกร ปีที ่18 ฉบบัที ่202 เดือนมีนาคม 2563

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
กล่าวเปิดงาน
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เชือ้ไวรสัอหิวาต์แอฟรกิาในสุกร (African  

swine fever virus: ASFV) เกิดจากเชื้อไวรัส 

กลุ่ม Genus Asfivirus, Family Asfarviridae  

เป็นไวรัสที่ตัวใหญ่ มีโครงสร้างซับซ้อน มีชั้นเยื่อ 

ไขมันหุ้มด้านนอกสุด ด้านในมีช้ันโปรตีน และ 

ไขมันสลับกันหุ้ม DNA ไว้อีก 4 ชั้น มีความทน 

ในสิง่แวดล้อม มี 24 genotypes แต่ทีป่ระเทศจนี  

และประเทศรอบๆ ไทย ก�าลงัแพร่ระบาดอยู ่เป็น  

genotype-2 คือ เป็นชนิดที่มีความรุนแรง

พาหะที่สามารถแพร่เชื้อได้คือ หมูป่า หม ู

บ้าน เห็บอ่อน เป็นเช้ือที่ไม่สามารถติดต่อถึงคน  

และสัตว์เล้ียง แต่สามารถแพร่เชื้อผ่านรถขนส่ง  

ยานพาหนะอ่ืนๆ ผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรท่ีปนเปื้อน  

เครื่องบิน เรือ รถ ช่องทางอื่นๆ เชื้อสามารถปน 

เปื้อนในวัตถุดิบต่างๆ เช่น เศษอาหารเหลือจาก 

การบรโิภค หมปู่น วตัถดิุบเลีย้งสกุร และซากสกุร 

ทีป่่วย การลกุลามในฟาร์มท่ีเกดิโรคแล้วจะตดิต่อ 

โดยตรง และการปนเป้ือนเป็นทางหลกั นอกจากนี้  

เชื้อยังสามารถอาศัยอยู่ได้นานหลายวัน ทั้งในหม ู

แช่แขง็ทีอ่ยูไ่ด้นานถงึ 1,100 วนั หมแูช่เยน็ 110 วนั 

ผลติภณัฑ์จากหม ูได้แก่ ไส้กรอก กนุเชยีง หมยูอ  

หมูหวาน 30 - 300 วัน ขี้หมู 11 วัน พื้นคอก 

มากกว่า 30 วนั แต่การปรงุอาหารท่ีอณุหภมู ิ60  

องศาเซลเซียส นาน 20 นาที จะท�าให้เชื้อตายได้

การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน เมื่อหมูได้รับ 

เช้ือ ASFV เชื้อจะติดเข้าไปที่เซลล์เม็ดเลือดขาว  

ฆ่าเซลล์ตัวหลักก่อน ซึ่งจะพบการตอบสนองของ 

แอนติบอดีในเลือด โดย IgM พบที่ 4 วัน หลัง 

การติดเชื้อ ส่วน IgG พบที่ 6 - 8 วัน หลังการ 

ติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังพบการสร้าง Neutralizing  

Ab ที่ไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ภูมิคุ้มกันชนิด 

เซลล์ (cytotoxic T cells) จะเป็นตัวหลักในการ 

ก�าจัดเชื้อ

อาการทางคลินิก มท้ัีงแบบเฉยีบพลัน และ 

เร้ือรงั อาการทางคลินกิ และอตัราการตาย ขึน้อยู่ 

กบัหลายปัจจยั เช่น สายพนัธุ ์ความรนุแรงของเชือ้ 

ช่องทางท่ีเช้ือเข้าสูร่่างกาย พนัธ์ุ และอายขุองสกุร  

มีรายงานว่า หมูที่ติดเชื้อเรื้อรังจะไม่แสดงอาการ 

ให้เห็นอย่างเด่นชัด การติดเชื้อแบบกึ่งเฉียบพลัน  

และแบบเรื้อรัง เกิดจากเชื้อสายพันธุ ์รุนแรง 

ปานกลาง และต�า่ สกุรแสดงอาการไม่รุนแรง และ 

อยู่ได้นานกว่าประมาณ 5-30 วัน ตายภายใน  

15 - 45 วนั อตัราการตายต�า่กว่า (30 - 70%) น�า้หนกั 

ลด มีไข้สูงเป็นระยะ หายใจล�าบาก แผลหลุมที ่

ผิวหนัง และข้ออักเสบ ในพื้นที่มีการติดเชื้อแบบ 

ประจ�าถ่ิน จะพบเกล็ดเลือดต�่า เม็ดเลือดขาวต�่า  

และจุดเลือดออกในหลายอวัยวะ

ส่วนอาการทางคลินิกแบบเฉียบพลันคือ 

ไข้สงูมากกว่า 40 องศาเซลเซยีส ซมึ ไม่กนิอาหาร 

ป้ืนแดง หรอืจดุเลอืดออกทีผ่วิหนงั อาจพบอาการ 

อาเจียน และท้องเสียได้ ตายภายใน 6 - 13 วัน  

หลงัแสดงอาการ (อาจนานได้ถึง 20 วนั) อตัราการ 

ตายอาจถึง 100% ในสายพันธุ์เชื้อที่รุนแรง มี 

รายงานว่ามภีาวะอมโรคตลอดชวีติ ขณะทีร่อยโรค  

จุดเลือดออกที่ไต ที่ผิวด้านนอก และเนื้อด้านใน 

ต่อมน�้าเหลืองโต แดงเข้ม ม้ามโต ปอดอักเสบ  

บวมน�้า มีน�้าในช่องอก มีน�้าในช่องของเยื่อหุ้ม 

หัวใจ

วคัซนีในส่วนของเชือ้ตาย การสร้างแอนต ิ- 

บอดี ไม่สามารถคุ้มโรคได้ ส่วนเชื้อเป็นกระตุ้น 

แอนตบิอดี และการตอบสนองด้วย T เซลล์ (Spe - 

cific cytotoxic CD8 T cell) คุม้โรคได้กบัสายพนัธุ์ 

ต้นก�าเนดิ หรอืสายพนัธ์ุอืน่ ความปลอดภยัของเชือ้ 

วัคซีนในการท�าให้เกิดอาการ และรอยโรคเรื้อรัง  

ขณะทีว่คัซนีซบัยนูติ (บางส่วนของเชือ้) ให้ผลไม่ดี 

ส่วนดเีอน็เอวคัซีนคุม้โรคได้บางส่วน และให้ CD8  
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สุดท้าย เชื้อตัดแต่งยีน อยู่ในช่วงพัฒนา โดย 

สรุป เราทราบว่า ASF ติดต่อได้อย่างไร ดังนั้น  

การจะเกดิโรคในฟาร์มท่านหรือไม่ อยูท่ีเ่ราจะวาง 

มาตรการในการควบคุม และป้องกันเชื้อหรือไม ่

เพราะยังไม่มีวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีขายใน 

ปัจจุบัน

อ.สพ.ญ.ดร.ยลยง กล่าวในหัวข้อ “เช็ค  

ASF ข้อควรระวังในการตรวจวนิจิฉยั” โดยกล่าว 

ว่า ที่ผ่านมาการวินิจฉัยโรค ASF ในประเทศจีน  

และเวียดนามนั้นใช้เวลา 21 วัน ถึงทราบผล ซึ่ง 

เรื่องนี้ถือว่าช้าไป ดังนั้น การจะท�าให้เรารู้ผลได ้

เร็ว ต้องมีการสังเกตอาการเบื้องต้นได้ก่อน เช่น  

หมูป่วย ตัวแดงนาน 4 - 14 วัน มีไข้ หอบหายใจ  

ไม่กินอาหาร เริ่มตาย มีเลือดออกจมูก ถ่ายเป็น 

เลือด หรือพบว่า การป่วยนั้นผิดปกติจากท่ีเคย 

เป็น จะท�าให้การวินิจฉัยแยกออกไปจากโรคที่มี 

ลักษณะเหมือนกัน ท�าให้ทราบผลได้เร็ว

อย่างไรก็ตาม โลกนี้มีระยะเวลาในการ 

ฟักตวั 5 - 15 วนั แต่ถ้าปรมิาณไวรสัสงู ระยะเวลา 

การเกดิโรคจะสัน้ลง ดงันัน้ การเฝ้าระวงัตรวจสอบ 

การติดเช้ือในระยะแรกนั้นเป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะ 

จะท�าให้ตรวจเจอได้ไว การตรวจสอบที่เชื่อถือได้  

และรวดเร็ว จะเป็นกุญแจส�าคัญที่จะน�าไปสู่การ 

วินิจฉัยที่ได้ผลเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�า

การตรวจวินิจฉัยโรค ASF มี 2 แบบคือ  

การตรวจหาเช้ือไวรัสและสารพันธุกรรมของเชื้อ  

และการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส ASF ทั้ง 

สองแบบมวีธิตีรวจด้วยกันหลายวธิ ีแต่วธิทีีส่�าคัญ  

ได้แก่ การตรวจด้วยวธีิ PCR เป็นการตรวจหาสาร 

พนัธุกรรม โดยการสกดัสารพนัธุกรรม และน�ามา 

ตรวจด้วยวิธี PCR ถือเป็นวิธีแนะน�าของ OIE ใน 

การตรวจคัดกรอง และยืนยันกรณีท่ีสงสัยว่าติด 

เชือ้การตรวจด้วยวธิ ีELISA เหมาะส�าหรบัตรวจใน 

รายที่เป็น Chronic form

ส่วนการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการ กรณีเป็นการเฝ้าระวัง ให้เก็บตัวอย่าง 
จากสกุรทีม่อีาการป่วยตายผดิปกตทิีเ่คยเป็น เลอืด 
จากสกุรในฝงู อาหารสตัว์ วตัถดุบิอาหารสตัว์ หรอื 
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แต่ถ้าเป็นกรณีการระบาด  
ให้เก็บตัวอย่างจากสุกรท่ีมีอาการป่วย หรือตาย 
เฉยีบพลนั ส่วนตวัอย่างทีเ่กบ็ ได้แก่ เลอืดปรมิาณ 
2 - 3 มิลลิลิตร อวัยวะ (ต่อมน�้าเหลืองบริเวณ 
ขาหนบี ม้าม) ปรมิาณ 5 กรมั อาหารสตัว์ วตัถุดบิ 
อาหารสัตว์ ปริมาณ 200 - 300 กรัม

โดยสรุปโรค ASF มีความรุนแรงหลายรูป 
แบบ และมีการแสดงอาการทางคลินิกที่แตกต่าง 
กันออกไป ลักษณะของโรค ASF อาจสับสนกับ 
โรคอื่นๆ เช่น ซัลโมเนลล่า, PRRS, ไข้หนังแดง,  
อหิวาต์สุกร และบิดมูกเลือด การตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการ ต้องค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโรค 
ในแต่ละช่วง ตัวอย่างที่ส่งตรวจ คือ เลือด ม้าม  
และต่อมน�้าเหลอืง แต่การเฝ้าระวงัตรวจสอบการ 

ติดเชื้อในระยะแรกนั้นเป็นสิ่งจ�าเป็น
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ในประเทศทีไ่ม่เคยเกดิโรค ASF ควรตรวจ 

หาเช้ือด้วยวธีิ PCR / qPCR ในการตรวจหาการตดิ 

เชื้อ เนื่องจาก Antibody อาจจะยังไม่ขึ้นในช่วง  

Peracute infection การตรวจสอบที่เชื่อถือได้  

และรวดเร็ว เป็นกุญแจส�าคัญเพื่อการก�าจัดแหล่ง 

ที่มาของการติดเช้ืออย่างรวดเร็ว และจ�ากัดการ 

แพร่กระจายของเชื้อ การตรวจวินิจฉัยทางห้อง 

ปฏิบัติการ ร่วมกับการเฝ้าระวังและการจัดการ 

อย่างรวดเร็ว มีความส�าคัญในการควบคุม และ 

ป้องกันโรค

stress ตลอดจนเรื่องของคุณภาพเนื้อ โดย 

ต�าแหน่งในการวดั สามารถวดัได้ทัง้ทีเ่ป็นต�าแหน่ง 

เฉพาะจุด หรือทั้งตัว มีการค�านึงถึงลักษณะตัว 

สุกรว่าเปียก หรือไม่เปียก สามารถวัดได้วันละ  

2 - 3 ครั้ง

น.สพ.สหธัช กล่าวในหัวข้อ “Thermal  

imaging มีไว้ไม่เสียเปล่า อีกก้าวของการช่วย 

วินิจฉัย” โดยกล่าวถึง Thermal imaging ว่าคือ 

อะไร เกี่ยวข้องอะไรกับโรค ซึ่งกล่าวว่า Thermal 

imaging คือ กล้องถ่ายภาพความร้อน โดยสร้าง 

ภาพจากการรับรังสีอินฟาเรดที่แผ่จากวัตถุ ใช้วัด 

อุณหภูมิที่ผิวของวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัส สามารถ 

วัดได้ทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ส�าหรับรังสีอิน - 

ฟาเรด เป็นพลังงานความร้อนในรูปคลื่นแม่เหล็ก 

ไฟฟ้า เป็นสสารที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่า Absolute  

zero สามารถแผ่รังสีได้ แต่ไม่สามารถมองเห็น  

แต่รับรู้ได้

ความสามารถในการใช้งาน ได้แก่ ตรวจสอบ 

วงจรไฟฟ้า ตรวจสอบอาคาร ด้านการทหาร ช่วย 

วินิจฉัยโรคในคน และสัตว์ได้ โดยเฉพาะในสัตว ์

จะช่วยค้นหาสุกรที่มีอาการป่วยได้อย่างรวดเร็ว  

รวมถึงระบบสืบพันธุ์ Heat stress และ Cold  

ผศ.น.สพ.อลงกต กล่าวในหัวข้อ “เช็ค 

ยทุโธปกรณ์ในฟาร์ม...พร้อมรบัมอื” โดยกล่าวว่า 

การจะรับมือกับสถานการณ์ ASF ต้องรู้จักการ 

วางแผน โดยการจะวางแผนจะต้องแบ่งสถาน - 

การณ์การเกิดออกเป็นระยะๆ ซึ่งสถานการณ ์

โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1  

ก่อนโรคเข้าฟาร์ม ระยะท่ี 2 ฟาร์มเผชญิโรค และ 

ระยะที่ 3 เมื่อจะกลับมาเลี้ยงใหม่

ระยะท่ี 1 ก่อนโรคเข้าฟาร์ม สิ่งที่ต้องท�า 

คอื เตรยีมการป้องกนัด้วยระบบไบโอซเีคยีวรติี ้ให้ 

ความรู้ วางแผนการด�าเนินงาน ติดตามข่าวสาร  

และมาตรการภาครัฐ รวมถึงประเมินตรวจสอบ  

แต่อย่างไรก็ตาม จดุทีถื่อว่าจะประสบความส�าเรจ็ 

ในช่วงระยะที ่1 คอื การท�าเล้าขายให้อยูน่อกฟาร์ม 

แยกรถ แยกคน แยกอุปกรณ์ โดยเฉพาะเรื่อง 

การใช้เศษอาหาร รถเข้าฟาร์มต้องระวัง รวมถึง 

คน อาหาร น�้า และสัตว์พาหะ ที่ส�าคัญการ 

ควบคุมมาตรการให้ปฏิบัติจริงๆ

ระยะท่ี 2 เมื่อฟาร์มเผชิญโรค สิ่งท่ีต้อง 

เตรยีมพร้อม คอื อปุกรณ์ คน แผนการ การตรวจ 

โรคที่รวดเร็ว มาตรการภาครัฐ และการตรวจหมู 

ป่วย ส่วนเรื่องที่ต้องด�าเนินการหากผลออกมาว่า 
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ติดเชื้อแน่นอน ให้รีบท�ำลำยทันที ห้ำมขำยหมู 

ป่วยออกนอกฟำร์ม ด�ำเนินกิจกรรมเท่ำท่ีจ�ำเป็น  

หยุดผสม หยุดย้ำย ควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยของ 

ทุกคน ควบคุมสัตว์พำหะ ระยะนี้ถือว่ำส�ำคัญ  

เพรำะควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 20 - 100% มำจำก 

แผนและกำรปฏิบัติ ดังนั้น รำยละเอียดที่ต้องท�ำ 

คือ แผนกำรด�ำเนินงำน ก�ำหนดพื้นที่ในฟำร์ม  

กำรตรวจหำสกุรป่วย กำรตรวจทำงห้องปฏิบัตกิำร 

กำรก�ำหนดแผนกำรท�ำลำยสุกร กำรเคลื่อนย้ำย 

สกุรทีจ่ะท�ำลำย กำรกำรณุยฆำต และกำรจดักำร 

ซำกสุกร

กำรตรวจเลือดหมูป่วย ใช้วิธี Real time  

PCR หำกผลเลือดเป็นลบ (Negative) ต้องเฝ้ำ 

ระวังโดยกำรส�ำรวจตัวป่วยทุก 6 ชั่วโมง ด้วย 

อุปกรณ์ Thermal Image Camera และหมู 

มีอำกำรซึม ไม่กินอำหำร ให้คัดเลือกท�ำลำยด้วย 

กำรกำรุณยฆำต จำกนั้นท�ำกำรฝังซำก อย่ำงไร 

กต็ำม สิง่ทีค่วรระวงักรณเีคลือ่นย้ำยไปท�ำลำยคอื  

ใช้คนให้น้อยที่สุด สัมผัสสุกรป่วยให้น้อย อยำ่ให้ 

เชื้อตกหล่น และต้องท�ำลำยเช้ือระหว่ำงทำงกำร 

เคลื่อนย้ำย รวมถึงพ่นสำรฆ่ำเชื้อหลังจำกกำร 

เคลื่อนยำ้ย

ส่วนวิธีกำรกำรุณยฆำต สำมำรถก�ำจัด 

ด้วยสำรเคมี ได้แก่ กำรใช้ Suxamethonium  

chloride ขนำด 5 mg / kg ฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อ หรือ 

ฉีด Barbiturate 30 mg/kg ร่วมกับสำรละลำย 

ดีเกลือเข้มข้น เข้ำเส้นเลือดด�ำ และกำรรมด้วย  

(CO2, CO, Argon, Argon+CO2, N2+CO2) แต่วธินีี ้

มักใช้ในสุกรที่น�้ำหนักท่ีน้อยกว่ำ 30 กิโลกรัม  

นอกจำกนี ้ยงัสำมำรถใช้วธิกีำรจดักำรทำงกำยภำพ 

เช่น กำรช็อตด้วยไฟฟ้ำ กำรยิง และกำรทุบหัว  

ขณะที่กำรก�ำจัดซำก และฝังซำก สำมำรถจัดกำร 

ด้วยกำรฝังดิน และกำรเผำท�ำลำย

อย่ำงไรก็ดี หลังกำรก�ำจัดซำก ต้องท�ำกำร 
ท�ำลำยเชื้อ ทั้งทำงเดิน และอุปกรณ์ที่สัมผัสเชื้อ  
ส่วนวิธีกำรท�ำลำยเชื้อ หำกเป็นทำงเดินปูน ให้ใช้ 
โฟมสำรฆ่ำเชื้อประมำณ 30 นำที ตำมด้วยกำร 
โรยปูนขำว หรือใช้สำรฆ่ำเชื้อให้ชุ่มหลำยๆ รอบ  
ส่วนทำงเดนิทีเ่ป็นดนิ ให้โรยปูนขำว ส่วนอปุกรณ์ 
ให้พ่นโฟมสำรซักล้ำง หรือพ่นสำรฆ่ำเชื้อให้ชุ่ม 
เป็นเวลำ 30 นำท ีอกีวธิคีอืกำรใช้ควำมร้อน และ 
ควำมเป็นกรด - ด่ำง

ระยะที ่3 เมือ่กลบัมำเลีย้งใหม่ให้พจิำรณำ 
จำกกำรก�ำจัดตัวป่วยว่ำหมดหรือไม่ และต้อง 
มั่นใจว่ำเชื้อเดิมในฟำร์มหมดไป เชื้อใหม่ที่จะเข้ำ 
ฟำร์มต้องไม่มี กำรท�ำควำมสะอำดสิ่งแวดล้อม  
ให้ท�ำ 3 รอบ แต่ละรอบห่ำงกัน 10 วัน และ 5  
เดือน หลังจำกนั้นล้ำงอีกรอบ นอกจำกนี้ ต้องมี 
กำรตรวจสอบเชื้อปนเปื้อน และเมื่อน�ำสุกรมำ 
ทดลองเล้ียง ให้สงัเกตอำกำรหมเูป็นเวลำ 1 เดอืน  
เมื่อแน่ใจแล้วให้กลับไปปฏิบัติตำมระยะที่ 1 เพื่อ 
ควำมปลอดภัย ปลอดโรค อย่ำงแท้จริง

อ.น.สพ.พิชัย กล่ำวในหัวข้อ “มองโรค  

มองเรา ผ่านการวิเคราะห์เครือข่าย (Network  

analysis)” โดยกล่ำวถงึควำมหมำยของ Network 

analysis ว่ำ คือกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

หน่วยย่อย อันได้แก่ คน สัตว์ ฟำร์ม และองค์กร  

ซึ่งประโยชน์ของ Network analysis จะช่วยใน 

เรือ่งของกำรดทิูศทำงผู้บรโิภค ดกูำรตดิต่อสือ่สำร  

กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ และใช้ประโยชน์จำกพื้นที่ 

ที่เกี่ยวข้อง
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จากประโยชน์ของ Network analysis จึง 

ท�าให้มีการน�าไปศึกษาข้อมูลการเลี้ยงหมูของ 

เกษตรกรรายย่อยใน 3 พื้นที่ คือ อ.กระสัง  

จ.บุรีรัมย์ อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม และอ.เมือง  

กับอ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อศึกษาความเสี่ยงใน 

การเกิด ASF ทั้งนี้เนื่องจากพบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อ 

การแพร่ระบาด ASF มาจากการใช้เศษอาหาร 

เลีย้งหม ูโดยเฉพาะฟาร์มทีเ่ลีย้งแบบหมหูลงับ้าน  

การไม่รายงานโรค

นอกจากน้ี ยงัรวมไปถงึเร่ืองเมือ่พบหมปู่วย 

ที่ผิดปกติ และการเทขายหมูเมื่อเกิดโรคระบาด  

รวมถึงผลิตภัณฑ์หมูต่างๆ มาจากฟาร์มใกล้เคียง 

ที่เป็นโรค หรือโรงฆ่าสัตว์ท่ีติดต่อ มาจากการ 

เคลื่อนย้ายหมูที่เป็นโรค และการเข้าออกของ 

บุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังเป็นเร่ืองของที่ตั้ง 

ฟาร์ม การมถีนนตดัผ่านหลายสาย มแีหล่งน�า้ไหล 

ผ่าน และมีการเลี้ยงหมูที่หนาแน่นเกินไป เหล่านี้ 

ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดทั้งสิ้น

จากการศึกษาข้อมลูจากการสมัภาษณ์ โดย 

เน้นเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงหมูหลังบ้าน และใช้  

Network analysis ในการวิเคราะห์ปัญหา และ 

วิธีการแก้ไขปัญหาแบบประยุกต์ สรุปได้ว่า การ 

เลี้ยงมีการท�าระบบไบโอซีเคียวริตี้น้อยมาก การ 

ซื้อขาย หรือเคลื่อนย้ายหมู มีการกระจายทั่วไป 

ทั้งใกล้ และไกล รวมถึงเรื่องการซื้อขายวัตถุดิบ  

ดังนั้น หากมีหมูตัวใดตัวหนึ่งติดเชื้อ จะท�าให้ 

ลุกลามไปยังจุดอื่นโดยตรง โดยเฉพาะในพื้นท่ี  

อ.กระสงั คอื เป็นการตดิต่อระหว่างฟาร์มกบัฟาร์ม 

โดยตรง ขณะที่ อ.ก�าแพงแสน จะติดต่อผ่านทาง 

โรงฆ่าเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ติดต่อกันโดยตรง และ 

หลังการใช้ Network analysis วิเคราะห์และสรุป 

การด�าเนินงาน พบว่า จะช่วยส�ารวจจุดเสี่ยงที่จะ 

น�าโรคเข้าสู่หมู โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ และ 

ฟาร์มเกษตรกร

ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ กล่าวในหัวข้อ “หลาก 

หลายผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ จากอดีตถึง 

ปัจจุบัน สู่อนาคต” กล่าวว่า การจัดการโรคนี้ 

ต้องอาศัยระบบไบโอซีเคียวริตี้ และระบบไบโอ - 

ซีเคียวริตี้ จะประสบความส�าเร็จได้จะต้องร่วมมือ 

กนั ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึง่ท�าเท่านัน้ นอกจากนี ้

ความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรค ASF ไม่ว่า 

จะเป็นฟาร์ม ภาครัฐ ภาคสื่อสาร หรือภาคอื่นๆ  

ที่ผ่านมา ยังไม่เห็นมีการร่วมมือกัน ดังนั้นความ 

ส�าเรจ็ในการจดัการ และต่อสูกั้บโรคนี ้ทุกคนต้อง 

ร่วมมือกัน
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โดยสรุป ถ้าโลกนี้ยังระบาด กรณียังไม ่

เข้าไทยในเรื่องของราคา ราคาจะขึ้น แต่ถ้าเข้า 

ไทย ราคาจะร่วงลงก่อน จากนั้นราคาจะเพิ่มสูง 

ขึน้ ส่วนขนาดฟาร์มขนาดจะใหญ่ขึน้ แต่จ�านวน 

ฟาร์มจะลดลง ฟาร์มรายย่อยจะหายไป แต่การ 

ผลติจะเร่งขึน้มาก เร่ืองของไบโอซเีคยีวริตี ้แนว 

ความคิดการท�าจะเปลี่ยนไป โครงสร้างต้นทุน 

เปลี่ยน เพราะมันไม่ใช่ค่าใช้จ่าย แต่มันคือการ 

ลงทุน ไม่ใช่แค่ไบโอซีเคียวริตี้ในฟาร์ม แต่รวม 

ไปถึง ไบโอซีเคียวริตี้ในอาหารสัตว์ เรื่องของ 

วัคซีน ยิ่งเสียหายยิ่งต้องเร่งมีวัคซีนเร็ว ดังนั้น  

ปีนี้อาจจะต้องท�างานกันเหนื่อยสักหน่อย แต่ 

ถ้าผ่านช่วงเวลานีไ้ด้ ปีหน้าอาจจะได้เจออะไรดีๆ   

เพราะฉะนัน้ขอให้ทกุคนรกัษาตวัเองให้รอด เพือ่ 

รอสิ่งดีในปีหน้า

ส่วนผลกระทบเมื่อเกิดโรค ในเรื่องราคา 

จะมีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ แบ่งเป็นช่วงก่อนเกิดโรค  

