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บทสรุปผู้บริหาร 
 

อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศท่ีมีมูลค่าสูงหลายแสนล้านบาท เฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
แช่แข็งและเนื้อสัตว์แปรรูปท่ีส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและ
ความสามารถของผู้ประกอบการของไทยในการผลิตและแข่งขันกับนานาชาติ อย่างไรก็ดี การผลิตสัตว์มีปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคหลาย
ประการ เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์คุณภาพดี การขาดพ่อแม่พันธ์ุสัตว์ท่ีเหมาะสมกับการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมในประเทศ
ไทย และการขาดแคลนวัคซีนและเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์เพ่ือใช้ในการป้องกันและรักษาโรค ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการผลิต ทําให้มี
ต้นทุนในการผลิตสูงและผู้ประกอบการมีอํานาจในการต่อรองกับผู้จําหน่ายวัตถุดิบและคู่ค้าลดลง 

ด้วยเหตุน้ี โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์จึงได้สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้ดําเนินงานวิจัยจนประสบความสําเร็จด้วยดีและมีการนําผลท่ีได้จากการวิจัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว อาทิเช่น การปรับปรุงพันธ์ุสุกรสายพันธ์ุทางการค้าให้มีจํานวนลูกต่อครอกสูงข้ึนโดยการตรวจ
เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ งานวิจัยเพ่ือผลิตวัคซีนต้านเห็บโค การพัฒนาระบบผลิตหัวเช้ือจุลสาหร่ายแบบต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นอาหารกุ้ง 
การใช้จุลินทรีย์ทะเลสําหรับเป็นแหล่งกรดไขมันในลูกกุ้งวัยอ่อน และการพัฒนาชุดตรวจหา เช้ือก่อโรคทอร่าและตัวแดงดวงขาวในกุ้ง 
เป็นต้น 

สําหรับแผนการดําเนินงานของโปรแกรมฯ ในปี 2554-2559 นั้น โปรแกรมฯ มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการผลิตและการดูแลสุขภาพสัตว์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ โค สุกร สัตว์ปีกและกุ้ง โดยเน้นงานวิจัยท่ีสามารถแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกรและภาคเอกชน สามด้านด้วยกันคือ การค้นหาแหล่งวัตถุดิบและปรับปรุงสูตรอาหารสัตว์ การปรับปรุงสายพันธ์ุสัตว์เพ่ือให้ได้
พ่อแม่พันธ์ุสัตว์ท่ีดี การวิจัยเพ่ือพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์ชนิดใหม่หรือปรับปรุงวัคซีนและเวชภัณฑ์ท่ีมีใช้อยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยการสนับสนุนงานวิจัยท้ังสามด้านนี้จะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยสามารถผลิตสัตว์ท่ีมี
คุณภาพดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการผลิต
สัตว์ของประเทศ 
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บทท่ี 1   ท่ีมาและความสําคัญของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ 
 
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ

แล้ว  ยังส่งออกทํารายได้ให้ประเทศเป็นจํานวนมาก  ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตไก่ สุกร โคเนื้อและโคนม และสัตว์น้ํา ปริมาณของ
สัตว์ท่ีเลี้ยงได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได้ไม่ว่าในระดับครัวเรือน หรือระดับอุตสาหกรรมให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการของ
ไทย  อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตต้องให้ความสําคัญกับ ระบบการจดัการฟาร์ม อาหารสัตว์  รวมไปถึงการควบคุมและป้องกันโรค
ระบาดเพ่ือให้มีการสูญเสียน้อยท่ีสุด ประกอบกับผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากสัตว์ ต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานระหว่างประเทศ 
ได้แก่ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) , โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX Alimentarius 
Commission)  และมาตรฐานของประเทศท่ีเราทําการค้าด้วย  ท้ังนี้มาตรฐานส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร โรค
ระบาดสัตว์ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคและโรคท่ีส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

 
 ปัจจุบันผลผลิตจากสัตว์มีท้ังท่ีสร้างมูลค่าให้กับประเทศด้านการส่งออกและผลิตเพ่ือบริโภคภายในเป็นหลัก ในส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าการส่งออก  ได้แก่  ไก่เนื้อ ซึ่งจากผลกระทบของโรคระบาดทําให้ผลิตภัณฑ์ส่งออก ส่วนใหญ่เป็นไก่แปรรูปนั้น   
ปี 2553 การส่งออกขยายตัวเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยท่ีประมาณ 400,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 53,800 ล้านบาท ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์กุ้งไทย สร้างมูลค่าการส่งออกมากกว่า 80,000 ล้านบาท/ปี รายได้ดังกล่าวหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของไทย เนื่องจาก
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าวัตถุดิบท้ังหมด ในส่วนของมูลค่าผลผลิตสัตว์ท่ี
บริโภคภายในประเทศ เป็นหลัก ประกอบด้วยการผลิตโคนมและโคเนื้อ เป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย โดยมูลค่ารวม
ของผลิตภัณฑ์นมท้ังระบบอยู่ท่ี 22,000 ล้านบาท/ป ี นอกจากนี้ยังมีการผลิตสุกร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีค่อนข้างครบวงจร แต่ด้วย
ข้อจํากัดด้านการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ทําให้ผลผลิตส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศเป็นหลักประมาณร้อยละ 98 ของการผลิต
ท้ังหมด และส่งออกเพียงร้อยละ 1-2 โดยในปี 2553 มีมูลค่าการส่งออก 2,386 ล้านบาท 

 
 นอกจากในส่วนของผลติภัณฑ์สุดท้ายท่ีสร้างมูลค่าแล้วในภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ยังมีผลกระทบและมูลคา่เพ่ิม

จากอุตสาหกรรมต่อเนื่องในห่วงโซ่การผลิต ดังนี ้
 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกับการผลิตสัตว์และอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากเป็นโครงสร้างต้นทุน

ของการเลี้ยงสัตว์ท่ีสําคัญ และมีความเช่ือมโยงด้านการเติบโตท่ีสอดคล้องกัน ทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยรวมอย่างครบวงจร แม้
อาหารสัตว์ท่ีผลิตในระดับอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้และประเภทของสัตว์ แต่วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการ
ผลิตอาหารสัตว์มีเพียงไม่ก่ีรายการ ไดแ้ก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากข้าวและ  มันสําปะหลัง ร้อยละ 60 กากถ่ัวเหลืองร้อยละ 24  
และปลาปน่ร้อยละ 4 โดยเป็นการใช้วัตถุดิบท่ีผลิตเองภายในประเทศร้อยละ  65 ท่ีเหลือต้องนําเข้าโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ของไทยประกอบด้วยผู้ผลิต 712 ราย เป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่ท่ีมีโรงงานย่อยกระจายตามแหล่งเลี้ยงสัตว์ท่ีสําคัญ 23 ราย แต่เป็นผู้ผลิตท่ี
ครองส่วนแบ่งตลาดอาหารสัตว์เกือบท้ังประเทศ สําหรับผู้ผลิตขนาดเล็กเป็นลักษณะการแปรรูปวัตถุดิบเบื้องต้นและส่งขายให้โรงงาน
ขนาดใหญ่อีกทอดหนึ่ง ในปี 2554 คาดการณ์ความต้องการอาหารสัตว์ท่ีประมาณ 14.32 ล้านตัน เป็นอาหารไก่เนื้อร้อยละ 35  สุกร
ร้อยละ 32  ไก่ไข่ร้อยละ 17 และกุ้งร้อยละ 6  

ธรุกิจเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์สําหรับสัตว์  
ธุรกิจเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์ของโลก (ปี 2551) มีมูลค่าท่ีประมาณ 6 แสนล้านบาท สัดส่วนตลาดหลักอยู่ท่ีอเมริการเหนือ 

รองลงมา คือ ยุโรปตะวันตก เอเชียตะวันออก และอเมริกาใต้ ตามลําดับ โดยแยกตามประเภทสัตว์เป็น ปศุสัตว์ ร้อยละ 59 และ สัตว์
เลี้ยงและอ่ืนๆ ร้อยละ 41 (วัคซีนร้อยละ 25 parasiticides ร้อยละ 28 และอ่ืนๆ ร้อยละ 47) แนวโน้มของธุรกิจเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์
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ของโลกคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 5 % โดยในปี 2557 คาดว่ามูลค่าตลาด จะเพ่ิมข้ึนเป็น 8 แสนล้านบาท โดยมีปัจจัยบวกสนับสนุน
จากการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก ตลาดเนื้อสัตว์และสัตว์เลี้ยงขยายตัว 

สําหรับธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ของไทย มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าตลาดโลก (11,953 ล้านบาท) มีการคาดการณ์ว่าในปี 
2554 จะมีมูลค่ารวมประมาณ 22,000 ล้านบาท โครงสร้างผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สุขภาพสัตว์ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ผสมอาหารสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสารเสริมคุณภาพอาหาร ไวตามินแร่ธาตุและยาป้องกันโรค คิดเป็นร้อยละ 50 (มูลค่าประมาณ 5,500 
ล้านบาท) ผลิตภัณฑ์วัคซีน ร้อยละ 23 (มูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท) และยารักษาสัตว์และอ่ืนๆ ร้อยละ 27 (มูลค่าประมาณ 3,000 
ล้านบาท) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์เก่ียวข้องกับการจัดการด้านอาหารสัตว์เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ
การป้องกันโรคโดยใช้วัคซีนและการรักษาโรคโดยใช้ยา 

 
 อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ ์
 โครงสร้างของอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ประกอบด้วยผู้ประกอบการ 635 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กร้อยละ 86  

กลุ่มนี้มีการเข้าออกธุรกิจตามความต้องการของตลาด เพราะเป็นการแปรรูปสินค้าอย่างง่ายเพ่ือจําหน่าย ในท้องถ่ิน ส่วนผู้ผลิตท่ีมี
บทบาทต่อเศรษฐกิจเป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีมีเพียงประมาณร้อยละ 14 ผู้ผลิตขนาดใหญ่มีการดําเนินงานท่ีค่อนข้างครบ
วงจรตั้งแต่การนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุ การพัฒนาสายพันธ์ุ โรงเพาะฟัก การทําฟาร์ม ผลิตอาหารสัตว์และอุปกรณ์ โรงเชือดและชําแหละ 
โรงงานแปรรปูและส่งออก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1    ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสัตว์  (ท่ีมา : ดัดแปลงจากการศึกษาข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร ์) 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 
 ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความปลอดภัยอาหารค่อนข้างมาก ทําให้ผู้ผลิตต้องคํานึงถึงและให้ความสําคัญกับการผลิต

