บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ตาม ว 10 (ตําแหน่งที่กรอบตําแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ)

ลําดับ
ที่

สังกัด/ชื่อ-สกุล

เลขที่
เลขที่
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ที่ขอ
ปัจจุบัน
คัดเลือก

โครงร่างผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

ตําแหน่ง
ที่ขอ
คัดเลือก

ชื่อเรื่อง

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้ร่วมดําเนินการ

สัด
ส่วน

โครงร่างข้อเสนอแนวคิด
เพื่อพัฒนางาน

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําชายฝั่ง
กลุ่มงานวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําชายฝั่ง
1

นายสมพร รุ่งกําเนิดวงศ์

763

763

นักวิชาการประมง 1.การจําแนกสายพันธุ์เชื้อโนดาไวรัส

ต.ค. 49 - ก.ย. 50

ชํานาญการพิเศษ ที่ก่อโรคในปลาทะเลด้วยยีนที่สังเคราะห์

1.นายสมพร รุ่งกําเนิดวงศ์

60% การประยุกต์ใช้ Electrolyzer

2.นางจุไลวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์

40% ในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล

โปรตีน

(hatcheries)

2.ผลของกระเทียมสดต่อระบบภูมิคุ้มกัน

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

และความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดํา

3.ผลของสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจร
(Andrographis paniculata )
ต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน
และความต้านทานโรคในปลากะพงขาว
(Lates calcarifer Bloch, 1790)

หนาที่ 1

ต.ค. 51 - มี.ค. 53

1.นายสมพร รุ่งกําเนิดวงศ์

50%

2.นางจุไลวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์

30%

3.นางจําเริญศรี ถาวรสุวรรณ

20%

1.นางจุไลวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์

70%

2.นายสมพร รุ่งกําเนิดวงศ์

30%

เอกสารหมายเลข 3
โครงรางการเสนอผลงาน
1. ชื่อผลงาน…เรื่องที่ 1 การจําแนกสายพันธุเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลาทะเลดวยยีนที่สังเคราะห
โปรตีน
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ…1 ป (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550)..
2.1 วางแผนการทดลอง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2549
2.1.1 การเตรียมอุปกรณการทดลอง เชน ออกแบบไพรเมอร สังเคราะหไพรเมอร เตรียมเชื้อโนดา
ไวรัสในเซลลเนื้อเยื่อ ละอุปกรณในการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อโนดาไวรัส
2.1.2 การเตรียมสารเคมี เชน น้ํายาสกัดอารเอ็นเอ ชุดฝากถายยีน (clone) PCR kit
2.2 ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลการทดลอง เดือน มกราคม-พฤษภาคม 2540
2.2.1 เตรียมเชือ้ โนดาไวรัสทีพ่ บจากแหลงเพาะอนุบาลลูกปลาทะเล
2.2.2 เตรียมสกัดอารเอ็นเอของเชื้อโนดาไวรัสที่ไดจากแหลงตางๆ
2.2.3 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อโนดาไวรัสดวยเทคนิค RT-PCR และฝากถายยีนที่ไดในเวกเตอร
2.2.4 การหาลําดับเบสของเชื้อโนดาไวรัสจากที่ฝากถายยีนดวยการสงหองปฏิบัติการหาลําดับเบส
2.3 การวิเคราะหขอมูลและผลการทดลองดวยโปรแกรม เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2550
2.3.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับยีนของเชื้อโนดาไวรัสเปรียบเทียบกับยีนของเชื้อโนดาไวรัสที่มีรายงาน
ในธนาคารยีนในดานความเหมือนกันของยีนและการจัดแบงกลุมของเชื้อโนดาไวรัส
2.4 สรุปและเขียนรายงานการวิจัย เดือน สิงหาคม-กันยายน 2550
2.5 ตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการ สํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝง ฉบับที่ 5/2554
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ชในการดําเนินการ
3.1 เชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลาทะเลไมนอยกวา 22 ชนิด จาก 11 ครอบครัวทั่วโลก มีความรุนแรง
ในลูกปลาขนาดเล็ก แตในปลาขนาดใหญมักเปนพาหะของเชื้อดังกลาว ซึ่งประเทศไทยก็ประสบปญหา
การระบาดของเชื้อโนดาไวรัสในปลากะรัง ปลากะพงขาว ทั้งที่เพาะเลี้ยงและที่รวบรวมจากธรรมชาติ
นับตั้งแตป 2536 จนถึงปจจุบัน โดยพบการระบาดมากในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุก
ป
3.2 มีรายงานการศึกษาเชื้อโนดาไวรัสที่กอ โรคในปลาทะเลทั่วโลกพบวาเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลา
ทะเลจัดแบงออกไดเปน 4 สายพันธุ (genotype) คือ striped jack nervous necrosis virus (SJNNV) tiger
puffer nervous necrosis virus (TPNNV) barfin flounder nervous necrosis virus (BFNNV) และ redspotted grouper nervous necrosis virus (RGNNV) ซึ่งประเทศไทย นับแตพบการระบาดของเชือ้ โนดา
ไวรัสและสามารถแยกและเพาะเชื้อไวรัสดังกลาวได แตยังไมมีขอมูลวาเชื้อไวรัสดังกลาวจัดอยูใ นกลุม
ใด อีกทั้งปจจุบันมีการนําเขาลูกพันธุปลาทะเลจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งพบวาลูกพันธุปลาทะเลที่นําเขา
มาจากประเทศเพื่อนบานติดเชื้อโนดาไวรัส ดังนั้นการศึกษาการจําแนกสายพันธุข องเชื้อโนดาไวรัสที่
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พบในประเทศไทยจึงมีความจําเปน เพื่อจะไดทราบถึงสายพันธุของเชื้อโนดาไวรัสที่มอี ยูในประเทศและ
เปนขอมูลในการหามาตราการการปองกันเชื้อโนดาไวรัสสายพันธุที่ยังไมพบในประเทศไทย
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 การเตรียมเชื้อไวรัส : เก็บตัวอยางปลาปวยทีแ่ สดงอาการ ไมกินอาหาร ตัวดําลีบ วายน้ําควงสวาน
จากแหลงเพาะอนุบาล มาเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส
เพาะเชื้อ

เนื้อเยื่อสมอง ตา

เซลลเนื้อเยื่อ SSN-1

CPE

เก็บสารละลายที่ -80 0C

4.2 เพิ่มปริมาณสายดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสดวยวิธี reverse transcriptase polymerase chain reaction
(RT- PCR)