ช่วงเกดิโรค และช่วงหลงัเกดิโรค การผลติแน่นอน 

ว่ามกีารผลติลดลงอย่างเหน็ได้ชัด ก่อนจะกลบัมา 

เพิ่มขึ้นจนสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม โรค ASF  

จะคงอยู่กับเราไปอีกนาน โดยเฉพาะเพื่อนบ้าน 

ที่ก�าลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ จะยังคงเผชิญ 

ปัญหาไปอีกนาน ขณะเดียวกันถ้าหากเกิดข้ึน 

ในประเทศไทย สถานการณ์ก็คงไม่แตกต่าง มนัก็ 

คงจะอยู่กับเราไปอีกนานเช่นกัน

มีการคาดการณ์ และวิเคราะห์เอาไว้ว่า  

ถ้าโรคเกิดการระบาดขึ้นมาจะมีผลอะไรต่อจากนี้  

ซึ่งประมาณการณ์ว่า จะกระทบปริมาณผลผลิต 

จนถึงต�่าสุด 2 - 3 ปี และใช้เวลา 6 - 10 ปี ในการ 

ท�าประสิทธิภาพให้ใกล้เคียงกับระดับเดิมที่เคยมี  

ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัวัคซนี และการท�าระบบไบโอซีเคยีว - 

ริต้ี นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับการขนส่ง นโยบาย  

รวมถงึโรคอืน่ๆ ทีอ่าจจะเกดิซ�า้ซ้อน ส่งผลต่อการ 

จดัการ ดังนัน้ จะเหน็ได้ว่าผลกระทบทีจ่ะเกดิหลงั 

การระบาด มีด้วยกันหลายประการ



เครื่องจักรสำหรับผลิต
อาหารสัตว์, มวลชีวภาพ, ปุ ๋ย
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ทีม่า : วารสารข่าวกุ้ง ปีที ่32 ฉบบัที ่380 เดือนมีนาคม 2563

สถานการณ์การระบาดของ 

เช้ือไวรสัโควดิ-19 ได้ส่งผลกระทบ 

เป็นวงกว้าง ไม่เว้นแต่ภาคธุรกิจ 

ประมง ล่าสุด…โฆษกกรมประมง 

แจงตวัเลขคาดการณ์ผลกระทบต่อ 

สนิค้าประมงไทย อาจท�าให้สญูเสยี 

รายได้รวมกว่า 604.5 - 1,179 ล้าน 

บาท เหตุจากปัจจัยที่นักท่องเที่ยว 

ต่างชาติลดลง และการส่งออกในตลาดหลัก 

เริ่มชะลอตัว

นายบรรจง จ�านงศิตธรรม รองอธิบดี 

กรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผย 

ว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ท่ีแพร่ระบาด 

อย่างหนักในประเทศจีน และขยายวงกว้างไปอีก 

หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยนั้น ได ้

ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจการค้าโลก รวม 

ถึงธุรกิจภาคการประมงด้วย ซึ่งหลังจากที่เกิด 

โรคโควิด-19 เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2563  

เป็นต้นมา ท�าให้การส่งออกสินค้าสัตว์น�้าของ 

ไทยไปยังประเทศจีนซ่ึงเป็นตลาดหลัก รองจาก 

พิษ “โควิด-19”
กระทบธุรกิจประมงไทย

เล็งส่งเสริมกินกุ้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เกิดการชะลอตัว เนื่อง 

จากมีความยากล�าบากในการขนส่งมากขึ้น โดย 

เฉพาะสินค้ากุ้งทั้งแบบมีชีวิตและกุ้งสดแช่เย็น ที ่

ต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง และต้องใช ้

บรกิารการขนส่งทางอากาศเท่านัน้ ซึง่ผลจากการ 

ประกาศยกเลิก หรือปรับลดเที่ยวบินได้ส่งผล 

กระทบท�าให้สินค้ากุ้งที่เคยส่งออกมีปริมาณลด 

น้อยลงกว่าในช่วงสภาวะปกติอย่างมาก

จากข้อมูลสถิติของกรมประมงในปี 2562  

พบว่าตวัเลขการส่งออกกุง้มชีีวติและกุ้งสดแช่เยน็  

(กุง้ขาวแวนนาไม และกุง้กลุาด�า) ไปจีน มปีรมิาณ 

ถึง 10,240 ตัน มูลค่า 2,217 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 61 ของสินค้าประมงท้ังหมดที่ส่งออกไป 

จีน แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์โรคระบาดไวรัส 

โควิด-19 ท�าให้คาดการณ์ว่าการส่งออกสินค้ากุ้ง 

มีชีวิตและกุ้งสดแช่เย็น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - 

เมษายน 2563 จะลดลงร้อยละ 50-95 เหลอืเพยีง 

1,500 - 2,900 ตัน คดิเป็นมลูค่าความเสยีหายกว่า  

340 - 650 ล้านบาท

photo: thuanvo_pixzabay
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ส�าหรับสินค้าอื่นๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ทะเลแปรรูป และปลาแช่เย็นแช่แข็ง ได้รับผล 

กระทบเล็กน้อย เพราะมีการส่งออกเพียงร้อยละ 

6 ส่วนด้านการบรโิภคสนิค้าสตัว์น�า้ภายในประเทศ 

นั้น ปกตินักท่องเที่ยวจากต่างประเทศซ่ึงมีก�าลัง 

ซื้อมากจะใช้จ่ายเงินอยู่ที่ประมาณ 5,290 บาท  

ต่อคนต่อวัน โดยเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหาร และ 

เครือ่งดืม่ คดิเป็นร้อยละ 19 ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด  

(ท่ีมา : ส�านักสถิติแห่งชาติ) ซึ่งเมื่อหากน�ามา 

พจิารณาค่าใช้จ่ายในการบรโิภคเฉพาะสตัว์น�า้ของ 

นกัท่องเทีย่ว คดิเป็นเพยีงร้อยละ 2.5 - 5 เนือ่งจาก 

ไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ระบุในด้านนี้โดยตรง คาด 

การณ์ว่าจะท�าให้สูญเสียรายได้ในการจ�าหน่าย 

สินค้าสัตว์น�้าถึง 264.5 - 529 ล้านบาท จากการ 

ท่ีนักท่องเที่ยวชะลอ หรืองดการเดินทางมายัง 

ประเทศไทย โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจนีทีน่ยิม 

รับประทานอาหารทะเล

อย่างไรก็ตาม กรมประมงได้เตรียมวาง 

มาตรการเพ่ือกระตุ้น และส่งเสริมการบริโภค 

สัตว์น�้าของกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ โดยจะ 

ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์

ในการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่ง 

จ�าหน่ายสินค้าสัตว์น�้าที่มีคุณภาพง่ายขึ้น นอก 

จากนี้ ยังมีแผนการด�าเนินงานร่วมกับการ 

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการบริโภคกุ ้งทะเลในจังหวัดที่เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกด้วย อีกทั้งจะเร่ง 

สื่อสารท�าความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง 

สัตว์น�้า และชาวประมงเพื่อให้รับทราบถึงปัญหา 

อปุสรรคในการส่งออก โดยเฉพาะเกษตรกร และ 

ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน  

ให้ชะลอการเล้ียงไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โรค 

ระบาดจะคลี่คลาย และเร่งปรับตัวหาทางรอด  

โดยปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้า หรือหาตลาดใหม ่

ทดแทน

การส่งออกสินค้าประมงของไทย ปี 2562
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ทีม่า : วารสารข่าวกุ้ง ปีที ่32 ฉบบัที ่379 เดือนกุมภาพันธ ์2563

ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ในจนี ปัจจบุนัได้ขยายวงกว้างไปยงัหลายประเทศทัว่โลก ส่งผลให้การส่งออกกุง้ 

ไปยังตลาดหลัก และตลาดจีนหยดุชะงกัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ขณะทีห่ลายปีมานี ้

กุง้ไทยยงัต้องเผชิญกบัโรคขีข้าวทีห่ลายฝ่ายก�าลงัหาวธีิทีด่ทีีสุ่ดในการก�าจดัโรคนี้  

จากหลากหลายปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ย่อมส่งผล 

กระทบต่อราคากุ้งไทยอย่างมีนัยส�าคัญ และเป็นปัญหา หรือวิกฤตที่พ่ีน้อง 

เกษตรกรกังวลอย่างหนักมาตลอด 2 - 3 ปีที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญ - 

โภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ส�าหรับภาพรวมผลผลิต 

กุง้ไทยปีทีผ่่านมาประมาณ 290,000 ตนั ส่งออกร้อยละ 65 หรอืประมาณ 213,000  

ตัน ที่เหลือเป็นการบริโภคภายในประเทศร้อยละ 26 หรือประมาณ 75,750 ตัน  

ในจ�านวนนี้แบ่งเป็นกุ้งสด/แช่เย็นร้อยละ 78 จ�าหน่ายในช่องทางตลาดสดมากถึง 

ร้อยละ 67 รองลงมา โมเดิร์นเทรดร้อยละ 33 ที่เหลือร้อยละ 1 จ�าหน่ายไปท่ี 

ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม ส่วนกุ้งแช่แข็งมีส่วนแบ่งร้อยละ 22 โดย 

ช่องทางการจ�าหน่ายของกุ้งแช่แข็งส่วนใหญ่อยู่ที่ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม 

ถึงร้อยละ 66 ส่วนที่เหลือจ�าหน่ายช่องทางตลาดสด และโมเดิร์นเทรดร้อยละ 15  

และร้อยละ 18 ตามล�าดับ

เชื่อกินกุ้งในประเทศเพิ่มขึ้น
ทางออกวกิฤตราคากุ้งไทย

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ
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นายไพโรจน์ ชี้ให ้เห็นเพิ่มเติมว ่า ใน 

ทุกปัญหา ทุกวิกฤต ย่อมมีโอกาส ราคากุ้งไทย 

ตกมา 2 - 3 ปีแล้ว และเป็นวงจรที่เกิดซ�้าๆ ส่วน 

ในปีนี้ตั้งแต่เกิดโรคโควิด-19 ต้องยอมรับว่า การ 

ส่งออกกุ้งมีผลกระทบมาก โดยเฉพาะจีน ท่ีม ี

มาตรการปิดประเทศ ท�าให้การส่งออกหยุดชะงัก  

หลายภาคส่วนในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้ง โดย 

เฉพาะเกษตรกร มคีวามกงัวลเร่ืองราคาท่ีจะตกต�า่ 

ซ�้าเติมอีก ก่อนหน้านี้ได้เคยมีการรวมตัวแก้ไข 

ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการจัดอีเวนต์จ�าหน่าย 

กุ้งพรีเม่ียมในหลายห้างดัง ทันทีท่ีวางจ�าหน่าย  

ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดจีากผูบ้ริโภค คนขาย 

ก็ภูมิใจท่ีได้ส่งต่อความสด สะอาด และความ 

อร่อยของกุ้งให้ผู้บริโภคได้กิน หากพิจารณาให้ดี 

จะเห็นว่า คนไทยยังต้องการบริโภคกุ้งพรีเมี่ยม 

อยู่อีกมาก จึงเกิดค�าถามข้ึนมาว่า จะท�าอย่างไร 

ให้กุ้งพรีเมี่ยมนี้ สามารถส่งตรงถึงมือผู้บริโภคได ้

ตลอดเวลา และหาซื้อได้ง่ายขึ้น เพราะอย่าลืมว่า 

ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มพร้อมท่ีจะจ่ายเงินแพงกว่า 

เพื่อสินค้าที่ดีกว่า

“จากประชากรไทยจ�านวน 66 ล้านคน พบว่า 

ปัจจุบันคนไทยบริโภคกุ้ง 1.15 กิโลกรัม/คน/ปี  

หรือประมาณ 75,720 ตัน หากต้องการให้ราคา 

กุ้งมีเสถียรภาพ อาชีพเกษตรกรยังคงอยู่ และมี 

ก�าลงัใจในการเลีย้งมากข้ึน ภาครฐั และภาคเอกชน 

ควรส่งเสริมให้คนไทยกินกุ ้งเพิ่มข้ึนเป็น 1.5  

กิโลกรัม/คน/ปี หรือ 99,000 ตัน อัตราการ 

บริโภคจะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 33 ซึ่งเชื่อว่าเป็น 

ทางออกของกุ้งไทยที่จะช่วยให้พลิกวิกฤตด้าน 

ราคากลับมามีโอกาสที่สดใสได้เป็นอย่างดี โดย 

เชื่อมั่นว่า “การส่งเสริมการบริโภคกุ ้งภายใน 

ประเทศ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย 

อย่างแท้จรงิ” หากเราร่วมกันปลกุกระแส กระตุน้ 

ให้เกดิการบรโิภคกุง้มากข้ึน ประชาสมัพนัธ์ว่า กุง้ 
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มีจ�าหน่ายอยู่ที่ไหนบ้าง ตลาดสด และห้างโมเดิร์นเทรดมีหรือไม่ รวมถึงเร่งเพิ่ม 

ช่องทางการจ�าหน่ายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซส่งกุ้งสดตรงถึงบ้าน นอกจากนี้ ยังต้อง 

เพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้บริโภคว่า กินกุ้งแล้วมีประโยชน์กับร่างกายอย่างไร วิธีการ 

เลือกซื้อกุ้งที่สดสะอาดต้องท�าอย่างไร ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

คุณภาพของกุ้งแช่แข็ง ซ่ึงจริงๆ แล้ว กุง้แช่แขง็เป็นทีย่อมรบัจากร้านอาหาร ภตัตาคาร 

โรงแรมชั้นน�า อย่างที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น” นายไพโรจน์ กล่าว

อีกสิง่หนึง่ทีจ่�าเป็นต้องบอกผูบ้รโิภคนัน่คอื การกินกุ้งให้อร่อยต้องท�าอย่างไร  

ยกตัวอย่างเช่น การน�ากุ้งต้มแช่แข็งมาละลายน�้าแข็งเพียงแค่ 3 นาที ผู้บริโภค 

สามารถแกะเปลือกกุ้งแล้วกินแบบเย็นได้เลย จะได้รสสัมผัสของกุ้งต้มจริงๆ หรือ 

แม้แต่การน�ากุ้งต้มแช่แข็งมาท�าต้มย�ากุ้ง โดยวิธีการแรกคือ น�ากุ้งมาละลายน�้าแข็ง  

ปอกเปลือกกุ้ง ปรุงน�้าต้มย�าให้เรียบร้อย พอน�้าเดือดขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่กุ้งลงไป  

ปิดฝาแล้วยกออกจากเตา ผู้บริโภคจะได้รับอรรถรสของต้มย�ากุ้งที่อร่อยมากยิ่งขึ้น

“ผมขอฝากให้ชมรม สมาคม หากได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับทางห้องเย็น 

ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันท�าตลาดภายในประเทศ เอากุง้ดีๆ  ไปจ�าหน่ายให้คนไทยกนัเอง 

ได้กิน ส�าหรับซีพีเอฟเอง เราได้เริ่มจ�าหน่ายกุ้งพรีเมี่ยมที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ท ซึ่ง 

ขณะน้ีมีเกือบทุกสาขาแล้ว ทุกท่านสามารถไปสัมผัสความสด สะอาด และเพิ่ม 

อรรถรสของอาหารให้อร่อยจากกุ้งที่เราเลี้ยงได้ทุกวัน” นายไพโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย
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ทีม่า : มติชน ฉบบัวนัที ่5 มีนาคม พ.ศ. 2563

‘อไีอซ’ี วเิคราะห์สถานการณ์ภยัแล้งปีนี ้รุนแรงและยาวนานขึน้ ระดับน�า้ 

ในเขือ่นทัว่ทกุภาคเข้าขัน้วกิฤต ผลผลติข้าว - อ้อย - มันส�าปะหลงัหาย ช่วยดนัราคา 

แต่ไม่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร กระทบถึงเศรษฐกิจภาพรวม ไร้ก�าลังซื้อช่วยฟื้น 

ธุรกิจเกี่ยวข้อง

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ อีไอซี ได้ออก 

บทวิเคราะห์เรื่อง ภัยแล้งปี 2020 เริ่มเร็ว รุนแรง และมีแนวโน้มยาวนานกว่า 

ปีที่ผ่านมา จากช่วงปลายปี 2562 ระดับน�้าเก็บกักของน�้าในเขื่อนหลายภูมิภาค 

เร่ิมลดลงก่อนจะพ้นช่วงฤดูฝน สะท้อนว่าไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติ โดย 

ข้อมูลจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ได้รายงานสถานการณ์ภยัแล้งในช่วงเดอืนกนัยายน 2562 - กมุภาพันธ์  

2563 มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายรวม 1,624,501 ไร่ ในจ�านวนนี้ 

เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว 1,442,674 ไร่ คิดเป็น 89% ของพื้นที่การเกษตรที่ได้รับ 

ความเสียหายโดยรวม ส่วนท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกพืชไร่ 180,684 ไร่ และ 

พื้นที่เพาะปลูกพืชสวนและอื่นๆ อีก 1,143 ไร่

ห่วงแล้ง 'ยาว-แรง' ซ�้าเติม ศก.
• กระทบผลผลิตทางการเกษตร
• ‘ชาวนา - ชาวไร่’ ขาดก�าลังซื้อ

photo: JAP
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ขณะทีร่ะดบัเกบ็กกัของน�า้ในเขือ่น ณ เดอืนกมุภาพนัธ์ 2562 พบว่า ภาคกลาง 

เผชิญภาวะน�้าในเขื่อนน้อยเข้าขั้นวิกฤตแล้ว ส่วนภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 

และตะวนัออก มปีรมิาณน�า้ในเขือ่นน้อย อย่างไรก็ตาม ทุกภาคมปีรมิาณน�า้ในเขือ่น 

ต�า่กว่าระดบัน�า้เฉลีย่ย้อนหลงั 5 ปี และต�า่กว่าระดับน�า้เกบ็กักของปี 2557 ซึง่ถือว่า 

เจอภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี สะท้อนว่าไทยก�าลังเผชิญภัยแล้งระดับรุนแรง 

ยิง่ไปกว่านัน้ กรมอุตนิุยมวทิยาได้คาดการณ์ว่า ภยัแล้งปีนีจ้ะยาวนานกว่าปีท่ีผ่านมา 

มีแนวโน้มยาวนานไปถึงเดือนมิถุนายน

อีไอซี ได้ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ส�าคัญ 

ของไทย ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส�าปะหลัง ยางพารา และปาล์มน�้ามัน โดยผลผลิต 

อ้อย และข้าวนาปรัง จะได้รับความเสยีหายมากทีส่ดุ กรณร้ีายแรงสดุ ปรมิาณอ้อย 

เข้าหีบเพื่อผลิตน�้าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/63 อาจลดลงถึง 25 ล้านตัน หรือ 

คิดเป็น 27% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบโดยรวม ส่งผลให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเหลือ 

ประมาณ 75 ล้านตัน หรือหดตัว 43% จากฤดูการผลิตที่ผ่านมา หากภัยแล้ง 

ลากยาวถงึเดอืนมถินุายน คาดว่าโรงงานน�า้ตาลอาจเผชญิความเสีย่งการขาดแคลน 

อ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตต่อไป

ส่วนผลกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปรัง มีแนวโน้มลดลงมากถึง 9 แสนตัน 

คิดเป็น 21% ของปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังโดยรวม เมื่อรวมข้าวนาปี ผลผลิต 

อาจเหลอื 28 - 29 ล้านตนั ลดลงจากปกตผิลติได้ประมาณ 32 - 33 ล้านตนั ขณะที ่

ผลผลิตมันส�าปะหลัง กรณีร้ายแรงสุดอาจลดลง 1.8 ล้านตัน คิดเป็น 7% ของ 

ปริมาณผลผลิตมันฯ โดยรวม ส่วนปาล์มน�้ามัน และยางพารา คาดว่าจะไม่ได้รับ 

ผลกระทบมากนัก เพราะส่วนใหญ่ปลูกในภาคใต้ที่ยังมีปริมาณผลผลิตออกมามาก  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาสินค้าเกษตรจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากผลผลิตที่ 

ลดต�่า แต่ยังถือว่าสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคา จะยังกดดันให้รายได้เกษตรกร 

ปรับลดลง กระทบถึงภาคธุรกิจที่พึ่งพาก�าลังซื้อจากผู้บริโภคกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่ 

สินค้าอุปโภคบริโภค รถจักรยานยนต์ ไปจนถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ  

ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน�้ามัน จะยังมีรายได้สูงขึ้น

photo: Pexels pixabay photo: Amytril pixabay photo: Schreib-Engel pixabay photo: tristantan pixabay
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นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อดีตมิสเตอร์กุ ้ง 

ของประเทศไทย และ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมยัรฐัมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กฤษฎา บุญราช)   

เผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-19 ขณะนี้ผู้เลี้ยงกุ้งอาจได้รับผลกระทบ ซึ่ง 

จะเลวร้ายยิง่กว่ายคุเศรษฐกจิล่มสลายจากฟองสบู ่

แตก ปี 2540 การระบาดของโรค EMS และยิ่ง 

กว่าทุกๆ เรื่องที่มีผลต่อการเลี้ยงกุ้ง เนื่องจาก 

สถานการณ์นีไ้ม่รูว่้าจะจบเมือ่ไร ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 

การบรโิภคชะลอตวั อาทิ สายการบนิหยดุการบิน  

โรงแรม ร้านอาหาร และภัตตาคารปิด การ 

ท่องเที่ยวหยุดชะงัก กีฬาโอลิมปิคที่ญี่ปุ่นเลื่อน  

ธนาคารชาตอิอกแถลงเมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2563 

GDP ของประเทศไทยจะติดลบ 5.3 เปอร์เซ็นต์  

ตกต�่าที่สุดในรอบ 10 ปี

ถ้าขายกุ้งเนือ้ไม่ได้ กจ็ะส่งผลกระทบมายงั 

ผู้เพาะลูกกุ้ง ดังนั้น จึงขอเตือนและแจ้งไปยัง 

ผู้ผลิตลูกกุ้ง ต้องลดปริมาณการผลิตลงมากกว่า  

50% จากเดิมที่เคยใช้ลูกกุ้งในแต่ละเดือนเฉลี่ย

ประมาณ 2000 ล้านตัว/เดือน ให้เหลือแค่ 500 - 

700 ล้านตัว/เดือน โดยลดขนาดโรงเพาะฟักให้ม ี

ทีม่า : ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย วนัที ่6 เมษายน 2563

อดีตมิสเตอร์กุ้ง ระบุโลกเผชิญวิกฤตหนัก

ยิ่งกว่าต้มย�ากุ้ง ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไร

แนะผู้เลี้ยงกุ้งชะลอการเลี้ยง

ชี้กุ้งไม่ใช่อาหารที่จ�าเป็น

โลกโคม่า
แนะผู้เลี้ยงกุ้งลดการเลี้ยงก่อนเจ๊ง
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ขนาดเล็กลดลงพอเล้ียงตัวเอง และลูกจ้างได้  

ยกเว้น หากผู้เลี้ยงกุ้งท่ีมีตลาดอยู่แล้วก็สามารถ 

ท�าสัญญาสั่งซื้อลูกกุ้งได้

ดังนั้น สิ่งที่ต้องเร่งด�าเนินการในขณะนี้ 

ผู้เลี้ยงกุ้งต้องเอาตัวให้รอด โดยต้องชะลอ หรือ 

หยุดการเลี้ยงกุ้ง เพราะการขายกุ้งท�าได้ล�าบาก  

ยุคการเลี้ยงกุ้งที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สงู มผีลผลติประมาณ 4 - 5 แสนตนั จะไม่กลบัมา 

อีกแล้ว ประเทศไทยปีนี้มีผลผลิตถึงแสนตันก็เก่ง 

มากแล้ว เนือ่งจากตลาดอเมริกา และญีปุ่น่ น่าจะ 

หายไปอย่างมาก ส่วนตลาดจีนยังพอมีความหวัง 

บ้าง แต่ก็มีเปอร์เซ็นต์การน�าเข้ากุ้งจากไทยเพียง  

10 - 20%

ตลาดหลักเรายังเป็นสหรัฐอเมริกา และ 

ญีปุ่น่ ขณะทีค่วามต้องการภายในประเทศกม็แีนว 

โน้มลดลง เราต้องเข้าใจกันว่า กุ้งไม่ใช่อาหารที่ 

จ�าเป็น มสีนิค้าโปรตนีประเภทอ่ืนท่ีทดแทนได้ กุง้ 

เป็นสินค้าส�าหรับเศรษฐกิจท่ีดี คนต้องมีเงินถึง 

จะกินกุ้งได้ การบริโภคกุ้งภายในประเทศ เดิมมี 

ประมาณ 6 - 7 หมืน่ตนัต่อปี เราปิดเมอืง ปิดการ 

ท่องเที่ยว คนซื้อกุ้งจากจังหวัดต่างๆ จึงมีปริมาณ 

ลดลงอย่างมาก จึงขอสื่อสารในช่วงวิกฤตโรค 

ระบาดขอให้เลี้ยงกุ้งน้อยลง อยู่กับบ้าน ท่านจะ 

ปลอดภัยจากโควิด-19 ประเทศชาติจะมั่นคง  

ปลอดภัย

นายครรชิต เหมะรักษ์ 

ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้ง 

ไทย เผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (7  

เม.ย. 63) เป็นวันช้ีชะตา 

อนาคตกุ้งไทยจะหยดุ หรอืได้ 

สิทธิ์ไปต่อจากวิกฤตโควิด-19  มี 3 ข้อในขณะนี ้

ก็คือ 1. เกษตรกรต้องมีความมั่นใจว่า กุ้งที่มีอยู่  

3 เดือนข้างหน้า (เม.ย - มิ.ย. 63) มีผู้ซื้อ และ 

ราคากุ้งที่ขายต้องสูงกว่าต้นทุนการผลิต 2. เมื่อ 

มีความมั่นใจจากข้อ 1. ก็จะตัดสินใจปล่อยลูกกุ้ง 

ต่อในเดือน เม.ย. และพ.ค. 63  แต่ 3. หากไม ่

มัน่ใจในข้อ 1. เกษตรกรจะไม่ปล่อยลูกกุ้งลงเลีย้ง 

ในเดือน เม.ย. 63 ก็จะส่งผลให้เดือน ก.ค. และ 

ส.ค. ไม่มีผลผลิตกุ้ง ซึ่งห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้ง 

ก็จะขาดทันที ค�าถาม? แล้วจะต้องท�าอย่างไรใน 

วิกฤตนี้!! รอฟังค�าตอบ
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บริษทั ยูนีโกร อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั
120 หมู่ 4 ต ำบลสำมควำยเผือก อ ำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000
โทร. 0-3430-5101-2, 0-3439-5209 แฟกซ ์0-3430-5103
www.unigrointer.com, e-mail : unigro_inter@hotmail.com