สัตว์ท้ังระบบไม่ว่าประเด็นการควบคุมโรคระบาด เช้ือก่อโรคในอาหาร สารปนเปื้อนและสารตกค้างต่างๆ รวมท้ังแนวทางการจัดการ
ผลิตให้มีความปลอดภัยท้ังระบบ เริ่มตั้งแต่พันธ์ุสัตว์ท่ีใช้การปรับอาหารสัตว์ให้สอดคล้องกับสมรรถภาพการผลิตและให้ต้นทุนท่ี
เหมาะสม การลดการใช้ยาปฏิชีวนะ มาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาด ซึ่งเช่ือมโยงไปถึงการจัดการฟาร์มใน ระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) ท่ีมีหลักการลดการนําเชื้อเข้าสู่ฟาร์ม และลดการแพร่ระบาดของเชื้อภายในฟาร์ม

อาหารสตัว์ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ 

ธุรกิจเวชภัณฑ/์เคมีภณัฑ ์

ธุรกิจอุปกรณ/์เครื่องจักร 

โรงฆ่า/ชําแหละ/แปรรูป 

ตลาดสด 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว ์

ธุรกิจหลัก 

ธุรกิจขนส่ง 

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 

บริการตรวจวิเคราะห์/รับรอง 

ธุรกิจส่งออก/บรรจุภณัฑ ์

Supermarket 

ธุรกิจห้องเย็น 

อุตสาหรรม/บริการเกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมต่อเนื้อง 

ฟาร์มพ่อแม่พันธุ ์

โรงเพาะฟัก 

ฟาร์มขุน 
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และระหว่างฟาร์ม โดยเริ่มตั้งแตก่ารจดัการขอบเขตท่ีตั้งและโครงสร้างฟาร์ม บุคลากร โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและแหล่งน้ํา การ
ควบคุมพาหะนําโรค การสัญจรภายในฟาร์ม การขนส่ง ระบบสุขาภิบาล การใช้วัคซีนป้องกันโรค และการตรวจวินิจฉัยติดตาม
สภาวการณ์ของโรคในฟาร์มอย่างต่อเนื่องเป็นต้น ท้ังนี้ทุกปัจจัยมีความเช่ือมโยงและส่งผลกระทบต่อการผลิตสัตว์ท้ังสิ้น ดังนั้นหากนํา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยแก้ปัญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนในห่วงโซ่การผลิตภายใต้การควบคุมและจัดการฟาร์มในระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มได้ ปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญในการผลิตสัตว์ ได้แก่  

  
1. ด้านพันธุ์และสรีรวิทยาการสืบพันธุ์  

• ขาดแคลนพ่อแม่พันธ์ุท่ีดี และให้ผลผลิตสูงภายใต้สภาวะแวดล้อมการเลี้ยงในประเทศ  

• ความสมบูรณ์พันธ์ุต่ําส่งผลต่ออัตราการผสมติด และการผลิตสัตว์รุ่นลูกในระดับโรงเพาะฟัก 
2. ด้านอาหารสัตว์  

• การขาดวัตถุดิบอาหารสัตว์คุณภาพดี และไม่สามารถผลิตในประเทศได้เพียงพอกับความต้องการ ต้องมีการนําเข้าจาก
ต่างประเทศบางส่วน ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน รวมท้ังการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในวัตถุดิบอาหารค่อนข้างต่ํา มีความแปรปรวนสูง  

• อาหารสัตว์เป็นสินค้าควบคุมราคาทําให้การปรับเปลี่ยนราคาตามกลไกตลาดเป็นไปได้ยาก ในขณะท่ีวัตถุดิบท่ีใช้ในการ
ผลิตอาหารสัตว์  มีราคาผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด ทําให้มีความเสี่ยงท่ีจะประสบกับการขาดทุนหากขาดการบริหาร
จัดการท่ีด ี

• ความต้องการด้านความปลอดภัยอาหาร  ประเทศผู้นําเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ ์ มีมาตรการการตรวจสอบท่ีเข้มงวดข้ึน
เรื่อยๆ มีการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับและเพ่ิมความเข้มงวดด้านสุขอนามัยอาหารสัตว์มากข้ึน เช่น การกําหนดปริมาณสูงสุดของสาร
ผสมต่างๆ ในอาหารสัตว์  รวมท้ังการพบสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ เช่น จุลินทรีย์ สารเคมีและสารพิษต่างๆ โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะท่ีเสริม
ในอาหารเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต ปัจจุบันห้ามใช้ยาปฏิชีวนะหรือเคมีภัณฑ์ในอาหารสัตว์บางชนิด เนื่องจากยาปฏิชีวนะบางชนิดมี
โครงสร้างคล้ายกับยาท่ีใช้ในมนุษย์ ทําให้เกิดการดื้อยาของเช้ือในกลุ่มท่ีก่อให้เกิดโรคกับมนุษย์ จึงมีการตั้งข้อกําหนดควบคุมการใช้ใน
การผลิตสัตว์  ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตและผลผลิตโดยรวม และจําเป็นต้องเสริมสารเสริมอาหารสัตว์ทางเลือกใหม่ เพ่ือให้
สัตว์เกิดการใช้ประโยชน์จากโภชนะไดสู้งสุด 

3. ด้านสุขภาพสัตว์ 

• การควบคุมและป้องกันโรคระบาด ยังทําได้ไม่ดีเท่าท่ีควร  โดยยังพบอุบัติการณ์และส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิต
โดยรวม เช่น  

 
1. ปัญหาโรคระบาดในกุ้ง ยังพบการระบาดของโรคติดเช้ือในกุ้งท่ีต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เช่น ปัญหาโรคข้ีขาวซึ่งทํา

ให้ผลผลิตลดลง ต้องมีการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสต่างๆ ของกุ้ง โดยเฉพาะไวรัสท่ีมีการระบาดใน
ต่างประเทศแต่ยงัไม่ระบาดในประเทศไทย เช่น IMNV รวมถึง การจัดการโรคในระบบไบโอซีเคียว สําหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ ส่งผล
ต่อการสร้างประชากรกุ้งตั้งต้นให้มีความหลากหลายเพียงพอต่อการปรับปรุงสายพันธ์ุกุ้ง เป็นต้น 

2. ปัญหาโรคระบาดในสุกร ยังพบ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ซึ่งประเทศคู่ค้าใช้เป็น
เง่ือนไขในการห้ามนําเข้าเนื้อสุกรสด ปัจจุบันมีความพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว โดยกรมปศุสัตว์มีนโยบายจัดทําเขตปลอดโรคปากและ
เท้าเปื่อยเขต 2  ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งต้องมีการใช้วัคซีนและการวางแผนการควบคุมการระบาดของโรคควบคู่กันไป เพ่ือให้สามารถขอ
รับรองการปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยโดยใช้วัคซีนจาก OIE ส่งผลดีต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศในอนาคต 

3. ปัญหาโรคระบาดในสัตว์ปีก ยังพบปัญหาโรคระบาดท่ีสําคัญท่ีไม่สามารถควบคุมและป้องกันได้ เช่น โรคไข้หวัดนก (การ
เจรจาเพ่ือจัดการเลี้ยงแบบ compartmentalization ยังไม่สําเร็จและใช้เวลานาน) โรคนิวคาสเซิล ซัลโมเนลโลซิสและหลอดลมอักเสบ
ในไก่ เป็นต้น 
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4. ปัญหาโรคระบาดในโคนม ด้วยสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเป็นแบบร้อนช้ืน จึงเกิดปัญหาและความเสียหายจากโรค
ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง โรคท่ีเกิดข้ึนบ่อย ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบสืบพันธ์ุ โรคเต้านมอักเสบ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคไข้น้ํานม 
โรคคีโตซีสและโรคไข้เห็บ 

• เวชภัณฑ์ท่ีจําเป็นโดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก(ประมาณการณ์ในปี 2554 จะนําเข้า
วัคซีนสัตว์มูลค่าประมาณ 2,878 ล้านบาท) และเกิดการขาดแคลนในช่วงท่ีเกิดการระบาดของโรค ประสิทธิภาพความคุ้มโรคของ
วัคซีนให้ผลไมดี่ เนื่องจากแอนติเจนท่ีใช้ในการผลิตไม่ตรงกับสายพันธ์ุเช้ือท่ีเกิดในพ้ืนท่ีของไทย 

• รูปแบบของวัคซีน เช่น หากผลิตในรูปแบบวัคซีนรวม ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพความคุ้มโรค ลดการกดภูมิต้านทานของสัตว์
และไม่จําเป็นต้องใช้ Adjuvant ในการผลิตวัคซีน เป็นต้น รวมท้ังการพัฒนาวัคซีนในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น sub-unit vaccine, 
DNA vaccine, vector vaccine และ marker vaccine ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันโรคได้ด ี

 
4.  ด้านการจัดการและอื่นๆ  

• ปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวนและภัยธรรมชาต ิส่งผลให้การเกิดปัญหาโรคระบาด  เสียหายเพราะภัยธรรมชาติ  ส่งผลให้
การผลิตกุ้งโลกชะลอตัว  

• ปัญหาการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่ว่าจุลินทรีย์ เช่น Salmonella, S. aureaus, C. perfingens, E. coli, 
Campylobacter เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารเคมีและยาปฏิชีวนะหลายชนิด การปนเปื้อนดังกล่าวเกิดได้หลายข้ันตอนในห่วงโซ่การ
ผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การเก็บรักษา จนถึงจําหน่ายและบริโภค ทําให้ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการปนเปื้อน
ดังกล่าวตลอดห่วงโซ่การผลิต เพ่ือระบุจุดอันตรายและนําไปสู่การปรับมาตรฐานการผลิตในระดับมาตรฐานฟาร์ม และระดับโรงงาน
ชําแหละและแปรรูป เป็นต้น  
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บทท่ี 2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ข้อมูลผลงานวิจัยท่ีผ่านมาในเชิงของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถแบ่งประเภท
ตามปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต ท่ีเช่ือมโยงตามลําดับห่วงโซ่การผลิตและประเภทของสัตว์เศรษฐกิจ ดังนี ้