สกัด RNA เชื้อไวรัส

ผสม Master mix
ไพรเมอร

เครื่องปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ
อัตโนมัติ

วิเคราะหผลดวย
Gel electrophoresis

4.3 วิเคราะหหาลําดับเบสของเชื้อไวรัส

ตัด PCR product
จากเจล

ทําใหบริสุทธิ์

ฝากเขา TA Cloning
E. coli

สกัด

Plasmid

วิเคราะหหาลําดับเบส
Sequencing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กองการเจาหนาที่
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4.4 เปรียบเทียบความเหมือน (homology) ของสายดีเอ็นเอเชื้อโนดาไวรัสกับดีเอ็นเอของยีนที่มีรายงาน
ใน GenBank (BLAST) เปรียบเทียบยีน (alignment) ระหวางเชื้อโนดาไวรัสที่รวบรวมไดดว ยกันเอง
และเปรียบเทียบยีน (alignment) ระหวางเชื้อโนดาไวรัสที่รวบรวมไดกับเชื้อโนดาไวรัสทั้ง 4 กลุม
(genotype) ที่มีรายงานแลว พรอมทั้งจัดหาความสัมพันธุทางพันธุกรรม (phylogenic tree) ดวยโปรแกรม
Genetyx 7.0
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)
5.1 นายสมพร รุงกําเนิดวงศ
5.2 นางจุไลวรรณ รุงกําเนิดวงศ

สัดสวนงาน 60 % (หัวหนาโครงการ)
สัดสวนงาน 40%

6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
…วางแผนการทดลอง ดําเนินการทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เขียนรายงาน……
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
…ไดไพรเมอรที่มีความจําเพาะตอเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลาทะเลของไทย ที่ 1410 เบส เมื่อ
เปรียบเทียบกันภายในเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลาทะเลของไทยสามารถแบงเชื้อโนดาไวรัสไดเปน 3
กลุมยอยคือ เชื้อกอโรคในปลาหมอทะเล เชื้อกอโรคในปลากะรังเสือ และเชื้อกอโรคในปลากะรังดอก
แดง และเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อโนดาไวรัสที่มีรายงานในธนาคารยีนพบวาเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคใน
ประเทศไทยจัดอยูกลุมเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลากะรังดอกแดง (red spotted grouper nervous
necrosis virus )
8. การนําไปใชประโยชน
…จากผลการศึกษาพบวาเชือ้ โนดาไวรัสทีก่ อโรคในปลาทะเลของไทยยังจัดอยูในกลุม เดียวกัน ไมพบวา
มีเชื้อโนดาไวรัสสายพันธุอื่น ๆ ที่มีรายงานกอโรคในปลาทะเลของประเทศไทย เนื่องจากปจจุบัน
ประเทศไทยมีการนําเขาลูกพันธุปลาทะเลเขามาอนุบาล ดังนั้นขอมูลดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชน
ในการเฝาระวังเชื้อโนดาไวรัสสายพันธุที่ยงั ไมเคยพบในประเทศไทยเขามากอความเสียหายตอธุรกิจการ
เพาะเลี้ยงปลาทะเลของไทยในอนาคต ……

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
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9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
…9.1 การออกแบบไพรเมอรที่มีความจําเพาะตอเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลาทะเลของประเทศไทย…
…9.2 การหาคาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะหสายดีเอ็นเอของเชื้อโนดาไวรัส…
…9.3 การฝากถายดีเอ็นเอของเชื้อโนดาไวรัสเขาสูเวกเตอร (clone) และการวิเคราะหหาลําดับเบสของ
สายดีเอ็นเอของเชื้อไวรัส……
10. ขอเสนอแนะ
……เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและการเพาะเลีย้ งปลาทะเลก็เปนธุรกิจหนึ่งทีท่ ํารายได
เขาประเทศเปนจํานวนมาก แตปจจุบนั เกษตรกรประสบปญหาการเกิดโรคระบาดทีม่ ีสาเหตุมาจากเชื้อโนดา
ไวรัส ดังนั้นการหาแนวทางการปองกันและรักษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง และจากขอมูลที่ไดศึกษาพบวาเชื้อ
โนดาไวรัสที่กอ โรคมีเพียงสายพันธุเดียว ดังนั้นเพื่อใหธรุ กิจการเพาะเลี้ยงปลาทะเลของไทยมีความยั่งยืน จึง
ควรมีการศึกษาหาแนวทางการปองกันและรักษาทั้งในแงการใชสมุนไพรในการรักษาและการผลิตวัคซีนใน
การปองกันและรักษา ตลอดจนมีแผนในการเฝารังเชื้อโนดาไวรัสสายพันธุที่ยังไมเคยพบในประเทศไทยมา
กอน
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………
(…นายสมพร รุงกําเนิดวงศ.)
ผูเสนอผลงาน
……../………./…………..
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(นางจุไลวรรณ รุงกําเนิดวงศ)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กองการเจาหนาที่
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ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ตําแหนง………………………..
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
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เอกสารหมายเลข 3

โครงรางการเสนอผลงาน
1. ชื่อผลงาน เรื่องที่ 2. ผลของกระเทียมสดตอระบบภูมิคุมกันและความตานทานโรคในกุงกุลาดํา
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549
2.1 วางแผนการทดลอง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2548
2.1.1 การเตรียมอุปกรณการทดลอง เชนแหลงกุงกุลาดํา ตูทดลอง ระบบการใหอากาศ อุปกรณ
เปลี่ยนถายน้ํา และอุปกรณวเิ คราะหภูมิคุมกัน
2.1.2 การเตรียมสารเคมี เชนสารเคมีที่ใชในการวิเคราะหภูมิคุมกัน
2.2 ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลการทดลอง เดือน มกราคม-มีนาคม 2549
2.2.1 การเตรียมกุงกุลาดํา
2.2.2 การเตรียมอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมกระเทียมสดเลีย้ งกุงกุลาดํา
2.2.3 การทดลองเลี้ยงกุงกุลาดําดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมกระเทียมสด
2.2.4 การศึกษาผลของกระเทียมสดตอระบบภูมิคุมกันในกุงกุลาดํา และความตานทานโรค
2.3 การวิเคราะหขอมูลและผลการทดลองดวยวิธีทางสถิติ เดือน เมษายน-กรกฎาคม 2549
2.3.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน
2.4 สรุปและเขียนรายงานการวิจัย เดือน สิงหาคม-กันยายน 2549
2.5 ตีพิมพเผยแพรในวารสารการประมง ปที่ 61 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2551
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
3.1 การนําสมุนไพรไทยทีม่ ีคุณสมบัติทางยามาใชในสัตวน้ําเศรษฐกิจอยางกุงกุลาดํา ในแงของการ
กระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน เปนการลดการใชยาปฏิชีวนะในการควบคุมและปองกันโรค
รวมถึงลดการตกคางของสารปฏิชีวนะในผลิตภัณฑไดอกี ทางหนึ่งดวย มีประโยชนอยางมากในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3.2 เพื่อศึกษาผลของกระเทียมสดตอการทํางานของระบบภูมิคุมกันและความตานทานโรคในกุงกุลาดํา
โดยการตรวจวัด จํานวนเม็ดเลือดรวม การทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดส ขบวนการจับกินสิ่ง
แปลกปลอม การผลิตซุปเปอรออกไซดแอนไอออน ความสามารถในการกําจัดแบคทีเรียของน้ําเลือด
ความตานทานโรคแบคทีเรียเรืองแสงและไวรัสตัวแดงดวงขาว
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4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
กุงกุลาดํา น.น.เฉลี่ย
7.88+1.69 กรัม