 ผลิตจำกเมล็ดถัว่เหลืองเกรดอำหำรสตัว ์100% 
 อุดมดว้ยกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัซ่ึงจ ำเป็นตอ่กำรเจริญเติบโตของสตัว ์
 ควบคุมกำรผลิตดว้ยเทคโนโลยี และเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั
 โปรตีน ไมต่ ่ำกวำ่ 36% ไขมนั ไมต่ ่ำกวำ่ 18%
 เมทไธโอนีน มำกกวำ่ 5,000 ppm
 ไลซีน มำกกวำ่ 6 กรัม/100 กรัมโปรตีน

สินคำ้ Premium Grade
รบัรองมำตรฐำน GMP & HACCP

สินคำ้ คุณภำพ ส ำหรบัปศุสตัวไ์ทย
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กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่ง 

สหประชาชาติ และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรและ 

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดการประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ 

ขึ้นที่ กรุงเทพฯ โดยได้น�าเสนอโรดแม็พ ปี 2563 - 2564 การขับเคลื่อนแผน 

ยุทธศาสตร์ฯ และเสริมสร้างความเข้มแข็งการท�างาน ในการแก้ปัญหาเชื้อด้ือยา 

ของประเทศไทย

ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) เป็นวิกฤต 

ร่วมของทุกประเทศท่ัวโลก ในไทยมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปีละกว่า  

30,000 คน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจปีละ 46,000 ล้านบาท รัฐบาลได้ให้ความ 

ส�าคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในปฏิญญาทางการเมือง 

ว่าด้วยการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ 

และการปฏบัิตติามแผนปฏบิติัการระดบัโลก ว่าด้วยการดือ้ยาต้านจลุชพี หน่วยงาน 

และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ได้ร่วมกันขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยา 

ต้านจุลชีพประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มีผลส�าเร็จหลายด้าน มีการพัฒนาระบบ 

ติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพทั้งในคน และสัตว์ แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล  

สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ก�าลงัขยายต่อไปยงัโรงพยาบาลรฐัอืน่ๆ และโรงพยาบาล 

เอกชน ภาคการเกษตร มีท้ังลดใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่จ�าเป็น ไม่ใช้ยาต้านจุลชีพ 

ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคให้เป็นทางเลือกประชาชน ให้ความส�าคัญกับการ 

บังคับใช้กฎหมาย พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจถึง 

ปัญหาเชื้อดื้อยา โดยในปี 2564 คาดว่าการป่วยจากเชื้อดื้อยาจะลดลงร้อยละ 50  

การใช้ยาต้านจุลชีพในคน และสัตว์จะลดลง ร้อยละ 20 และ 30

เดนิหน้าแกว้กิฤต

เชื้อดื้อยา

ทีม่า : เดลินิวส์ ฉบบัวนัที ่23 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563
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ก่อนหน้านี้ เจ้าของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจ�าปี 2562 

เคยระบุว่า สิ่งที่กังวลที่สุดคือ ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ 

ซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตของคนท่ัวโลก เมื่อยา 

ที่เคยเป็นท่ีพึ่ง ไม่ได้ผลเท่าเดิมอีกต่อไป ขณะท่ีเมืองไทย 

มีผู้เสียชีวิตด้วยเหตุนี้จ�านวนมาก แม้จะเป็นเร่ืองที่ 

ท�าความเข้าใจได้ยาก ผลร้ายที่ตามมาก็ไม่ได้เกิดขึ้น 

ทันทีทันใด ต้องใช้เวลา แต่ท้ังจ�านวนผู้เสียชีวิต และ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจยืนยันเป็นตัวเลขแล้วว่า 

มหาศาลทเีดยีว เราจงึสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ 

ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องทีก่�าหนดยทุธศาสตร์ แผนการ 

ด�าเนนิงานอย่างชดัเจน และลงมอืท�าอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ปกป้อง 

ชีวิตประชาชน ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการในเรื่องนี้ 

เทียบเท่าระดับสากลต่อไป
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ทีม่า : วารสารข่าวกุ้ง ปีที ่32 ฉบบัที ่379 เดือนกุมภาพันธ ์2563

การจัดการเล้ียงกุ้งที่ดีแบบองค์รวม (Shrimp Farming with Holistic  

Approach) และการท�าความเข้าใจเร่ืองสมดุล น�า้ - โรค - กุง้ - สิง่แวดล้อม ถอืเป็น 

ปัจจยัทีส่�าคญัในการลดโอกาสการเกิดปัญหาโรคต่างๆ ในบ่อเล้ียงกุ้ง ไม่ใช่เฉพาะ 

ส�าหรบัฟาร์มตัวเอง แต่ยังมคีวามส�าคญัถงึฟาร์มเพือ่นบ้านข้างเคยีงในสิง่แวดล้อม 

เดียวกันด้วย เพราะปัญหาส่วนใหญ่ของโรคกุ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคติดเชื้อ  

และโรคระบาดในการเลี้ยงกุ้ง และความเสียหายของการเล้ียงกุ้ง และสัตว์น�้า 

ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน พบว่ามักมีปัญหามาจากการปนเปื ้อนของเช้ือโรค 

(Pathogen Contamination) และการกระจดักระจายของเช้ือโรคในสิง่แวดล้อม 

ที่สูง รวมทั้งความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Environmental  

Impact) การเพิ่มขึ้นของปริมาณสารอินทรีย์ในบ่อ และในน�้าที่มีปริมาณสูงขึ้น 

จนเกินการควบคุมได้ หรือสภาพพ้ืนบ่อที่เร่ิมเน่าเสีย ทั้งในพ้ืนบ่อดิน พ้ืนบ่อ 

ที่ปูพีอี และเกิดการหมักหมมใต้พีอี หรือมีคุณภาพน�้าที่ไม่เหมาะสม รวมทั้ง 

มกีารเพิม่ขึน้ของปริมาณแพลงก์ตอน และเช้ือโรคชนดิต่างๆ ในน�า้ ในดนิพ้ืนบ่อ 

และในสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ มักมีสาเหตุเริ่มต้นมาจากการที ่

ไม่สามารถควบคุม และจัดการสมดุลของสารอินทรีย์ หรือของเสียที่เกิดขึ้น 

ในบ่อเลีย้งกุง้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งที่มคีวามจ�าเปน็ต้อง 

มกีารให้อาหารจ�านวนมากในการเลีย้งกุ้งแบบพัฒนา และมีปริมาณขีกุ้ง้ คราบกุ้ง 

และเปลือกกุ้ง และสารอินทรีย์จากแพลงก์ตอนที่บลูม และดรอปจ�านวนมาก 

ทีเ่กดิขึน้ภายในบ่อ สารอินทรย์ีจากของเสยีเหล่านี ้สามารถกลายเป็นสารอาหาร 

สมดุลน�้ำ-โรค-กุ้ง-สิ่งแวดล้อม
ทำงเลือกทำงรอด
กำรเลี้ยงกุ้งแบบยั่งยืน 2020
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ที่ดีส�าหรับเชื้อแบคทีเรีย เช่น เชื้อแบคทีเรียก่อ 

โรค ที่ท�าให้เกิดโรคติดเชื้อวิบริโอ โรคอีเอ็มเอส  

หรือโรคเรอืงแสง เป็นต้น และเป็นสารอาหารทีด่ี 

ส�าหรบัการบลมูแพลงก์ตอนพชื รวมทัง้ต่อเนือ่ง 

ไปถงึแพลงก์ตอนสตัว์ในบ่อ นอกจากนี ้ตะกอน  

และสารแขวนลอยในน�้าที่มีปริมาณเพิ่มสูงข้ึน  

สามารถเป็นทีย่ดึเกาะ และสะสมของเชือ้โรค เช่น 

การเกิดไบโอฟิล์ม (Biofilm) ทั้งตามขอบบ่อ 

และก้นบ่อ และเป็นที่ยึดเกาะของสปอร์ เช่น 

สปอร์ของเชือ้อเีอชพ ีและสปอร์ของเชือ้ไมโคร -

สปอริเดียกลุ่มอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นที่หลบซ่อนของ 

พาหะ (Bio - Carrier) หรือตัวน�าโรค (Vector)  

ทีส่�าคญั ทีส่ามารถเป็นตวัน�าพาโรคตดิเชือ้ไวรสั  

เช่น โรคตัวแดงดวงขาว และโรคหัวเหลืองได้  

เป็นต้น

ดังนั้น ในการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาซึ่งมีการ 

ปล่อยกุ ้งลงเลี้ยงอย่างหนาแน่น ท้ังในบ่อของ 

ตัวเอง หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณฟาร์ม และมีการ 

เล้ียงกุ้งอย่างหนาแน่นสูง (Crowded Shrimp  

Farms) และมกีารจดัการได้ไม่ดีพอ เช่น มกีารให้ 

อาหารในปริมาณมาก ไม่สามารถบริหารจัดการ 

อาหาร คุณภาพน�้า และจัดการของเสียภายในบ่อ 

ตัวเองได้ไม่ดีพอ เพราะปริมาณการถ่ายน�้าอาจ 

ไม่เพยีงพอ หรือคุณภาพน�า้ทีน่�ามาใช้ในการเปลีย่น 

ถ่ายไม่ดี รวมทั้งการบริหารจัดการของเสียทาง 

กายภาพ เช่น การถ่ายน�้า และการดูดตะกอน 

ของเสยี ซึง่อาจน้อยไป หรอืมากไป โดยไม่ค�านงึถงึ 

สิง่แวดล้อมรอบๆ ฟาร์มตวัเอง การบริหารจดัการ 

ของเสียทางเคมี เช่น การใช้สารฆ่าเชื้อบางกลุ่ม 

ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ที่หลงเหลือในน�้า 

ให้มีปริมาณลดน้อยลง และการบริหารจัดการ 

ของเสียทางชีวภาพ เช่น การใช้จุลินทรีย์ช่วย 

ย่อยสลายของเสยีเป็นประจ�าในบ่อ หรอืการใช้ปลา 

ช่วยในการบ�าบัดตะกอน และสารอินทรีย์ ที่อาจ 

ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับปริมาณของเสีย และ 

ปริมาณการปล่อยกุ้ง รวมทั้งไม่สมดุลกับปริมาณ 

ออกซิเจน และเครื่องให้อากาศในบ่อ เป็นต้น 

หรือการปล่อยกุ้งเล้ียงเกินความสามารถของการ 

รองรับของบ่อ (Over Carrying Capacity) และ 

มีปริมาณอาหารที่เหลือสะสมจากการกินของกุ้ง 

จ�านวนมาก รวมทั้งของเสียที่เกิดจากการขับถ่าย 

ของกุ ้งเพิ่มปริมาณมากขึ้น อาจท�าให้เกิดการ 

สะสมของสารอินทรีย์จ�านวนมากมายมหาศาล  

รวมถึงตะกอนแขวนลอยท่ีอาจเกิดมาจากอาหาร 

ที่กินไม่หมด แพลงก์ตอนที่บลูมและดรอปในบ่อ  

ขีกุ้ง้ทีแ่ขวนลอย คราบ และเปลอืกกุง้ทีล่อกคราบ 

ออกมา ซากกุง้ตายทีแ่ขวนลอย และเริม่ย่อยสลาย 

ในน�้า เป็นต้น นอกจากเกิดผลกระทบภายในบ่อ 

ของตัวเองแล้ว หากมีการถ่ายน�้า หรือดูดตะกอน 

ของเสียเหล่านี้ และทิ้งลงโดยตรงสู่สิ่งแวดล้อม  

โดยไม่มีที่จัดเก็บ หรือบ�าบัดท่ีดีเพียงพอ สาร 

อินทรีย์ และตะกอนเหล่านี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อ 

การเลีย้งกุง้ของฟาร์มอืน่ๆ ทีอ่ยูภ่ายในสิง่แวดล้อม 

เดยีวกนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ หากยงัจ�าเป็นต้องใช้ 

แหล่งน�้าร่วมกันในการ เลี้ยงกุ้งอยู่

สารอินทรีย์ในน�้าในการเลี้ยงกุ ้งกลุ ่มที่ 

ส�าคัญๆ โดยเฉพาะสารอินทรีย์ไนโตรเจน สาร 

อินทรีย์คาร์บอน สารอินทรีย์ฟอสฟอรัส และสาร 

อินทรีย์ซัลเฟอร์ จะมีการสะสมเพิ่มมากขึ้นใน 

บ่อเลีย้ง เมือ่เกดิการย่อยสลายโดยจลิุนทรีย์ หรอื 

แบคทเีรยี โดยเฉพาะในกลุม่สารอนิทรย์ีไนโตรเจน  

จะท�าให้เกิดการสะสมของแอมโมเนยี ซึง่สามารถ 

เปลีย่นรปูเป็นไนไตรท์ และไนเตรทได้ โดยไนเตรท 

เป็นสารที่มีความเป็นพิษต่อกุ้งต�่ามาก แต่แอม- 

โมเนีย และไนไตรท์ เป็นสารที่มีความเป็นพิษ 

ต่อกุ้งสูง รวมท้ังเป็นสารอาหารที่ดีส�าหรับเชื้อ 
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แบคทีเรีย และแพลงก์ตอน เมื่อมีการสะสมของ 

แอมโมเนีย และไนไตรท์ ในบ่อเล้ียงในปริมาณ 

ที่เกินระดับความปลอดภัย ย่อมส่งผลกระทบต่อ 

การเลีย้งกุง้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เพราะสารอนิทรย์ี 

ไนโตรเจน เป็นแหล่งของสารอินทรีย์ท่ีมีปริมาณ 

มากที่สุดในการเลี้ยงกุ้ง และสารอินทรีย์เหล่านี้ 

เป็นแหล่งอาหารทีส่�าคญัของเช้ือโรค และแพลงก์- 

ตอนพชืต่อเนือ่งไปถงึแพลงก์ตอนสตัว์ การบรหิาร 

จัดการสารอินทรีย์ ตะกอน และสารแขวนลอย 

แบบไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

ภายนอกฟาร์มได้ด้วย เพราะจะท�าให้เกดิการสะสม 

ของสารอินทรีย์ และตะกอนในธรรมชาติสูงขึ้น  

เกิดการบลูมของแพลงก์ตอน และเชื้อแบคทีเรีย 

จ�านวนมากในสิ่งแวดล้อม เป็นที่หลบซ่อนของ 

พาหะ และตวัน�าโรคท่ีส�าคญัๆ และเป็นทีห่ลบซ่อน  

และเกาะยดึของสปอร์ของเช้ือโรคต่างๆ ท�าให้การ 

เลี้ยงกุ้งที่ต้องพึ่งพาแหล่งน�้า และสิ่งแวดล้อมที่ 

เสือ่มโทรมร่วมกนั ประสบปัญหาการเลีย้งเพิม่มาก 

ขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความหนาแน่น 

ของฟาร์มเลี้ยงกุ้งสูง ในช่วงที่สภาพอากาศ และ 

สิ่งแวดล้อมเอื้ออ�านวยต่อการเจริญเติบโตของ 

เชื้อโรค จะยิ่งพบว่าปัญหามีความรุนแรงเพิ่มมาก 

ขึ้น หากคนเล้ียงกุ้งในสิ่งแวดล้อมเดียวกันนั้นๆ  

ไม่ปรับตัวท�าความเข้าใจในเรื่องสมดุลน�้า - โรค -  

กุ้ง - สิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน  

และพยายามหาแนวทางร่วมกันในการช่วยลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกัน การเลี้ยงกุ้ง 

ให้ประสบความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดย่อม 

ท�าได้ยากขึ้น

ผลกระทบของสารอินทรีย์
และเชื้อโรคต่อกุ้งในบ่อเลี้ยง
น�า้ในบ่อ และส่ิงแวดล้อม

เมื่อมีสารอินทรีย์สะสมอยู่ในบ่อเลี้ยง ใน 

ปริมาณมาก จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในบ่อ 

เลี้ยงกุ้ง และสิ่งแวดล้อมของการเลี้ยงกุ้งได้ดังนี้

1. เกิดการบลูมและดรอปของแพลงก์ตอน 

อย่างรวดเรว็ (Over Bloom and Crash of Plank - 

ton) การเลี้ยงกุ้งอย่างหนาแน่นจนเกินไป ท�าให ้

ปริมาณอาหารที่ให้กุ ้งกินต้องเพ่ิมมากขึ้นตาม 

ไปด้วย หรือการให้อาหารที่ไม่สอดคล้องกับความ 

ต้องการของกุ้งในบ่อ อาหารที่เหลือ และขี้กุ้งที ่

ขบัถ่ายออกมา จะท�าให้มกีารสะสมของสารอนิทรย์ี 

รูปที ่1 สภาพพื้นบ่อที่หมักหมมใต้พีอีที่เปียกชื้น ไม่แห้ง หรอืตากบ่อไม่ได้ ที่เป็นแหล่งสะสม 
 ของเชื้อโรค และพาหะไวรัสตัวแดงดวงขาว และเชื้ออีเอชพีอย่างดี ท�าให้กุ้งเกิดปัญหา 
 ภายหลังลงเลี้ยงในบ่อที่เสื่อมโทรม

อีเอชพี ปรมิาณสูงในตะกอนเลน EHP Spore = 1000 - 10000 copies/µl*
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ในปริมาณมาก เมื่อเกิดการย่อยสลายจะท�าให้มี 

การสะสมของธาตุอาหารในปริมาณท่ีมากด้วย  

ซึ่งเป็นตัวเร่งการเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น  

(Eutrophication) ส่งผลให้แพลงก์ตอนพืชต่อเนือ่ง 

ไปถึงแพลงก์ตอนสัตว์ และเช้ือแบคทีเรีย มีการ 

เจรญิเตบิโตอย่างรวดเร็ว หากปริมาณแพลงก์ตอน 

หนาแน่นมากจนเกินไป จะท�าให้น�้าในบ่อเลี้ยงมี 

สเีข้ม พเีอชสงู น�า้หนดืเร็ว มค่ีาความโปร่งแสงต�า่  

และเมื่อมีปัจจัยที่ควบคุมการสังเคราะห์แสง เช่น  

ความเข้มแสงที่ลดลง ก็จะท�าให้เกิดการตายของ 

แพลงก์ตอนพร้อมๆ กันจ�านวนมาก สารอินทรีย ์

จากแพลงก์ตอนท่ีตายปริมาณมาก ยิ่งจะส่งผล 

ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้น โดย 

เฉพาะเชื้อแบคทีเรียแกรมลบวิบริโอท่ีพบมาก 

ในน�้าเค็ม และในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง ท�าให้เกิด 

ปัญหาการป่วยตายของกุง้ได้ นอกจากนี ้ออกซเิจน 

จะถูกใช้โดยจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายซากแพลงก์ - 

ตอนเหล่านี้ ท�าให้ปริมาณออกซิเจนลดลงอย่าง 

รวดเร็ว จนกระทัง่เกดิสภาวะขาดแคลนออกซิเจน  

ส่งผลให้กุ ้งเครียด อ่อนแอ มีความไวต่อการ 

ติดเชื้อต่างๆ ได้มากขึ้น และท�าให้มีการตายของ 

กุง้ได้ นอกจากนี ้หากมกีารถ่ายน�า้ หรอืดดูตะกอน 

ของเสีย และซากแพลงก์ตอนตายเหล่าน้ีออกสู ่

ภายนอกในปรมิาณมาก โดยไม่มมีาตรการจดัเกบ็ 

หรือบ�าบดัทีด่ ีกจ็ะท�าให้ปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชัน่ 

เหล่านี้ ไปเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมภายนอกฟาร์ม 

ได้ด้วย และหากมีการใช้น�้าร่วมกันโดยไม่มีความ 

เข้าใจเรือ่งสมดลุ น�า้ - โรค - กุง้ - สิง่แวดล้อม ปัญหา 

ก็จะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น

2. พเีอช และค่าการละลายของออกซเิจน 

ในน�้าในรอบวันแกว่งมาก (pH and Dissolved  

Oxygen Fluctuation) ปรมิาณสารอินทรย์ีทีส่ะสม 

อยู่ในบ่อเลี้ยง จะถูกย่อยสลาย และเปลี่ยนแปลง 

เป็นธาตุอาหาร ท�าให้อัตราการเจริญเติบโตของ 

แพลงก์ตอนพืชเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนกระท่ัง 

สูงเกินกว่าระดับท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลกระทบ 

ท�าให้ค่าพีเอช และออกซิเจนในรอบวันมีความ 

แตกต่างกันมาก โดยในช่วงกลางคืน จนกระทั่ง 

ถึงเช้า น�้าในบ่อเลี้ยงจะมีพีเอชลดลงมาก ส่วน 

ปริมาณออกซิเจนก็จะลดต�่าลงด้วย และอาจไม่ 

รูปที่ 2 น�้าที่ผ่านการเลี้ยงกุ้ง มีการคงค้างของสารอินทรยี์สูงขึ้นเร ื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
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เพยีงพอต่อกุง้ได้ หรอือาจเกิดสภาวะไร้ออกซิเจน 

ทีจุ่ดอบัออกซเิจนในเวลากลางคืนในบางจดุ ส่วนใน 

เวลากลางวนั น�า้จะมค่ีาออกซิเจนสูงเกนิจดุอ่ิมตวั  

และมีค่าพีเอชสูง ซึ่งการแกว่งของค่าพีเอช และ 

ปริมาณออกซิเจนละลายน�้าท่ีค่อนข้างมาก ย่อม 

ส่งผลกระทบต่อกุ้งโดยตรง ท�าให้กุ้งเครียด ไม่ 

เจริญเติบโต ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย นอกจากนี้  

พเีอชของน�า้ทีส่งูขึน้ ยงัส่งผลกระทบท�าให้สารพษิ 

บางตวั เช่น แอมโมเนีย มคีวามเป็นพษิเพิม่มากขึน้ 

ท�าให้เป็นอันตรายต่อกุ้งได้ และพีเอชของน�้าที่สูง 

ขึน้ ยงัส่งผลกระทบต่อการตกตะกอนของแร่ธาตทุี ่

ส�าคัญบางกลุม่ เช่น แคลเซยีม และหากมสีดัส่วน 

แคลเซียมต่อแมกนีเซียมไม่ดีเพียงพอตามความ 

เค็มของน�้า ปัญหาก็จะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น

3. เกดิสารทีเ่ป็นพษิต่อกุง้เพิม่มากขึน้ เมือ่ 

มีการสะสมของสารอินทรีย์อยู่ในบ่อปริมาณมาก 

และมีการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ซ่ึงจะต้องใช ้

ออกซเิจนในกระบวนการดังกล่าวมากขึน้ตามด้วย 

นอกจากจะท�าให้ปริมาณออกซิเจนในบ่ออาจจะม ี

ไม่เพียงพอแล้ว ยังส่งผลท�าให้เกิดสารพิษที่เป็น 

อนัตรายต่อกุง้ทีเ่กดิจากการย่อยสลายสารอนิทรย์ี 

เหล่านี้ เช่น แอมโมเนีย ไนไตรท์ และก๊าซ 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้น เพิ่มมากขึ้นตามด้วย  

ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีรายงานว่า สามารถ 

โน้มน�าให้กุง้เกดิกลุม่อาการขีข้าวได้ด้วย หากการ 

จัดการสภาพไร้ออกซิเจน และสารพิษในน�้าท�าได ้

ไม่ดีเพียงพอ

4. ในระบบนเิวศของบ่อเลีย้งกุง้ แพลงก์ - 

ตอนพืช และเชื้อแบคทีเรีย มีสัมพันธ์กันอย่าง 

ใกล้ชิด เพราะใช้สารอาหารทีล่ะลายในน�า้ร่วมกนั 

และเหมือนกันคือ สารอินทรีย์ไนโตรเจน และ 

สารอินทรีย์คาร์บอน หากมีปริมาณสารอินทรีย์ 

ไนโตรเจนสูง อาจจะไปเพิ่มการเจริญเติบโตทั้ง 

แพลงก์ตอนพชืต่อเนือ่งไปถงึแพลงก์ตอนสตัว์ เชือ้ 

แบคทเีรีย หรอืเชือ้อีเอชพใีห้เจรญิเตบิโตได้มากขึน้ 

การควบคุมปริมาณสารอินทรีย์ไนโตรเจน และ 

สารอินทรีย์คาร์บอน ให้อยู่ในระดับเหมาะสม จะ 

สามารถช่วยควบคมุปริมาณแพลงก์ตอน ปรมิาณ 

เชื้อแบคทีเรีย และเชื้ออีเอชพีในบ่อเล้ียงกุ้งได ้

ทั้งในบ่อของตัวเอง ในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

ในบ่อเล้ียงกุ้งจะมีเชื้อแบคทีเรียหลากหลายชนิด 

เป็นองค์ประกอบ ซ่ึงบางชนดิสามารถเจริญเตบิโต 

บนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ แต่บางชนิดก็ไม่สามารถ 

เจริญเติบโตบนอาหารเล้ียงเชื้อ โดยแบคทีเรีย 

ชนิดที่เจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเชื้อได้นั้น ส่วน 

ใหญ่จะพบว่าเป็นแบคทีเรยีในกลุม่วบิรโิอ ซึง่พบได้ 

ทั้งในน�้าเลี้ยง พื้นบ่อ รวมทั้งในตัวกุ้ง โดยเฉพาะ 

ในระบบทางเดนิอาหารของกุ้ง เช่น กระเพาะ ล�าไส้ 

และตบั ในกรณทีีส่ภาพแวดล้อมในบ่อเปลีย่นแปลง 

ไปในทางที่เอื้อให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ 

ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความเค็ม หรือสาร 

อาหารจากสารอนิทรีย์ในบ่อทีเ่พิม่สงูขึน้ กส็ามารถ 

พบเช้ือแบคทีเรียในปรมิาณท่ีมากกว่าปกตไิด้ โดย 

เฉพาะในช่วงท้ายของการเลี้ยงซึ่งมีสารอินทรีย์ 

ในน�า้ในปรมิาณสงูมาก และหากไม่สามารถบรหิาร 

จัดการได้ดีเพียงพอ เช่น มีการถ่ายน�้า หรือดูด 

เลนตะกอนทีม่สีารอินทรีย์ และเชือ้แบคทเีรยี หรอื 

เชื้ออีเอชพี ออกสู่ภายนอกในปริมาณมาก โดย 

ไม่มมีาตรการจดัเกบ็ หรอืบ�าบดัท่ีด ีกจ็ะท�าให้เช้ือ 

แบคทีเรีย หรือเช้ืออีเอชพี เหล่านี้ แพร่กระจาย 

สะสม และเพิ่มปริมาณในสิ่งแวดล้อมได้ ท�าให ้

เกิดอันตรายกับฟาร์มข้างเคียงที่ใช้น�้าร่วมกันได้ 

ส�าหรับในตัวกุ้งน้ัน สามารถพบเช้ือวิบริโอใน 

ปริมาณที่สูงขึ้นได้ในกรณีที่กุ้งเครียด อ่อนแอ ซึ่ง 

มกัจะท�าให้เกิดโรคตดิเชือ้วบิรโิอ (Vibriosis) เช่น 
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โรคเรอืงแสง หรอืโรคอเีอม็เอสตามมาได้ เชือ้วิบรโิอ 

