
บทความทางวิชาการ  เรื่อง เฝ้าระวังการเลี้ยงกุ้งทะเลในช่วงฤดูฝน 

เรียบเรียงโดย  นางกัญญารัตน์ สุนทรา และ นางสาว อัญชลี คมปฏิภาณ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

“ในช่วงฤดูฝนนี้ผู้เลี้ยงกุ้งคงต้องเตรียมความพร้อมกันเพ่ิมมากข้ึนหน่อยนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไมแบบพัฒนา  จากสภาวะโลกร้อนที่ทุกคนพูดถึงกันว่าเป็นต้นเหตุที่ส าคัญของการเกิดสภาพอากาศ
แปรปรวนขึ้นในหลายๆประเทศ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่สามารถควบคุมอะไรได้
เลยดังนั้นเกษตรกรจะต้องเตรียมตัวเพ่ือหาแนวทางรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะในปีนี้มีปริมาณฝนตกติดต่อกันในหลายพื้นที่เลี้ยงกุ้งมากกว่าปกติท าให้การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมประสบ
ปัญหาด้านผลผลิตกุ้งป่วยเป็นโรคมากกว่าในการเลี้ยงที่สภาพอากาศปกติ” 

 

ปริมาณน้ าฝนมีผลกระทบอย่างไรต่อการเลี้ยงกุ้ง? 

1. สภาพในบ่อไม่ดีซึ่งตามปกติการเลี้ยงกุ้งในช่วงที่มีสภาพอากาศดีคือ จะมีแสงแดดในตอนกลางวันหลังจาก
เริ่มมีแสงแดดแพลงก์ตอนที่อยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งจะท าการสังเคราะห์แสง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในช่วงกลางวัน
จะมีมากพอเพียงที่จะใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อโดยจุลินทรีย์สารอินทรีย์ที่สะสมใน
บ่อจะถูกบ าบัดการเลี้ยงกุ้งก็จะไม่มีปัญหาแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าอากาศมืดครึ้มไม่มีแสงแดดหรือมีฝนตกปริมาณ
มากๆกระบวนการสังเคราะห์แสงจะไม่เกิดขึ้นมีแต่การใช้ออกซิเจนในกระบวนการย่อยสลายของเสีย  การหายใจ
ของสิ่งมีชีวิตทั้งจากกุ้งและแพลงก์ตอนในบ่อกุ้ง ออกซิเจนที่ได้จากในบ่อจะมาจากเครื่องให้อากาศเพียงอย่างเดียว
ซึ่งพบว่าในช่วงเวลาที่ฝนตกติดต่อกันนาน ๆ ปริมาณออกซิเจนในน้ าจะต่ ากระบวนย่อยสลายสารอินทรีย์ของ
แบคทีเรียท าได้น้อยลง ท าให้เกิดการสะสมของแอมโมเนีย และไนไตรท์ เพ่ิมมากข้ึน  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กุ้งในเวลาต่อมา 

2. สีน้ าล้มหรือแพลงก์ตอนบางส่วนอาจจะตายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากปริมาณน้ าฝนที่ตกลงไปใน
บ่อ ในกรณีที่น้ าในบ่อมีสีเข้มหรือปริมาณแพลงก์ตอนหนาแน่นหลังจากฝนตกติดต่อกันนานๆแพลงก์ตอนส่วนใหญ่
จะตาย น้ าจะขุ่นหลายครั้งจะพบว่ากุ้งมีเหงือกสีเข้มขึ้นจากตะกอนหรือซากแพลงก์ตอนเข้าไปอุดตันในเหงือก  ท า
ให้กุ้งที่อ่อนแอบางส่วนติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยจะสังเกตุได้จากกุ้งเริ่มว่ายเกาะตามขอบบ่อ  
 



3. กุ้งกินอาหารลดลง กุ้งเป็นสัตว์เลือดเย็น อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของน้ า  ซึ่ง
ตามปกติกุ้งจะกินอาหารได้ดีที่อุณหภูมิ ประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส เมื่อฝนตกอุณหภูมิของน้ าในบ่อจะลดลง
เรื่อยๆ ถ้าฝนตกติดต่อกันนานหลายวัน อุณหภูมิน้ าจะลดลงได้ถึง 24 องศาเซลเซียส แม้จะเป็นช่วงฤดูกาลปกติก็
ตาม อุณหภูมิของน้ าที่ลดลงจาก 28-30 องศาเซลเซียส ลงมาท่ี 24-25 องศาเซลเซียส มีผลท าให้การกินอาหาร
ของกุ้งลดลงประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลกับการเจริญเติบโตของกุ้ง ไม่เพียงเท่านั้นอาหารที่เหลือเนื่องจาก
กุ้งกินไม่หมด เกิดการย่อยสลายท าให้ปริมาณแอมโมเนียสูงขึ้นในเวลาต่อมาซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพกุ้งได้อีก 