แบงใสตูทดลอง 30 ตัวตอตู

เลี้ยงดวยอาหารทดลอง

A:=ชุดควบคุม
30 ตัว

30 ตัว

B:กระเทียม 10 กรัม/กก.
30 ตัว

30 ตัว

30 ตัว

30 ตัว

เลี้ยงกุงครบ 5
สัปดาห

ศึกษาระบบภูมิคุมกัน

ทดสอบความตานทานโรค

- ปริมาณเม็ดเลือดรวม
- ปริมาณเอนไซมฟนอลออกซิเดส
- ขบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอม
- การผลิตซุปเปอรออกไซด แอนไอออน
- ความสามารถในการกําจัดแบคทีเรียในน้ําเลือด

- ฉีดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว
- ฉีดเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง
- บันทึกอัตราการตายของกุงกุลาดําเปนเวลา 10 วัน

กราฟ

วิเคราะหผลทางสถิติ
หมายเหตุ :
A:ชุดควบคุม = อาหารสําเร็จรูปเคลือบน้ํามันปลา
B:กระเทียม 10 กรัม/กก. = อาหารสําเร็จรูปผสมกระเทียมสด
เคลือบน้ํามันปลา 10 กรัมตออาหาร 1 กก.
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8

5. ผูรวมดําเนินการ
5.1 นายสมพร รุงกําเนิดวงศ
5.2 นางจุไลวรรณ รุงกําเนิด
5.3 นางจําเริญศรี ถาวรสุวรรณ

สัดสวนงาน
สัดสวนงาน
สัดสวนงาน

50% (หัวหนาโครงการ)
30%
20%

6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
6.1 รวมวางแผนงานวิจัย สัดสวนของผลงานที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 50%
6.2 รวมดําเนินการและเก็บขอมูลการทดลอง สัดสวนของผลงานที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบตั ิ 30%
6.3 รวมวิเคราะหขอมูล สัดสวนของผลงานที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 20%
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
การใชสมุนไพรไทยกระเทียมสดปนละเอียดผสมกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปในอัตรา 10 กรัมตอ
อาหาร 1 กิโลกรัม มีผลตอระบบการไหลเวียนเลือด โดยมีจํานวนเม็ดเลือดรวมเพิ่มขึ้น สงผลเพิ่มการ
ทํางานของระบบภูมิคุมกันโดยมีปริมาณเอนไซมฟนอลออกซิเดสและขบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอม
เพิ่มขึ้น แตไมมีผลเพิ่มความตานทานจากการติดเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง และไวรัสตัวแดงดวงขาวใน
กุงกุลาดํา
8. การนําไปใชประโยชน
8.1 เกษตรกรสามารถนําผลการทดลองจากการนํากระเทียมสดผสมกับอาหารสําเร็จรูปที่มีขายใน
ทองตลาด ซึ่งมีผลเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกันไดดีในระดับหนึง่ ในระดับหองปฏิบัติการ ไป
ประยุกตใชหรือเปนแนวทางอันจะเปนประโยชนตอเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุง กุลาดํา ใน
การใชกระเทียมสดทดแทนการใชยาปฏิชีวนะในการปองกันโรค ซึ่งไมสรางภาวะอันตรายทั้งผูเลี้ยง
และผูบริโภครวมทั้งสิ่งแวดลอม
8.2 เปนขอมูลพื้นฐานใหกบั อาจารย นิสติ นักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ ในการพัฒนาและประยุกตเพื่อ
การวิจยั ใหมๆ ตอไป
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
9.1 ในการทดลองจําเปนตองใชกุงกุลาดําที่มีขนาดกลางๆ ไมเล็กจนเกินไป อันจะเปนผลดีในการเก็บ
ตัวอยางเลือดเพื่อวิเคราะหผลเกี่ยวกับระบบเลือด และระบบภูมคิ ุมกัน
9.2 วิธีการในการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันในกุงกุลาดํา ทุกพารามิเตอรตองดัดแปลง แกไข
วิธีการใหเหมาะสมกับกุงกุลาดํา ขอมูลที่ไดจึงจะถูกตองมากที่สุด
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9.3 การเขียนรายงาน การคนควาเอกสาร เนื่องจากเอกสารที่มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบภูมคุมกันในกุง
กุลาดํายังมีนอย โดยเฉพาะในประเทศไทย
10. ขอเสนอแนะ
10.1 ในอนาคตควรหาแนวทางในการนําพืชสมุนไพรทีม่ ีคุณสมบัติทางยามาใชกับการสัตวน้ําเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยควรจะมีการพัฒนาใหสามารถนําไปใชไดกบั การเลี้ยงกับสัตวน้ําในบอเลี้ยง
หรือกระชัง ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรูใหมๆ และความชํานาญการในการพัฒนา จึงมีความจําเปนใน
การใชงบประมาณหรือตนทุนสูงกวางานวิจัยอื่นๆ
10.2 การสามารถกระตุน หรือสงเสริมใหสัตวน้ําสามารถสรางหรือเพิ่มภูมิคุมกันทีด่ ใี หเกิดขึ้น การมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
ยอมสามารถปองกันตนเองจากสภาวะแวดลอมที่เปลีย่ นแปลงหรือไม
เหมาะสมไดดี ซึ่งการใชยาปฏิชีวนะหรือสารเคมี ในการปองกันและรักษาโรค เปนการสิ้นเปลือง มี
ผลเสียตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองไดรับความรูที่ทันสมัย เทคนิควิธีการใหมๆ
เพื่อประโยชนในการวิจัยตอไป
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………
(…นายสมพร รุงกําเนิดวงศ.)
ผูเสนอผลงาน
……../………./…………..
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………….
(…นางจําเริญศรี ถาวรสุวรรณ)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..