1. ด้านพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ 
สัตว์ปีก : ข้อมูลจากการรวบรวมของ วช. (เปล่งศรี และคณะ 2549) พบว่า งานวิจัยด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมใน

สัตว์ปีกเน้นการใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ เทคนิคท่ีใช้มากท่ีสุด คือ เทคนิคการเพ่ิมช้ินดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่(PCR) บริเวณ 
microsatellites นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคอ่ืนๆ เช่น RAPD RFLP และวิธีทางอิมมูโนเอสเส เป็นต้น ส่วนใหญ่เน้นการจําแนกกลุ่ม
ทางพันธุกรรมและค้นหาเครื่องหมายโมเลกุล(molecular marker) หรือเครื่องหมายพันธุกรรม(Genetic marker) เพ่ือประโยชน์ในการ
คัดเลือกพันธ์ุและการอนุรักษ์ทางพันธุกรรมต่อไป อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยท่ีใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ท่ีผ่าน
มาจึงถูกจํากัดด้วยจํานวนตัวอย่างหรือจํานวน Loci ท่ีน้อย ทําให้โอกาสพบส่วนของบางอัลลีลท่ีมีความถ่ีต่ําในประชากรได้ยาก ดังนั้น
ควรมีการศึกษาด้านความจําเพาะต่อพันธุกรรมของสัตว์ปีกพันธ์ุต่างๆ ท้ังในไก่พ้ืนเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่ป่าและอ่ืนๆ โดยเน้นการจําแนก
ในระดับพันธ์ุหรือสายพันธ์ุ  และการให้ลักษณะจําเพาะ เพ่ือค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลของลักษณะกายวิภาคและสรีรวิทยา รวมท้ัง
ลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต เช่น การให้ไข่ดก การฟักไข่ และการให้เนื้อเหนียวนุ่ม เป็นต้น ศึกษาถึงความหลากหลายจากยีนท่ี
เก่ียวข้องโดยตรง เช่น การทนร้อน และทนโรค ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาดังกล่าว
ได้  ไม่ว่าจะเป็น microsatellite RAPD AFLP SNP และ EST  

สุกร : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สกว. (จันทร์จรัสและคณะ 2544) พบว่า งานวิจัยด้านพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุสุกรท่ีผ่าน
มาเน้นความสามารถในการให้ผลผลิตของสุกรพันธ์ุแท้ ประสิทธิภาพการผลิตของสุกรลูกผสมและพันธุศาสตร์กับการปรับปรุงพันธ์ุและ
ประสิทธิภาพการผลิตสุกร โดยส่วนใหญ่เป็นผลงานนักวิชาการกรมปศุสัตว์และสถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ังนี้ยังมีส่วนของการพัฒนาพันธ์ุ
และการเลือกใช้พันธุกรรมของภาคเอกชนท่ีดําเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้มีการเผยแพร่หรือถ่ายทอดเป็นเอกสารสั่งสมประสบการณ์
การเรียนรู้จากภาคเอกชน ในปัจจุบันเริ่มมีการนําเทคนิคด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลมาใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุสุกรมากข้ึน เช่น ลักษณะ
จํานวนลูกต่อครอก(ศุภมิตรและคณะ 2551) ยีนเครียดต่อลักษณะคุณภาพเนื้อ(สุมาลีและคณะ 2551) เป็นต้น 

โคนม : จากรายงานเอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนม 2549 งานวิจัยส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการศึกษาประสิทธิภาพ
ด้านผลผลิตและคุณภาพน้ํานม การผสมพันธ์ุและสุขภาพ ของโคนมลูกผสมท่ีนําเข้าจากต่างประเทศและท่ีปรับปรุงพันธ์ุในประเทศ เช่น 
พันธ์ุโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเช่ียนในระดับสายเลือดต่างๆ รวมถึงผลการใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลงานด้านปรับปรุงพันธ์ุโค
นม วิธีการปรับค่านม การประเมินค่าทางเศรษฐกิจลักษณะโคนมนําไปสู่การสรุปค่าการผสมพันธ์ุพ่อพันธ์ุโคนมและค่าอัตราพันธุกรรมโค
นมในประเทศไทย 

กุ้งกุลาดํา : ท่ีผ่านมาหน่วยงานภาครัฐท่ีสนับสนุนงานวิจัยการพัฒนาสายพันธ์ุกุ้งกุลาดํามีเพียงหน่วยงานเดียวคือ สวทช. มีการ
จัดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาสายพันธ์ุในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  รวมท้ังจัดตั้งหน่วยปฏิบัติด้านการพัฒนาพ่อ
แม่พันธ์ุท่ีดําเนินงานครบวงจร และอยู่ระหว่างข้ันตอนการคัดเลือกปรับปรุงพันธ์ุ สําหรับภาคเอกชนมีการพัฒนาสายพันธ์ุกุ้งกุลาดํา และ
จําหน่ายให้กับเกษตรกรบ้างแล้ว มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างดี แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร แต่วิธีการปรับปรุง
พันธ์ุกุ้งกุลาดําท่ีกําลังดําเนินการอยู่ของนักวิจัยในประเทศไทยเป็นเพียงการคัดเลือกกุ้งท่ีมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดในบ่อเลี้ยงสําหรับเป็น
พ่อแม่พันธ์ุในรุ่นต่อไป วิธีนี้สามารถทําได้ง่ายแต่จะมีผลเสียในระยะยาวหากพ่อแม่พันธ์ุเริ่มต้นมีจํานวนน้อย ซึ่งในรุ่นต่อๆไปจะเกิด
ปัญหาการผสมเลือดชิด (Inbreeding) และ การสร้างประชากรกุ้งปลอดโรค หรือ SPF (Specific pathogen-free shrimp) ซึ่งเป็นวิธีท่ี
ดีในการสร้างประชากรเริ่มต้นของการคัดเลือกสายพันธ์ุเพ่ือนําไปสู่การคัดเลือกสายพันธ์ุท่ีต้านทานโรค (Specific pathogen-
resistance หรือ SPR) อย่างไรก็ตามในการสร้างสายพันธ์ุกุ้งท้ังมีลักษณะเจริญเติบโตดีและต้านทานโรคอาจต้องใช้เวลานานหลายป ี 

 



 

โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)                                                            หน้าท่ี 9 จาก 22 

สําหรับกรมประมง การดําเนินการส่วนใหญ่เป็นการบํารุงพันธ์ุ (พ่อแม่พันธ์ุ) ท้ังกุ้งกุลาดํา กุ้งขาว และกุ้งแชบ๊วย ไม่มีการ
พัฒนาสายพันธ์ุ มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวให้มีความเหมาะสมกับทิศทางของอุตสาหกรรม ในปี 2549-
2551 กรมประมงได้ตรวจรับรองพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวรวมแล้วประมาณ 50,000 ตัว ในส่วนของสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร  (สวก.) ได้สนับสนุนโครงการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธ์ุกุ้ง
ก้ามกราม 

การศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรมและเทคนิคทางอณูชีววิทยาในกุ้ง สวทช.สนับสนุนให้คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศึกษาจีโนมกุ้งค้นพบยีนในระบบต่างๆ และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลให้นักวิชาการเข้ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาบทบาทหน้าท่ีของยีน
ต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มนักวิจัยท่ีเก่ียวข้องเช่น ไบโอเทค มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ยังได้พัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาข้ึนใหม่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเครื่องหมายโมเลกุลท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะโตเร็ว  ต้านทานโรค  เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกสายพันธ์ุ 

นอกจากนี ้จากในระบบการเลี้ยงกุ้งปัจจุบัน โรงเพาะฟักยังใช้วิธีตัดก้านตากุ้งเพ่ือยับยั้งการทํางานของฮอร์โมนท่ีก้านตา และ
เกิดพัฒนาการของรังไข่ ซึ่งอาจเป็นประเด็นกีดกันทางการค้าในอนาคต รวมท้ังการตัดตาทําให้กุ้งบอบชํ้า และใช้ได้เพียงครั้งเดียวซึ่งเป็น
การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า จึงได้ศึกษาวิจัยเพ่ือไม่ต้องตัดตากุ้ง โดยพัฒนาเทคนิครวมท้ังพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยา (RNAi) เพ่ือยับยั้ง
การทํางานของฮอร์โมนจากก้านตาท่ียับยั้งพัฒนาการรังไข่ และอยู่ระหว่างทดสอบในระดับภาคสนาม 

 
2. ด้านอาหารสัตว์ 
สัตว์ปีก : ข้อมูลจากการรวบรวมของ วช. (เปล่งศรี และคณะ 2549) พบว่างานวิจัยท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เน้นการหาระดับโปรตีน 

พลังงานและกรดอะมิโนต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิต แต่การศึกษาการย่อยได้ของสารอาหารโดยเฉพาะ ileal digestibility 
มีค่อนข้างน้อย ข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการลดปริมาณการขับถ่ายของไนโตรเจนและลดมลภาวะท่ีเกิดจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้  
นอกจากนี้ด้วยระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหาร จึงมีการศึกษาสารเสริมอาหาร(feed additive) เพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์ได้
ของอาหารไม่ว่าเป็นกลุ่มโปรตีนหรือกรดอะมิโนต่างๆ โปรไบโอติก พรีไบโอติก เอนไซม์ สมุนไพร กรดอินทรีย์และอิมัลซีไฟเออร์ เป็นต้น  
ซึ่งยังต้องศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับกลไกการออกฤทธ์ิหรือการทํางานของสารเสริมต่างๆ เหล่านี้ให้ชัดเจน รวมถึงผลกระทบต่อโภชนะอ่ืนใน
สูตรอาหาร ความคงตัวและผลตกค้างท้ังในตัวสัตว์และสิ่งแวดล้อม สารพิษจากเช้ือราเป็นอีกประเด็นท่ีสําคัญและมีการวิจัยค่อนข้างน้อย
ในแง่แหล่งท่ีมาและวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาสารพิษจากเช้ือรา ดังนั้นควรสนับสนุนให้มีการวิจัยประเมินความเสี่ยงของข้ันตอนการ
ผลิตอาหารสัตว์ การตรวจวิเคราะห์สารพิษในวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และการใช้สารดูดซับสารพิษท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