4. การเจริญเติบโตช้าการที่กุ้งกินอาหารลดลง ในขณะที่น้ ามีอุณหภูมิต่ าจากปริมาณน้ าฝนบางฟาร์มจะไม่มีการ
ให้อาหารเลยถ้าช่วงเวลาที่จะให้อาหารมีฝนตกหนัก ดังนั้นเมื่อฝนตกติดต่อกันหลาย ๆ วัน จะมีผลท าให้กุ้งมีการ
เจริญเติบโตช้ากว่าปกติ อัตราแลกเนื้อจะสูงท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

5. กุ้งเป็นโรคได้ง่าย เกษตรกรจะสังเกตเห็นว่าเมื่อไรก็ตามท่ีมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน มักจะมีกุ้งป่วย ซึ่งส่วน
ใหญ่จะพบการติดเชื้อแบคทีเรีย  และโรคไวรัสดวงขาว เนื่องจากเม่ือน้ ามีอุณหภูมิต่ า ภูมิคุ้มกันของกุ้งจะลดลง
เพราะกุ้งเป็นสัตว์เลือดเย็นภูมิคุ้มกันจะเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ในขณะที่ไวรัสหลายชนิดจะเพ่ิมความรุนแรงเมื่อ
อุณหภูมิลดลง โดยเฉพาะไวรัสดวงขาว ซึ่งมักจะพบว่ามีการระบาดอย่างรุนแรงในช่วงอุณหภูมิต่ า ในการเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม เมื่อฝนตกติดต่อกันหลายวันกุ้งจะเป็นโรคดวงขาวได้มากกว่าช่วงการเลี้ยงปกติ 

6. เกิดแผลตามล าตัวมากกว่าปกติ จะพบในบ่อท่ีเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างหนาแน่นการเลี้ยงกุ้งขาวผ่าน
ช่วงเวลาที่ฝนตกติดต่อกันนานๆ หรือฤดูฝน กุ้งอาจจะมีบาดแผลตามล าตัวมากกว่าฤดูกาลปกติ เนื่องจากเม่ือมีฝน
ตกติดต่อกันนานๆ ปริมาณน้ าฝนซึ่งมีพีเอชต่ าหรือค่าความเป็นด่าง ( alkalinity) ต่ ามาก เป็นการกระตุ้นท าให้กุ้ง
ขาวแวนนาไมมีการลอกคราบมากกว่าปกติ ในขณะที่ปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม 
โพแทสเซียม คลอไรด์ โซเดียม และซัลเฟต จะลดต่ าลงกว่าปกติเนื่องจากถูกเจือจางด้วยน้ าฝน ซึ่ง ปริมาณแร่ธาตุที่
ส าคัญเหล่านี้ โดยเฉพาะแคลเซียมและแมกนีเซียมจะมีความส าคัญต่อการสร้างเปลือกกุ้ง ตามปกติกุ้งจะพยายาม
รักษาความสมดุลของปริมาณแร่ธาตุในเลือดให้คงท่ีตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อปริมาณแร่ธาตุที่ส าคัญในน้ าลดต่ าลง กุ้ง
ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการดึงแร่ธาตุต่างๆ ในน้ าเข้าสู่ร่างกาย ท าให้กุ้งอ่อนแอ และมีโอกาสที่ป่วยหรือตาย
หลังจากการลอกคราบได้ ซึ่งมักจะพบในบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีน้ าความเค็มต่ าในช่วงฤดูฝนหลังจากมีฝนตกติดต่อกันนาน 
พบกุ้งตายมีลักษณะตัวนิ่มมาก ท าให้อัตรารอดลดลงอาจ เนื่องมาจากกุ้งกินเอง ส่วนในกรณีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนา
ไมในน้ าเค็มปกติซึ่งมีปริมาณแร่ธาตุที่พอเพียงในระยะเริ่มต้นการเลี้ยง แต่เมื่อมีการเลี้ยงกุ้งหนาแน่น กุ้งมีการ
เจริญเติบโต แร่ธาตุในน้ าจะค่อยๆ ลดลง แม้ว่าแร่ธาตุบางส่วนจะได้มาจากอาหาร เมื่อมีฝนตกติดต่อกันนานๆ 
ปริมาณแร่ธาตุในน้ าจะลดลงมาก ดังนั้นหลังจากการลอกคราบเปลือกยังไม่แข็งสมบูรณ์ ในบ่อที่มีกุ้งหนาแน่น 
โอกาสที่จะเกิดบาดแผลจากกรีกุ้งเนื่องจากการเคลื่อนไหวไปมาของกุ้งในบ่อ จึงมีสูงตามไปด้วย  



     แนวทางในการแก้ปัญหา 
 
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะต้องประเมินสถานการณ์การเลี้ยงว่าในรอบการเลี้ยงต่อไปว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างโดยดู
จากข้อมูลที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าปริมาณน้ าฝนปีนี้น่าจะมากกว่าปีที่แล้วส าหรับค าแนะน าในการเลี้ยงกุ้งช่วงฤดูฝน  
1. ปล่อยลูกกุ้งในอัตราความหนาแน่นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะมีมากกว่าปกติ   
2. ควรเพิ่มเครื่องให้อากาศให้มากขึ้นเตรียมความพร้อม กรณีฉุกเฉิน เช่น อากาศปิด ฝนตกชุกออกซิเจนต่ า 
เนื่องจากปล่อยกุ้งแน่น แพลงก์ตอนในบ่อมีมาก 