ลงชื่อ………………………….
(…นางจุไลวรรณ รุง กําเนิดวงศ.)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..
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ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ตําแหนง………………………..
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..
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เอกสารหมายเลข 3

โครงรางการเสนอผลงาน
1. ชื่อผลงาน เรื่องที่ 3. ผลของสารสกัดหยาบจากฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata) ตอ
องคประกอบเลือด ระบบภูมคิ ุมกันและความตานทานโรคในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch,
1790)
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2553
2.1 วางแผนการทดลอง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2551
2.1.1 การเตรียมอุปกรณการทดลอง เชนปลากะพงขาว ตูทดลอง ระบบการใหอากาศ อุปกรณเปลีย่ น
ถายน้ํา และอุปกรณวเิ คราะหภูมิคุมกัน
2.1.2 การเตรียมสารเคมี เชนสารเคมีที่ใชในการวิเคราะหภูมิคุมกัน การสลบปลา และสารเคมีที่ใชใน
การสกัดผงฟาทะลายโจรเพือ่ ใหไดสารสกัดหยาบฟาทะลายโจร
2.1.3 การเตรียมสมุนไพรฟาทะลายโจร เพื่อใชสกัดหาสารสกัดหยาบฟาทะลายโจร
2.2 ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลการทดลอง เดือน มกราคม-เมษายน 2552
2.2.1 การเลี้ยงปลากะพงขาวใหไดขนาดที่ใชในการทดลอง
2.2.2 สารสกัดหยาบฟาทะลายโจร โดยทดลองหาคา MIC ตอเชื้อ Streptococcus sp.
2.2.3 การเตรียมอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรเลี้ยงปลากะพงขาว
2.2.4 การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรที่ระดับ
ความเขมขนของสารแตกตางกัน
2.2.5 การศึกษาผลของสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรตอองคประกอบเลือด ระบบภูมิคมุ กันและความ
ตานทานโรคในปลากะพงขาว โดยเก็บขอมูลในสัปดาหที่ 2 4 และ 6
2.3 การวิเคราะหขอมูลและผลการทดลองดวยวิธีทางสถิติ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2552
3.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบเลือด ระบบภูมิคมุ กันและอัตรารอดตาย
2.4 สรุปและเขียนรายงานการวิจัย เดือน กันยายน- ธันวาคม 2552
2.5 ตีพิมพเผยแพรในวารสารการประมง ปที่ 63 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2553
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ชในการดําเนินการ
3.1 การนําสมุนไพรไทยทีม่ ีคุณสมบัติทางยามาใชในสัตวน้ําเศรษฐกิจอยางปลากะพงขาวในแงของการ
กระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกันและระบบไหลเวียนเลือด เปนการลดการใชยาปฏิชีวนะในการ
ควบคุมและปองกันโรค รวมถึงลดการตกคางของสารปฏิชีวนะในผลิตภัณฑไดอกี ทางหนึ่งดวย มี
ประโยชนอยางมากในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3.2 เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรตอองคประกอบเลือด การทํางานของระบบภูมคิ ุมกัน
และความตานทานโรคในปลากะพงขาว โดยการตรวจวัด จํานวนเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
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ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน ปริมาณคอมพลีเมนท ปริมาณไลโซไซม ปริมาณซุปเปอรออกไซด แอน
ไอออน เปอรเซ็นตการจับกินสิ่งแปลกปลอม และความตานทานตอเชือ้ แบคทีเรีย Streptococcus sp.
ทุกๆ 2 สัปดาห จํานวน 3 ครั้ง
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
ปลากะพงขาว น.น.
เฉลี่ย 70-80 กรัม
แบงใสตูทดลอง 50 ตัวตอบอ
A:=ชุดควบคุม

50 ตัว

50 ตัว

เลี้ยงดวยอาหารทดลอง

B:ฟาทะลายโจร 5 กรัม/กก.
50 ตัว

50 ตัว

50 ตัว

50 ตัว

C:ฟาทะลายโจร 10 กรัม/กก.

50 ตัว

50 ตัว

50 ตัว

เลี้ยงปลาครบ 2 , 4
และ 6 สัปดาห

ศึกษาองคประกอบเลือด
- ปริมาณเม็ดเลือดแดง
- ปริมาณเม็ดเลือดขาว
- ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน

ศึกษาระบบภูมิคุมกัน
-

ปริมาณคอมพลีเมนท
ปริมาณไลโซไซม
ปริมาณซุปเปอรออกไซด แอนไอออน
การผลิตซุปเปอรออกไซด แอนไอออน
เปอรเซ็นตการจับกินสิ่งแปลกปลอม

ทดสอบความตานทานโรค
- ฉีดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus sp.
- บันทึกอัตราการตายของปลาเปนเวลา 10 วัน