สุกร :  ข้อมูลจากการรวมรวมของ สกว.(จันทร์จรัสและคณะ 2544) พบว่างานวิจัยท่ีผ่านมาส่วนใหญ่มี 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์และวัตถุดิบทางเลือกทดแทน ความต้องการสารอาหาร การจัดการด้านอาหาร สารเสริมในอาหารและวิธีการ
วิเคราะห์สารอาหาร ยา และสารตกค้างในอาหารสุกร โดยเน้นเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้
ประโยชนพื์ชสมุนไพรในอาหารสุกร(นวลจันทร์ และคณะ 2546) การใช้สารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ําสําหรับสุกร
(วันดี และคณะ 2547) ระดับโภชนะท่ีเหมาะสมในอาหารสุกรแต่ละรุ่น (กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์) การเสริมเอนไซม์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการย่อย(ไบโอเทค สวทช.) การประเมินประสิทธิภาพของโปรไบโอติกในนอาหารแม่สุกรและอาหารเลียรางลูกสุกร
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นต้น 

โคนม : จากรายงานเอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนม 2549 พบรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพน้ํานมโดยการใช้อาหารรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบอาหารสูตรต่างๆ และการใช้วัสดุผลพลอยได้ทางการเกษตรในประเทศไทย 
รวมถึงศึกษาการเสริมโภชนะในรูปแบบต่างๆ เช่น ไขมันไหลผ่าน โปรตีนไหลผ่าน โซเดียม ไบคาร์บอเนต วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ 
รวมท้ังรูปแบบการเตรียมและถนอมอาหารสําหรับโค  
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กุ้ง : มีการศึกษาการใช้กรดไขมันอ่ิมตัวชนิดต่างๆ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ผสมในอาหารซึ่งสามารถทดแทนการใช้อาหาร
ธรรมชาติในการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ ได้ผลในระดับหนึ่ง เพ่ือให้พ่อแม่พันธ์ุมีคุณภาพ จึงเกิดเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงอาหาร
ธรรมชาติสําหรับพ่อแม่พันธ์ุ ได้แก่ แม่เพรียง จุลินทรีย์ท่ีมีโอเมกา 3 และ 6 เพ่ือเสริมอาร์ทีเมียให้พ่อแม่พันธ์ุ และพัฒนาวิธีการเสริม
ฮอร์โมนลงในอาหารเพ่ือกระตุ้นการพัฒนาระบบสืบพันธ์ุกุ้ง มีการทดลองใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งมีรายงานว่าเป็นสเตียรอยด์
ฮอร์โมนท่ีพบในแม่เพรียงทราย ท่ีเกษตรกรนิยมใช้ขุนแม่พันธ์ุให้วางไข่ และมีรายงานการวิจยัในกุ้งหลายชนิดยืนยันว่ากระตุ้นการพัฒนา
รังไข่ได้ แต่การผสมฮอร์โมนลงในอาหารสําเร็จรูปโดยตรงนั้น อาจเกิดการสูญเสีย เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ จึงมีการประยุกต์ใช้
เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน เพ่ือเคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก่อนนําไปผสมในอาหาร ด้านอาหารสําหรับลูกกุ้งวัยอ่อนได้พัฒนา
ระบบการผลิตไดอะตอม Chaetoceros sp. แบบต่อเนื่องสําหรับผลิตหัวเช้ือสาหร่ายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้า ขนาด 10 ลิตร สามารถผลิต
หัวเช้ือให้เกษตรกรโรงเพาะฟักไปขยายต่อได้ทุกวัน ไม่ต้องซื้อหัวเช้ือจากฟาร์มซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อคุณภาพ และปริมาณท่ีไม่แน่นอน 
ปัจจบุันอยู่ระหว่างเตรียมจัดจําหน่ายเครื่องดังกล่าวให้กับเกษตรกร และภาคเอกชนท่ีสนใจ 

3. ด้านสุขภาพสัตว์และการจัดการ 
สุกร :  ข้อมูลจากการรวมรวมของ สกว.พบว่ารายงานด้านสุขภาพสุกรส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับ โรคท่ีมีสาเหตุจากการติดเช้ือ

ไวรัส เช่น อหิวาต์สุกร โรคพิษสุนัขบ้าเทียมและโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นต้น เช้ือแบคทีเรีย ปรสิต ปัญหาท่ีไม่ได้มีสาเหตุจากโรคติด
เช้ือ (สารพิษจากเช้ือราและโรคเครียด) การให้ยา ศัลยกรรมในสุกร การศึกษาทางพยาธิวิทยาและการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพ ส่วน
ใหญ่เป็นงานวิจัยท่ีแก้ไขปัญหาเฉพาะเป็นหลัก การวิจัยและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องมีน้อย จําเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
ตัวอย่างงานวิจัยด้านโรคติดเช้ือไวรัสและแบคทีเรียในสุกร ได้แก่ การพัฒนาการตรวจหาเช้ือสเตรปโตคอคคัส ซูอิส การพัฒนาชุดตรวจ
โรคปากและ เท้าเปื่อยด้วยวิธีอีไลซ่า การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแอนติเจนโรคปากและเท้าเปื่อยท่ีแยกได้จากพ้ืนท่ีใน
ประเทศไทย การพัฒนาเทคนิค(Multiplex PCR) ในการตรวจโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรียท่ีสําคัญในระบบทางเดินหายใจ (สถาบันสุขภาพ
สัตว์ กรมปศุสัตว์) การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยเพ่ือควบคุมและป้องกันโรคในสุกร
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

โคนม : จากรายงานเอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนม 2549 พบงานวิจัยเก่ียวกับโรคเต้านมอักเสบ คุณภาพน้ํามและ
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 72 เรื่อง ได้แก่ การเพาะแยกเช้ือและเทคนิคการตรวจแยกเช้ือท่ีเป็นสาเหตุ การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดโรค 
จํานวนเซลล์โซมาติกและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพ่ิมจํานวนเซลล์ในน้ํานม การควบคุมโรคเต้านมอักเสบโดยการจัดการอาหารหรือเสริมสาร
ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการสํารวจโรคพยาธิภายใน ภายนอกและเม็ดเลือด พัฒนาเทคนิคการตรวจ
วินิจฉัยโรคพาราทูเบอร์คูโรซิส การทดสอบวัคซีนต่อต้านเห็บโค เป็นต้น 

 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย และการเฝ้าระวังโรคระบาดในกุ้ง กรมประมงดําเนินการตรวจเฝ้าระวังฟาร์มในพ้ืนท่ี 24 จังหวัด
ชายทะเล รวมท้ังควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาโรคระบาด จัดฝึกอบรมเกษตรกร ในส่วนของสวทช.สนับสนุน มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ พัฒนาบุคคลากรให้เป็นกลุ่มท่ีเช่ียวชาญด้านการผลิคโมโนโคลนอล และชุดตรวจแบบ strip test นอกจากนี้ สวทช.ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยใหม่ๆ มาตั้งแต่ปี 2535 มีชุดตรวจหลายรูปแบบ ได้แก่ ชุดตรวจพีซีอาร์ ชุดตรวจ
แลมป์แบบต่างๆ นอกจากนี้หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU) หน่วยธุรกิจภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ยังรับบริการ
ตรวจโรค และเป็นตัวแทนจําหน่ายชุดตรวจจากต่างประเทศ รวมท้ังมีการพัฒนาไพรเมอร์ข้ึนเอง เป็นหน่วยบริการทางเลือกเพ่ิมเติมจาก
บริการของศูนย์ประมงประจําจังหวัดต่างๆ ของกรมประมง ซึ่งท้ังหมดเป็นหน่วยงานช่วยลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคในประเทศ
ไทยได้เป็นอย่างดี  

การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ้งนั้น กรมประมงดําเนินการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
ใน 24 จังหวัดชายทะเล จัดตั้งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์สําหรับบําบัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมท้ังผลิตจุลินทรีย์แจกจ่ายให้กับหน่วยงานและ
เกษตกรผู้เลี้ยงกุ้งท่ัวประเทศ ตรวจสอบรับรองฟาร์ม นอกจากนี้ยังดําเนินการยกระดับส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มโดยจัดฝึกอบรมให้
เกษตรกร พัฒนาหน่วยงานของกรมประมงให้เป็น certify body และบุคคลากรมประมงให้เป็นผู้ตรวจประเมินในการรับรองฟาร์ม มี
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การตรวจสอบควบคุมปัจจัยการผลิต การปนเปื้อน มาตรฐานของอาหาร รวมท้ังยังร่วมกับ EU สนับสนุนให้พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
สําหรับการเลี้ยงกุ้ง สืบย้อนกลับได้ตั้งแต่โรงเพาะฟักจนถึงโรงงานแปรรูป (กลางน้ําถึงปลายน้ํา) นอกจากหน่วยงานรัฐแล้ว ยังมี
ภาคเอกชนพัฒนาโปรแกรมสําหรับใช้ในระบบฟาร์ม อาทิ ชริมเนตเวิร์ค แลบอินเตอร์ เป็นต้น ในส่วนของ สวทช.พัฒนาระบบบําบัด   
ไนเตรทในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําระบบปิดไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํา ลดต้นทุนการจ้างคนงาน และง่ายต่อการจัดการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
โรงงานเอกชนใช้ในโรงเรือนทดสอบผลิตภัณฑ์ และอยู่ในระหว่างพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตสาหร่ายแบบต่อเนื่องสําหรับกุ้งวัยอ่อน 
สามารถผลิตหัวเช้ือได้ทุกวัน ทํางานด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนในการซื้อหัวเช้ือและบุคคลากรในการจัดการ สภาวิจัย
แห่งชาติสนับสนุนให้คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ศึกษาวิจัยเก่ียวการจัดการการเลี้ยง อาทิ สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการติด
เช้ือไวรัส ปัจจัยการเลี้ยงท่ีมีผลต่อคุณภาพผลผลิต แนวทางการเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่าย แนวทางการจัดการการเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งกุลาดํา 
การเตรียมบ่อ การเตรียมน้ํา ลักษณะอาการของโรคจากไวรัสท่ีสําคัญ รวมท้ังแนวทางการแก้ไข เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดพิมพ์เป็น
เอกสารเผยแพร่เพ่ือเป็นใช้เป็นประโยชน์กับเกษตรกรและนักวิชาการในอุตสาหกรรมกุ้ง (www.thailandshrimp.com)   