3. ควรเสริมแร่ธาตุอย่างสม่ าเสมอมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงก่อนกุ้งลอกคราบและช่วงที่ฝนตกหนัก เพื่อเสริม
แร่ธาตุที่ส าคัญในน้ าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส าหรับกุ้งที่ใช้ในการเจริญเติบโต นอกจากนั้นควรมีเติมวัสดุปูนเพื่อ
ควบคุมพีเอชของน้ าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะว่าน้ าฝนมีพีเอชต่ าถ้าหากผู้เลี้ยงกุ้งมีการเตรียมความพร้อม
และประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้น โดยมีระบบรองรับความเสี่ยงโดยเฉพาะการป้องกันโรค เช่น 
มีรั้วล้อมรอบบ่อเลี้ยงเพ่ือป้องกันปู มีเชือกขึงกันนก มีการฆ่าเชื้อและพาหะในน้ าก่อนปล่อยลูกกุ้ง และที่ส าคัญท่ีสุด
คือใช้ลูกกุ้งที่มีคุณภาพดีจากโรงเพาะฟักท่ีเชื่อถือได้และผ่านการสุขภาพ ตรวจเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ที่เป็นอันตราย
ต่อการเลี้ยงกุ้ง ใช้อาหารคุณภาพดี รวมทั้งการจัดการที่ดีตามที่กล่าวไปแล้ว หวังว่าเกษตรกรที่ต้องเลี้ยงกุ้งผ่านช่วง
ฤดูฝนจะประสบความส าเร็จได้ผลผลิตตามเป้าหมาย เพ่ือที่จะท าให้ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน
ต่อไป  

 

โรคในกุ้งขาวแวนนาไมที่ตรวจพบในห้องปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ า 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ค.) ปี 2559 

 
 

โรค EMS (Early Mortality Syndrome) 

ช่วงนี้พบการเกิดโรค EMS ลดลง แต่กุ้งยังมีอาการป่วยและตาย ในลักษณะอาการคล้าย EMS ลักษณะ

ของพูตับที่ตรวจก็มีลักษณะคล้ายกับอาการโรค EMS แต่ตรวจด้วยเทคนิค PCR จะไม่ พบเชื้อ 

V.parahaemolyticusที่ท าให้เป็นโรค EMS สอบถามเกษตรกรแล้วพบว่าเกษตรกรได้ผสมยาบางกลุ่มให้กุ้งกิน 



 

 

 

โรคตัวแดงดวงขาว(White Spot Syndrome Virus = WSSV) 

 พบในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนที่มีอากาศปิดฝนตกชุก พบอาการป่วยเป็นโรคตัวแดงดวงขาว  

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะพูตับฝ่อ ลกัษณะพูตับฝ่อและเม็ดไขมันน้อย  ลักษณะพูตับฝ่อและเม็ดไขมันน้อย 



โรคขี้ขาวWhite feces syndrome 

 ยังพบอาการของโรคข้ีขาวอยู่อย่างต่อเนื่อง อายุที่พบบางครั้งพบตั้งแต่ อายุ 10 วัน จนถึง 60- 80 วัน 

บางตัวอย่างตรวจพบกรีการีน บางตัวอย่างเกิดจากแบคทีเรีย และการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ าแบบกะทันหัน 

พบตัวอย่างของกุ้งที่เป็นขี้ขาวและข้ีกุ้งไม่ลอยให้เห็น  

 

 

 

โรค EHP Enterocytozoonhepatopenaei (EHP) 

 ในช่วงที่ผ่าน มาเราพบลักษณะของกุ้งขาวที่ติดเชื้อ EHP มากขึ้น กุ้งท่ีติดเชื้อมีลักษณะไม่โตแตกไซด์ 

ปริมาณเม็ดไขมันในตับน้อย ตัวขาวขุ่น บางตัวมีจุดกล้ามเนื้อขาวที่บริเวณล าตัว ล าตัวสีอมชมพู ตัวกรอบแกร บ 

เนื้อไม่เต็ม บางบ่อพบว่ามีอาการตายแบบทยอยตายเรื่อยๆ แต่ไม่มาก กินอาหารทรงๆ ลดๆ EHP ส่งผลต่อความ

แข็งแรงของกุ้ง กุ้งติดเชื้อนี้จะอ่อนแอและมีผลให้เชื้อตัวอ่ืนเข้าแทรกได้ง่าย เท่าที่ตรวจพบ จะเกิดร่วมกับ เชื้อวิบริ

โอและเชื้อไวรัส 

 

ลักษณะกล้ามเนื้อขาวขุ่นและล าตัวออกสีชมพ ู

 

 

ลักษณะเช้ือ EHP ในกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อกุ้ง 

ลักษณะเช้ือ EHP ในตับ

กล้ามเนื้อกุ้ง 

ลกัษณะล าไส้อักเสบ กรีการีนในล าไส ้ กรีการีนในตับ 