จะเป็นเชื้อฉวยโอกาส (Opportunistic Bacteria)  

โดยในสภาวะที่กุ้งแข็งแรง เช้ือวิบริโอท่ีมีอยู่ตาม 

ปกตใินบ่อมกัจะไม่ก่อให้เกดิการตดิเชือ้ แต่เมือ่ใด 

ที่กุ้งเครียด อ่อนแอ หรือมีการติดเชื้ออย่างอื่น  

เชือ้วบิริโอกจ็ะเข้าซ�า้เตมิ (Secondary Infection)  

ท�าให้เกิดการติดเชื้อและเกิดโรคข้ึน แต่ในกรณี 

ของเช้ือวิบริโอพาราฮีโมไลติคัส ที่ท�าให้เกิดโรค 

อเีอม็เอส หรือเชือ้วิบรโิอ ฮาวอีาย ทีท่�าให้เกดิโรค 

เรืองแสงนั้น เนื่องจากเชื้อมีความรุนแรงกว่าปกติ  

จงึท�าให้เกดิการตดิเช้ือโดยทีกุ่ง้อาจไม่ต้องอ่อนแอ  

แต่ถ้ากุ้งอ่อนแอ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่

เหมาะ กจ็ะท�าให้การเกดิโรคเรว็ และรนุแรงขึน้ จะ 

เหน็ได้ว่าการควบคุมสารอินทรีย์ท้ังไนโตรเจน สาร 

อินทรีย์คาร์บอน และสารอินทรีย์ที่ละลายน�้าตัว 

อืน่ๆ ในบ่อ และในธรรมชาตสิิง่แวดล้อม สามารถ 

ช่วยควบคุมปริมาณเช้ือแบคทีเรียก่อโรควิบริโอ 

และเช้ืออเีอชพ ีให้ลดลงได้ และจะท�าให้เราสามารถ 

ควบคุมปัญหาการเลีย้งกุง้ให้ลดน้อยลง หากเข้าใจ 

สมดลุ น�า้ - โรค - กุง้ - สิง่แวดล้อม และไม่กระท�าการ 

ใดๆ ที่จะท�าให้สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบเหล่านี ้

การเลี้ยงกุ้งก็จะมีโอกาสประสบความส�าเร็จมาก 

ขึ้น

ระบบน�า้หมุนเวียน...
ทางออกที่ยั่งยืน
ส�าหรับการเลี้ยงกุ้งในยุค 2020

เมื่อแหล่งน�้าภายนอกเกิดความเสื่อมโทรม 

มาก การใช้น�า้จากภายนอกท่ีมคีวามเสีย่งมาเล้ียง 

กุง้อาจสร้างผลเสยี และความเสยีหายมากกว่าผลดี 

ดังนั้นแนวคิดเรื่องระบบน�้าหมุนเวียนจึงถูกน�ามา 

ใช้เพื่อลดผลกระทบของความเสียหายจากการ 

เลี้ยงกุ้งดังกล่าว

ระบบน�้าหมุนเวียน คือ ระบบการเลี้ยงกุ้ง 

ที่พยายามไม่พึ่งพาน�้าจากภายนอกฟาร์มตลอด 

เวลา ไม่น�าน�้าท่ีมีความเสี่ยงเข้ามาภายในฟาร์ม 

ในทุกๆ รอบของการเลี้ยง ไม่ปล่อยของเสีย หรือ 

น�้าที่จบการเลี้ยงกุ้งออกไปสู่สิ่งแวดล้อม แต่จะน�า 

น�้าที่ผ่านการเลี้ยงแล้ว มาผ่านระบบการบ�าบัดน�้า 

อย่างดี แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้อย่างต่อเนื่อง 

ภายในฟาร์ม ซึง่การเลีย้งสตัว์น�า้ในระบบหมนุเวยีน 

มีมานานแล้ว เช่น ระบบการเล้ียงปลาในตู้ปลา  

หรือแท็งก์อควาเรียม หรือการเลี้ยงกุ้งในระบบ 

หมนุเวยีนน�า้ในโรงเรอืนปิด ซ่ึงเป็นระบบการเล้ียง 

ที่มีขนาดเล็ก การหมุนเวียนน�้าเพื่อจัดการบ�าบัด 

น�า้ทีผ่่านการเลีย้งมาแล้วท�าได้ง่าย เพราะระบบน�า้ 

รูปที่ 3 ความหนาแน่นของฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่ใช้น�้า และทิ้งน�้าร่วมกันในหลายพื้นที่ทั่วโลก พบว่า 
 ความสมัพนัธข์องความหนาแนน่ฟาร์มเลีย้งกุ้ง มผีลโดยตรงกับสภาพปัญหาการเลีย้ง  
 ทั้งเร ื่องโรค คุณภาพของแหล่งน�้า การสะสมเชื้อ และความเสียหายจากการเลี้ยง
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มีขนาดเล็ก ปริมาณน�้า และของเสียมีไม่มาก  

โดยปกติระบบการเลี้ยงแบบนี้ใช้เคร่ืองมือในการ 

บ�าบัด และปรับปรุงน�้า มีหลักการ และขั้นตอน 

ต่างๆ คร่าวๆ ดังนี้

1. บ่อเลี้ยง หรือแท็งก์ส�าหรับเลี้ยงสัตว์น�้า  

เช่น กุ้ง หรือปลา (Aquaculture Tank)

2. การกรองทางกายภาพเพื่อแยกของเสีย 

ทีเ่ป็นของแขง็ออกจากของเสยีเป็นน�า้ (Mechani - 

cal Filter)

3. การกรอง การตกตะกอน และการพกัน�า้ 

เพื่อบ�าบัดน�้าให้สะอาดข้ึน (Sedimentation &  

Filtration and Retention)

4. การแยกของเสียที่เป็นของแข็งที่มีสาร 

อินทรีย์เชื้อโรค หรือสารพิษจ�านวนมากออกไป 

จัดการ (Waste and Solids Management)

5. การน�าน�้าท่ีแยกของเสียที่เป็นของแข็ง 

ออกไป แล้วเข้าสู่ระบบการกรองทางชีวภาพเพื่อ 

ย่อยสลายของเสยีไนโตรเจนทีล่ะลายในน�า้ โดยใช้ 

กระบวนการบ�าบัดไนตริฟิเคช่ันแบคทีเรีย (Bio - 

logical and Microbial Filtration)

6. การเพิม่ออกซิเจนในน�า้ และการฆ่าเช้ือ 

โรค (Oxygenation and Disinfection)

7. การหมุนเวียนน�้ากลับเข้าสู ่ระบบการ 

เลี้ยง (Recycle or Recirculating Aquaculture  

System, RAS)

จะเห็นได้ว่า ระบบหมุนเวียนน�้าท่ีมีขนาด 

เล็ก จะใช้แค่หลักการการจับตะกอน การกรอง 

ตามธรรมชาติ หรือการกรองด้วยเครื่องกรองทาง 

กายภาพ (mechanical Filtration) เช่น การกรอง 

ทราย การกรองด้วยระบบผ้ากรอง การก�าจดัโปรตนี 

คงค้าง (Protein Skimmer) หรือผ่านการบ�าบัด 

ด้วยการกรองทางชีวภาพ (Bio - Filter Nitrifica - 

tion Bacteria) ซึ่งเป็นการย่อยสลายของเสียและ 

สารอินทรีย์ไนโตรเจนท่ีละลายในน�้า โดยการใช้ 

จลิุนทรย์ีไนตรฟิิเคช่ันแบคทีเรยี นอกจากนี ้ระบบ 

การหมนุเวยีนน�า้ท่ีมขีนาดเล็ก ยงัสามารถควบคมุ 

การให้ออกซเิจนจ�านวนมากๆ และการฆ่าเชือ้โรค 

ในน�้าด้วยโอโซน หรือยูวี หรือสารฆ่าเชื้ออื่นๆ ที ่

มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ 

ปริมาณน�้าไม่ได้มีมากจนเกินไป เพียงเท่านี้ก็ 

สามารถได้น�้าท่ีสะอาดเพียงพอในการหมุนเวียน

รูปที่ 4 ระบบน�้าหมุนเวยีนกลับ 100% -โครงการเลี้ยงกุ้งตามพระราชด�าร ิ อ.บางแตน  
 จ.ฉะเชิงเทรา
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กลับมาเลี้ยงได้อีก แต่การเลี้ยงกุ ้งในระบบน�้า 

หมุนเวียนในบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นมาก 

กว่าการเลี้ยงกุ้งในแท็งก์ เนื่องจากมีปริมาณกุ้ง 

ในบ่อมากมีการให้อาหารกุ้งจ�านวนมาก รวมทั้งม ี

ปรมิาณของเสยีเกดิขึน้ในบ่อจ�านวนมาก และอาจ 

มปีริมาณเชือ้ก่อโรคเพิม่มากขึน้ ทัง้นีข้ึน้กบัความ 

หนาแน่นในการเลี้ยงกุ้งด้วย ดังนั้น ก่อนที่จะน�า 

ระบบน�้าหมุนเวียนมาใช้ในการเล้ียงกุ้ง ต้องท�า 

ความเข้าใจความหมาย เป้าหมาย จดุประสงค์ และ 

วิธีการ รวมทั้งหลักการที่ถูกต้องของการท�าระบบ 

น�้าหมุนเวียนนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อนที่จะ 

ตัดสินใจท�า

การเลี้ยงระบบน�้าหมุนเวียน (Recycle 

Aquaculture Systems: RAS) สามารถช่วยลด 

โอกาสการเกิดโรคจากเช้ือโรคท่ีมาจากแหล่งน�้า  

ช่วยป้องกันและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอก  

หรือแหล่งน�้าสาธารณะที่ปนเปื้อน เต็มไปด้วย 

เชื้อโรคต่างๆ ที่ปล่อยออกมาจากฟาร์มเลี้ยงกุ้ง 

ได้ดีมาก นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสี่ยงในการ 

เล้ียง ลดต้นทนุการบริหารจดัการน�า้ ท้ังเร่ืองต้นทนุ 

การใช้จลุนิทรย์ี เกลอืแร่ และสารฆ่าเช้ือโรคในน�า้  

เพราะน�้าจะถูกน�ามาใช้ซ�้าโดยผ่านระบบท่ีมีการ 

จัดเก็บ ตกตะกอน หรือผ่านระบบบ�าบัดที่ด ี

เพียงพอเหมาะสม ซึ่งน�้าหลังผ่านการบ�าบัด 

สามารถทิง้น�า้ออกไป หากน�า้ท้ิงนัน้ผ่านมาตรฐาน 

ของทางหน่วยงานราชการ หรือสามารถเลือก 

ที่จะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ และเป็นการช่วย 

รกัษาสิง่แวดล้อมได้อีกด้วย เพราะการเลีย้งระบบ 

น�้าหมุนเวียน จะไม่ซ�้าเติมแหล่งน�้าด้วยการเพิ่ม 

เชื้อโรค ของเสีย และสารอินทรีย์จ�านวนมากลง 

ไปในแหล่งน�้า รวมท้ังไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับ 

ฟาร์มตวัเองโดยการน�าน�า้ทีอ่าจมเีชือ้โรค และสาร 

อินทรีย์จ�านวนมากเข้ามาภายในฟาร์ม ซึ่งอาจจะ 

ท�าให้ประสบปัญหากับการเลี้ยงได้

ก่อนที่เกษตรกรจะท�าการเลี้ยงกุ้งในระบบ 

น�า้หมนุเวยีน เกษตรกรต้องเข้าใจก่อนว่า ของเสยี 

สารอินทรีย์ และเชื้อโรค รวมทั้งสปอร์ของเชื้อ 

ส่วนใหญ่ มักพบในปริมาณสูงในของเสียที่อยู ่

ในรูปของแข็ง (Solid Wastes) มากกว่าของเสีย 

ทีอ่ยูใ่นรปูน�า้ หรอืเป็นของเหลว (Watery Waste  

or Effluent) หลายเท่าตัว

การเลี้ยงกุ ้งในระบบน�้าหมุนเวียนให้ม ี

ประสิทธิภาพนั้น เราจ�าเป็นต้องพยายามแยกของ 

เสียท่ีเป็นของแข็ง และของเสียท่ีเป็นของเหลว 

ออกจากกันเสียก่อน เพื่อท�าให้ง่ายต่อการจัดการ 

ของเสยีเหล่านัน้ และช่วยท�าให้การบรหิารจดัการ 

ระบบน�้าหมุนเวียนท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 

ยิง่ข้ึน ซึง่การบ�าบดัของเสยีท้ัง 2 รปูแบบ มวีธิกีาร 

จัดการที่แตกต่างกัน

การน�าน�า้ทีห่มนุเวยีนกลบัมาใช้ในการเลีย้ง 

กุ้งใหม่ จ�าเป็นต้องมีการวางแผน และออกแบบ 

ผังฟาร์มให้เหมาะสม เช่น ต้องออกแบบให้มีบ่อ 

พักน�้า (Reservoir) บ่อตกตะกอน (Settling and  

Clarifying Pond) เพือ่ท�าการพกัน�า้ให้นานเพยีงพอ 

บ่อทรตีน�า้ และฆ่าเชือ้ (Disinfection or Treatment 

Pond) บ่อเกบ็น�า้พร้อมใช้ (Ready to Use Pond)  

บ่อเลีย้ง (Culture Pond) ทีม่ขีนาดเหมาะสม และ 

สามารถเอาของเสียออกได้ดีตลอดเวลา บ่อเก็บ 

เลน (Sludge Pond) บ่อบ�าบัดน�้า (Effluent  

Treatment Plant) คลองหมนุเวยีนน�า้ (Recycled  

Canal) เป็นต้น เหล่านี้จึงจะสามารถท�าให้น�้าท่ี 

หมุนเวียนกลับมาใช้มีประสิทธิภาพดี



43

M
Market Leader

	 ธุรกิจอาหารสัตว์	ปีที่	37	เล่มที่	191	มีนาคม	-	เมษายน	2563

ของเสียที่เป็นของแข็ง (Solid Wastes)  

เลนกลางบ่อที่ดูดออกมาทุกวัน ซากกุ้งตาย หรือ 

คราบเปลือกกุ้งที่ลอกคราบออกมาทุกวัน ต้อง 

แยกดูดด้วยปั๊มอีกตัวหนึ่ง แล้วแยกของเสียเหล่า 

นั้นไปเก็บในบ่อเก็บเลนโดยเฉพาะ ส่วนน�้าที่ผ่าน 

การเลีย้ง หรอืน�า้ทีถ่่ายออกจากบ่อกุง้ระหว่างการ 

เล้ียงทั้งหมด ต้องน�ามาผ่านระบบการบ�าบัด 

การตกตะกอน เพื่อแยกของเสียท่ีเป็นของแข็ง 

แขวนลอย (Solid Suspension) และน�้าออกจาก 

กันอีกครั้งหนึ่ง หรือผ่านกระบวนการบ�าบัดตาม 

ขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้น�้ามีความสะอาดมาก 

ยิ่งขึ้นก่อนทิ้งน�้านั้นออกไปสู่แหล่งน�้าธรรมชาต ิ

เมื่อผ่านมาตรฐานน�้าท้ิงท่ีรับรองจากหน่วยงาน 

ราชการ หรอือาจพจิารณาน�าไปบ�าบัดเพือ่น�ากลับ 

มาใช้ใหม่ต่อไป

ระบบการบ�าบดัน�า้ (Effluent Treatment 

Plant: ETP) หรือคลองรีไซเคิล หรือคลองบ�าบัด 

น�้า เป็นส่วนที่มีความส�าคัญมากภายในฟาร์ม 

เลี้ยงกุ้ง ซึ่งฟาร์มควรให้ความส�าคัญกับระบบการ 

บ�าบัดน�า้นี ้โดยน�า้ท่ีถ่ายออกแต่ละวนัจากบ่อเลีย้ง 

กุ้ง หรือน�้าหลังจบการเลี้ยงกุ้ง ควรจะต้องมาผ่าน 

ระบบการพกัน�า้ และการบ�าบดัน�า้ก่อนเสมอ เพือ่ 

ลดปริมาณของเสีย เชื้อโรค และสปอร์ของเชื้อ 

อีเอชพี ซึ่งสามารถควบคุมและจัดการให้ลดลง 

ก่อน หรือให้ตกตะกอน และจัดเกบ็ไว้ภายในฟาร์ม 

ของเราเอง และรอการล้างท�าความสะอาดโดย 

ไม่ท้ิงน�า้นัน้ออกไปภายนอกทันที ซ่ึงอาจก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกได้

โดยทั่วๆ ไป ระบบการบ�าบัดน�้า ประกอบ 

ไปด้วยขั้นตอนท่ีส�าคัญๆ คือ การแยกตะกอน 

ของเสียที่เป็นของแข็งขนาดใหญ่ออกจากของเสีย 

ท่ีเป็นของเหลวก่อน (Separate Solid Waste)  

เพื่อลดปริมาณของเสียในน�้าให้มากท่ีสุด ก่อน 

มาผ่านระบบการบ�าบดัน�า้ หลังจากนัน้จงึมกีารเตมิ 

ของเสยีทีเ่ป็นน�า้เข้าสูร่ะบบบ�าบดั (Filling In) การ 

พักให้ตะกอนฝุ่นขนาดเล็กๆ เกิดการตกตะกอน  

(Settling) และสารอินทรีย์ในน�้าเกิดการบ�าบัด  

ซ่ึงหากมจี�านวนบ่อพกัท่ีมาก และมเีวลาในการพัก 

น�า้ท่ียาวนานเพยีงพอ การบ�าบัดน�า้ตามธรรมชาติ 

ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพสูง การจัดการกับของเสีย 

รูปที่ 5 บ่อบ�าบัดน�้าก่อนท้ิง/คลองบ�าบัดน�้า/คลองรไีซเคิล ที่จ�าเป็นต้องมีในการท�าระบบน�้า 
 หมุนเวยีน
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ที่ละลายอยู่ในน�้า (Reacting) ซ่ึงอาจมีท้ังสาร 

อินทรีย์ไนโตรเจน คาร์บอน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์  

และอื่นๆ เป็นต้น การจัดการของเสียท่ีละลาย 

อยู ่ในน�้า อาจประกอบด้วยการจัดการแบบม ี

ออกซิเจน (Aerobic Reaction) และแบบไม่มี 

ออกซิเจน (Anaerobic Reaction) โดยเพิ่มการ 

บ�าบัดด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (Beneficial 

Microorganisms) หรือการปล่อยให้น�้าเกิดการ 

บ�าบัดตัว หรือบ�าบัดสารอินทรีย์ไนโตรเจน ด้วย 

จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน�้าเองตามธรรมชาติ (Self - 

Nitrification Process) หากมีระบบพักน�้าที่ใหญ่  

และมีระยะเวลาในการพักน�้าที่ยาวนานเพียงพอ  

การรินเอาเฉพาะน�า้ใสส่วนบนไปใช้ (Decanting)  

เพราะน�้าที่อยู่ส่วนบนจากการปล่อยให้เกิดการ 

ตกตะกอนไปแล้ว มักมีความปลอดภัย และมักม ี

องค์ประกอบของสารอินทรีย์ แก๊สพษิ แอมโมเนยี  

ไนไตรท์ เชื้อโรค ท้ังเช้ือแบคทีเรีย และสปอร ์

ของเชื้อโรคอีเอชพี น้อยกว่าตะกอนที่ตกนอนก้น 

อยู่ที่ก้นบ่อ การพักน�้าไว้ให้อยู่นิ่งๆ เฉยๆ (Idle  

or Aging the water) ก็เป็นการช่วยบ�าบัดที่ด ี

อีกทางหนึ่ง

จากทีก่ล่าวมาข้างต้น หากมรีะบบบ�าบดัน�า้ 

ที่ใหญ่ และมีจ�านวนบ่อ หรือคลองรีไซเคิลที่ยาว 

เพียงพอ และมีเวลาในการปล่อยให้น�้าพักตัวยาว 

นาน ย่อมเกดิประสทิธภิาพทีด่กีว่า ท�าให้บ�าบดัได้ 

ดีกว่า แต่หากไม่มีระบบบ�าบัดน�้าที่ใหญ่ และไม่ม ี

เวลาในการปล่อยให้น�้าพักตัวยาวนานเพียงพอ ก ็

อาจจ�าเป็นต้องค�านงึถึงระบบทีม่ตีวัช่วยต่างๆ เพิม่ 

เตมิมากขึน้เข้าไปในระบบบ�าบัด เพือ่ช่วยท�าให้น�า้ 

มคีณุภาพดตีามเป้าหมายทีเ่ราต้องการ ซึง่หลงัจาก 

ผ่านระบบการบ�าบัดน�้าจนผ่านมาตรฐานน�้าทิ้ง 

ทีต้่องการแล้ว อาจเลือกทีจ่ะท้ิงน�า้นัน้ออกไป (Dis - 

charge) หรอืเลือกท่ีจะใช้น�า้นัน้หมนุเวียนกลับมา 

ใช้ใหม่ก็ได้ (RAS) ถ้าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ และม ี

บ่อจ�านวนมาก สามารถใช้การบ�าบดัทางธรรมชาต ิ

แบบปล่อยให้เกิดการตกตะกอนของสารอินทรีย์  

เชื้อโรค และสปอร์ของเชื้ออีเอชพีอย่างช้าๆ ไป 

ตามบ่อที่มีอยู่มาก และเกิดการบ�าบัดสารอินทรีย ์

ไนโตรเจนด้วยตัวเอง ซึ่งอาจต้องใช้เวลายาวนาน 

มากกว่า 2 - 4 สปัดาห์ จนกว่าการบ�าบดัเข้าสูส่ภาพ 

สมดุล หรือสามารถใช้การบ�าบัดทางธรรมชาติ 

ชนิดอื่นๆ เสริมช่วยด้วย เช่น การใช้ปลาในการ 

เกบ็กนิตะกอน (Fish Biofilter) เพราะตะกอนเป็น 

แหล่งก�าเนิดปัญหาหลายๆ อย่างที่มีมากมาย

การใช้ปลาสามารถลดปัญหาตะกอน สาร 

แขวนลอย ลดปริมาณแพลงก์ตอน และสาร 

อินทรีย์จากแพลงก์ตอนที่บลูม และดรอปได้ด ี

มาก ซึง่การบ�าบดัอาจมทีัง้การใช้ปลาทีเ่ลีย้งในบ่อ 

เดยีวกบัการเล้ียงกุ้ง หรอืการปล่อยปลาในบ่อบ�าบัด 

น�้าที่ผ่านมาจากบ่อกุ้ง ไหลมาผ่านบ่อปลาที่แยก 

จากกันก็ได้

การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายแบบเฮเทอโร - 

โทรฟิก (Heterotrophic Bacteria) เพือ่ช่วยในการ 

บ�าบดัน�า้แบบมกีารเตมิจลุนิทรีย์ลงไปในน�า้ (Bio - 

remediation or Bio - Augmentation) ก็เป็นการ 

บ�าบดัท่ีได้รบัความนยิมสงู และมกีารใช้แพร่หลาย 

และกว้างขวางมาก หรือการผ่านการบ�าบัดด้วย 

พื้นที่ท่ีมีพืชบ�าบัด หรือบึงประดิษฐ์ (Wetland)  

ที่ปลูกพืชเป็นทุ่งกว้างขนาดใหญ่ เช่น ธูปฤาษี  

สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพวงองุน่ ต้นกก หรอื 

พืชชนิดอื่นๆ ที่ทนเค็ม และสามารถดูดซับสาร 

อนิทรย์ีไนโตรเจน และสารอนิทรย์ีทีล่ะลายน�า้ และ 

ตะกอนแขวนลอยชนิดต่างๆ ก็สามารถน�ามาใช ้

ในระบบบ�าบัดน�้าได้ทั้งสิ้น ฯลฯ
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เมือ่ผ่านขัน้ตอนการบ�าบดัน�า้จนได้น�า้ท่ีสะอาดเพยีงพอตามมาตรฐานของกรมควบคมุมลพษิ หรอื 

หน่วยงานท่ีควบคุมแล้ว จงึจะสามารถปล่อยน�า้เหล่านัน้ออกสูค่ลองสาธารณะ หรอืแหล่งน�า้ธรรมชาตไิด้ 

หรอือาจจะพจิารณาน�าน�า้ท่ีผ่านการบ�าบดันีก้ลบัไปใช้หมนุเวยีนเลีย้งกุ้งในรอบต่อๆ ไป กส็ามารถท�าได้ 

โดยหากเลือกที่จะน�าน�้ามาหมุนเวียนใช้อีกภายในฟาร์ม อาจต้องพิจารณาเพิ่มขั้นตอนการเตรียมน�้า 

ใหม่อีกคร้ัง การตกตะกอนน�้าให้ใสสะอาดดียิ่งขึ้น และการปรับปรุงคุณภาพน�้า เช่น ปรับปรุงพีเอช 

เกลอืแร่ หรอืค่าคณุภาพน�า้อ่ืนๆ การทรีตน�า้ รวมทัง้การฆ่าเชือ้โรคในน�า้อย่างถกูต้อง และมปีระสทิธภิาพ 

อีกครั้ง แล้วจึงน�าไปเก็บยังบ่อน�้าพร้อมใช้ต่อไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อกุ้งของเรา

จะเห็นว่า “ระบบการเลี้ยงแบบน�้าหมุนเวียน” สามารถช่วยลดปัญหาภายในฟาร์มของตัวเอง  

และลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรการของรัฐ และกรมประมง ที่ก�าลัง 

รณรงค์เรื่องการจัดการฟาร์มแบบมีมาตรฐานต่างๆ อีกด้วย

ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องปรับระบบการเลี้ยงให้เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เพือ่ให้การเลีย้งกุง้สามารถเป็นอาชพีทีย่ั่งยืน ทัง้นีเ้กษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ต้องพิจารณาปรบัเปลีย่นระบบ 

การเลีย้งให้เหมาะสมต่อความสามารถ และศกัยภาพการผลติของตวัเอง (Carrying Capacity) โดย 

ต้องค�านงึถงึความยัง่ยนื (Sustainability) เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Friendly) ต้อง 

ผลติกุง้ทีม่คีณุภาพดี สด สะอาด ไม่มสีาร หรือยาตกค้าง มกีารตรวจสอบย้อนกลบัได้ (Traceability)  

และมีมาตรฐานการผลิตที่ผู้ซื้อต้องการ เช่น GAP ASC ฯลฯ เพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

รูปที่ 6 ตัวอย่างการออกแบบแผนผังฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ระบบน�้าหมุนเวยีน และระบบบ�าบัดน�้า 
 ก่อนทิ้ง/หมุนเวยีนกลับมาใช้ใหม่

รูปแสดงตัวอย่างการออกแบบแผนผังฟาร์มเลี้ยงกุ้งในระบบน�้าหมุนเวยีน และระบบบ�าบัดน�้า 
(Effluents Treatment Plant: ETP) กอ่นทิง้ หรอืหมนุเวยีนกลบัมาใชใ้หมใ่นระบบทีม่บีอ่บ�าบดัน�า้  
แบบเป็นคลองรไีซเคิลยาวๆ รอบๆ ฟาร์ม และมีบ่อน�้าพร้อมใช้ 2 บ่อ สามารถสลับล้างได้หากจ�าเป็น 
ต้องท�า เพื่อลดปัญหาการตกค้างของตะกอน เชื้อแบคทีเรยี ไบโอฟิล์ม เชื้ออีเอชพี พร้อมมีระบบ 
การติดตั้งเคร ื่องมือในการเตรยีมน�้าแบบทันสมัยให้ได้รวดเร็วขึ้น เช่นระบบอินไลน์สเตติค มิกเซอร์  
(Inline Static Mixer) เพื่อสามารถเตรยีมน�้า ตกตะกอนน�้า และฆ่าเชื้อโรคในน�้า และสามารถ 
หมุนเวยีนน�้ากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
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ทีม่า : วารสารข่าวกุ้ง ปีที ่32 ฉบบัที ่380 เดือนมีนาคม 2563

อุตฯ กุ้งทัว่โลก
เซ่นพิษ "โควดิ-19"?