 
ระบบการเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัยทางชีวภาพ  หรือเรียกว่า  Biosecurity   คือระบบการเลี้ยงท่ีปราศจากเช้ือโรค  ซึ่งอาจติดมา

จากสิ่งแวดล้อมท่ีเข้าในระบบเช่น  มนุษย์  สัตว์  สิ่งของเครื่องใช้  หรือยานพาหนะ   ปัจจบันมีหลายระดับได้แก่ ระดับความปลอดภัย
เบื้องต้น โดยใช้การจัดการน้ําเข้าออกเป็นหลัก ระดับความปลอดภัยปานกลาง มีการป้องกันพาหะจากภายนอก แต่ยังไม่ใช่ระบบ
โรงเรือนปิด และระดับความปลอดภัยสูง เป็นระบบการเลี้ยงแบบโรงเรือนระบบปิด  ป้องกันการติดเช้ือจากพาหะ ควบคุมการเข้าออก
ของสิ่งมีชีวิตท่ีคาดว่าจะเป็นพาหะ ปัจจุบันอุตสาหกรรมสัตว์บกส่วนใหญ่เป็นระบบโรงเรือนปิดมีระบบอุปกรณ์เครื่องมือโรงเรือนท่ี
ทันสมัย แต่ในอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งยังเป็นโรงเรือนเปิดระดับความปลอดภัยระดับกลางมีการใช้เชือกกันนกป้องกันการนําเช้ือข้ามไป
บ่ออ่ืนๆ การปูพ้ืนบ่อด้วยพลาสติกเพ่ือป้องกันพาหะ เป็นต้น ท้ังนี้การเลี้ยงกุ้งในระบบโรงเรือนปิดยังมีต้นทุนสูงเกษตรกรท่ัวไปไม่
สามารถลงทุนได้ โรงเรือนปิดจึงใช้เฉพาะในการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุกุ้งเท่านั้น 
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บทท่ี 3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 
 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 

พ.ศ. 2552-2555 และแผนยุทธศาสตร์กุ้งไทย ฉบับท่ี  2 )2552-2554 ( กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
3.1 แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2552-2555 
แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์กําหนดทิศทางการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและพัฒนาบุคลากรและปศุสัตว์ของ

ประเทศ โดยการเสริมสร้างสมรรถนะด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เช่ือมโยงและรองรับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พศ. 2552-2554 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับด้านปศุสัตว์ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุกมิติได้อย่างเหมาะสม โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย 

3.1.1 การเร่งรัดการดําเนินงานตามภารกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านปศุสัตว์ของประเทศ 
3.1.2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้กรมเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาด้านปศสุัตว์ให้ได้มาตรฐาน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.1.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง 
3.1.4 การบริหารจัดการให้เข้มแข็งและเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร 
 
ท้ังนี้จะมีการสร้างความเช่ือมโยงลงมาท่ีระดับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมปศุสัตว์(2552-2554) โดยในส่วนของแผนปฏิบัติ

ราชการปี 2553 - 2554 มีสาระสําคัญ ดังนี ้
กรอบนโยบาย ปี 2553 ปี 2554 

ปศุสัตว์เพ่ือเกษตรกร ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาสในการประกอบ
อาชีพด้านการปศุสัตว์   

• สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
โดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินงาน
ร่วมกับทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ครัวเรือน
และชุมชนมีความม่ันคงด้านอาหารโปรตีน  

• ส่งเสริมและสนับสนุนในการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มสหกรณ ์ 

• พัฒนาอาหารสัตว์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิม
ทางเลือกการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร  

• พัฒนาพัน ธ์ุ สัต ว์  การกระจาย สัต ว์ พัน ธ์ุ ดี ท่ี
เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เกษตรกร  

• พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บําบัด 
และชันสูตรโรคสัตว์ท่ีเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น 
FMD PRRS ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน         
ลดต้นทุนการเล้ียงสัตว์ให้เกษตรกร  

• ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าปศุสัตว์  

ดําเนินงานท่ีช่วยให้เกษตรกรสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต  ลดต้นทุนและมีรายได้
เพ่ิมจากการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ปศุสัตว์เพ่ือประชาชน เพ่ือให้ประชาชน มีเน้ือ นม และไข่บริโภคท่ีพอเพียง 
ปลอดภัยจากสารพิษ สารตกค้าง การปนเป้ือนเชื้อ

•  ก า ร ทํ า ให้ สิ น ค้ าป ศุ สั ต ว์ มี คุณภาพ ไ ด้
มาตรฐานและปลอดภัย  สําหรับผู้บริโภค
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กรอบนโยบาย ปี 2553 ปี 2554 
โรค และมีคุณค่าทางด้านโภชนาการเพียงพอสําหรับ
บริโภคภายในประเทศ และส่งออก รวมท้ังการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน   

• ส่งเสริมการผลิตเน้ือ นม ไข่และผลิตภัณฑ์ ท่ี
ปลอดภัย  

• อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทุกขั้นตอนการผลิตให้มีความ
ปลอดภัยอาหารและมาตรฐานสากล  

• พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุม และ
ชันสูตรโรคติดต่อจากสัตว์สัตว์สู่คนให้มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐานสากล  เช่น โรคไข้หวัดนก  โรคพิษสุนัข
บ้า โรคบรูเซลโลซีส  โรคแอนแทรกซ์   การเฝ้าระวัง
โรควัวบ้า การเฝ้าระวังโรคนิปาห ์และโรคอุบัติใหม่    

ภายในประเทศและส่งออก 

•  การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ติดคน 

•  การตรวจสอบสถานพยาบาล สัต ว์ ให้
สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน 
 

ปศุสัตว์เพ่ือเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการปศุสัตว์ของประเทศ
โดยการพัฒนากําลังการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ   ดังน้ี  

• ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์
เพ่ือการส่งออก  

• จัดทําเขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยในภาค
ตะวันออกของประเทศเพ่ือการส่งออก  

• พัฒนาระบบและศักยภาพห้องปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันและสร้างความเชื่อม่ันของประเทศนําเข้า  

• เน้นการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานการผลิต
สิ น ค้ า ป ศุ สั ต ว์ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ต า ม
มาตรฐานสากล  

• ร่วมประชุมข้อกําหนดหลักเกณฑ์ ด้านความ
ปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศ  

• อํานวยความสะดวกภาคเอกชนและร่วมเจรจา
ขยายและเปิดตลาดสินค้ปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก  

ดําเนินงานท่ีช่วยส่งเสริม  สนับสนุน  อํานวย
ความสะดวก  เพ่ิมศักยภาพการบริการ  ลด
ขั้นตอน  ลดระยะเวลา  ลดค่าใช้จ่าย  สร้าง
มูลค่าเพ่ิมและผลักดันตลาดสินค้าปศุสัตว์ไทย
ให้ขยายตัว 
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3.2  แผนยุทธศาสตร์กุ้งไทย ฉบับท่ี  2 )2552-2554 ( กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์* 
ยุทศาสตร์ กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงและ
พัฒนาสายพันธ์ุ 

• พัฒนาพ้ืนท่ีและจัดเขตส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงกุ้ง 

• พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง 

• พัฒนาพ่อแม่พันธ์ุ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพการผลิตตาม
มาตรฐานสากล 

• เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

• เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด 

• พัฒนาระบบการเลี้ยงใหไ้ด้มาตรฐาน 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ิมมูลค่าสินค้ากุ้งหลังการ
เก็บเก่ียว 

• พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเก็บเก่ียวและขนส่ง 

• พัฒนาและควบคุมการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน 

• พัฒนาควบคุมผลิตภณัฑ ์

• สร้างมลูค่าเพ่ิม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพการตลาดใน
ทุกระดับ 

• การพัฒนาระบบองค์กร 

• การส่งเสริมการตลาด 

• สร้าง value creation 

• การแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้า 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ผลักดันการวิจัยเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมกุ้ง 

• พัฒนาศักยภาพพ่อแม่พันธ์ุ 

• เพ่ิมศักยภาพการผลิตกุ้ง 

• เพ่ิมมูลค่าสินค้ากุ้ง 

• เพ่ิมศักยภาพการตลาด 
* นําเสนอในเวทีสาธารณะ วันศุกร์ท่ี 26 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
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บทท่ี 4   เป้าหมายและแผนการดําเนินงานของโปรแกรม 
 

เป้าหมายของโปรแกรม  
สร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นพ่ึงพาทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศและเพ่ิมมูลคา่

ให้กับผลผลิตสัตว์ของประเทศ 
 
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
จากปัญหาในการผลิตสัตว์ของประเทศไทยท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนในการวิจัยและพัฒนาการ

ผลิตสัตว์ของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันได ้ ดังนี ้

 
 
 
 
 

ปญัหา • พึ่ ง พ า พ่ อ แ ม่ พั น ธุ์ จ า ก
ต่างประเทศ/แหล่งธรรมชาต ิ

• ความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่
พันธุ ์

• ขาดความ รู้ ในการบ ริหาร
จัดการสต็อกพ่อแม่พันธุ ์   

• การใช้ประโยชน์ได้ทางโภชนะต่ํา/
แปรปรวน    / พึ่งพาวัตถุดิบหลัก /เสริม
จากต่างประเทศ 

• ต้นทุนค่าอาหารสัตวส์ูง  

• การ ป้องกันโรคระบาดที่สําคัญ 

• พึ่ ง พ า เ ว ชภัณฑ์ แ ล ะ เ คมี ภั ณฑ์
ต่างประเทศ 

 • เชื้อก่อโรค/สารปนเปื้อน/ตกค้าง
ในผลิตภัณฑส์ุดท้าย 

บทบาท 
ว.และ 
ท 

• พันธุ์ สั ต ว์ ที่ ให้ ผลผลิ ตสู ง  
ต้านทานโรคและเหมาะสมกับ
สภาพการเลี้ยงในประเทศ 

• วัตถุดิบอาหารหลักและสารเสริมใหม่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางโภชนะ 

• เพิ่มประสิทธิภาพความคุ้มโรคและ
ลดอาการข้างเคียงของวัคซีน 

• การตรวจวินิจฉัยที่แม่นยํา รวดเร็ว
และสะดวก 

• สนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรค
ระบาด 

 • เทคนิค/ชุดตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อ
โรค/สารปนเปื้อนที่แม่นยํา ไวและ
ให้ผลเชื่อถือได(้Screening Test) 