วิเคราะหผลทางสถิติ
หมายเหตุ
A:ชุดควบคุม = อาหารสําเร็จรูปเคลือบน้ํามันปลา
B:ฟาทะลายโจร 5 กรัม/กก. = อาหารสําเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรเคลือบน้ํามันปลา 5 กรัมตออาหาร 1 กก.
C:ฟาทะลายโจร 10 กรัม/กก. = อาหารสําเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรเคลือบน้ํามันปลา 10 กรัมตออาหาร 1 กก.
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5. ผูรวมดําเนินการ
5.1 นางจุไลวรรณ รุงกําเนิดวงศ
สัดสวนงาน
70% (หัวหนาโครงการ)
5.2 นายสมพร รุงกําเนิดวงศ
สัดสวนงาน
30%
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
6.1 รวมวางแผนงานวิจยั สัดสวนของผลงานที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 30%
6.2 รวมดําเนินการและเก็บขอมูลการทดลอง สัดสวนของผลงานที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 30%
6.3 รวมวิเคราะหขอมูล สัดสวนของผลงานที่ผเู สนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 20%
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
ปลากะพงขาวที่ไดรับอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบฟาทะลายโจร 5 กรัมตออาหาร 1
กิโลกรัม เปนเวลา 4 สัปดาห มีจํานวนเม็ดเลือดแดง ปริมาณไลโซไซม ปริมาณซุปเปอรออกไซด แอน
ไอออน และเปอรเซ็นตการจับกินสิ่งแปลกปลอมสูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สงผลให
ปลากะพงขาวมีอัตรารอดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus sp. สูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เชนเดียวกัน แสดงวาการเสริมสารสกัดหยาบจากฟาทะลายโจรในอาหารเม็ดสําเร็จรูป
เลี้ยงปลากะพงขาวสามารถเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดแดง การทํางานของระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะและ
ความตานทานโรคจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus sp. ได
8. การนําไปใชประโยชน
8.1 เกษตรกรสามารถนําผลการทดลองจากการนําสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรผสมกับอาหารสําเร็จรูปที่
มีขายในทองตลาด ในการเพิม่ การทํางานของระบบภูมิคมุ กันแบบไมจาํ เพาะ การไหลเวียนเลือดและ
การเพิ่มความตานทานในการติดเชื้อแบคทีเรียไดดใี นระดับหองปฏิบัตกิ าร ไปประยุกตใชหรือเปน
แนวทางอันจะเปนประโยชนตอเกษตรกรทีป่ ระกอบอาชีพเลี้ยงปลากะพงขาว เปนการนําสมุนไพรฟา
ทะลายโจรซึ่งมีคุณสมบัติทางยามาทดแทนการใชยาปฏิชวี นะในการเสริมสรางภูมิคุมกันและปองกัน
โรค ซึ่งไมสรางภาวะอันตรายทั้งผูเลี้ยงและผูบริโภครวมทั้งสิ่งแวดลอม
8.2 เปนขอมูลพื้นฐานใหกบั อาจารย นิสติ นักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ ในการพัฒนาและประยุกตเพื่อ
การวิจยั ใหมๆ ตอไป
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
9.1 ในการทดลองจําเปนตองใชปลากะพงขาวที่มีขนาดกลางๆ ไมเล็กจนเกินไป อันจะเปนผลดีในการ
เก็บตัวอยางเลือดเพื่อวิเคราะหผลเกีย่ วกับระบบเลือด และระบบภูมิคุมกัน
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9.2 วิธีการในการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันในปลากะพงขาว ทุกพารามิเตอรตองดัดแปลง แกไข
วิธีการใหเหมาะสมกับปลากะพงขาว ขอมูลที่ไดจึงจะถูกตองมากที่สดุ
9.3 ในการเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหระบบภูมิคุมกันจําเปนตองอาศัยเจาหนาที่ที่มีความรูและความเขาใจ
ในการทํางานเพื่อใหผลการวิเคราะหออกมาถูกตองมากที่สุด จึงจําเปนตองมีการวางแผนในการ
ทํางานเปนอยางดี เพื่อปองกันการผิดพลาดใหมีนอยที่สุดเทาที่จะทําได
9.4 การเขียนรายงาน การคนควาเอกสารงานวิจยั เพื่อใชประกอบการวิเคราะหผลทางระบบเลือด ระบบ
ภูมิคุมกันตองอาศัยเอกสารที่มีความทันสมัยเพื่อใหสอดคลองกับการวิจัยที่เปนปจจุบนั มากที่สุด จึงจํา
เปนตองคนควาเอกสารใหมๆอยูเสมอ การมีโอกาสไดใชงานวิจยั ที่ทันสมัยในการอางอิงในการทําการ
วิจัยจึงจําเปนอยางยิ่งในการวิจัย ดังนั้นหากไดแหลงขอมูลที่ทันสมัยจะชวยใหการเขียนรายงานมีความ
สะดวก ถูกตองมากยิ่งขึ้น
10. ขอเสนอแนะ
10.1 ในอนาคตควรหาแนวทางในการนําพืชสมุนไพรทีม่ ีคุณสมบัติทางยามาใชกับการสัตวน้ําเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ โดยควรจะมีการพัฒนาใหสามารถนําไปใชไดกับการเลี้ยงสัตวน้ําในบอ
เลี้ยง หรือกระชังไดจริงตอจากการทดลองในระดับหองปฏิบัติการ เพื่อประโยชนแกเกษตรกรผู
ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาวจะไดนําไปใชในการเลี้ยงจริงๆ เปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต
ตอไปซึ่งจําเปนตองอาศัยความรูใหมๆ และความชํานาญการในการพัฒนา จึงมีความจําเปนในการใช
งบประมาณหรือตนทุนสูงกวางานวิจัยอืน่ ๆ
10.2 การใชสารสกัดหยาบจากฟาทะลายโจรสามารถกระตุน หรือสงเสริมใหปลากะพงขาวมีการทํางาน
ของระบบภูมคิ ุมกันแบบไมจําเพาะเพิ่มขึ้น
ทําใหปลามีสุขภาพและความแข็งแรงเพิ่มขึ้นสามารถ
ปองกันตนเองจากสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงหรือไมเหมาะสมไดดี ซึ่งการใชยาปฏิชีวนะหรือ
สารเคมี ในการปองกันและรักษาโรคเปนการสิ้นเปลือง มีผลเสียตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
ในการทํางานวิจัยเกีย่ วกับระบบภูมิคุมกันจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับความรูที่ทันสมัย เทคนิควิธกี าร
ใหมๆ และหลากหลายวิธีการ เพื่อเพิ่มความรู ประสบการณในการทํางานอันจะเปนประโยชนในการ
วิจัยทีจ่ ะพัฒนาใหดีขึ้นไดตอ ไปในอนาคต