เป็นที่ทราบกันดีว่าการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ 

โควิด-19 (COVID-19) เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2562 โดยพบการอุบัต ิ

ของโรคครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจนี (ข้อมูล ณ วนัที ่19 มนีาคม 2563 รายงานยืนยนัพบผูป่้วยติดเชือ้ 

ใน 162 ประเทศทั่วโลก จ�านวนกว่า 220,289 คน มีผู้เสียชีวิต 8,983 คน  

อย่างไรก็ตาม มีผู้ได้รับการรักษา และหายป่วยแล้วมากกว่า 85,769 คน)

ไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายในระบบเศรษฐกิจการค้าทั่วโลก ไม่เว้น 

แม้แต่อตุสาหกรรมกุง้ ในสถานการณ์เช่นนี ้จงึได้รวบรวมผลกระทบ / ความคบืหน้า 

เบือ้งต้นท่ีมีต่ออตุสาหกรรมกุง้ในหลายประเทศผูผ้ลิตกุง้ท่ีส�าคญัของโลกมาให้ทราบ  

ดังนี้

จีน
 พันธมิตรสินค้าสัตว์น�้าแปรรูป และการตลาดจีน (China’s Aquactic  

Products Processing and Marketing Alliance: CAPPMA) แจ้งว่า บริษัท 

รถบรรทกุขนส่งตามท่าเรือส�าคญัในจนีหยดุให้บริการ ส่งผลให้มสีนิค้าน�าเข้าปรมิาณ 

มหาศาลตกค้างอยู่ที่ท่าเรือหลายแห่ง อาทิ ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ท่าเรือเทียนจิน (ท่าเรือ 

ที่มีการน�าเข้ากุ้งแช่แข็งมากที่สุดกว่า 43,000 ตัน ในปี 2561) ที่ส�าคัญผู้ให้บริการ 

ห้องเย็นในพื้นที่ท่าเรือ ไม่สามารถระบายสินค้าเก่า และรับสินค้าใหม่ได้

เวียดนาม
 สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (Vietnam Association 

of Seafood Exporters and Producers: VASEP) หรอืวาเสป เปิดเผยว่า ผูส่้งออก 
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กุ้งเวียดนามต้องหยุดการส่งออกกุ้งปริมาณหลาย 

ร้อยตนัไปยงัประเทศจีน เนือ่งจากผูน้�าเข้าจนีหยดุ / 

ชะลอการน�าเข้า ส่งผลให้ผู้ส่งออกกุ้งเวียดนาม 

ต้องแบกภาระต้นทุนในการเก็บสินค้ากุ้งในห้อง 

เย็น

 ผู้ส่งออกกุ้งเวียดนามรายหนึ่ง กล่าวว่า  

“เมื่อช่วงต้นปี 2563 บริษัทรับค�าสั่งซื้อจากจีน 

กว่า 600 ตัน ซึ่งก่อนเทศกาลตรุษจีนสามารถส่ง 

ไปได้ครึ่งเดียว หลังจากนั้นส่งไปไม่ได้เลย และ 

ส่วนที่เหลือยังค้างอยู่ที่ห้องเย็น”

 ผู้ส่งออกกุ้งเวียดนามก�าลังเผชิญความ 

ท้าทาย / ความยากล�าบากในการแสวงหาค�าสัง่ซ้ือ 

ใหม่จากสหรฐัฯ และอยี ูเนือ่งจากผูบ้ริโภคมคีวาม 

กังวลต่อไวรัสโควิด-19

 ในปี 2562 เวยีดนามมมีลูค่าการส่งออก 

กุ ้งไปยังตลาดจีนประมาณ 543 ล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ (∼17,141 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3  

เมื่อเทียบกับปี 2561 แต่ในปีนี้ VASEP คาดว่า 

มูลค่าการส่งออกน่าจะลดลงเนื่องจากวิกฤต 

โควิด-19

ออสเตรเลีย
 ราคาสินค้าประมงออสเตรเลียลดลง 

อย่างมากจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 โดยหอยเชลล์  

และกุ้งล็อบสเตอร์เป็นรายการสินค้าที่ได้รับผล 

กระทบมากที่สุด เนื่องจากความต้องการในตลาด 

โลกลดลง

 ส�านักงานการเกษตรทรัพยากรเศรษฐ- 

กจิ และวทิยาศาสตร์แห่งออสเตรเลยี (Australian  

Bureau of Agricultural and Resource Eco - 

nomics and Sciences: ABARES) เปิดเผยว่า  

อุตสาหกรรมอาหารทะเลออสเตรเลียจะมีมูลค่า 

ความเสียหายประมาณ 257 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

(∼8,113 ล้านบาท)

อินเดีย
 รองประธานส�านักงานข้อมูลการลงทุน 

และจัดอันดับเครดิตอินเดีย (Investment In - 

formation and Credit Rating Agency: ICRA)  

คาดว่าการส่งออกกุง้อนิเดยีจะลดลงร้อยละ 10 - 15 

ในช่วงไตรมาสที ่2 / 2563 เนือ่งจากความต้องการ 

ของตลาดโลก และตลาดจีนที่อ่อนตัวลง อันเป็น 

ผลจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19 ทัง้นี ้จนีเป็น 

ตลาดส�าคัญของสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง - 

แปรรูปของอินเดีย และเป็นตลาดใหญ่อันดับ 2  

รองจากสหรัฐฯ

 ทั้งคาดการณ์ว่าราคากุ้งในตลาดโลก 

ช่วง 1 - 2 เดือนข้างหน้า ว่าจะต้องเผชิญกับแรง 

กดดันจากการเปล่ียนแปลงความต้องการในตลาด 

จีน “ปัจจุบันผู้ส่งออกกุ้งรายเล็กที่ท�าธุรกิจกับจีน 

เป็นส่วนใหญ่เริม่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ 

ไวรัสระบาดแล้ว”

 ประธานหน่วยงานด้านการพัฒนาส่ง 

ออกผลิตภัณฑ์ทางทะเล (Marine Products 

Export Development Authority: MPEDA) มี 

ความเห็นต่างจาก ICRA ว่าที่ผ่านมา การส่งออก 

สนิค้าสตัว์น�า้อนิเดยีไปยงัจนีได้รบัผลกระทบเพยีง 

เล็กน้อย การบริโภคกุ้งในประเทศจีนยังไม่ได้รับ 

ผลกระทบ เพราะการปิดอูฮ่ัน่เมอืงเดยีวเป็นเพยีง 

ส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของประเทศจีน ทั้งนี้ผู้แปรรูป 

และส่งออกกุง้ก�าลงัลดการพ่ึงพาจากตลาดจนี โดย 

หันมาให้ความสนใจตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และอีย ู

มากขึ้น
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 ผู้เลี้ยงกุ้งอินเดียรายหน่ึงในรัฐคุชราฏ 

กล่าวว่า “จนถึงปัจจุบัน ราคากุ้งในตลาดยังคงอยู ่

ในระดับสูงอยู่”

อินโดนีเซีย
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทาง 

ทะเลและประมงอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า จีน 

ได้ออกมาตรการห้ามน�าเข้าสินค้าสัตว์น�้ามีชีวิต 

เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของไวรัส 

โควิด-19 ซึ่งมาตรการดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อ 

อุตสาหกรรมกุ้งอินโดนีเซียในจังหวัดจัมบี บน 

เกาะสุมาตราอย่างหนัก มีมูลค่าการส่งออกลดลง 

ร้อยละ 95.7 จาก 1.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (∼50.82 

ล้านบาท) ในเดือนธันวาคม 2562 เหลือเพียง  

69,800 เหรยีญสหรฐัฯ (∼2.20 ล้านบาท) ในเดอืน 

กุมภาพันธ์ 2563

 เจ้าหน้าทีร่ายหนึง่ของห้องเยน็ในจงัหวดั

จัมบี กล่าวว่า “การส่งออกกุ้งหยุดชะงักอย่างสิ้น

เชงิ” ล่าสดุมรีายงานว่าราคากุง้ของอินโดนเีซียลด

ลงมาก

เอกวาดอร์
 ไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความเสียหาย 

อย่างหนักต่ออุตสาหกรรมกุ้งเอกวาดอร์ ปริมาณ 

ค�าส่ังซือ้สนิค้ากุง้จากจนีลดลงอย่างฉับพลนัในช่วง 

เดอืนมกราคม 2563 ส่งผลให้ราคากุง้เอกวาดอร์ 

ในช่วงสปัดาห์แรกของเดอืนกุมภาพันธ์ 2563 ลด 

ลงร้อยละ 15 - 23 ทันที เมื่อเทียบกับราคาก่อน 

เกิดวิกฤตไวรัสฯ

 ผู้ส่งออกกุ้งเอกวาดอร์รายหนึ่งกล่าวว่า  

“อุตสาหกรรมกุ้งเอกวาดอร์ไม่เคยเจ็บปวดขนาด 

นี้มาก่อน หากตลาดจีนไม่กลับสู่ภาวะปกติโดย 

เร็ว อุตฯ ของเราอาจถึงขั้นล่มสลาย เพราะราคา 

กุ้งขณะนี้อยู่ในระดับที่ต�่ามาก”

 ประธานสภาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าแห่ง 

ชาติเอกวาดอร์ นายโฮเซ่ อันโตนิโอ คัมโพซาโน่  

ยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อตลาดจีน โดยกล่าวว่า “เรา 

ต้องไม่ดูถูกความสามารถในการฟื้นตัวที่รวดเร็ว 

ของจนี ต่อไปจนีจะต้องการกุง้ทีป่ลอดภยั สะอาด  

และคุณภาพดีมากขึ้น ซึ่งนั่นจะเป็นโอกาสของ 

เอกวาดอร์”

 ท้ังนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบ - 

การส่งออกกุง้เอกวาดอร์ ธนาคารกลางเอกวาดอร์ 

ได้ออกมาตรการเครดิตระยะสั้น เพื่อเสริมสภาพ 

คล่องให้แก่ผู ้ประกอบการท่ีด�าเนินธุรกิจกับ 

ประเทศจีน หรือประเทศที่มีการระบาดของไวรัส 

โควิด-19 และประสบปัญหารับเงินล่าช้า

จีนเป็นตลาดใหญ่อันดับ 1 ของสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ ์

ของเอกวาดอร์ โดยการส่งออกกุ้งไปจีนในปี 2561 และ 2562  

อยู่ที่ 98,800 ตัน และ 348,000 ตัน ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 

252.3 (ปี 2562 เอกวาดอร์ส่งออกกุ้งร้อยละ 54.9 ไปจีน)

เปรู
 ผู ้ส่งออกอาหารทะเลเปรูได้รับความ 

เดือดร้อนเป็นอย่างมาก หลังสินค้าหลายร้อยตัน 

ไม่สามารถระบายออกจากท่าเรือไปยังลูกค้าใน 

ประเทศจีนได้ พร้อมเผยว่า สินค้าที่ส่งออกไปจีน 

บางส่วนติดอยู่ที่ท่าเรือของจีน และบางส่วนยังอยู ่

บนเรือ ไม่สามารถขนย้ายได้ เนื่องจากห้องเย็นที ่

ท่าเรือจีนเต็ม และไม่สามารถรับสินค้าใหม่ได้อีก
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FAO
 องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organi - 

zation of the United Nations: FAO) ได้ออก 

รายงาน “The Global Shrimp Outlook 2020”  

โดยส่วนหนึง่ของรายงานได้ระบวุ่า การระบาดของ 

ไวรัสโควิด-19 ในจีน การบริโภคกุ้งช่วงเทศกาล 

ตรุษจีนอยู่ในระดับต�่ากว่าปกติ เนื่องจากรัฐบาล 

จนีแนะน�าให้ประชาชนงดกจิกรรมนอกบ้าน ส่งผล 

ให้ปริมาณการขายกุ้งในภัตตาคาร และโรงแรม 

ลดลงอย่างมาก และหลายเมืองในประเทศจีน 

กลายเป็นเมืองร้าง

 ยิง่ไปกว่านัน้ FAO คาดว่าไวรสัโควดิ-19  

จะส่งผลให้ตลาดกุ้งจีนอยู่ในสภาวะซบเซาไปอีก 

หลายเดือนข้างหน้า

ที่มา : รวบรวมจากสื่อต่างประเทศ (14 ก.พ.-12 มี.ค. 63)

 1 เหรียญสหรัฐฯ = 37.65 บาท (อ้างอิงจาก ธปท. ณ  

 วันที่ 13 มี.ค. 63)

สหรัฐฯ
 ประธานาธบิดสีหรฐัฯ นายโดนลัด์ ทรมัป์ 

ประกาศห้ามพลเมือง และสนิค้าทกุชนดิจากยโุรป 

เข้ามายังสหรัฐฯ เป็นเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่ 

เที่ยงคืนวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยยกเว้น 

ชาวสหรัฐฯ ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ และ 

ชาวสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) บัลแกเรีย โคร - 

เอเชีย ไซปรัส ไอร์แลนด์ และโรมาเนีย

 ขณะที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา หรือ อ.ย. ของสหรัฐฯ (The U.S. Food  

and Drug Administration: FDA) จะระงับการ 

ตรวจสอบอาหาร ยา และอุปกรณ์การแพทย์น�า 

เข้า จนถึงเดือนเมษายน เนื่องจากมีความกังวล 

ว่าบุคลากรจะติดเชื้อโควิด-19 ที่ปนเปื้อนมากับ 

สินค้า นายสตีเว่น ฮาน กรรมาธิการ FDA กล่าว 

ในแถลงการณ์ว่า “เราตระหนักดีว่า การกระท�านี ้

อาจส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบของ FDA  

อย่างไรก็ตาม เราจะเฝ้าระวัง และติดตาม 

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะพยายามลดผล 

กระทบที่อาจเกิดขึ้น”
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 ๏ บทคัดย่อ ๏
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราชนิดอะฟลา- 

ทอกซินรวม อะฟลาทอกซิน (บี1 บี2 จี1 และ จี2) ฟูโมนิซิน (บี1 และ บี2) และซีราลีโนน 

ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดข้าวโพดเมล็ด ข้าวโพดป่น กากดีดีจีเอส และกลูเทนข้าวโพด โดยเก็บ 

ตวัอย่างวตัถุดบิอาหารสตัว์จากสถานทีเ่ก็บอาหารสตัว์น�าเข้า ศูนย์รวบรวมวตัถดุบิอาหารสตัว์ สถานที่ 

ผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการ 

ตรวจวิเคราะห์พบว่า ในวตัถดิุบอาหารสตัว์ มกีารปนเป้ือนของสารพษิจากเชือ้ราชนดิอะฟลาทอกซนิรวม 

คิดเป็นร้อยละ 45.27 และอะฟลาทอกซิน บี1 บี2 จี1 และ จี2 คิดเป็นร้อยละ 45.27 22.17 

1.15 และ 4.62 ตามล�าดบั เมือ่คดิค่าเฉลีย่ของปรมิาณอะฟลาทอกซินรวมท่ีตรวจพบในข้าวโพดเมล็ด  

ข้าวโพดป่น กากดีดีจีเอส และกลูเทนข้าวโพด คิดเป็น 45.11 23.23 2.89 และ 2.36 ppb 

ตามล�าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่าค่าเฉล่ียของปริมาณ 

อะฟลาทอกซนิรวม อะฟลาทอกซนิ บ1ี บ2ี จี1 และ จ2ี ท่ีปนเป้ือนในวตัถุดบิอาหารสตัว์ จากสถานท่ี 

เก็บอาหารสัตว์น�าเข้า ศูนย์รวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว์ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว ์

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p>0.05) ส�าหรับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการปนเปื้อนของ 

ฟูโมนิซิน บี1 และ บี2 คิดเป็นร้อยละ 100 และ 98.85 ตามล�าดับ เมื่อคิดค่าเฉลี่ยของปริมาณ 

ฟูโมนิซินที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ พบว่า ข้าวโพดป่นมีปริมาณฟูโมนิซิน บี1 สูงท่ีสุด คือ  

ทะเบียนวชิาการเลขที:่ 63(2)-0322-032

1 กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์กรมปศุสัตว ์

การเฝ้าระวังสารพิษจากเชื้อรา
ในวัตถุดิบอาหารสัตว์

(Monitoring of mycotoxins
contaminated in feedstuffs)

รกัไทย งามภักด์ิ1 วนิดา แจ้งประจักษ์1 วีระ อ้ิงสอาด1 นารถตยา ชมนารถ1
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1,072.20 ppb มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับการปนเปื้อนใน 

ข้าวโพดเมล็ด กากดีดีจีเอส และกลูเทนข้าวโพด ปริมาณ 487.80 537.10 และ 688.90 ppb 

ตามล�าดับ โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณฟูโมนิซิน บี1 และ บี2 ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว ์

สูงทีส่ดุมาจากฟาร์มเลีย้งสตัว์ เมือ่เปรยีบเทยีบกับวตัถุดบิอาหารสตัว์จากแหล่งอืน่ๆ อย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติ (p<0.05) ส�าหรับการปนเปื้อนของซีราลีโนน คิดเป็นร้อยละ 33.49 ของจ�านวนตัวอย่าง 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ท้ังหมด เมื่อคิดค่าเฉลี่ยปริมาณของซีราลีโนน พบว่าในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิด 

กลูเทนข้าวโพดมีปริมาณสูงที่สุด 146.40 ppb รองลงมาคือข้าวโพดเมล็ดปริมาณ 122.33 ppb 

ซ่ึงมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) แต่พบว่าไม่แตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ  

(p>0.05) กบักากดดีจีเีอส ปรมิาณ 111.85 ppb และข้าวโพดป่น 91.65 ppb ตามล�าดับ นอกจากนี ้

ค่าเฉลี่ยของปริมาณซีราลีโนนที่ตรวจพบในวัตถุดิบอาหารสัตว์จากด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ และ 

สถานทีเ่กบ็อาหารสตัว์น�าเข้า ปรมิาณ 138.79 และ 124.31 ppb ตามล�าดบั โดยวตัถดุบิอาหารสตัว์ 

จากศูนย์รวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตรวจพบค่าเฉลี่ยของปริมาณการปนเปื้อนซีราลีโนนน้อยที่สุด  

ปริมาณ 45.87 ppb ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้  

พบว่า บางตวัอย่างตรวจพบการปนเป้ือนของสารพษิจากเชือ้ราในระดบัทีเ่กินมาตรฐานตามพระราช- 

บัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้แก่ อะฟลาทอกซินรวม หรือเกินมาตรฐาน 

ของสหภาพยุโรป ได้แก่ ฟูโมนิซิน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราใน 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ยังคงมีอยู่ ดังนั้น แผนการตรวจติดตามและเฝ้าระวังสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบ 

อาหารสตัว์ต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่น�าข้อมลูมาวางแผนการควบคมุ ป้องกนัสารพษิจากเชือ้รา 

ทีป่นเป้ือนในวตัถดุบิอาหารสตัว์ ตลอดจนก�าหนดค่ามาตรฐานทีเ่หมาะสม ซึง่จะส่งผลให้อาหารสตัว์ 

มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสัตว์ตลอดจนผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์

ค�าส�าคัญ : อะฟลาทอกซิน ฟูโมนิซิน ซีราลีโนน วัตถุดิบอาหารสัตว์ การปนเปื้อน
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๏ Abstract ๏
The objective of this study was analyzed for 3 types of mycotoxins contaminations  

including Total Aflatoxin, Aflatoxin (type B1, B2, G1, and G2), Fumonisin (type B1 and B2)  

and Zearalenone from 443 samples of corn, corn meal, DDGSs and corn gluten from raw  

material imported warehouses, raw materials collection centers, feed mills, farms, DLD feed  

checkpoints and send the samples to analyze in the laboratory. Results showed that total  

aflatoxin contaminations in the raw material are 45.27%. There were aflatoxin type B1,  

B2, G1, and G2 were 45.27% 22.17% 1.15% and 4.62%, respectively. The mean level of  

aflatoxin in corn, corn meal, DDGSs and corn gluten were 45.11, 23.23, 2.89, and 2.36 ppb, 

respectively. There were not statistically different (p>0.05). When compare aflatoxins  

contamination among raw material imported warehouse, raw materials collection centers,  

feed mills, and farms there were not statistically different (p>0.05). Moreover, fumonisin  

B1 and fumonisin B2 contaminations were 100% and 98.85%, respectively. The result  

shows that the mean level of fumonisin contamination was high in corn meal (1072.20  

ppb) and there is a statistically significant difference comparing among corn (487.80  

ppb), DDGSs (537.10 ppb) and corn gluten (688.90 ppb). The mean level of fumonisin  

B1 and fumonisin B2 contamination in the farm is the highest level when compared to  

the raw material imported warehouses, raw materials collection centers, feed mills, and  

DLD feed checkpoints (p<0.05). Zearalenone contaminations were 33.49% of the whole  

sample that corn gluten is the raw material that showed a high level of contamination  

(146.40 ppb) that significant differences from corn (122.33 ppb) (p<0.05), but not  

significantly different from DDGSs and corn meal were 111.85, 91.65 ppb, respectively.  

The mean level of zearalenone contamination of DLD feed checkpoints and raw material  

imported warehouses were 138.79 and 124.31 ppb, respectively and showed the lowest  

level at raw materials collection centers (45.87 ppb) with a statistically significant difference 

(p<0.05). In summary, mycotoxin contaminations were higher than the acceptable level  

of animal feed quality control act B.E. 2558. (2015) in some samples such as total 

aflatoxin contamination and higher than the level of the acceptable level of EU regulation  

such as fumonisin. Thus, this study revealed the situation of mycotoxins contamination  
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in raw materials still impacts animal feed production, therefore the mycotoxins monitoring 

and surveillance plan in feed is a continued important measure which results in the quality  

and safety of animal feed for animals as well as consumers of livestock products.