มาตรฐานและระบบการเลี้ยงที่มีความปลอดภัยและป้องกันการระบาดของโรคและปนเปื้อนจากเชื้อก่อโรค 
รวมทั้งสารปนเปื้อนอื่นๆ (มาตรฐานฟาร์ม/ Biosecurity System/HACCP System) 

ผลลัพธ ์ • ลดการนําเข้าพ่อแม่พันธุ์สัตว์
จากต่างประเทศและการพึ่งพา
จากธรรมชาต ิ

• ลดการนําเข้าสารเสริม/สารปฏิชีวนะ 

• ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว ์

• ลดการนําเข้าเวชภัณฑ์สําหรับสัตว ์

• เพิ่มโอกาส/ขยายตลาดจากพื้นที่
ปลอดโรค 

 • ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ด ท้ า ย มี ค ว า ม
ปลอดภัย 
 

พันธุ ์ การเลี้ยง เก็บเกี่ยว/บรรจ ุ แปรรูป ผลิตภัณฑ ์

ต้นน้ํา ปลายน้ํา 
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แผนการดําเนินงานของโปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ 
เป้าหมาย 

• ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนามาตรฐานระบบการเลี้ยงให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีความปลอดภัย 

• สนับสนุนนโยบายการสร้างเขตปลอดโรคระบาดสัตว์ เพื่อลดการกีดกันทางการค้าและขยายตลาดต่างประเทศ 
Value 
chain/
สัตว ์

พันธุ ์ การเลี้ยง การจัดการฟาร์ม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

อาหาร สุขภาพ 

โค • พัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมจาก
พื้นฐานประชากรเดิม 

• พัฒนา เ ครื่ อ ง หมาย โม เ ลกุ ล ที่
สัมพันธ์กับลักษณะสมรรถภาพการ
สืบพันธุ์/สมรรถภาพการผลิต/คุณภาพ
เนื้อ 

• ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ม่ น ยํ า ข อ ง
เครื่องหมายโมเลกุล 

• พัฒนาและทดสอบโมเดลสําหรับ
ประเมินค่าทางพันธุกรรมและค่าการ
ผสมพันธุ์ 

• ประยุกต์ใช้ในแผนการปรับปรุงพันธุ์
ร่วมกับดัชนีการคัดเลือก 
 
 
 
 
 

• สร้างองค์ความรู้ทางด้านโภชนะ
(Feed Table) ของวัตถุดิบอาหารและ
ผลพลอยได้ทางการเกษตรที่มีศักยภาพ 

• พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
หยาบหมัก(Silage) โดยเน้นพืชอาหาร
หยาบที่มีในแต่ท้องถิ่น  

เป้าหมาย : พัฒนาต่อยอดจากวัคซีนเดิม 
(ND IBD FMD คอบวม) และ พัฒนาเตรียม
ความพร้อมในโรคที่เป็นปัญหาและไม่มี
วัคซีน (เห็บโค PRRS and PED) 
1. การพัฒนาวัคซีนสัตว์ : คุ้มโรค         
การบริหารยาง่าย และลดอาการข้างเคียง 
1.1 ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อ
ก่อโรคและความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ ที่
ระบาดกับที่ผลิตวัคซีน 
1.2  เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโดยใช้เซลล์
เพาะเลี้ยง 
1.3  พัฒนาวัคซีนในรูปแบบใหม่ 
(Combine/Subunit/Marker/DNA) 
1.4  เทคโนโลยีระบบนําส่งวัคซีน 
1.5  การผลิตระดับขยายขนาด 
2. การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย
สําหรับเผ้าระวัง(Monitoring) 
2.1 พัฒนาเทคนิคที่แยกภูมิคุ้มกันในสัตว์ที่

พัฒนามาตรฐานการผลิต/ระบบ
การเลี้ยงที่ปลอดภัย ป้องกันการ
ร ะบ าดขอ ง โ ร ค  ( Biosecurity 
System) 

• องค์ความรู้ ด้านระบาดวิทยา 
แหล่งที่มาของเชื้อ/การปนเปื้อน  
กลไกการแพร่กระจาย และปัจจัย
ด้านการผลิตและสิ่งแวดล้อมที่มี
ผล เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิต
ร่วมกับการประเมินความเสี่ยง 

• ป ร ะ ยุ ก ต๋ ใ ช้ กั บ ก า ร ป รั บ
มาตรฐาน/ระบบการเลี้ยง รวมถึง 
HACCP System  

1. ดีเอ็นเอเครื่องหมายสําหรับ
ปรับปรุงพันธุ์สุกรที่ให้สมรรถภาพ
การผลิตสูง เพื่อประยุกต์ใช้
ร่วมกับโปรแกรมการปรับปรุง
พันธุ์   
2. วัตถุดิบทางเลือก/สูตรอาหารที่
เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต 
3. สารเสริมในอาหาร เพิ่มการใช้
ประโยชน์ได้ของโภชนะ 
4 .  เ ทค โ น โ ลยี ก า รป รั บปรุ ง
คุณภาพทางโภชนะของวัตถุดิบ 
5. เทคโนโลยีทดสอบคุณสมบัติ/
กลไกการออกฤทธิ์ของสารเสริม 
6. ต้นแบบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
คุ้มโรคนานขึ้น(วัคซีนต่อต้านเห็บ
โค โรคคอบวม และอหิวาห์สัตว์
ปีก) 
7.  เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต

หม ู • พัฒน า ฐ าน ข้ อ มู ล / อ ง ค์ ค ว า ม รู ้         
ความต้องการใช้ประโยชน์จากโภชนะ
ของสัตว์ 

• พัฒนาเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพทาง
โภชนะของวัตถุดิบหลัก และใช้ผลพลอย
ได้จากการผลิตพลังงานทดแทน สําหรับ
พัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสม 

• พัฒนาสารเสริม (Feed additive) : 
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และการใช้ประโยชน์
โภชนะ 

•  เทคนิคการทดสอบประสิทธิภาพ/



 

โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)                                                            หน้าที่ 17 จาก 22 

Value 
chain/
สัตว ์

พันธุ ์ การเลี้ยง การจัดการฟาร์ม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

อาหาร สุขภาพ 

 กลไกการออกฤทธิ์ระดับห้องปฏิบัติการ 

•  เทคโนโลยผีลิตระดับขยายขนาด 

•  ทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง 
 

ติดเชื้อและได้รับวัคซีน 
2.2  พัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยเพื่อ
การ Screening 

วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ 
8. เทคนิคการตรวจวินิจฉัยที่มี
ความไวและจําเพาะสูง  

ไก่ - 

กุ้ง • สร้างประชากรกุ้งกุลาดําเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายของฐานประชากร  
(54-55)  

• วิเคราะห์ประชากรและประเมิน
ความสามารถทางพันธุกรรม คัดเลือก
ครอบครัวที่มีการแสดงออกทางจีโน
ไทป์และสร้างลูกผสมระหว่างลักษณะ
ที่ดีส่งไปทดสอบ (54-56) 

• สร้ า ง ค รอบครั ว กุ้ ง กุ ล า ดํ า ที่ มี
ลักษณะดี  (โตเร็ว/ต้านทานโรค) อย่าง
น้อย 1 ลักษณะ (56)  

• สร้างแผนที่เครื่องหมายดีเอ็นเอ 
(56-59) 

• ทดสอบ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ประเมินประชากรกุ้งได้อย่างแม่นยํา 
(54-59) 

• พัฒนา เ ครื่ อ ง หมาย โม เ ลกุ ล ที่
เกี่ยวข้องต่อการเจริญเติบโต (56-59) 

อาหารพ่อแม่พันธุ์ (เป้าหมายพัฒนา
ระบบสืบพันธุ)์ 

• พัฒนาข้อมูลสถานภาพงานวิจัยด้าน
ระบบสืบพันธุ์ 

• ลําดับความสําคัญของกลไกในระบบ
สืบพันธุ์ 

• ศึกษากลไกและข้อมูลอณูชีววิทยาที่
เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ 

• ศึกษากลไกพื้นฐานการนําส่งสารใน
ระบบทางเดินอาหารกุ้ง (เดิมไม่มีองค์
ความรู้เรื่องนี้ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้
ว่าการนําสารดังกล่าวไปถึ ง เ ป้าหมาย
หรือไม่) (2555-2556)  

• ศึกษากลไกการตอบสนองการติดเชื้อก่อ
โรกุ้งในระดับห้องปฏิบัติการ  โดยอาศัย
ข้อมูลการศึกษาแบบจําลองเครือข่ายการส่ง
สัญญาณทางชีวเคมี (2555-2556) 

• พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจจับการนําส่ง
สารไปสู่เป้าหมาย  (2555-2556) 

•  ทดสอบโปร ตีน ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ต้านทานโรคกุ้งในระดับห้องปฏิบัติการ/
ภาคสนาม  (2555-2556) 

• เตรียมพร้อมเรื่องขยายขนาด การผลิต
โปรตีนในระดับอุตสาหกรรม  (2555-
2556) 

พัฒนาระบบไบโอซีเคียวในการ
เลี้ยงกุ้ง  ต่อยอดทดสอบระบบ
เ ซ น เ ซ อ ร์  ร่ ว ม กั บ โ ร ง เ รื อ น 
commercial พัฒนาพลาสติก
คลุมโรงเรือนที่มีประสิทธิภาพต่อ
การพัฒนาการเจริญเ ติบโต มี
ความทนทานต่อสภาวะอากาศ  

1. สายพันธุ์กุ้งที่มีลักษณะดีและ
เป็นที่ต้องการของตลาด 
2. เกิดการยอมรับสายพันธุ์กุ้งใน
ระดับอุตสาหกรรม 
3. เครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้ในการ
คัดเลือกกุ้งสายพันธุ์ดี 
4. องค์ความรู้พื้นฐานของกลไก
การพัฒนาระบบสืบพันธุ์ สําหรับ
นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สูตรอาหาร 
5. องค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการ
ป้องกันโรค ซึ่งนําไปสู่การพัฒนา
โปรตีนที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรค 
6. ระบบไบโอซีเคียวในการเลี้ยง
กุ้ง 
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Value 
chain/
สัตว ์