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(…นายสมพร รุงกําเนิดวงศ...)
ผูเสนอผลงาน
……../………./…………..
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ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(…นางจุไลวรรณ รุงกําเนิดวงศ.)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ตําแหนง………………………..
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..
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เอกสารหมายเลข 4
โครงรางขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นายสมพร รุงกําเนิดวงศ
เพื่อประกอบการแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนง นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ 763
สํานัก/กอง วิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
เรื่อง
การประยุกตใช Electrolyzer ในโรงเพาะฟกกุงทะเล (hatcheries)
หลักการและเหตุผล : อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลนํารายไดเขาสูประเทศมีมูลคาไมต่ํากวาปละ 5 หมื่น
ลานบาท โดยมีปริมาณการผลิตกวา 200,000 เมตริกตันตอป อยางไรก็ดีอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
ไดเริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลก ทําใหราคากุงเริ่มมีการแปรผันไปตามความตองการของ
ตลาดและมาตรการกีดกันทางการคา นอกจากนี้ยังพบวาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลทั่วโลก ประสบ
ปญหาการเกิดโรคระบาดอันมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่ประสบปญหานี้
เชนเดียวกัน โดยเชื้อไวรัสที่กอโรครุนแรงและสรางความเสียหายอยางมาก ไดแก เชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว
(WSSV) เชื้อไวรัสหัวเหลือง (YHV) เชื้อไวรัสทอราซินโดรม (TSV) (Lu and Sun, 2005) และลาสุดกรม
ประมงมีมาตรการควบคุมเขมตอเชื้อไวรัสที่กอโรคกุงหลังขาว (IMNV) ซึ่งกําลังแพรระบาดสรางความ
เสียหายอยางมากใหกับประเทศอินโดนีเซียในขณะนี้ ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้ง
ทางดานคุณภาพสินคาและราคาในตลาดโลก อันจะนําไปสูความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุงทะเลไดอยาง
แทจริง จึงจําเปนตองยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกุงไทยในทุกๆ ดาน ความพยายามในการรักษา
ปริมาณการผลิต การพัฒนาระบบการเลี้ยง และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกุงไทยใหเพิ่มขึ้น หาก
สามารถควบคุมการแพรระบาดของโรคไดก็จะเปนปจจัยหลักที่จะสงเสริมหรือเกื้อหนุนใหความพยายาม
ตางๆ สําเร็จได
การศึกษาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสและแนวทางการแพรระบาดมีความจําเปนมากในการควบคุม
การเกิดโรคติดตอ การถายทอดเชื้อไวรัสในแนวดิ่ง (Vertical transmission) ไดแกการถายทอดเชื้อไวรัส
ผานทางพอแมพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายทอดเชื้อไวรัสในแนวราบ (Horizontal transmission) ไดแก
การถายทอดเชื้อไวรัสผานทางน้ํา ทางอาหาร และพาหะเชน กุงเคย ปู หรือ อาหารสัตวน้ําวัยออนเชนอาที
เมีย เปนตน จากการศึกษาพบวาเชื้อไวรัสที่กอโรคในกุงทะเลสามารถมีชีวิตอยูไดในน้ําทะเลไมนอยกวา 30
วันและสามารถอยูในบอเลี้ยงกุงได 3 - 4 วัน (Nunan and Lightner, 1997; Poulos et al., 2001) เกษตรกรใช
คลอรีน (calcium hypochlorite) ในการเตรียมน้ํา เตรียมบอ เพื่อปองกันและกําจัดเชื้อไวรัส โดยปริมาณความ
เข มข นของคลอรีนที่ ใช แตกตางกัน จากการศึกษาของอุษณี ยแ ละสิทธิ (2540) พบวาความเขมขน ของ
calcium hypochlorite ที่ 20 ppm สามารถกําจัดเชื้อ YHV ภายใน 24 ชั่วโมง ขณะที่โรงเพาะฟกกุงทะเลหรือ
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โรงเพาะฟกปลาทะเลมักจะใชคลอรีน (calcium hypochlorite) ที่ระดับ 30 – 50 ppm ในการฆาเชื้อโรคในน้ํา
ทะเลกอนการนําไปใช จะเห็นไดวาปริมาณความเขมขนของคลอรีนคอนขางสูง หากสามารถลดปริมาณการ
ใชคลอรีนลงไดนอกจากจะลดตนทุนใหกับเกษตรกรแลวยังสามารถลดการนําเขาสารเคมีจากตางประเทศได
อีกทางหนึ่ง จากการศึกษาพบวาหลายๆประเทศไดนําเครื่องมือ อิเลคโตรไลเซอร (Electrolyzer) มาใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร ยาและอุตสาหกรรมการเกษตร (Fujiwara et al. 2000) สําหรับอุตสาหกรรมการประมง
ถูกนําไปประยุกตใชกับสุขอนามัยผลิตภัณฑอาหารทะเลและการเพาะอนุบาลสัตวน้ํา (Kasai
and
Yoshimizu, 2003) เปนตน
เครื่อง Electrolyzer เปนเครื่องมือที่แยกสารประกอบของน้ําทะเลซึ่งมีโซเดียมคลอไรดเปน
องคประกอบดวยกระแสไฟฟา โดยอาศัยหลักการใหน้ําทะเลหรือน้ําที่มีโซเดียมคลอไรด ไหลผานอิเลค
โทรด (electrode) ซึ่ ง เป น แผ น โลหะ 2 แผ น ต า งขั้ ว กั น คื อ ขั้ ว บวกและลบ เมื่ อ จ า ยกระแสไฟฟ า
กระแสไฟฟาก็จะแยกสารประกอบโซเดียมคลอไรด เกิดเปนคลอไรดไอออน เมื่อคลอไรดไออนรวมตัวกับ
น้ําก็จะได ไฮเปอรคลอไรด (hypochlorite) ที่สามารถกําจัดเชื้อโรคในน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ จาก
การศึกษาของ Yoshimizu (2006) พบวาสาร hypochlorite ที่ไดจากเครื่อง Electrolyzer ที่ระดับความเขมขน
0.34 – 1.40 ppm สามารถกําจัดเชื้อไวรัสที่กอโรคในปลาทะเล (YAV, HIRRV และ BF-NNV) ไดถึง 99
เปอรเซ็นต และจากการศึกษาของ Roongkamnertwongsa และคณะ (2007) พบวาสาร hypochlorite ที่ไดจาก
เครื่อง Electrolyzer ที่ระดับความเขมขน 0.33 ppm สามารถกําจัดเชื้อ WSSV, YHV และ TSV ที่กอโรคใน
ลูกกุงได 100 เปอรเซ็นต สอดคลองกับการศึกษาของ Oseko และคณะ(2006) ซึ่งพบวา sodium hypochlorite
ที่ระดับความเขมขน 0.5 ppm สามารถกําจัดเชื้อ WSSV ไดดีที่สุด เมื่อเทียบกับการใชฟอรมาลีน เอทานอล
หรือโพวีโดนไอโอดีน สําหรับการกําจัดปริมาณ hypochlorite ที่หลงเหลืออยูในน้ําทะเลกอนนําไปใช จาก
การศึกษาพบวาปริมาณ hypochlorite จากเครื่อง Electrolyzer สามารถกําจัดไดหมดหลังจากใหอากาศลงไป
ในน้ํา 2 ชั่วโมง หรือจะใชวิธีใหน้ําทะเลที่มี hypochlorite หลงเหลืออยูไหลผานถานไม (charcoal) เพื่อดูดซับ