Key words: Aflatoxin, Fumonisin, Zearalenone, feedstuffs, contamination 

๏ บทนำา ๏
ประเทศไทยอยู่เขตภูมิอากาศร้อนชื้น มีสภาวะเหมาะสมให้เกิดการเจริญเติบโตของเช้ือรา 

ที่สามารถผลิตสารพิษได้ (Mycotoxin) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ 

เพื่อน�ามาประกอบเป็นสูตรอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ถั่วลิสง และถั่วเหลือง เป็นต้น 

ซึ่งการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญ โดยมีผลเสียต่อทั้ง 

สุขภาพของสัตว์ และมนุษย์ที่บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีการปนเปื้อนของสารพิษนั้นเข้าไป นอกจากนี้ ยังเป็น 

ปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศที่ส�าคัญด้วย การปนเปื้อนสารเมทาบอไลต์จากเช้ือรานั้น สามารถ 

เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระหว่างกระบวนการผลิต กระบวนการเก็บเกี่ยว กระบวนการขนส่ง และกระบวนการ 

เกบ็รักษา ในปัจจบุนัมกีารตรวจพบสารพษิจากเช้ือราท่ีมากกว่า 300 ชนดิ แต่มเีพยีงประมาณ 40 ชนดิ 

เท่านั้นที่สามารถจ�าแนกชนิดได้ (Erwan, 2012) ส�าหรับสารพิษจากเชื้อราที่มีความส�าคัญ และมักพบ 

ได้บ่อยในวตัถดุบิอาหารสตัว์และอาหารสตัว์ผสมส�าเรจ็รปู ได้แก่ สารพษิชนดิอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) 

สร้างโดยเชื้อรา Aspergillus flavus และ A. paraciticus โดยทั่วไปจะพบในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และ 

อาหารสตัว์ผสมส�าเรจ็รปูเป็นส่วนใหญ่ ซึง่เชือ้ราชนดินีส้ามารถสร้างสารพษิได้ 4 ชนดิ คือ อะฟลาทอกซนิ 

บ ี1 อะฟลาทอกซนิ บ2ี อะฟลาทอกซนิ จ1ี และอะฟลาทอกซนิ จ2ี สารพษิโอคราทอกซนิ (Ochratoxin) 

สร้างโดยเชื้อราในกลุ่ม Aspergillus spp. และ Pennicillium spp. สารพิษโอคราทอกซินตรวจพบได ้

มี 2 ชนดิ คอืโอคราทอกซิน เอ และ โอคราทอกซิน บ ีแต่ชนดิทีพ่บได้ตามธรรมชาต ิคอื โอคราทอกซนิ เอ 

สารพิษซีราลีโนน (Zearalenone) สร้างโดยเชื้อราในกลุ่ม Fusarium spp. ได้แก่ F. graminearum 

สารพิษฟูโมนิซิน (Fumonisins) สร้างจาก เชื้อราในกลุ่ม Fusarium spp. ได้แก่ F. moniliforme และ  

F. proliferatum โดยทั่วไปมักพบปนเปื้อนในข้าวโพด สารพิษทริโคทีซีน (Trichothecene) เป็นสารพิษ 

ที่สร้างจากเชื้อราหลายชนิดในกลุ่ม Fusarium spp. และ Trichoderma spp. สารพิษในกลุ่มนี้ ได้แก่  

Trichothecium, Gliocladium, Myrothecium, Stachybotrys และอีกหลายชนิด แต่ที่พบตามธรรมชาติ  

ได้แก่ Deoxynivalenol (DON) และ T-2 toxin
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โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้สารพิษอะฟลาทอกซินเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่ง  

เนื่องจากสารอะฟลาทอกซินปริมาณเพียง 1 ไมโครกรัม สามารถท�าให้เกิดการกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย 

และท�าให้เกดิมะเร็งตบัในสตัว์ทดลองได้หากได้รบัอย่างต่อเนือ่ง ส�าหรบัโรคท่ีตรวจพบในคนอนัเนือ่งจาก 

สารอะฟลาทอกซิน ได้แก่ โรคมะเร็งตับ โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง โรคสมองอักเสบ (FAO, 2006)  

ส�าหรับสตัว์ทีไ่ด้รับสารพษิจากเชือ้ราเข้าสูร่่างกาย สารพษิจะท�าลายระบบการท�างานของร่างกาย ท�าให้ 

สัตว์เจริญเติบโตช้า ความต้านทานโรคลดลง น�้านมลด อัตราการผสมติดลดลง อัตราการเปลี่ยนเนื้อ 

ลดลง และถ้าสัตว์ได้รับสารพิษในปริมาณสูงอาจท�าให้สัตว์ตายได้ โดยในสุกรที่ได้รับสารนี้จะมีอาการ 

ผอม ขนหยาบกร้าน อุจจาระร่วง และมีสีเหลืองจัด ขาหลังอ่อนแรง ยืนตัวโก่ง ส�าหรับในโค - กระบือ 

การเกิดพิษในลูกสัตว์จะมีความรุนแรงมากกว่าในสัตว์ที่โตเต็มวัยแล้ว โดยสัตว์จะแสดงอาการกระสับ 

กระส่าย พยายามถ่าย หรือเบ่งมากจนทวารหนักทะลักออกมา และตายในที่สุด (บดินทร์, 2555) 

สารพิษอะฟลาทอกซินที่ส�าคัญ และมีความรุนแรงที่สุดคือ สารพิษอะฟลาทอกซิน บี1 พบว่าเป็ด และ 

ไก่งวงจะมีความไวต่อการเป็นพิษมากกว่าไก่ หากเกิดพิษในไก่เน้ือจะท�าให้คุณภาพซากไม่ดี อาจต้อง 

คัดทิ้งทั้งฟาร์ม หรือถูกตัดราคาที่โรงเชือดได้ (สิทธิทัศน์, 2558) ฟูโมนิซินเป็นกลุ่มของสารพิษจาก 

เชื้อราที่เกิดได้ในธรรมชาติ พบมีหลายชนิด แต่ที่พบมาก และมีความเป็นพิษรุนแรง คือ ฟูโมนิซิน บี1  

และฟโูมนซินิ บ2ี โดยมักพบในข้าวโพด หรอือาหารท่ีมข้ีาวโพดเป็นส่วนประกอบ ซึง่พษิของมนัมผีลกระทบ 

ต่อการท�างานของระบบต่างๆ ของสตัว์ เช่น ระบบประสาท ระบบหวัใจ และหลอดเลอืด โดยเฉพาะในม้า 

และสุกร เป็นสัตว์ที่มีความไวต่อพิษชนิดนี้มาก ในม้าจะท�าให้เกิดโรค equine leukoencephalomalacia  

(ELEM) และในสุกรจะท�าให้เกิดโรค porcine pulmonary edema (PPE) (คมกริช, 2544) ส�าหรับ 

สารพษิจากเชือ้ราชนดิชรีาลโีนนมกัพบปนเป้ือนในข้าวสาล ีและข้าวโพดเลีย้งสตัว์ โดยพษิของมนัจะมผีล 

ต่อระบบฮอร์โมนสืบพันธุ์ของสัตว์ ท�าให้การผสมติดลดลง (นิธิยา, 2553)

ปัจจุบันการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.  

2558 ได้ก�าหนดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์ไว้ในระดับที่ต่างกัน ขึ้นกับ 

ประเภทของอาหารสัตว์ เช่น ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ก�าหนดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินรวม ตั้งแต่  

40 - 500 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม (กรมปศุสัตว์, 2559) ส�าหรับมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU)  

ตาม Commission Directive 2003/100/EC 31 October 2003 ก�าหนดปริมาณการปนเปื้อน 

อะฟลาทอกซนิ บ1ี ไว้ไม่เกนิ 20 ไมโครกรมัต่อหน่ึงกิโลกรมั แต่เนือ่งจากว่าตวัอย่างอาหารสตัว์บางชนดิ  

พบสารพิษจากเชื้อรามีค่าเกินมาตรฐานของสหภาพยุโรป หรือเกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนดตามพระราช - 

บัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังการ 

ปนเป้ือนของสารพษิจากเช้ือราชนดิอะฟลาทอกซินรวม อะฟลาทอกซนิ (บ1ี บ2ี จ1ี และ จ2ี) ฟโูมนซินิ  

(บี1 และ บี2) และซีราลีโนน ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเมล็ด ข้าวโพดป่น 

กากดีดีจีเอส และกลูเทนข้าวโพด จากสถานที่เก็บอาหารสัตว์น�าเข้า ศูนย์รวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว์  

สถานทีผ่ลติอาหารสตัว์ ฟาร์มเล้ียงสตัว์ และด่านตรวจสอบอาหารสตัว์ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการพจิารณา 
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ค่ามาตรฐานปรมิาณสารพิษจากเชือ้ราในวตัถดุบิอาหารสตัว์ท่ีเป็นปัจจยัหลักในการผลิตอาหารสตัว์ และ 

เฝ้าระวังปริมาณสารพิษจากเช้ือราให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อให้อาหารสัตว์มีความปลอดภัย 

ต่อสุขภาพสัตว์ ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ด้านการปศุสัตว์ไทยมีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

๏ วธิกีารศึกษา ๏
การเก็บตัวอย่าง

ก�าหนดจ�านวนสถานทีเ่ป้าหมาย และจ�านวนตัวอย่างอาหารสตัว์ โดยใช้โปรแกรม Win Episcope  

2.0 ที่ความชุกที่คาดไว้เท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์  

และระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์ และท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบหลายขั้นตอน

ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสถานที่เก็บอาหารสัตว์น�าเข้า ศูนย์รวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว์  

สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 - 

ธันวาคม 2561 จ�านวน 433 ตัวอย่าง ได้แก่ ข้าวโพดเมล็ด 214 ตัวอย่าง ข้าวโพดป่น 117 ตัวอย่าง  

กากดีดีจีเอส 83 ตัวอย่าง และกลูเทนข้าวโพด 19 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณการปนเปื้อน 

สารพิษจากเชื้อรา ณ ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและชีวเคมี/สารพิษจากเชื้อรา กลุ่มตรวจสอบคุณภาพ 

อาหารสัตว์ ส�านักตรวจสอบคุณคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

การสกัดตัวอย่าง (สุทธิพร, 2557)

น�าตวัอย่างวตัถดุบิอาหารสตัว์ทีสุ่ม่เกบ็ได้มาวเิคราะห์หาปรมิาณการปนเป้ือนสารพษิจากเช้ือรา 3  

ชนิด คือ อะฟลาทอกซิน (อะฟลาทอกซินรวม บี 1 บี 2 จี 1 จี 2) ฟูโมนิซิน (บี 1 และ บี 2) และ 

ซรีาลโีนน โดยวธีิ High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) สกัดสารพษิจากเชือ้ราในตวัอย่าง 

วตัถดุบิอาหารสตัว์ตามวธิกีารของ AOAC (AOAC, 2005) ดังนี ้บดตัวอย่างวตัถุดบิอาหารสตัว์ให้มขีนาด  

1 มลิลเิมตร ชัง่ตัวอย่างวัตถดุบิอาหารสตัว์ทีบ่ดแล้ว 25 กรมั และ NaCl 5 กรมั เตมิ methanol 80 % 

ปรมิาตร 100 ml น�าไปป่ันแล้วกรองด้วยกระดาษกรอง ดดูสารละลายตวัอย่าง 5 มลิลลิติร ผสมน�า้ DI  

20 มิลลิลิตร แล้วกรองผ่าน glass microfiber หลังจากนั้นน�าไปกรองผ่าน immuno - affinity column  

ล้างด้วยน�้า DI ชะสารพิษออกจากคอลัมน์ด้วย methanol (HPLC grade) เก็บสารละลายที่ชะออกมา 

ใส่ใน cuvette เป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน เติม acetonitrile 90% ปริมาตร 500 µl ผสมให้เข้ากัน 

แล้วกรองสารละลายตัวอย่างผ่าน vial - filter ขนาด 0.45 µm 
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การวิเคราะห์ตัวอย่าง

น�าสารสกัดที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ยี่ห้อ Agilent รุ่น HP 1100 จับสัญญาณด้วย 

Fluorescence detector และ Photochemical reactor ที่ excitation 360 nm และ emission ที่  

440 nm ใช้สภาวะในการวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษจากเชื้อราของเครื่อง HPLC ดังนี้ ใช้คอลัมน์ C18  

(ODS - 3) 150 × 4.6 mm., 5 µm เฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) ใช้Methanol, DI water, และ  

acetonitrile ในอัตราส่วน 45 : 55 : 5 อัตราการไหล (flow rate) ที่ 1 ml/min ปริมาณสารที่ใช้ฉีด 

ตวัอย่างที ่10 µl เวลาในการวเิคราะห์ที ่15 นาที สารมาตรฐานทีใ่ช้ ได้แก่ สารมาตรฐาน Aflatoxin B1, 

Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Fumonisin B1, Fumonisin B2 และ Zearalenone ค�านวณ 

ปริมาณสารพิษจากพื้นที่ใต้พีคของตัวอย่างเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วน 

เบีย่งเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และเปรียบเทียบข้อมลูระหว่างกลุม่โดยวธิ ีDuncan’s New Multiple  

Range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

๏ ผลการศึกษาและวจิารณ์ ๏
การตรวจวเิคราะห์หาปริมาณสารพษิจากเชือ้ราชนดิอะฟลาทอกซนิรวม อะฟลาทอกซนิ (บ1ี บ2ี  

จี1 และ จี2) ฟูโมนิซิน (บี1 และ บี2) และซีราลีโนน ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดข้าวโพดเมล็ด  

ข้าวโพดป่น กากดีดีจีเอส และกลูเทนข้าวโพด ท่ีสุ่มเก็บตัวอย่างจากสถานที่เก็บอาหารสัตว์น�าเข้า 

ศนูย์รวบรวมวตัถดุบิอาหารสตัว์ สถานท่ีผลติอาหารสตัว์ ฟาร์มเลีย้งสตัว์ และด่านตรวจสอบอาหารสตัว์ 

พบว่า ปริมาณอะฟลาทอกซินรวม ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีค่าเฉล่ีย (means ± SD) อยู่ท่ี  

14.73 ± 62.85 ppb ปริมาณการปนเปื้อนสูงสุด 623.79 ppb เมื่อวิเคราะห์แยกชนิดของอะฟลา- 

ทอกซิน พบว่าสารพิษจากเชื้อราชนิด อะฟลาทอกซิน บี1 อะฟลาทอกซิน บี2 อะฟลาทอกซิน จี1 และ 

อะฟลาทอกซนิ จ2ี มกีารปนเป้ือนเฉลีย่ (means ± SD) ทีร่ะดบั 13.44 ± 57.14 1.06 ± 4.80 0.09 ± 1.30  

และ 0.13 ± 0.80 ppb ตามล�าดับ ปริมาณการปนเปื้อนสูงสุด 592.60 54.20 24.67 และ 8.71 ppb  

ตามล�าดับ 

ส�าหรับปริมาณการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา ชนิดฟูโมนิซิน บี1 และฟูโมนิซิน บี2 มีการ 

ปนเปื้อนเฉลี่ย (means ± SD) 629.44 ± 1,009.69 และ 192.54 ± 348.68 ppb ตามล�าดับ ปริมาณ 

การปนเป้ือนต�า่สดุทีร่ะดบั 0.64 และ 0.00 ppb ตามล�าดบั และปรมิาณการปนเป้ือนสงูสดุ 8,259.41  

และ 3,132.37 ppb ตามล�าดับ ในส่วนของฟูโมนิซิน บี1 ตรวจพบในวัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกตัวอย่าง 
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ส�าหรับสารพิษจากเชื้อราชนิดซีราลีโนนตรวจพบในวัตถุดิบอาหารสัตว์มีการปนเปื้อนเฉล่ีย  

37.28 ± 65.97 ppb และปริมาณการปนเปื้อนสูงสุด 431.70 ppb ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 ค่าสถิติของข้อมูลปรมิาณการปนเป้ือนสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ppb)

ค่าสถิติ
อะฟลาทอกซิน ฟูโมนิซิน

ซีราลีโนน
AfB1 AfB2 AfG1 AfG2 Total Af FumB1 FumB2

N 433 433 433 433 433 433 433 433 

Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00

Max 592.60 54.20 24.67 8.71 623.79 8,259.41 3,132.37 431.70

Mean 13.44 1.06 0.09 0.13 14.73 629.44 192.54 37.28

SD 57.14 4.80 1.30 0.80 62.85 1,009.69 348.68 65.97

เมื่อศึกษาแยกตามชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สุ่มตรวจ ปรากฏว่าร้อยละ 54.73 ตรวจไม่พบ 

การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา และร้อยละ 45.27 ตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนของสารพิษจาก 

เชื้อราในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยร้อยละของตัวอย่างที่ตรวจพบการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา 

มากที่สุดคือ ข้าวโพดป่น (81.20) รองลงมาคือ ข้าวโพดเมล็ด (42.99) กลูเทนข้าวโพด (31.58) และ 

กากดีดีจีเอส (3.62) ตามล�าดบั ซ่ึงไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(p>0.05) ดงัแสดง 

ในตารางที่ 2 

กรณีที่ข้าวโพดป่นตรวจพบจ�านวนตัวอย่างที่ปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรามากที่สุด เนื่องจากมี 

ลักษณะทางกายภาพเป็นผงละเอียด ซ่ึงเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา เนื่องจากสภาพความ 

สมบูรณ์ของเมล็ดเป็นปัจจัยหนึ่งในการเจริญเติบโตของเชื้อรา และถ้าวัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นมีเชื้อรา 

อยู่แล้ว และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ หรือความชื้นสูง ก็จะส่งเสริมให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี และมีการ 

สร้างสารพิษในปริมาณมาก (Piotrowska และคณะ, 2013) ส่วนกากดีดีจีเอส (DDGS: Distillers 

Dried Grains with Solubles) ที่พบจ�านวนตัวอย่างท่ีปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราน้อยที่สุด เนื่องจาก 

กากดีดีจีเอส เป็นส่วนที่เหลือจากการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์โดยการหมักเมล็ดธัญพืช ได้แก่ ข้าวโพด  

ข้าวไรซ์ ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ด้วยวิธีการกลั่นแยกเอาเอทิลแอลกอฮอล์ออกไป แล้วน�ากาก 

ทีเ่หลอืไปท�าให้แห้งทีอ่ณุหภมูปิระมาณ 90 องศาเซลเซยีส หรอืน�ากากรวมกับของเหลวทีเ่หลอืไปท�าให้ 

แห้ง (ธีราภรณ์, 2554) จึงท�าให้เชื้อราเจริญเติบโตได้น้อย 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ�านวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดท่ีพบสารพิษจากเชื้อรา 

ประเภท
วัตถุดิบอาหารสัตว์

ข้าวโพดเมล็ด ข้าวโพดป่น กลูเทนข้าวโพด กากดีดีจีเอส รวม

จ�านวนตัวอย่าง 214 117 19 83 433

ไม่พบ (ร้อยละ) 122 (57.01) 22 (18.80) 13 (68.42) 80 (96.38) 237 (54.73)

พบ (ร้อยละ) 92 (42.99) 95 (81.20) 6 (31.58) 3 (3.62) 196 (45.27)

ตารางท่ี 3 แสดงจ�านวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีตรวจพบสารพิษจากเชื้อราแต่ละชนิด

ประเภท

ชนิดสารพิษจากเชื้อรา

อะฟลาทอกซิน ฟูโมนิซิน
ซีราลีโนน

Total Af AfB1 AfB2 AfG1 AfG2 FB1 FB2

จ�านวนตัวอย่าง 433 433 433 433 433 433 433 433

ไม่พบ (ร้อยละ)
237 237 337 428 413 0 5 288

(54.73) (54.73) (77.83) (98.85) (95.38) (0.00) (1.15) (66.51)

พบ (ร้อยละ)
196 196 96 5 20 433 428 145

(45.27) (45.27) (22.17) (1.15) (4.62) (100) (98.85) (33.49)

จากตารางท่ี 3 วัตถุดิบอาหารสัตว์มีการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราชนิดอะฟลาทอกซินรวม 

ร้อยละ 45.27 เมื่อวิเคราะห์แยกเป็นอะฟลาทอกซินชนิด บี1 บี2 จี1 และ จี2 พบร้อยละ 45.27 22.17  

1.15 และ 4.62 ตามล�าดับ ส่วนฟูโมนิซิน บี1 และฟูโมนิซิน บี2 พบร้อยละ 100 และ 98.85 

ตามล�าดับ และซีราลีโนน พบร้อยละ 33.49 

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยท่ีร้อนชื้นซ่ึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา 

ท�าให้มีโอกาสพบสารพิษจากเชื้อราได้มาก (Charoenpornsook and Kavisarasai, 2006) ซึ่งระดับของ 

สารพิษจากเชื้อราในแต่ละชนิดก็แตกต่างกัน โดยระดับของสารพิษจากเชื้อราที่พบนั้น ควรอยู่ในระดับ 

ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสัตว์ หรือเกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียของปรมิาณการปนเป้ือนของสารพิษจากเชื้อรา
 ในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด

ชนิดวัตถุดิบ

ค่าเฉลี่ยของปริมาณสารพิษจากเชื้อรา (ppb)

อะฟลาทอกซิน ฟูโมนิซิน
ซีราลีโนน

Total Af AfB1 AfB2 AfG1 AfG2 FB1 FB2

ข้าวโพดเมล็ด 45.11 41.81 5.97 0.00 3.37 487.80b 151.0b 122.33ab

ข้าวโพดป่น 23.23 20.57 3.72 8.54 2.55 1,072.20a 327.26a 91.65b

กากดีดีจีเอส 2.89 2.52 1.00 0.00 0.00 537.10b 82.77b 111.85ab

กลูเทนข้าวโพด 2.36 2.29 0.00 0.00 0.00 688.90b 392.25a 146.40a

a, b
 ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในแนวตั้งเดียวกันมีอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)

จากตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว ์

แต่ละชนดิ พบว่า ค่าเฉลีย่ของปริมาณการปนเป้ือนสารพษิจากเชือ้ราชนดิอะฟลาทอกซนิรวม ในตวัอย่าง 

ข้าวโพดเมล็ด ข้าวโพดป่น กากดีดีจีเอส และกลูเทนข้าวโพด มีปริมาณ 45.11 23.23 2.89 และ 2.36  

ppb ตามล�าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p>0.05) ในวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด  

โดยข้าวโพดเมล็ดพบว่ามีค่าเฉลี่ยของปริมาณสารพิษจากเชื้อราชนิดอะฟลาทอกซินรวมสูงสุด 

การที่พบค่าเฉลี่ยของปริมาณอะฟลาทอกซินรวมในข้าวโพดเมล็ดสูงที่สุดนั้น เนื่องจากข้าวโพด 

เมล็ด เป็นวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารสัตว์ ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ข้าวโพดเมล็ดในการผลิต 

เป็นจ�านวนมาก แต่บางช่วงเกิดภาวะขาดแคลนท�าให้มีการเก็บส�ารองข้าวโพดเมล็ดเป็นระยะเวลานาน 

เพือ่ให้เพยีงพอต่อการผลติอาหารสตัว์ ประกอบกบัการเกบ็รกัษาทีไ่ม่เหมาะสม ก่อให้เกดิความชืน้สงูกว่า 

ร้อยละ 15 จงึเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท�าให้เกดิปัญหาการปนเป้ือนสารพษิอะฟลาทอกซิน (กรมปศสุตัว์, 2544) 

การวิเคราะห์ปริมาณสารพิษจากเชื้อราชนิดฟูโมนิซิน บี 1 พบข้าวโพดป่นมีค่าเฉลี่ยของปริมาณ 

การปนเปื้อนสูงที่สุด 1,072.20 ppb ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบ 

กับค่าเฉลี่ยของปริมาณการปนเปื้อนของข้าวโพดเมล็ด กากดีดีจีเอส และกลูเทนข้าวโพด ปริมาณ  

487.80 537.10 และ 688.90 ppb ตามล�าดับ ค่าเฉล่ียของปริมาณฟูโมนิซิน บี2 พบว่ากลูเทน 

ข้าวโพด และข้าวโพดป่นมีปริมาณ 392.25 และ 327.26 ppb ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p<0.05) กับข้าวโพดเมล็ด และกากดีดีจีเอส ปริมาณ 151 และ 82.77 ppb ตามล�าดับ  

ปริมาณของฟูโมนิซินส่วนใหญ่จะพบชนิด บี1 สูงกว่าชนิด บี2 

การทีพ่บค่าเฉล่ียของปริมาณสารพษิจากเชือ้ราฟโูมนซินิดงักล่าวในข้าวโพดป่นสงูทีส่ดุ เนือ่งจาก 

ลักษณะทางกายภาพของข้าวโพดป่นเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเพื่อ 

ส�ารวจปริมาณสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ท่ีใช้เล้ียงโคนมท่ีผลตรวจวิเคราะห์ 

พบปริมาณสารพิษจากเชื้อราในข้าวโพดป่นสูงกว่าข้าวโพดเมล็ด (กรมปศุสัตว์, 2544) 
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ส่วนสารพษิจากเชือ้ราชนดิซรีาลโีนนทีต่รวจพบในวตัถดุบิอาหารสตัว์ พบว่าค่าเฉลี่ยของปรมิาณ

การปนเปื้อนในกลูเทนข้าวโพดมีปริมาณสูงสุด 146.40 ppb แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานสหภาพยุโรป

ก�าหนด (European, 2003) รองลงมาคือ ข้าวโพดเมล็ดปริมาณ 122.33 ppb มีความแตกต่างอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับกากดีดีจีเอส และ 

ข้าวโพดป่น ปริมาณ 111.85 และ 91.65 ppb ตามล�าดับ 

การที่พบค่าเฉลี่ยของปริมาณการปนเปื้อนซีราลีโนนในกลูเทนข้าวโพดในปริมาณสูงที่สุดนั้น 

เนื่องจากกลูเทนข้าวโพดเกือบทั้งหมดน�าเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงสารพิษจากเชื้อราชนิดซีราลีโนน 

เกิดจากเชื้อรากลุ่มฟูซาเรียมที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต�่า (Jimenez 

และคณะ, 1999) ดังนั้นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับ 

การเจริญเติบโตของสารพิษจากเชื้อรา จึงมีโอกาสพบสารพิษจากเชื้อราซีราลีโนนมากที่สุด นอกจากนี ้

ระยะเวลาการขนส่งวัตถุดิบจากต่างประเทศยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษจาก 

เชื้อรา (อ�านาจ, 2562) หากการขนส่งทั้งพาหนะ และตู้ขนส่งสินค้าไม่มีระบบการป้องกันการปนเปื้อน 

ที่ดี รวมถึงการใช้พาหนะ หรือตู้ขนส่งสินค้าเดียวกันในการขนส่งสินค้าต่างชนิดกันท่ีมิใช่อาหารสัตว์  

จ�าเป็นต้องมีการท�าความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการฆ่าเช้ือระหว่างการขนส่งสินค้า 

ในแต่ละครั้งด้วย (กรมปศุสัตว์, 2544) 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ียของปรมิาณการปนเป้ือนของสารพิษจากเชื้อราแต่ละชนิด
 ในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แยกตามแหล่งท่ีเก็บตัวอย่าง

สถานที่เก็บตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ยของปริมาณสารพิษจากเชื้อราที่พบ (ppb)

อะฟลาทอกซิน ฟูโมนิซิน
ซีราลีโนน

Total Af AfB1 AfB2 AfG1 AfG2 FB1 FB2

สถานที่เก็บอาหารสัตว์

น�าเข้า
15.97 14.37 3.30 2.50 1.67 667.70bc 197.26b 124.31a

ศูนย์รวบรวมวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์
58.41 53.30 10.46 0.00 1.57 751.10b 228.82b 45.87b

สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ 26.73 24.41 3.97 9.96 3.76 495.00bc 147.92b 111.90ab

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 47.40 43.16 5.16 10.34 2.36 1,428.70a 467.20a 98.67ab

ด่านตรวจสอบอาหารสตัว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.20c 58.45b 138.79a

รวม 32.60ข 29.70ข 4.80ข 8.50ข 2.90ข 629.40ก 192.80ข 111.30ข

a, b, c
 ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในแนวตั้งเดียวกันมีอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)

ก, ข
 ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในแนวนอนเดียวกันมีอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)



61

A
Around the World

	 ธุรกิจอาหารสัตว์	ปีที่	37	เล่มที่	191	มีนาคม	-	เมษายน	2563

จากตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของปริมาณสารพิษจากเชื้อราชนิดอะฟลาทอกซินรวม อะฟลาทอกซิน  

บี1 บี2 จี1 และ จี2 ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากสถานที่เก็บอาหารสัตว์น�าเข้า ศูนย์รวบรวม 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p>0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยของปริมาณฟูโมนิซิน บี1 และ บี2 ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว ์

สูงที่สุดมาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เมื่อเปรียบเทียบจากแหล่งเก็บอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ค่าเฉลีย่ของปริมาณซีราลโีนนท่ีปนเป้ือนในวตัถดุบิอาหารสตัว์ทีเ่กบ็จากด่านตรวจสอบอาหารสตัว์ 

และสถานที่เก็บอาหารสัตว์น�าเข้า ปริมาณ 138.79 และ 124.31 ppb ตามล�าดับ โดยตัวอย่างวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ จากศูนย์รวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตรวจพบปริมาณการปนเปื้อนซีราลีโนนน้อยที่สุด  

ปริมาณ 45.87 ppb ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากสารพิษ 

จากเชื้อราชนิดซีราลีโนนเกิดจากเช้ือรากลุ่มฟูซาเรียม ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อม 

ที่มีอุณหภูมิต�่า (Jimenez และคณะ, 1999) ซึ่งสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยไม่เหมาะสมต่อการ 