พันธุ ์ การเลี้ยง การจัดการฟาร์ม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

อาหาร สุขภาพ 

• สร้างระบบการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่
แม่นยํา (2559) 
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บทท่ี 5 ภาคผนวก 
 

จากการดําเนินงานของโปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา โปรแกรมฯ ได้สนับสนุนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับสตัว์เศรษฐกิจในด้านต่างๆ จํานวนมาก มีหลายโครงการท่ีประสบความสําเร็จและนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงในฟาร์มของเกษตรกรและใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดังตัวอย่างดังต่อไปนี ้

 
5.1   การใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลดีเอ็นเอปรับปรุงลักษณะจํานวนลูกต่อครอกในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า 
ลักษณะจํานวนลูกต่อครอกมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเชิงการค้าเป็นอย่างมากโดยท่ัวไปแม่พันธ์ุสุกรสามารถให้ลูก

ได้เฉลี่ย 20 ตัว /ปี อย่างไรก็ตามศักยภาพทางพันธุกรรมของสุกรสายพันธ์ุทางการค้ายังเพ่ิมขีดความสามารถได้ แต่เนื่องจากการปรับปรุง
พันธ์ุโดยวิธีปกติ จะใช้การคัดเลือกและผสมพันธ์ุ โดยพิจารณาจากลักษณะท่ีปรากฏ ซึ่งให้ผลช้า มีต้นทุนสูงและใช้เวลานาน ทําให้การ
ปรับปรุงพันธ์ุในลักษณะจํานวนลูกต่อครอกก้าวหน้าไปได้ช้ามาก 

ในปัจจุบันมีการค้นพบเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอท่ีมีความสัมพันธ์กับลักษณะจํานวนลูกต่อครอกเป็นจํานวนมาก  ซึ่งใน
ต่างประเทศมีการนํามาใช้คัดเลือกแม่พันธ์ุสุกรท่ีมีอัลลีลของยีนท่ีให้ลูกดกได้แล้ว และให้ลูกต่อครอกได้มากข้ึน ดังนั้น จึงได้ดําเนินการค้นหา
และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอท่ีเหมาะสมกับสุกรสายพันธ์ุทางการค้าของประเทศไทย  ซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการ  วิเคราะห์จีโนไทป์
ยีน   9  ตําแหน่ง  และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติของเครื่องหมายโมเลกุลจํานวน 8  เครื่องหมายกับลักษณะสมรรถภาพการ
สืบพันธ์ุและสมรรถภาพการผลิตท่ีเก่ียวข้องในสุกรสายพันธ์ุทางการค้า  พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับลักษณะต่างๆ 
ได้แก่ จํานวนลูกแรกคลอดท้ังหมด  จํานวนลูกแรกคลอดท่ีมีชีวิต จํานวนลูกท่ีตายแรกคลอด จํานวนมัมมี่ จํานวนลูกท่ีหย่านม น้ําหนักรวม
ของลูกแรกคลอด น้ําหนักรวมของลูกท่ีหย่านม น้ําหนักเฉลี่ยของลูกแรกคลอดและลักษณะน้ําหนักเฉลี่ยของลูกท่ีหย่านม  นอกจากนี้ยังได้
ค้นหาและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลใหม ่ โดยดําเนินการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลใหม่จากยีนเป้าหมาย   6  ยีน  พบว่า  ยีน  FST  มีความผัน
แปรทางพันธุกรรมบริเวณ  5- flanking region และได้พัฒนาเป็นเครื่องหมายโมเลกุลอย่างง่าย เพ่ือตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมใน
ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้เป็นผลสําเร็จ นอกจากนี้ยังได้ดําเนินการทดสอบปัจจัยท่ีเหมาะสมสําหรับการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอยีนเป้าหมายท่ี
เหลือ  5 ยีน คือ GBL, FTH, CYP11, CYP19 และ CAPN และอยู่ระหว่างคัดกรองหาเครื่องหมายโมเลกุลด้วยเทคนิค SSCP บนยีนดังกล่าว 
 ท้ังนี้ในส่วนท่ีเป็น  Public Gene นั้นจากผลการศึกษาพบโมเลกุลเครื่องหมายท่ีมีศักยภาพจํานวน   4  ยีน  และได้เจรจากับภาคเอกชนเพ่ือ
นําไปทดสอบความแม่นยําในฝูงประชากรอ่ืน ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์และสนับสนุนการใช้โมเลกุลเครื่องหมายดังกล่าวในการปรับปรุง
พันธ์ุสุกรต่อไป  

 
5.2   ระบบผลิตหัวเชื้อจุลสาหร่ายแบบต่อเนื่อง 
ระบบผลิตหัวเช้ือสาหร่ายแบบต่อเนื่องได้รับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือทดแทนการเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายแบบท่ีละรอบ (batch 

culture)  ในขวดแก้วขนาดเล็กจํานวนมาก โดยคุณสมบัติเด่นของระบบ คือ สามารถใช้เลี้ยงสาหร่ายได้หลายชนิด เช่น Chaetoceros, 
Thalassiosira, Chlorella, Spirulina เป็นต้น ซึง่ระบบทํางานได้โดยอัตโนมัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30  วัน ผลิตสาหร่ายแบบต่อเนื่องได้วัน
ละ 6-7 ลิตร โดยในกรณีของสาหร่ายคีโตเซอรอส ระบบจะผลิตเซลล์ท่ีมีความหนาแน่นประมาณ 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร พร้อมใช้เป็นหัว
เช้ือสําหรับขยายต่อในถังขนาดใหญ่ ท้ังนี้นํ้าท่ีใช้เพาะเช้ือไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือด้วยความดัน เนื่องจากมีระบบป้องกันการปนเปื้อน
จากโปรโตซัวและจุลสาหร่ายชนิดอ่ืนท่ีปนเปื้อนมากับน้ํา เหมาะสําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและในฟาร์มอนุบาลลูกสัตว์น้ํา ทําให้มีหัวเช้ือ
สาหร่ายพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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5.3   จุลินทรีย์ทะเลสําหรับเป็นแหล่งกรดไขมันในลูกกุ้งวัยอ่อน 
ราน้ํา หรือ Schizochytrium เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่ม Thraustochytrids ซึ่งเป็น marine  unicellular algae หรือ algal–like 

protists ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว สามารถสะสมกรดไขมันในเซลล์ได้ในปริมาณสูง โดยเฉพาะ DHA  (กลุ่มโอ
เมก้า 3) มีมากกว่าร้อยละ  35 ของกรดไขมันท้ังหมด ซึ่งคุณสมบัติของโอเมก้า 3 จะมีผลต่อการเจริญเติบโต และป้องกันโรคของสิ่งมีชีวิต
แรกเกิด ดังนั้น สารอาหารดังกล่าวจึงน่าจะมีผลต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และการเจริญเติบโตในช่วงระยะวัยอ่อนของสัตว์นํ้าได้เช่นกัน 

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักและวิศวกรรมชีวเคมี ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช .) สามารถคัดเลือกราน้ําจากป่าชายเลนท่ีเป็นแหล่งของกรดไขมันท่ีจําเป็นต่อ
สิ่งมีชีวิต จากนั้นจึงนําไปทดสอบผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ และขยายขนาดการผลิตในระดับนําร่องอุตสาหกรรม (pilot scale) ซึ่งจาก
การทดสอบเสริมอาร์ทีเมียด้วยราน้ําเป็นระยะเวลา 30 นาที จากนั้นจึงนําอาร์ทีเมียดังกล่าวไปให้ ลูกกุ้งกิน พบว่า ลูกกุ้งมีสุขภาพแข็งแรง 
และมีขนาดใหญ่กว่ากุ้งท่ีไม่ได้กินราน้ําถึง 2 เท่า (ขนาดกุ้งระยะ PL12 มีขนาดเท่ากับกุ้งระยะ PL 15) เกษตรกรโรงเพาะฟักสามารถ
จําหน่ายลูกกุ้งได้เร็วกว่าระยะเวลาปกต ิ3 วัน เมื่อนําลูกกุ้งดังกล่าวไปทดสอบความต้านทานด้วยวิบริโอ พบว่ากุ้งท่ีกินราน้ํามีอัตรารอดร้อย
ละ  76  ในขณะท่ีกุ้งท่ีไม่ได้รับราน้ํามีอัตรารอดเพียงร้อยละ 61 

 
5.4  ต้นเชื้ออาหารหมักสัตว์ 
ปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดสารพิษมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และหลายประเทศได้ห้ามการนําเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ท่ีมียา

ปฏิชีวนะ ทําให้มีการค้นคว้าวิจัยเพ่ือหาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ มาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ ซึ่งสารเสริมชีวนะ (probiotics) และอาหารเสริมชีวนะ 
(prebiotics) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีมีความปลอดภัยในการใช้สูง อาหารเสริมของสัตว์ท่ีมี prebiotic หรือ probiotic เป็นส่วนผสม ซึ่งมี
ความจําเพาะระหว่างชนิดสัตว์กับสายพันธ์ุจุลินทรีย์ สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและระบบต่างๆ ในลําไส้ รวมถึงช่วยกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันในทางเดินอาหารทําให้สัตว์มีสุขภาพดีข้ึน  

ภาคเอกชนท่ี ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับฟาร์มเลี้ยงสุกรและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีความสนใจท่ีจะผลิตเช้ือจุลินทรีย์ท่ีใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์หมักชีวภาพของตนเองเพ่ือทดแทนการนําเข้าเช้ือจุลินทรีย์จากประเทศไต้หวันซึ่งมีราคาแพง โดยปี 2547-2548  บริษัทฯ ได้รับ
ทุนจากฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITAP) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการ “การผลิตอาหารเสริมชีวภาพสําหรับสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ” โดยนักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(ศช) ดร.พงษ์สุดา ผ่องธัญญา และคณะวิจัย  (ได้ดําเนินงานวิจัยคัดแยกเช้ือจุลินทรีย์ท่ีมีศักยภาพเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ จาก BIOTEC 
culture collection และพบเช้ือจุลินทรีย ์(Bacillus sp.)  1 สายพันธ์ุ ซึ่งให้คุณสมบตัิตามท่ีต้องการ 