hypochlorite เอาไวก็จะสามารถกําจัดไดดีเชนเดียวกัน แตหากใชการกําจัดเชื้อดวยคลอรีนจําเปนตองใชเวลา
อยางนอย 24 ชั่วโมง ปริมาณคลอรีนในน้ําอยูในเกณฑที่สามารถนําน้ําทะเลไปใชในโรงเพาะฟกหรือทํา
ประโยชนอยางอื่น ดังนั้นหากมีการนําเครื่อง Electrolyzer หรือนําหลักการทํางานเดียวกับ Electrolyzer มา
ประยุกตใชในการเพาะและอนุบาลกุงทะเล นาจะเปนการชวยลดตนทุนการผลิต ลดการนําเขาคลอรีนและ
เพิ่มระยะเวลาในการนําน้ําทะเลที่ผานการฆาเชื้อไปใชประโยชนไดเร็วขึ้น นําไปสูการพัฒนาระบบการเลี้ยง
กุงทะเลของประเทศไทยใหยั่งยืนขึ้นตอไป
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บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ :
จากขอมูลของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล พบวาประเทศไทยมีโรงเพาะฟกกุงทะเลที่
ไดรับมาตรฐานการจัดการเพาะเลี้ยงกุงที่ดี (GAP) ไมต่ํากวา 400 ราย กระจายอยูตามบริเวณชายฝงทะเลทั้ง
อาวไทยและอันดามัน และจากขอมูลสรุปสถานการณโรคสัตวน้ําชายฝงตลอด 3 ปที่ผานมา พบวาการ
ระบาดของเชื้อไวรัสที่กอโรครายแรงในกุงทะเล (WSSV, YHV และ TSV) ยังคงมีอยูตลอดทั้งป บาง
ชวงเวลามีการระบาดของเชื้อไวรัสในลูกกุงทะเล สาเหตุนาจะเกิดจากการแพรระบาดโดยการถายทอดเชื้อ
จากพอแมพันธุสูลูก หรืออาจเกิดจากการปนเปอนของเชื้อผานทางน้ํา หรือทางพาหะ แมวากรมประมงจะมี
มีมาตรการควบคุมการนําเขาพอแมพันธุกุงทะเลอยางเขมงวด โดยพอแมพันธุกุงทะเลที่นําเขาตองมาจาก
ฟารมที่กรมประมงรับรองและมีการตรวจกักกัน ทําใหปญหาการแพรระบาดของเชื้อจากพอแมพันธุสูลูก มี
โอกาสเกิดขึ้นนอยมาก ดังนั้นสาเหตุหลักจึงนาจะมาจากการปนเปอนของเชื้อผานทางน้ํา หรือทางพาหะ
เปนหลัก เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในโรงเพาะฟกกุงทะเล จึงนิยมใชคลอรีน (calcium
hypochlorite) ที่ระดับความเขมขน 30 – 50 ppm ในการเตรียมน้ํา และใชเวลาในการกําจัดคลอรีนที่
หลงเหลืออยูกอนนําน้ําไปใช อยางนอย 24 ชั่วโมง ขณะที่การฆาเชื้อในน้ําดวยเครื่อง Electrolyzer มีความ
เขมขนของ hypochlorite ระหวาง 0.32 – 1.40 ppm ก็สามารถกําจัดเชื้อโรคในน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
(Yoshimizu, 2006) และสามารถกําจัดคลอรีนที่เหลืออยูในน้ําไดภายใน 2 ชั่วโมงโดยการใหอากาศ หรือใช
ถานไมในการดูดซับก็ได (Roongkamnertwongsa et al. 2007) นอกจากนี้ยังพบวามีการใชคลอรีน(calcium
hypochlorite) ในการฆาเชื้อปริมาณความเขมขนสูงเพิ่มขึ้น เนื่องจากคลอรีนที่ใชเมื่อละลายน้ําแลวจะให
active chlorine หรือ available chlorine (HOCl -, OCl - ) เพียง 1-15 เปอรเซ็นตเทานั้น ขณะที่การใชเครื่อง
Electrolyzer ให active chlorine หรือ available chlorine โดยตรงจึงมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อไดดีกวา
(Yoshimizu, 2006) หากโรงเพาะฟกกุงทะเลสามารถนําหลักการของเครื่อง Electrolyzer ไปประยุกตใชใน
โรงเพาะฟก จะสามารถปองกันการแพรระบาดของโรคผานทางน้ําไดเปนอยางดี เพียงแตขณะนี้เกษตรกร
หรือผูประกอบการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ยังมีขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่อง Electrolyzer โดยเฉพาะ
หลักการทํางาน ประสิทธิภาพและตนทุนการผลิต ซึ่งจากการศึกษาของ Asokan and Subramaniun (2009)
พบวาประสิทธิภาพของเครื่อง Electrolyzer ในการผลิต hypochlorite ขึ้นอยูกับชนิด ขนาด จํานวนของแผน
อิเลคโทรด และความเร็วของกระแสน้ําที่ไหลผานแผนอิเลคโทรด โดยแผนอิเลคโทรดที่เปนแผนโลหะ
เคลือบไททาเนียมสามารถให hypochlorite ไดดี เมื่อจายกระแสไฟฟาที่ 50 mA ไปยังแผนอิเลคโตรดขนาด
16.0 x 6.0 เซ็นติเมตร จะได hypochlorite ที่ความเขมขน 800 ppm และจากการศึกษาของ Suksamran และ
คณะ (2008) พบวาการฆาเชื้อในน้ําทะเลเพื่อใชในการอนุบาลลูกกุงขาว (Liptopenaeus vannamei) โดยใช
แผนโลหะขนาด 6x1.5 เซนติ เมตร ที่ เคลือบไททาเนี่ ย ม เมื่อผ านกระแสไฟฟาที่ร ะดั บ 1.6 แอมแปร ที่
ความเร็วน้ําไหลผาน 4 ลิตรตอนาที จะได hypochlorite ที่ความเขมขน 6.5 ppm. และจากการแนะนําของ Dr.
Yoshimizu ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตและประยุกตใชเครื่อง Electrolyzer ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดทดลอง
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ใชเครื่อง Electrolyzer ที่ผลิตขึ้นเอง โดยใชแผน platinum ขนาด 10 x 2.0 x 0.2 เซนติเมตร เปนแผนอิเลคโท
รด ประกอบอยูภายในทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 นิ้ว เมื่อปลอยกระแสไฟฟาตรง (DC) ขนาด 1.5
แอมแปร และกระแสน้ําไหลผานแผนอิเลค โทรดที่ความเร็ว 30 ลิตรตอนาที สามารถผลิต hypochlorite ได
9.36 ppm. (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
อยางไรก็ตามปจจุบันอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทั่วโลกประสบปญหาการเกิดโรคระบาด และ
ระบบการคาขายระหวางประเทศเริ่มเสรีมากขึ้น (WOT, AFTAR) ทําใหประเทศตางๆ ออกมาตราการในการ
นําเขาสินคาเกษตรในลักษณะที่ตองเปนสินคาปลอดเชื้อโรค และเขมงวดถึงระบบการเลี้ยงการผลิตของ
สินคาเกษตร จึงนับเปนโอกาสดีของประเทศไทยในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินคาสัตวน้ําเพื่อการ
สงออก หากไดมีการปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหไดมาตรฐาน ก็จะสามารถเปนผูนําในการ
สงออกสินคากุงทะเลในระดับตนๆ ของโลกได
ขอเสนอ :
การประยุกต ใ ชเครื่ อง Electrolyzer ในการเตรีย มน้ํ าเพื่อใชในการเพาะอนุ บาลลูก กุงทะเลของ
ประเทศทดแทนการใชคลอรีนผง ผูประกอบการโรงเพาะฟกกุงทะเลในปจจุบันไมจําเปนตองปรับปรุง
โรงเรือน เนื่องจากปจจุบันโรงเพาะฟกกุงทะเลจะมีระบบการเตรียมน้ํากอนนําไปใชอยู 2 สวนใหญๆ คือ
บอพักน้ําเพื่อตกตะกอน 1 บอ และบอพักน้ําเพื่อฆาเชื้อกอนนําไปใช 1 บอ (ขอมูลจากคูมือ CoC) ซึ่งมีขนาด
ประมาณบอละ 20-50 ตัน ดังนั้นเมื่อเกษตรกรติดตั้งเครื่อง Electrolyzer ระหวางบอพักน้ําเพื่อตกตะกอนกับ
บอพักน้ําเพื่อการฆาเชื้อกอนนําน้ําไปใช ( ดังภาพ )