เจริญเติบโตของเชื้อราดังกล่าว

๏ สรุปและข้อเสนอแนะ ๏
1. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ศึกษาในครั้งนี้ ยังมีบางตัวอย่างตรวจพบการปนเปื้อนของสารพิษจาก 

เชื้อราในระดับที่เกินมาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้แก ่

อะฟลาทอกซินรวม หรือเกินมาตรฐานของสหภาพยุโรป ได้แก่ ฟูโมนิซิน ส่วนซีราลีโนนไม่พบว่าม ี

วัตถุดิบอาหารสัตว์ใดที่มีการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราดังกล่าวเกินมาตรฐาน 

2. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ตรวจพบการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรามากท่ีสุดคือ ข้าวโพดป่น  

ตรวจพบร้อยละ 81.20 รองลงมาคือ ข้าวโพดเมล็ด กลูเทนข้าวโพด และกากดีดีจีเอส โดยคิดเป็น 

ร้อยละ 42.99 31.58 และ 3.62 ตามล�าดับ

3. ค่าเฉลี่ยของปริมาณการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราท่ีพบมากท่ีสุดคือชนิดฟูโมนิซิน บี1 

โดยพบในข้าวโพดป่นทีร่ะดบั 1,072.20 ppb ซ่ึงมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(p<0.05)  

กับกลูเทนข้าวโพด กากดีดีจีเอส และข้าวโพดเมล็ด ท่ีระดับ 688.90 537.10 และ 487.80 ppb 

ตามล�าดับ 

4. ค่าเฉลี่ยของปริมาณการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราชนิดอะฟลาทอกซินรวม ของวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์พบปริมาณสูงที่สุดคือข้าวโพดเมล็ด 45.11 ppb รองลงมาคือข้าวโพดป่น กากดีดีจีเอส และ 

กลเูทนข้าวโพด โดยคดิเป็น 23.23 ppb 2.89 ppb และ 2.36 ppb ตามล�าดบั ซึง่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั 

ที่ต�่ากว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
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5. เนื่องจากผลของการเฝ้าระวังสารพิษจากเชื้อรา ตรวจพบสารพิษจากเชื้อราชนิดอะฟลา - 

ทอกซินรวม ในทุกชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งข้าวโพดเมล็ด ข้าวโพดป่น กากดีดีจีเอส และกลูเทน 

ข้าวโพด อย่างไรกต็าม ปัจจบุนัการก�าหนดค่ามาตรฐานระดบัสารพษิจากเชือ้ราชนดิอะฟลาทอกซินรวม  

ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ก�าหนดไว้เพียงวัตถุดิบชนิดข้าวโพดเมล็ด  

และข้าวโพดป่นเท่านั้น ซ่ึงมีระดับไม่เกิน 100 ppb ส่วนกากดีดีจีเอส และกลูเทนข้าวโพด ยังไม่ได ้

ก�าหนดระดับมาตรฐานไว้แต่อย่างใด ดังนั้น จึงควรพิจารณาในการออกประกาศก�าหนดมาตรฐาน 

ให้ครอบคลุมถึงวัตถุดิบที่มีความเสี่ยง รวมถึงปรับปรุงค่ามาตรฐานให้มีความเหมาะสมในแต่ละชนิด 

ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วย

6. สารพิษจากเชื้อราชนิดฟูโมนิซิน (บี1 และ บี2) ตรวจพบในวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้ง 4 ชนิด  

ซึ่งบางตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ตรวจพบในปริมาณที่สูงพอสมควร แต่ยังไม่มีประกาศก�าหนดระดับ 

มาตรฐานสารพิษจากเชื้อราชนิดฟูโมนิซินตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  

แต่อย่างใด จึงเห็นควรให้พิจารณาออกประกาศก�าหนดระดับมาตรฐานระดับของสารพิษจากเชื้อรา 

ดังกล่าวให้ครอบคลุมวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีความเสี่ยง

7. วตัถุดบิอาหารสตัว์ท่ีน�าเข้ามาจากต่างประเทศ ทัง้กากดดีจีเีอส กลเูทนข้าวโพด ข้าวโพดเมลด็  

มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรการในการควบคุมการน�าเข้า 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ดังกล่าวให้เข้มงวดตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างการขนส่ง และการเก็บรักษาที่ปลายทาง 

เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราที่ก่ออันตรายต่อสัตว์ และผู้บริโภคภายในประเทศ

8. วัตถุดิบอาหารสัตว์ ชนิดข้าวโพดป่น มีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา  

เนือ่งจากลักษณะทางกายภาพของวตัถดิุบท่ีมคีวามเหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของเชือ้รา ประกอบกบั 

คุณภาพของข้าวโพดที่น�ามาบดเป็นข้าวโพดป่นอาจจะมีการปนเปื้อนสารพิษจากเช้ือรามาก่อน ดังนั้น 

จึงควรมีมาตรการในการก�ากับ ดูแล ควบคุม ในการคัดเลือกข้าวโพดที่น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  

ตลอดจนขบวนการผลิต และการเก็บรักษาที่เหมาะสม 

9. มาตรการท่ีมีประสทิธิภาพเพือ่ใช้ลดปัญหาสารพษิจากเชือ้รา โดยใช้หลกัการของระบบประกนั 

คณุภาพ (GMP/HACCP) ซ่ึงการวเิคราะห์ความเส่ียงและจดุวกิฤตทีต้่องควบคมุ สามารถลดการปนเป้ือน 

ของสารพิษจากเชื้อราได้ตลอดทุกขั้นตอนในห่วงโซ่การผลิตอาหาร (Scudamore, 2004)

10. แนวทางการลดการปนเป้ือนของสารพษิจากเชือ้ราในวตัถุดบิอาหารสตัว์ การควบคมุคณุภาพ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ท่ีดีมีความต้านทานต่อเช้ือรา 

การเพาะปลกู และการเกบ็เกีย่วทีเ่หมาะสม การลดความชืน้หลงัการเกบ็เกีย่ว การเกบ็รักษา การควบคมุ 

คุณภาพระหว่างการจัดเก็บ รวมถึงการจัดล�าดับการใช้วัตถุดิบให้เหมาะสม (First In First Out) ซึ่งจะ 

ส่งผลให้สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราที่สร้างสารพิษได้ (กรมปศุสัตว์, 2544)
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11. จากผลการศึกษาในครั้งนี้ เห็นควรให้มีการต่อยอดศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นความเสี่ยง 

ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่น�าเข้าที่มีโอกาสปนเปื้อนสารพิษจากเช้ือรา และการขยายการศึกษาออกไป 

ในแต่ละช่วงฤดูกาล เนื่องจากปัจจัยของภูมิอากาศตามธรรมชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต 

ของเช้ือรา (ประกรณ์ และคณะ, 2559) เพื่อน�าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาหาระดับปริมาณท่ี 

เหมาะสมในการก�าหนดมาตรฐาน โดยให้ครอบคลมุถึงชนดิของสารพิษจากเชือ้รา และวตัถดุบิอาหารสตัว์ 

ท่ีมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยส�าหรับใช้ประกอบ 

การวางแผนควบคุมป้องกนัสารพษิจากเช้ือราทีป่นเป้ือนในวตัถุดบิอาหารสตัว์ ซึง่จะส่งผลให้อาหารสตัว์ 

มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสัตว์ตลอดจนผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์

๏ กิตติกรรมประกาศ ๏
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บทคัดย่อ

การใช้ยาโคลิสตินในลูกสุกรหย่านมเพื่อลดปัญหาท้องเสีย รวมไปถึงการสูญเสียในช่วง 2  

สัปดาห์แรก อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ วัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อศึกษาสารเสริมทดแทน 

ยาโคลสิตนิในลกูสกุรหย่านม จ�านวน 222 ตวั (n = 37) อาย ุ24 วนั น�า้หนกัเฉล่ีย 6.19 ± 0.63 kg 

แผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) อาหารงานวิจัย มี 6 กลุ่ม ได้แก่  

อาหารงานวิจัยกลุ่มที่ 1. อาหารพื้นฐาน เสริมด้วย colistin 160 ppm กลุ่มที่ 2. อาหารพื้นฐาน  

เสริมด้วย bromelain 12.5 mg/ton กลุ่มที่ 3. อาหารพื้นฐาน เสริมด้วย 1 kg apramycin และ  

125 mg flavomycin กลุ่มที่ 4. อาหารพื้นฐาน เสริมด้วย CuSO
4
 3kg/ton กลุ่มที่ 5. อาหาร 

พื้นฐาน เสริมด้วย butyric acid 1 kg/ton และ yeast (Saccharomyces cerevisiae) 1 kg/ton  

กลุ่มที่ 6. อาหารพื้นฐาน เสริมด้วย probiotic (Bacillus subtilis) 1.2 kg/ton ผลการทดลอง 

ด้านสมรรถภาพการเจริญเติบโต พบว่า ค่า ADG (กรัม/ตัว/วัน) ในกลุ่ม T4 T5 และ T6 มีค่า 

สงูทีส่ดุ (p<0.01) นอกจากนี ้T4 และ T6 มค่ีาน�า้หนกัสดุท้ายในวนัที ่14 ทีส่งูทีส่ดุเช่นกนั (p<0.01)  

ผลด้านจ�านวนเชื้อ E. coli ในมูล (log 10 cfu/g) พบว่าวันที่ 14 กลุ่ม T1 T2 และ T6 มีค่า 

เชื้อ E. coli ในมูลน้อยที่สุด (p<0.01) และช่วงการเปลี่ยนแปลงวันที่ 0 และ 14 ส่งผลต่อเชื้อ  

E. coli ในมูลที่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ผลด้านร้อยละของสุกรที่แสดงอาการ 

การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสติน
ผสมในอาหารสัตว์ในฟารม์สุกรเพื่อรกัษาอาการท้องเสีย
เนื่องจากการติดเชื้อ อี. โคไล (E. coli) ในลูกสุกรอนุบาล

(A Study investigating alternative regimens to replace
colistin mixed in feed for the treatment of E. coli infection

in nursery pigs)

รกัไทย งามภักด์ิ1 สุนิตย์ มีบ�ารุง2 ภานุมาศ คงปันนา2 เดชฤทธิ ์นิลอุบล2

ทะเบียนวชิาการเลขที:่ 63 (2)-0322-033

1 กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์กรมปศุสัตว ์
2 ภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะสัตวแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กรุงเทพฯ 10330
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ท้องเสีย พบว่าทุกกลุ่มอาหารทดลองสามารถลดอาการท้องเสียได้จากวันที่ 0 ถึง 14 นอกจากนี ้

ในวันที่ 7 พบว่า T2 และ T6 มีค่าร้อยละของสุกรที่แสดงอาการท้องเสียที่น้อยที่สุด (p<0.05) 

สรุปงานทดลองอาหารทั้ง 5 กลุ่ม (T2 - T6) สามารถน�ามาใช้เป็นสารเสริมทดแทนยาโคลิสตินได้  

โดยมีคุณสมบัติที่เพิ่มสมรรถภาพการผลิต ทั้งด้านการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของประชากร 

จุลชีพก่ออาการท้องเสีย และอาการท้องเสียที่แสดง

ค�าส�าคัญ: สารเสริมทดแทน ยาปฏิชีวนะ สุกรหย่านม ประสิทธิภาพการผลิต อาการท้องเสีย

Abstract
Antibiotics, often supplemented in feed, used as treatment and prevention of 

diarrhea disorders caused as well as mortality associated with this disease by post - 

weaning diarrhea (PWD) and consequently increases antibiotic resistance. The objective  

of this study was to evaluate the alternative feed additive in weaning pigs. Two - hundred  

twenty two pigs ((Landrace × Large white) × Duroc) with an average body weight (BW)  

of 6.19 ± 0.63 kg (24 days of age). A CRD design was conducted, composed of basal  

diet with supplementation for six experimental diet: (T1) colistin 160 ppm, (T2) 12.5mg  

of bromelain, (T3) 1kg of apramycin and 125 mg of flavomycin, (T4) 3 kg of CuSO
4
, (T5) 

1 kg of butyric acid and 1 kg of yeast (Saccharomyces cerevisiae) and (T6) 1.2 kg of  

probiotics (Bacillus subtilis). The results of growth performance indicated ADG (g/head/d)  

were significantly higher in T4, T5 and T6 (p<0.01). Especially, T4 and T6 also had  

significantly higher final BW (p<0.01). Fecal E. coli (log cfu/g) of T1, T2 and T6 were  

significantly higher (p<0.01). Chronically, all of treatment effectively significantly decreased  

the fecal E. coli (p<0.01) as well as % diarhea incident. There was effect of treatment  

on % diarhea incident at day 14 of age (p<0.05). T2 and T6 revealed the lowest in %  

diarhea incident (p<0.05). In summary, supplementation of antibiotics replacements and  

probiotics to weaned pigs (T2-T6) showed their property such benefit on performance,  

shift of gastro - pathogenic population and diarrhea incident.

Keywords: feed additive, antibiotics, weaning pig, growth performance, diarrhea
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บทนำ�
วงจรการผลิตสุกร (life cycle production) ของสุกรในประเทศไทยจะมีรูปแบบการผลิต 

ที่ชัดเจน คือเริ่มต้นจากพ่อแม่พันธุ์ และมาถึงลูกสุกรตามสายพันธุ์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า ลูกสุกรแรก 

คลอด (piglet) ต้องได้รับการดูแลจากแม่ (nursery pig) เพื่อได้รับนมน�้าเหลือง และภูมิต้านทาน 
อย่างเตม็ทีภ่ายในเวลา 24 ชัว่โมงหลังคลอด จงึท�าให้ลูกสกุรเจริญเตบิโตได้ด ีและเพิม่โอกาสมชีวิีตรอด 
ในช่วงหย่านม (survival rate) (Pigprogress, 2018) หลงัจากนัน้ เมือ่สกุรเข้าสูช่่วงหย่านม (weaning  

pig) จะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นวิกฤต (critical period) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ จากเล้าคลอดไปสู่คอกสุกรหย่านม หรืออาหารที่ได้รับ ก่อนหน้าได้รับอาหาร 

เหลวเป็นน�า้นม อาหารเลยีราง (creep feed) และเปล่ียนมาเป็นอาหารผง หรอืเมด็ ซึง่การเปลีย่นแปลง 

ข้างต้นเหน่ียวน�าให้ลูกสุกรเกิดความเครียด ส่งผลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันของสุกร ก่อให้เกิดการ 

ตดิเช้ือแบคทีเรียในทางเดนิอาหารแบบโฉบฉวย โดยเฉพาะเชือ้ อ.ีโคไล (Escherichia coli หรอื E. coli)  

สายพันธุ์ Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) ที่สามารถสร้างสารพิษประเภทเอนเทโรทอกซิน  
(enterotoxin) ท�าให้เซลล์เยื่อบุผนังล�าไส้ถูกท�าลาย ส่งผลท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานของล�าไส ้

ลดลง การใช้ประโยชน์ได้จากสารอาหารลดลง และแสดงอาการท้องเสีย (Campbell และคณะ, 2013)  

จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่อุตสาหกรรมจะเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) เช่น โคลิสติน (colistin) ใน 

การป้องกนัการติดเช้ือในทางเดนิอาหารจาก E. coli ในช่วงอาการท้องเสยีหลังหย่านม (post - weaning  

diarrhea: PWD) (Rhouma และคณะ, 2017) ซึ่งการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงเรื่องการตรวจพบ 
ยนีดือ้ยา colistin (mobile colistin resistance genes, mcr) ในสกุรและสามารถถ่ายทอดไปยงัมนษุย์ได้  

(Liu และคณะ, 2016) ท�าให้เกดิการควบคุมการใช้ในสตัว์ อย่างไรกต็าม การหลกีเล่ียงการใช้ยาปฏชิวีนะ 

สามารถท�าได้โดยการใช้สารอาหารเสริมทางเลอืก (alternative treatment) ซึง่ปัจจบุนัมมีากมายหลาย 

ประเภทที่สามารถทดแทนยาปฏิชีวนะได้อย่างดี ซ่ึงสามารถติดตามผลได้จากการเจริญเติบโตของสุกร 

ช่วงหย่านม อัตราการรอดชีวิต ปริมาณอาหารที่กินได้ และการส�ารวจ และวิเคราะห์อาการท้องเสีย

ในการศึกษานี้ จึงได้เลือกสารเสริมทดแทนชนิดอื่นที่มีการอ้างอิงว่าสามารถควบคุม และรักษา 
อาการท้องเสยีเนือ่งจากการตดิเช้ือ E. coli ในลกูสกุรได้ มาใช้ผสมอาหารส�าหรบัลกูสกุรเพือ่เปรยีบเทยีบ 

ประสิทธิภาพในเชิงของการลดอัตราท้องเสีย จ�านวนเช้ือ E. coli ในมูล สมรรถนะการเจริญเติบโต 
เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต (ADG) และลดอัตราแลกเนื้อ (FCR) โดยสารเสริมทดแทนในการศึกษา 

มดัีงนี ้1. apramycin sulfate ร่วมกบั flavomycin (antimicrobial drug) 2. bromelain (plant extracts)  
3. CuSO

4
 complex (mineral supplement) 4. butyric acid (acidifier) ร่วมกับ yeast (Saccharo - 

myces cerevisiae) และ 5. Direct Fed Microbial - Bacillus subtilis (probiotics)

การศกึษาในคร้ังนี ้สอดคล้องกบัแนวนโยบายของกรมปศสุตัว์ท่ีให้มกีารควบคมุการใช้ยาโคลิสตนิ 
ในฟาร์ม โดยมหีนงัสอืลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 ขอให้สตัวแพทย์ผูค้วบคมุฟาร์มทัว่ประเทศ ตระหนกั 
และให้ใช้ยาดังกล่าวอย่างสมเหตสุมผลตามหลกัวชิาการสตัวแพทย์ ไม่ให้ใช้ในการป้องกนั และจะให้ใช้ 
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ยาโคลิสตินได้ก็ต่อเมื่อไม่มียาปฏิชีวนะใดใช้ได้ผลแล้ว ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีเชื้อดื้อยาเกิดขึ้น เพื่อ 

ยังคงให้ยาโคลิสตินเป็นยาที่ใช้ในการรักษามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นไปตาม 

แผนยุทธศาสตร์การจดัการการดือ้ยาต้านจลุชพีประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ในยทุธศาสตร์ท่ี 4 การ 

ป้องกนัและควบคมุเชือ้ดือ้ยาและควบคมุก�ากบัดูแลการใช้ยาต้านจลุชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตร 

และสัตว์เลี้ยง ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ลดการใช้ยาต้านจุลชีพในการท�าปศุสัตว์และประมงด้วย ดังนั้น 

การท่ีมีทางเลือกอ่ืนท่ีทดแทนยาปฏิชีวนะโคลิสตินผสมในอาหารสัตว์จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร 

ผู้ประกอบการฟาร์มและประชาชนผู้บริโภคทั่วไปที่จะปลอดภัยต่อเชื้อด้ือยาและมียาที่ใช้รักษาเมื่อ 

เจ็บป่วย

อุปกรณ์และวิธีก�ร

วัสดุและอุปกรณ์

สถานท่ีปฏิบัติงานเจริญผลฟาร์ม ต�าบลพิกุลทอง เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ลูกสุกร 

หย่านมพันธุ์ผสม 3 สายพันธุ์ ((ลาร์จไวท์ x แลนเรซ) x ดูรอค) จ�านวนรวมทั้งหมด 222 ตัว อายุ 24  

วัน และมีน�้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 6.19 ± 0.63 kg สัตว์จะถูกจ�าแนกออกเป็น 6 กลุ่มทดลอง (n = 37)  

ตามสูตรอาหารทดลอง แผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ในคอกที่มี 

ขนาด 8 x 6 เมตร2 ตามเกณฑ์ก�าหนดมาตรฐานฟาร์ม (สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย,  

2019) และเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด (evaporative cooling system) มีน�้าและอาหารเติมให้กินเต็มที่  

โดยมีระยะเวลาท�าการทดลองท้ังสิ้น 14 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วทางฟาร์มจะน�าสุกรไปเลี้ยง 

เป็นสุกรขุนต่อไป อาหารงานวิจัย (experimental diet) เป็นอาหารพื้นฐาน (basal diet) ประกอบ 

ไปด้วยโภชนะตามความต้องการของสุกรตามมาตรฐาน NRC (2012) ดังแสดงในตารางที่ 1 โดย 

อาหารงานวิจัยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้

อาหารงานวิจัยกลุ่มที่ 1. อาหารพื้นฐาน เสริมด้วย colistin 160 ppm

อาหารงานวิจัยกลุ่มที่ 2. อาหารพื้นฐาน เสริมด้วย bromelain 12.5 mg/tonne

อาหารงานวิจัยกลุ่มที่ 3. อาหารพื้นฐาน เสริมด้วย apramycin 1 kg/tonne และ flavomycin  

 125 mg/tonne

อาหารงานวิจัยกลุ่มที่ 4. อาหารพื้นฐาน เสริมด้วย CuSO4 3kg/tonne

อาหารงานวิจัยกลุ่มท่ี 5. อาหารพื้นฐาน เสริมด้วย butyric acid 1 kg/tonne และ yeast 

 (Saccharomyces cerevisiae) 1 kg/tonne

อาหารงานวิจัยกลุ่มที่ 6. อาหารพื้นฐาน เสริมด้วย probiotic (Bacillus subtilis) 1.2 kg/tonne  

 (มีปริมาณ Bacillus subtilis 25 x 106 cfu/g)
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ตารางท่ี 1 รายการวัตถุดิบ และค่าโภชนะอาหารพื้นฐานในงานวิจัย (% วัตถุแห้ง)

รายการวัตถุดิบ จ�านวน (%)

ปลายข้าว 57.5

ร�าน�้ามันสกัด 1.6

ถั่วอบ (Biopro480) 10

กากถั่วเหลือง 7

ถั่วอบไขมันเต็ม 10

Peptide pro 4

L-lysine 0.3

DL-methionine 0.1

L-Threonine 0.2

Prelac (milk replacer) 5

Monodicalcium phosphate 2.5

Calcium carbonate 1.4

เกลือ 0.1

หัวอาหาร** 0.3

ปริมาตรรวม 100

โภชนะอาหารพื้นฐาน

วัตถุแห้ง, % 86.2

โปรตีน, % 24

Soluble Protein (% โปรตีน) 16

แป้ง, % 50.3

ไขมัน, % 5.8

NDF, % 8.1

ADF, % 4.4

Digestible energy, DE (Mcal/kg) 4.01

Metabolizable energy, ME (mcal/kg) 3.6

**Supplied 2.40 IU of vitamin A,00.48 IU of vitamin D, 4000 IU of vitamin E, 0.72 g of vitamin K, 0.069 g of vitamin B1, 

1.04 g of vitamin B2, 0.12 g of vitamin B6, 0.006 g of vitamin B12, 7.20 g of nicotinic acid, 2.72 g of pantothenic acid, 

34.875 g of Cu as copper sulfate, 19.995 g of Fe as ferrous sulfate, 0.228 g of I as calcium iodate, 13.64 g of Mn as 

manganese sulfate, 24 g of Zn as zinc sulfate and 0.02 g of Se as sodium selenite.