เพ่ือทําการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยท่ีผ่านมา ในปี 2549  บริษัทฯ ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศช  .ในโครงการ “การผลิตอาหารเสริม
ชีวภาพสําหรับสุกรในระดับต้นแบบ” โดยนําเช้ือ Bacillus subtilis ท่ีคัดเลือกได้ไปทดลองขยายการเพาะเลี้ยงท่ีหน่วยปฏิบัติการวิจัยและ
พัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ (BEC) ดร .เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง เป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่งต่อมากลุ่มนิติกาญจนา ได้ก่อตั้ง 
บริษัทเอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จํากัด (SPM Science) ในเดือนตุลาคม 254  ด้วยทุนจดทะเบียน 1  ล้านบาท เพ่ือนําวิธีการเพาะเลี้ยง
เช้ือจุลินทรีย์ท่ีได้ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการเลี้ยงมาจากหน่วย BEC นําไปทดลองผลิตจริง นอกจากนี้ (ศช ) .โดย ดร .วรรณพ วิเศษ
สงวน ได้คัดเลือกเช้ือสายพันธ์ุใหม่จาก BCC ให้กับบริษัทฯ โดยใช้วิธีการเดิมท่ีได้ทําไว้  พบเช้ือท่ีมีคุณสมบัติดีกว่าเช้ือเดิม โดย ศช  .ได้
อนุญาตให้ บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จํากัด ใช้สิทธ์ิในการใช้เช้ือจุลินทรีย์ และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นเช้ืออาหารสัตว์หมัก เพ่ือ
การผลิตเป็นสารเสริมชีวภาพสําหรับสัตว์บก  
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5.5   การตรวจหาเชื้อก่อโรคทอร่าและตัวแดงดวงขาวในกุ้งโดยเทคนิคแลมป ์
การตรวจเช้ือไวรัสทอร่าและตัวแดงดวงขาวในกุ้งในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา นิยมใช้วิธีการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของไวรัสโดยเครื่องพีซี

อาร์ เนื่องจากในแต่ละครั้งตรวจตัวอย่างได้จํานวนมาก แต่ต้องใช้เครื่องมือพีซีอาร์ราคาแพง ต้องการผู้เช่ียวชาญ ใช้เวลาในการตรวจ
ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง นอกจากเทคนิคดังกล่าวแล้ว ยังมกีารพัฒนาชุดตรวจชนิดริมบ่อ (strip test หรือชุดตรวจแบบแถบ)  ท่ีมีข้ันตอนคล้าย
การตรวจการตั้งครรภ์ โดยหยดเลือดกุ้งในตลับชุดตรวจและอ่านแถบสีในเวลาเพียง 5 นาที เกษตรกรตรวจสอบได้ด้วยตนเอง แต่วิธีนี้ยังมี
ข้อจํากัดเนื่องจากมีความไวต่ําและใช้เพ่ือการทดสอบยืนยันชนิดของไวรัสทอร่าและไวรัสตัวแดงดวงขาวเท่านั้น ไม่สามารถตรวจหาไวรัสใน
ขณะท่ีกุ้งยังไม่แสดงอาการ 

จากปัญหาดังกล่าวนักวิจัย หน่วยวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp) ศูนย์ พันธุวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช  .พัฒนาวิธีการตรวจโรคด้วยเทคนิค
แลมป์ (LAMP: Loop-mediated DNA amplification) ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอเช่นกัน แต่ใช้กับเครื่อง Heating Block ท่ีมี
ราคาถูกกว่าเครื่องพีซีอาร์มาก และยังใช้เวลาน้อยกว่า ใช้งานสะดวกเท่ากับชุดตรวจแบบริมบ่อและมีความไวเทียบเท่ากับวิธีการตรวจแบบ
พีซีอาร ์หลังจากการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในเครื่อง Heating Block แล้วทําการอ่านผลว่ามีไวรัสท่ีตรวจสอบหรือไม่ โดยมีการอ่านผล 2  วิธี 
ได้แก่ แลมป์-เจล (LAMP-Gel) ซึ่งเป็นการตรวจสอบบนแผ่นวุ้นอะกาโรส (แผ่นเจล) ใช้เวลาในการอ่านผล 45 นาที วิธีการดังกล่าวต้อง
สัมผัสกับสารก่อมะเร็ง (อีทีเดียม โบรไมด)์ เช่นเดียวกับวิธีการตรวจสอบผลผลิตด้วยวิธีพีซีอาร ์วิธีการอ่านผลอีกวิธีหนึ่ง คือ แลมป-์แอลเอฟ
ดี (LAMP-LFD) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบแผ่นเมมเบรน หากมีไวรัสพบแถบสีม่วงข้ึนท่ีแถบทดสอบตรงตําแหน่งแถบ
ทดสอบ (test line) และตําแหน่งแถบควบคุม (control line) แต่ถ้าไม่มีไวรัสท่ีต้องการทดสอบจะพบแถบสีม่วงเกิดข้ึนท่ีตําแหน่งแถบ
ควบคุมเท่านั้น เทคนิคแลมป-์แอลเอฟดีนี้ ได้ทําการพัฒนาร่วมกับหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบความไวกับวิธีพีซี
อาร์ พบว่า เทคนิคแลมป-์แอลเอฟด ีมีความไวในการตรวจไวรัสทอร่าและไวรัสตัวแดงดวงขาวมากกว่าวิธีพีซีอาร ์และมีความสะดวกกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธี nested RT-PCR เนื่องจาก nested RT-PCR ต้องเพ่ิมจํานวนสารพันธุกรรม 2 ครั้ง ซึ่งไม่สะดวกต่อการทํางานท่ีมี
จํานวนตัวอย่างมากๆ และมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสูง  ได้ผลบวกปลอม (รายละเอียดดังตารางท่ี 1) อย่างไรก็ตามในการใช้เทคนิคแลมป-์
แอลเอฟดี มีข้อควรระวัง คือ การควบคุมเวลาในการบ่มหลอดทดสอบปฏิกิริยาแลมป์ หากใช้เวลาบ่มเกินกว่าท่ีกําหนดจะทําให้เกิดผลบวก
ปลอม 

 
5.6 วัคซีนต่อต้านเห็บโค 
เห็บโคเป็นสาเหตุทําให้เกิดความสูญเสียต่อการผลิตสัตว์ในเชิงพาณิชย์ วิธีการเดียวท่ีใช้ควบคุมเห็บ คือ สารเคมี  ซึ่งมีรายงานทํา

ให้เกิดการดื้อต่อยา จึงทําให้มีการคิดค้นหาวิธีการอ่ืนๆ ท้ังนี้การใช้ภูมิคุ้มกันเป็นวิธีการท่ีมีการวิจัยมาเป็นระยะเวลานาน ผลการวิจัยพบว่า
วัคซีนต่อต้านเห็บโคเป็นวิธีท่ีเหมาะสมและทําให้เกิดความปลอดภัย ประกอบกับในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาตลาดวัคซีนมีความต้องการเพ่ิมข้ึน 
ทําให้เกิดการวิจัยวัคซีนต่อต้านเห็บโคมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากความแตกต่างของสารพันธุกรรมของเห็บในแต่ละพ้ืนท่ี ส่งผล
โดยตรงต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยเหตุนี้ทําให้ต้องมีการพัฒนาวัคซีนจากเห็บในประเทศนั้นๆ เพ่ือให้ได้วัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพควบคุมเห็บ
อย่างได้ผล ดังนั้น ระยะแรกของการพัฒนาคณะผู้วิจัยได้ถอดรหัสพันธุกรรมและแยกโปรตีนท่ีมีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนจากเนื้อเยื่อทางเดิน
อาหารและต่อมน้ําลาย จากนั้นนําไปต่อเข้ากับพันธุกรรมของยีสต์และผลิตโปรตีนได้ 5 ชนิด คือ Bm86  Bm95 Bm91 CAL และ Serpins 
พร้อมเปรียบเทียบกับท่ีมีรายงานใน Gen bank พบว่าลักษณะพันธุกรรมของโปรตีนดังกล่าวมีความแตกต่างจากท่ีมีรายงานอยู่ ในขณะนี้จึง
อยู่ระหว่างเตรียมการจดสิทธิบัตรของพันธุกรรมดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพของแอนติเจนท่ีมีศักยภาพใน
ระดับฟาร์ม 2 ชนิด คือ วัคซีนท่ีเตรียมจากโปรตีน Bm86 และ Bm95 ซึ่งเป็นโปรตีนท่ีมาจากทางเดินอาหารส่วนกลางของเห็บ โดยโปรตีน
ท้ังสองถูกสร้าง จากขบวนการถ่ายฝากยนีในพาหะ จากนั้นจึงผสมเนื้อวัคซีนกับ adjuvant และฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนชนิดต่างๆ ใน
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โคนม โดยได้เริ่มดําเนินการทดสอบวัคซีนในภาคสนามในโรงเรือนเลี้ยงโคของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จ.
ปทุมธาน ีโดยเตรียมและจัดโคทดลองเป็น 5  กลุ่ม และได้ทําการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Bm95 ในโคนม จํานวน 3  ครั้ง ห่างกัน 3 
สัปดาห์ ขณะเดียวกันจะทําการเจาะเลือดทุกสัปดาห์ และหลังจากฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายจะทําการ challenge infestation ด้วยตัวอ่อนของ
เห็บโค จํานวน 3, 000-4 ,000 ตัวต่อโคแต่ละตัว จากการวิเคราะห์ผลพบว่าระดับของแอนติบอดีท่ีเกิดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากวัคซีนท่ี
ผลิตกับวัคซีนทางการค้าให้ผลใกล้เคียงกันและมีประสิทธิภาพดีในการรบกวนวงจรชีวิตและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเห็บโค โดยสามารถ
ป้องกันโคนมจากการเกาะดูดเลือดของเห็บได้ รวมท้ังช่วยลดจํานวนเห็บในสภาพแวดลอ้ม ซึ่งคิดเป็นประสิทธิภาพของ Protection Rate ท่ี
ระดับร้อยละ 80-85  (เมื่อเปรียบเทียบกับวัคซีนท่ีมีจําหน่ายเชิงพาณิชย์จะอยู่ท่ีร้อยละ 81-89) ท้ังนี้ได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร ในส่วนของ
กระบวนการผลิตวัคซีนต่อต้านเห็บโคเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพัฒนาต่อยอดการผลิตในระดับขยายขนาดและทดสอบ
ประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีการเลี้ยงจริงต่อไป 

 