บอ
ตกตะกอน

วาลวปรับ
ความเร็วน้ํา

DC power
supply

+
-

บอพักน้ํา

Electrolysis
system
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ในการประกอบเครื่ อ ง Electrolyzer ขึ้ น ใช เ อง (ผสมผสานจากมหาวิ ท ยาลั ย วลั ก ษณ กั บ การวิ จั ย ของ
Suksamran และคณะ (2008) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) สวนประกอบหลักมีดังนี้
1. แผนอิเลคโทรดชุบไททาเนี่ยม ขนาด 10.0 x 2.0 x0.2 เซ็นติเมตร จํานวน 2 แผน
2. ทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว 20 เซ็นติเมตร จํานวน 1 เสน
3. นอตยึดแผนอิเลคโตรด ขนาด 1 หุน x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 ตัว
4. เครื่องแปลงไฟฟากระแสสลับ 220 โวลล เปนกระแสตรง สามารถปรับเปลี่ยนคาแอมแปรไดพรอม
สายไฟ 1 เครื่อง
Electrode plates

PVC pipe

3 cm
Nuts

การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง electrolyzer ที่ผลิตขึ้น แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง electrolyzer ดังกลาว ใชน้ําทะเลที่ระดับความเค็ม 30
พีพีที (ความเค็มปกติที่ใชในโรงเพาะฟกกุงทะเล) โดยกําหนดกระแสน้ําไหล ความเร็ว 3 ระดับคือ 10 20
และ 30 ลิตรตอนาที และในแตละอัตราไหลจะผานกระแสจะผานกระแสไฟฟาตรง (DC) 4 ระดับ คือ 0.5
1.0 1.5 และ 2.0 แอมแปร ตามลําดับ น้ําที่ผานออกมาจากระบบจะถูกนําไปตรวจวิเคราะหหาปริมาณ
คลอรีนดวยวิธี DPD Ferrous Titrimetric Method (APHA et al., 1995)
ระยะที่ 2 ศึกษาชนิดของวัสดุที่นํามาใชทําอิเลคโทรด เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิตและสามารถ
ดั ด แปลงวั ส ดุ ที่ ห าง า ยภายในประเทศมาใช ใ นอนาคต โดยทํ า การศึ ก ษาเช น เดี ย วกั บ ในระยะแรกแต
ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใชเปนอิเลคโทรด โดยใชวัสดุ 4 ชนิดดวยกัน คือ ทองแดง นิเกิลแคดเมี่ยม สเตนเลส
และ ซิลเวอร
ผลที่คาดวาจะไดรับ :
ผูประกอบการโรงเพาะฟกกุง ทะเลสามารถนําเครื่อง Electrolyzer ที่ประกอบขึ้นเองไป
ประยุกตใชในโรงเพาะฟกไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีหลักการทํางานของเครื่องไมแตกตางจากเครื่อง
Electrolyzer ที่นําเขามาจากตางประเทศ ประกอบราคาในการผลิตเครื่องไมสูงแตมีคุณภาพในการกําจัดเชื้อ
ไวรัสกอโรคในกุงทะเลได ใหมีกําลังในการผลิตลูกกุงทะเลปลอดโรคในราคาไมแพงเนื่องจากตนทุนการ
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ผลิตลดลงเพราะไมใชคลอรีนในการเตรียมน้ําและฆาเชือ้ และยังรนระยะเวลาในการกําจัดคลอรีนที่
หลงเหลืออยูในน้ําไดเร็วขึ้น สงผลใหเกษตรกรเลี้ยงกุงทะเลเพิ่มมากขึ้น มีรายไดเพิ่มขึน้
ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไดเครื่อง Electrolyzer ที่ประกอบขึ้นเองมาใชในการแยกน้ําทะเลใหเปนคลอรีน
ไดวัสดุทใี่ ชทําเปนอิเลคโทรดที่มีตนทุนต่ํา
ไดลูกกุงทะเลปลอดจากเชื้อไวรัสกอโรค
โรงเพาะฟกกุง ทะเลเพิ่มขึ้นเพราะตนทุนการผลิตลูกกุงลดลง
เกษตรกรเลีย้ งกุงทะเลเพิ่มขึน้ 30% เพราะมั่นใจในคุณภาพของลูกกุง
เกษตรกรนําเครื่อง Electrolyzer ที่ประกอบขึ้นเองมาประยุกตใชในการบําบัดน้ํา
ในบอพักน้ํา
7. ปริมาณและมูลคาการสงออกกุงทะเลเพิ่มขึ้น
8. จํานวนฟารม compartment ของโรงเพาะฟกกุงทะเลเพิ่มขึ้น
9. มูลคาการนําเขาคลอรีนลดลง

ลงชื่อ…………………………
(..นายสมพร รุงกําเนิดวงศ..)
ผูเสนอแนวคิด
…16./…ก.พ..../…2554...
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