การบันทึกข้อมูล การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ผล 

ลกูสกุร และอาหาร จะถกูชัง่น�า้หนกั ในวนัท่ี 0 และ 14 ของงานทดลอง น�าข้อมลูท่ีได้มาค�านวณ 

อตัราการกนิได้ อตัราการเจริญเตบิโตต่อวนั อัตราการแลกเนือ้ และน�าข้อมลูไปวเิคราะห์ทางสถิตต่ิอไป

อาหารพื้นฐานจะถูกสุ่มเก็บ เพื่อวิเคราะห์หาพลังงาน และองค์ประกอบทางโภชนะ ด้วยวิธ ี

proximate analysis (AOAC, 2016) และ Near infrared spectroscopy (NIR)
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มูลลูกสุกรจะถูกเก็บในวันที่ 0 และ 14 ของงานทดลอง โดยจะสุ่มลูกสุกรอย่างน้อย 5 ตัว เพื่อ 

สุ่มเก็บมูล เพื่อน�าไปวิเคราะห์ จ�านวนเชื้อ E. coli โดย BSC (Betagro Science Center, Bangkok,  

Thailand) ด้วยวิธี 991.14 และ ISO 6579:2002/Amendment 1:2007 (AOAC, 2016) ข้อมูลที่ได ้

จะถูกแปลงด้วย Log argarlithm ฐาน 10

การประเมนิร้อยละของอาการท้องเสยีในลกูสกุร โดยท�าการบนัทกึผลในวนัที ่0, 7 และ 14 ของ 

งานทดลอง โดยมีสัตวแพทย์ 1 คน เป็นผู้ประเมินตลอดการทดลอง และค�านวณจากสูตร Diarrhoea  

percentage = (No. of pigs in each treatment group has a clinical sign of diarrhoea in the  

same day* 100) / Total number of pigs in treatment group (Kyriakis และคณะ, 2003)

ค�านวณหา sample size ส�าหรับการวิเคราะห์แบบ one - way ANOVA ตามแผนการทดลอง  

CRD โดยใช้โปรแกรม Minitap 16® (Minitap, 2013)

ข้อมูลจะถูกน�าเสนอเป็น ค่าเฉลี่ย+- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี  

One - way analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองตาม 

วธิขีอง Duncan’s Multiple Range Test ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% และวเิคราะห์ด้วย paired samples  

T - test ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 0 และ 14 ด้วยโปรแกรม SAS® 9.0 (SAS, 2004)

ผลก�รทดลอง
จากงานทดลองใช้เวลาในการเลี้ยงลูกสุกรหย่านมท้ังหมด 14 วัน พบว่า ไม่มีลูกสุกรเสียชีวิต 

ระหว่างงานทดลอง

ผลการทดลองด้านสมรรถนะการเจริญเติบโต ดังแสดงในตารางที่ 2 อาหารกลุ่ม T4 และ T6  

มีค่าความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งในด้านน�้าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (วันที่ 14) สูงที่สุด 

เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ (p<0.01) ค่า ADG ในกลุ่ม T6 ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ (p<0.01) และ 

ค่า ADG ในกลุ่ม T4 และ T5 มีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่ม T1 เช่นกัน แต่ไม่พบค่าความแตกต่างทางสถิต ิ

ในด้าน FCR ของลูกสุกรในงานทดลอง (p>0.05)
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เพิ่มกําลังการผลิต

เหมาะกับสูตรท่ีอัดเม็ดยาก

ชวยลดฝุนอาหาร

เม็ดอาหารมีความคงทน

ผลิตดวยวัตถุดิบธรรมชาติ

ท านสามารถคํานวณคา FPQF (Feed Pellet Quality Factor) ของสูตรอาหารได ด วยตนเอง
ผานทาง www.fpqfcalculator.com หรือติดตอสอบถามข อมูลเพิ่ม เติมตามรายละเอียดดานล าง

FPQF
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ตารางท่ี 2 ผลการทดลองด้านสมรรถนะการเจรญิเติบโตของลูกสุกรหย่านม

จ�านวนสุกร (ตัว) T1 T2 T3 T4 T5 T6 P-value

วันที่ 1 37 37 37 37 37 37

วันที่ 14 37 37 37 37 37 37

น�้าหนักสุกร (kg) วันที่ 1
5.53 ± 

0.99

5.86 ±

0.94

6.45 ±

0.99 

6.91 ±

1.23

6.30 ±

1.27

6.62 ±

1.43

น�้าหนักสุกร (kg) วันที่ 14
7.38 ±

1.31 D

7.99 ±

1.08 C

8.84 ±

1.16 B

9.59 ±

1.17 A

8.91 ±

1.23 B

9.61 ±

1.46 A
<0.0001

น�้าหนักเพิ่ม (kg)
1.85 ±

1.23 C

2.13 ±

0.36 BC

2.39 ±

1.03 ABC

2.67 ±

1.66 AB

2.62 ±

1.95 AB

2.99 ±

1.67 A
0.01

ปริมาณการกินได้รวม

(kg/pig)
4.12 3.71 3.79 4.07 4.20 4.15  

% การสูญเสีย 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

ADG (grams/pig/day)
130 ±

9 C

150 ±

3 BC

170 ±

7 ABC

190 ±

12 AB

190 ±

14 AB

210 ±

12 A
0.01

FCR
2.24 ± 

1.31

1.78 ± 

0.21

1.72 ± 

0.39

1.70 ± 

1.81

1.68 ± 

4.62

1.72 ± 

0.59
0.89

A, B, C อักษรที่แตกต่างกันของแต่ละคอลัมน์แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05)

ผลการทดลองด้านจ�านวนเชื้อ E. coli ในมูล ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่าที่เริ่มต้นงานทดลอง  

(วันที่ 0) จ�านวนเชื้อ E. coli ในมูลของแต่ละกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต ่

เม่ือสิ้นสุดงานทดลอง (วันที่ 14) พบว่ากลุ่ม T1 T2 และ T6 มีค่าความแตกต่างทางสถิติด้านเช้ือ 

E. coli ในมูลที่ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกลุ่มอื่นๆ (p<0.01) ท�านองเดียวกันกับกลุ่ม T4 และ T5 ที่มีแนวโน้ม 

ของค่าเช้ือ E. coli ในมูลท่ีน้อยลงใกล้เคียงกับ 3 กลุ่มข้างต้น ทั้งนี้ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า 

ช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจากจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดงานทดลองนั้นส่งผลต่อเชื้อ E. coli ในมูลที่ลดลง 

อย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)

ตารางท่ี 3 แสดงจ�านวนเชื้อ E. coli ในมูลของลูกสุกรหย่านม (หน่วยเป็น Log ฐาน 10)

E. coli (cfu/grams), 

Log 10 unit
T1 T2 T3 T4 T5 T6 P - value

วันที่ 1
8.03 ±

0.55

8.34 ±

0.61

8.18 ±

0.48

8.18 ± 

0.44

7.52 ±

0.78

8.17 ±

0.80
0.51

วันที่ 14
4.76 ±

0.60 C

5.01 ±

0.51 C

6.39 ±

1.06 A

6.04 ±

0.21 AB

5.26 ±

0.74 BC

5.03 ±

0.42 C
0.002

Paired T - test <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
A, B, C อักษรที่แตกต่างกันของแต่ละคอลัมน์แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05)
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ผลการทดลองด้านการประเมนิร้อยละของสุกรท่ีแสดงอาการท้องเสยีในช่วงหลังหย่านม ดงัแสดง 

ในตารางที ่4 ทีเ่ริม่ต้นงานทดลอง (วนัที ่0) ลกูสุกรกว่า 80 เปอร์เซ็นต์จากทุกกลุ่มทดลองแสดงอาการ 

ท้องเสยี หลงัจากนัน้เมือ่พจิารณาทีว่นัที ่7 จะพบว่า ร้อยละของอตัราท้องเสยีในลูกสกุรนัน้ลดลงทุกกลุ่ม 

ทดลอง ท้ังน้ีพบว่ากลุ่ม T2 และ T6 มีค่าร้อยละของอัตราท้องเสียที่ลดลงมากท่ีสุดอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ในทางกลับกัน กลุ่มทดลอง T1 มีค่าร้อยละของอัตรา 

ท้องเสียที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดงานทดลอง (วันที่ 14) พบว่าร้อยละของอัตราท้องเสียในลูกสุกร 

ลดลงในทุกกลุ่ม แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่าไม่มีค่าความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)

ตารางท่ี 4 รอ้ยละของการเกิดอาการท้องเสียในลูกสุกรหย่านม

ร้อยละอาการท้องเสีย T1 T2 T3 T4 T5 T6 P - value

วันที่ 1
83.80 ±

9.63

92.00 ±

6.96

85.20 ±

5.54

88.00 ±

7.65

79.60 ±

4.16

83.20 ±

5.67
0.12

วันที่ 7
50.80 ±

7.40 A

38.80 ±

7.19 B

46.20 ±

5.67 AB

41.60 ±

6.88 AB

44.60 ±

6.84 AB

37.00 ±

5.43 B
0.03

วันที่ 14
4.00 ±

2.24

2.80 ±

1.10

1.80 ±

0.84

2.20 ±

1.30

2.00 ±

1.22

2.00 ±

1.41
0.17

A, B อักษรที่แตกต่างกันของแต่ละคอลัมน์แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05)

วิจ�รณ์ผลง�นทดลอง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการเลือกประชากรสุกรในพื้นที่ที่มีการท�าปศุสัตว์อย่างหนาแน่น เพื่อให ้

สภาพแวดล้อม และปัจจัยควบคุมต่างๆ เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการก�าหนดปัจจัยอื่นใดทั้งสิ้น 

ซึง่พืน้ทีท่ีท่�างานวจิยัคอืจงัหวดัราชบุร ีทีซ่ึ่งมกีารเลีย้งสุกรมากทีส่ดุในประเทศไทย (กรมปศสุตัว์, 2560)  

ซึง่การเลีย้งในพืน้ท่ีปศุสตัว์อย่างหนาแน่นอาจท�าให้มกีารตดิต่อ และระบาดของโรคอย่างชกุชมุ อย่างไร 

ก็ตาม ระบบการเข้าถึงฟาร์ม (access to farm) ของพื้นที่ท�างานวิจัยได้มีระบบความปลอดภัยทาง 

ชีวภาพ (biosecurity) เข้ามาป้องกันปัจจัยแทรกซ้อนจากเชื้อโรคภายนอกได้

สารเสริมทดแทนในงานวิจัยสามารถจ�าแนกได้ดังนี้

1. กลุ่ม colistin จัดอยู่ใน polymyxin antibiotics ที่ใช้รักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร 

ในสุกร ซึ่งยาปฏิชีวนะชนิดนี้ออกฤทธิ์ในการท�าลายเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เช่น อี.โคไล ซัลโมเนลลา  

และวบิริโอ เป็นต้น ออกฤทธิโ์ดยการท�าลายเยือ่หุม้เซลล์ชัน้นอก (lipid A) ของเชือ้แบคทเีรยีให้เสยีสภาพ 

เกดิการร่ัวไหลของสารในเซลล์ และท�าให้เซลล์ตาย ในท้องตลาดมกีารผลติโคลสิตนิส�าหรบัผสมอาหาร 

ทั้งที่มีลักษณะเป็นของแข็ง และของเหลว เรียกว่า solid and liquid medicated premixed นอกจากนี ้
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ยงัมโีคลสิตนิรูปแบบ อาหารสตัว์ส�าเร็จรูปผสมโคลสิตนิ หรอื medicated feed ซึง่การใช้ยาผสมอาหาร 

เป็นรปูแบบทีเ่กษตรกรนยิมใช้เพือ่ควบคมุการตดิเชือ้ และรกัษาโรคเนือ่งจากการตดิเชือ้ อ.ีโคไล ในสกุร 

ระยะตั้งแต่แรกเกิดถึงสุกรที่มีน�้าหนักตัว 25 กิโลกรัม

2. กลุ่มสารสกัดจากพืช โดยสกัด bromelain ได้จากแกนสับปะรด เป็นเอนไซม์กลุ่ม proteases  

ส่วนประกอบหลักได้แก่ stem bromelain 80% fruit bromelain 10% และ ananain 5% นอกจากนั้น  

5% คือ non - protease ได้แก่ phosphatases, glucosidases, peroxidases, cellulases และ 

glycoproteins (Mondal และคณะ, 2011) และพบว่ามคีณุสมบตัใินการออกฤทธิท์างเภสชัวทิยาเช่นกัน  

(Maurer, 2001) ซึง่จากการรายงานของ Van Beckhoven และคณะ, 1995 ระบวุ่า bromelain ท�าหน้าที ่

เช่นเดียวกบัเอนไซม์ subtilisins ทีพ่บได้จาก Bacillus licheniformis และ Bacillus amyloliquifaceins  

ท�าหน้าที่หลักคือ เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในทางเดินอาหาร

3. กลุ่ม antimicrobial drug ยกตัวอย่างเช่น ampicillin gentamicin neomycin fosfomycin  

tetracycline และ apramycin ซึ่งจากการรายงานของ Quesada และคณะ, 2014 พบว่า apramycin 

มีค่า colistin - susceptible isolates อยู่ที่ 4.5% และค่า colistin - resistant isolates อยู่ที่ 12.40%  

ซึ่งค่า resistance ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าสารกลุ่ม antimicrobial drug อื่นๆ ได้แก่ tetracycline (93.8%),  

ampicillin (79.5%), florfenicol (64.3%), cefotaxime (13.2%), neomycin (56.6%), gentamicin  

(29.1%), ciprofloxacin (28.3%), fosfomycin (7.8%) และ amikacin (0.4%) (Huang และคณะ, 

2017)

 นอกจากนี้ ได้มีการเสริมด้วยยาปฏิชีวนะกลุ่ม flavomycin ที่เป็นสารเชิงซ้อนของยาปฏิชีวนะ  

เกิดจากการจ�าแนก Streptomyces bambergiensis และ Streptomyces ghanaensis ท�าหน้าที่ลด 

การตดิเช้ือของเชือ้ก่อโรคในทางเดนิอาหารได้ และช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการใช้อาหาร (feed utilization)  

ของสุกรได้ (Huvepharma, 2019) 

4. กลุ่มสารแร่ธาตุ copper (Cu) เป็นสารมีประโยชน์ และเป็นเอนไซม์ส�าคัญกลุ่ม metalloen - 

zymes ในกระบวนการ cytochrome oxidase และ lysyl oxidase ซึ่งจะช่วยลด และป้องกันผลเสีย 

ทีเ่กดิจากความเครียดได้ (Hill, 2013) และปริมาณในการเสรมิให้กบัลกูสกุรมรีะดบัทีแ่นะน�าตาม NRC  

(2012) อยู่ที่ 5 - 6 mg/kg ของ Cu ที่ใช้ในกระบวนการสันดาป

5. กลุ่มสาร acidifier คือ butyric acid หรือ butanoic acid เป็นกรดไขมันระเหยง่ายสายสั้น  

(short chain fatty acid, SCFA) เกดิจากกระบวนการหมักในทางเดนิอาหารของสกุร โดยพบว่านอกจาก 

butyric acid แล้วยังมี propionic acid มีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อการต้านจุลชีพก่อโรคในทางเดิน 

อาหาร (Stecher และ Hardt, 2011) แต่ด้วยความที่มีคุณสมบัติเป็นกรด มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน และ 

เป็นสารระเหยง่าย ดังนั้นในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จึงมีการน�า butyric acid จับกับแร่ธาตุ เช่น Ca  

และ Na (Machinsky และคณะ, 2015)
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 กลุม่ yeast คอื Saccharomyces cerevisiae เป็นจลุนิทรีย์ชนดิหนึง่สามารถสร้างสารปฏิชวีนะ 

ธรรมชาติ ช่วยส่งเสริมสุขภาพ และการเจริญเติบโตของสัตว์ การเติมยีสต์ในอาหารลูกสุกร สามารถ 

ช่วยปรับปรุงการย่อยได้ของโปรตนี และเยือ่ใยประเภทเฮมเิซลลโูลส (Mathew และคณะ, 1998) และ 

มหีน้าทีห่ลกัในการเพิม่ภมูคิุม้กนัประเภท sIgA (secretory immunoglobulin A) ท่ีอยูใ่นทางเดนิอาหาร 

(Ren และคณะ, 2016) ซึง่ส่งผลโดยตรงในการลดปัญหาท้องเสยีในช่วงหย่านม (Shen และคณะ, 2009; 

Trckova และคณะ, 2014)

6. กลุ่ม probiotics คอื Bacillus subtilis คอื จลิุนทรย์ีเป็นประโยชน์ จลิุนทรย์ีประจ�าถ่ิน (normal  

flora) ในระบบทางเดนิอาหาร ท�าหน้าทีป่รับปรงุสมดลุของจลิุนทรย์ีในล�าไส้ ควบคมุจลิุนทรย์ีท่ีก่อให้เกดิ 

โรค ซึ่งจุลินทรีย์ที่ดีในล�าไส้ จะท�าหน้าที่ช่วยให้การย่อยอาหารของสัตว์มีประสิทธิภาพดีขึ้น และพัฒนา 

ระบบภมูคุ้ิมกนัในสัตว์ให้ดขีึน้ และคณุสมบตัอิืน่ๆ ทีส่่งผลดต่ีอสมรรถภาพสตัว์ การสร้างความแข็งแรง 

ให้กับเซลล์ดูดซึมในล�าไส้ ลดอาการท้องเสีย ช่วยเพิ่มการย่อยได้ของโภชนะ และเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเจริญเตบิโต (Hu และคณะ, 2014; Lee และคณะ, 2014; Owusu-Asiedu และคณะ, 2014; Prieto 

และคณะ, 2014)

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น กลุ่มสารเสริมทดแทนยาปฏิชีวนะโคลิสติน ต่างมีคุณสมบัต ิ

ในการก�าจัดเชื้อ E. coli ในทางเดินอาหาร และลดอัตราการเกิดท้องเสีย ท�าให้ส่งผลดีต่อการเพิ่ม 

สมรรถนะการผลิต ทั้งในด้านการเจริญเติบโตที่อ้างถึงปริมาณอาหารที่กินได้ ประสิทธิภาพการย่อยได ้

ของสารอาหาร การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ ซึ่งจากงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม T1 นั้น มีค่าการ 

เจริญที่ต�่าท่ีสุด เมื่อเทียบกับกลุ่มสารเสริมทดแทน ทีมผู้วิจัยสามารถสรุป 3 หลักการที่จะอธิบายผล 

ข้างต้นได้ดังนี้

1. คุณสมบัติของสารเสริมทดแทนแต่ละกลุ่มมีกลไกการออกฤทธิ์ (mode of action) ที่ซับซ้อน 

กว่าโคลิสติน เช่น bromelain ที่จัดเป็นเอนไซม์ protease ในทางเดินอาหาร ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 

subtilisins ที่ผลิตได้จากจุลินทรีย์ ท้ังยังมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ในช่วงค่า pH ได้ตั้งแต่ 5.0 ถึง  

10.0 (Engwerda และคณะ, 2001) ซึ่งอธิบายตามหลักกายวิภาคได้คือ สามารถท�าหน้าที่ได้ตลอดช่วง 

ทางเดินอาหารในส่วนล�าไส้เล็ก นอกจากนี้มีผลต่อ secretory signaling pathways ส่งผลท�าให้มีการ 

เปลี่ยนแปลงของ glycoprotein receptors ที่ intestinal mucosa มีคุณสมบัติเป็น anti - adhesion 

ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคโดยเฉพาะ K88+ ETEC (Chandler และ Mynott, 1998)

2. การใช้สารเสริมทดแทนแบบปัจจัยเดี่ยว เช่น Cu ในรูป CuSO
4
 อาจมีคุณสมบัติต่อการยับยั้ง  

อาการท้องเสียหลังหย่านมที่แคบ โดย Cu ในกระบวนการสันดาปสามารถปรับสภาพทางเดินอาหาร 

ส่วนต้น และส่วนกลางให้มีความเป็นกรด ซ่ึงเหมาะสมต่อจุลินทรีย์มีประโยชน์ ซึ่งข้อจ�ากัดคือ การ 

ลดจ�านวนของ lactic acid bacteria, lactobacilli และ streptococci ที่ส่วนท้ายของทางเดินอาหาร 

(ileal and colonic microbiota) โดยพบว่าการเสริม Cu จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง cecal VFA  

(volatile fatty acid) โดยท�าให้ A: P ratio (acetic:propionic ratio) เปล่ียนแปลงไป อกีท้ังยงัเหนีย่วน�า 
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การแสดงออกของ MDA (malondialdehyde) ที่เป็น lipid peroxidation ของทางเดินอาหารในกรณ ี

ที่มีการเสริมที่สุกรหย่านมอายุ 0 - 14 วัน (Hojberg และคณะ, 2005)

3. คุณสมบัติของสารเสริมทดแทนบางกลุ่มต้องการปัจจัยร่วม โดยพบการรายงานของ Rekiel  

และคณะ, 2007 กล่าวว่าการเสริม flavomycin ที่ระดับ 100 mg ในอาหาร 1 kg เทียบกับ probiotic  

(Saccharomyces cerevisiae, yeasts) ในสุกรขุนตั้งแต่ 26 kg ขึ้นไปจนถึง 100 kg พบว่า การเสริม  

flavomycin ให้ผลการทดลองไม่แตกต่างกันกับ probiotic ในด้านการเจริญเติบโต คุณภาพซาก 

โลหติวทิยา และสณัฐานวทิยาล�าไส้นัน้ อาจแสดงให้เหน็ว่าการเสรมิ flavomycin ทีม่กีารสกดั และจ�าแนก 

มาจาก Streptomyces bambergiensis และ Streptomyces ghanaensis สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเจริญเติบโตได้ และส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพซาก รวมทั้งปรับปรุงการท�างานของระบบย่อยอาหาร 

ก่อนหน้านี้ไม่มีการรายงานการใช้ flavomycin ในลูกสุกรหย่านม อย่างไรก็ดี จากงานวิจัยนี้ ชี้ให้เห็น 

ว่าการใช้ apramycin ร่วมกับ flavomycin (ปัจจัยร่วม) ให้ผลการทดลองท่ีไม่แตกต่างจากสารเสริม 

ทดแทนกลุ่มอื่นๆ 

 Ma และคณะ, 2015 รายงานคุณสมบัติเบื้องต้นทางเภสัชวิทยาของ Cu นั้น สามารถช่วยเพิ่ม 

การเจริญเติบโตของสุกรได้ สอดคล้องกับการรายงานของ Perez และคณะ, 2011 ที่พบว่าการเสริม Cu  

ทีร่ะดบั 100 - 250 mg/kg ของอาหาร จะช่วยเพิม่การเจรญิเตบิโต ปรมิาณอาหารทีก่นิได้ และลดอตัรา 

สูญเสียของสุกรได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มพื้นที่สัณฐานวิทยาของล�าไส้ และสุขภาพของล�าไส้ 

ให้ดีขึ้นได้ในสุกรหย่านม (Zhao และคณะ, 2007) อย่างไรก็ตาม ฟอร์ม (form) ของการเสริม Cu ม ี

หลากหลายรูปแบบ เช่น sulfate (CuSO
4
) หรือ tribasis copper chloride (TBCC) ซึ่งประสิทธิภาพ 

การใช้ประโยชน์ได้ของ Cu นั้นไม่แตกต่างกัน (Cromwell และคณะ, 1998) แต่ CuSO
4
 จะสามารถ 

ละลายได้ดีทั้งในน�้าและในสภาพกรด

 การเสริม butyric acid มผีลโดยตรงต่อการพฒันาระบบทางเดนิอาหาร เช่น cell proliferation  

เพิ่มพื้นที่การดูดซึมอาหาร และเป็นบาเรียป้องกันการเข้าท�าลายผนังล�าไส้จาก E. coli (Lu และคณะ,  

2008; Hanczakowska และคณะ, 2014; Huang และคณะ, 2015) รวมไปถึงการเพิม่ gene expression 

ของยีนสร้างกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อไขมันท่ีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน 

ด้วยเครื่อง RT - PCR (real - time polymerase chain reaction) (Le Gall และคณะ, 2009; Lu และ 

คณะ 2012) และ yeast ท่ีมีคุณสมบัติชัดเจนในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของทางเดินอาหาร  

เช่นเดียวกับ probiotics และยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ การใช้ออกซิเจนในการเมทาโบลิซึม เพราะ 

ท�าให้จลิุนทรีย์กลุม่ anaerobic bacteria มปีระสทิธภิาพการท�างานดขีึน้ โดยหน้าทีห่ลกัของ anaerobic  

bacteria คือการลดการผลิต CH
4
 และเพิ่มการผลิต lactic acid โดยเริ่มจากการที่ pH ในทางเดิน 

อาหารมคีวามเหมาะสมต่อการเมทาโบลซึิม VFA ส่งผลท�าให้จลุนิทรย์ีกลุม่ proteolytic bacteria เพิม่ขึน้ 

(Ogbuewu และคณะ, 2018) และการท�างานร่วมกนัของ butyric acid และ yeast (ปัจจยัร่วม) ส่งผล 

โดยรวมครบทกุด้าน โดยกรดจะสนบัสนนุด้านการดดูซมึอาหาร เพิม่การใช้ประโยชน์ได้ของสารอาหาร  

และ yeast จะเพิ่มจุลินทรีย์มีประโยชน์ต่อระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้จากเอนไซม์
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 กลุ่มสุดท้ายคือ probiotics (Bacillus subtilis) กลไกการท�างานของ probiotics ต่ออาการ 

ท้องเสยีหลงัหย่านม โดย Bacillus subtilis เมือ่เดนิทางเข้าสูท่างเดนิอาหารส่วนล�าไส้เลก็ จะมกีารเข้าเกาะ 

กับผนังล�าไส้ และมีการผลิต organic acid, hydrogen peroxide, lactoferrin และ bacteriocin ซึ่ง 

จัดเป็น antimicrobial substances ต่อจุลินทรีย์ก่อโรค และด้วยเอนไซม์ที่ส�าคัญจาก probiotics เช่น 

b - galactosidase, superoxide dismutase (SOD) และกลุ่ม proteolytic enzyme ท�าให้กิจกรรม 

ของทางเดินอาหารมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึน (Stecchini และคณะ, 2001) และพัฒนาระบบ gut 

associated lymphoid tissue (GALT) ส่งผลพัฒนาระบบภูมิคุ้มกัน ยิ่งไปกว่านั้น Bacillus subtilis  

แสดงผลโดดเด่นในด้านสมรรถนะการผลิตต่อท้องเสียหลังหย่านม

บทสรุป
การใช้สารเสริมทดแทนยาปฏิชีวนะโคลิสตินต่ออาการท้องเสียหลังหย่านม (post - weaning 

diarrhea: PWD) ที่มีคุณสมบัติการป้องกัน รักษาอาการท้องเสีย ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค และพัฒนา 

ระบบทางเดินอาหาร จากผลการทดลองพบว่าอาหารทดลองทัง้ 5 กลุ่ม (T2 - T6) มคีณุสมบัตสิามารถ 

ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ (ABO replacer) โดยสารเสรมิกลุ่ม (T2) bromelain และกลุ่ม (T3) apramycin  

ร่วมกับ flavomycin ให้ผลการทดลองใกล้เคยีงกบั (T1) โคลสิตนิ อาหารกลุม่ metabolic intermediate  

คือ (T4) CuSO
4
 และกลุ่ม (T5) butyric acid ร่วมกับ yeast ให้ผลการทดลองด้านประสิทธิภาพ 

การเจรญิเตบิโตทีด่กีว่า 3 กลุม่ข้างต้น และกลุม่ (T6) probiotics นอกจากให้ผลใกล้เคยีงกับกลุม่ (T1) 

โคลิสตินแล้ว ยังให้ผลการทดลองด้านสมรรถนะการผลิตที่โดดเด่นกว่าทุกกลุ่ม งานวิจัยนี้ ชี้ให้เห็นว่า 

กลไกการออกฤทธิข์องสารเสรมิ ต้องให้ผลเป็นวงกว้างต่อระบบทางเดนิอาหาร ซึง่เป็นการพฒันาระบบ 

ภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ คุณสมบัติของสารเสริมต่ออาการท้องเสียหลังหย่านม ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม 

ส�าหรับการใช้ปัจจัยร่วม หรือปัจจัยกลุ่ม (2 กลุ่มขึ้นไป) เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วมของสารเสริม (inter - 

action effect) 
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ขอขอบคุณบริษัทที่ให้ความสนับสนุน
และความร่วมมือในการจัดท�าวารสารธุรกิจอาหารสัตว์

 1 บรษัิท  เบทาโกร  จ�ากัด (มหาชน) โทร. 0-2833-8000

 2 บรษัิท  ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) สมุทรปราการ โทร. 0-2680-4580

 3 บรษัิท  กรุงไทยอาหาร  จ�ากัด (มหาชน) โทร. 0-2473-8000 

 4 บรษัิท  ทีเอฟเอ็มเอส  จ�ากัด โทร. 0-2814-3480

 5 บรษัิท  ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์  จ�ากัด (มหาชน) โทร. 0-2632-7232

 6 บรษัิท  ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) สระบุร ี โทร. 0-2680-4500

 7 บรษัิท  ท็อป ฟดี มิลล์  จ�ากัด โทร. 0-2194-5678-96

 8 บรษัิท  แลบอินเตอร ์ จ�ากัด โทร. 0-3488-6140-48

 9 บรษัิท  ฮูเวฟารม์า (ประเทศไทย)  จ�ากัด โทร. 0-2937-4355

 10 บรษัิท  เออรเ์บอร ์ไบโอเทค (ประเทศไทย)  จ�ากัด โทร. 0-2993-7500

 11 บรษัิท  ยูนีโกรอินเตอรเ์นชั่นแนล จ�ากัด โทร. 0-3430-5101-3

 12 บรษัิท อดิสสิโอ เทรดด้ิง (ประเทศไทย)  จ�ากัด โทร. 0-2681-1329

 13 บรษัิท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเซีย แปซิฟคิ  จ�ากัด โทร. 0-2670-0900 # 113

 14 บรษัิท ไฟโตไบโอติกส์ (ประเทศไทย)  จ�ากัด โทร. 0-2694-2498

 15 ลา เมคคานิค่า เอส.อาร.์ดิเรฟโฟ โทร. 0-9824-9771








