
 

 

 

 
 
 
 
 

คู่มือการเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) แบบพัฒนา 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โดย 

 

 
 
 

สถาบนัวิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงกุง้ทะเล 
ส านกัวิจัยและพฒันาประมงชายฝั่ง, กรมประมง 

2556 





 

1 

 

ค ำน ำ 
คู่มือค ำแนะน ำกำรเล้ียงท่ีดีส ำหรับกำรเล้ียงกุ้งขำว (Litopeneous vannamei) แบบพัฒนำฉบับนี้เขียน

ปรับปรุงขึ้นให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของกำรเล้ียงกุ้งในปัจจุบันท่ีเกิดปัญหำกำรตำยของกุ้งจำกกลุ่มอำกำรตำย
ด่วนท่ีมำจำกตับและตับอ่อนกุ้งมีกำรอักเสบอย่ำงเฉียบพลัน (Early Mortality Syndrome/Acute 
Hepatopancreatic Necrosis Syndrome ; EMS/AHPNS เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดและ
ทบทวนกระบวนกำรผลิต และกำรปฏิบัติงำนในทุกขั้นตอนของกำรเล้ียงกุ้งขำวแบบพัฒนำให้มีควำมเส่ียง และควำม
สูญเสียจำกกลุ่มอำกำรตำยด่วนน้อยท่ีสุด โดยมีหลักกำรดังต่อไปนี้   
 
1.  กำรจัดกำรฟำร์มทั่วไป 
 กำรปฏิบัติในขั้นตอนนี้ เป็นกำรวำงแผนเพื่อเตรียมควำมพร้อมของกำรเล้ียง ถ้ำเกษตรกรสำมำรถปฏิบัติได้ดี 
เหมำะสมกับสถำนท่ีและฤดูกำลท่ีเล้ียง จะท ำให้เกิดปัญหำกำรจัดกำรเล้ียงรำยวันน้อยท่ีสุด โดยมีค ำแนะน ำดังนี้ 

  1.1 กำรแบ่งพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้ง 
  1.1.1  บ่อเลี้ยง ขนำดของบ่อท่ีเหมำะสม ควรมีขนำด 2-6 ไร่ ข้ึนกับควำมพร้อมและเครื่องมือฟำรม์ของ
เกษตรกร พื้นท่ีบ่อเล้ียงท้ังหมดควรมีประมำณไม่เกิน 70% ของพื้นท่ีฟำร์มทั้งหมด 
  1.1.2  บ่อพักน้ ำ มีควำมจ ำเป็นเพื่อใช้เตรียมน้ ำสะอำดไว้ในกรณีต้องกำรใช้หรือฉุกเฉินหรือแก้ไขปัญหำใน
ระหว่ำงกำรเล้ียงกุ้ง ขนำดของบ่อพักน้ ำรวมท่ีเหมำะสม ควรมีไม่น้อยกว่ำ 15-20 % ของพื้นท่ีฟำร์มทั้งหมด  
  1.1.3  บ่อบ ำบัดน้ ำทิ้งและบ่อเก็บเลน ขนำดบ่อบ ำบัดท่ีเหมำะสมควรมีปริมำตรไม่น้อยกว่ำปริมำตรน้ ำท้ิง
ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรจับกุ้ง 1 บ่อ เพื่อสำมำรถรองรับน้ ำท้ิงได้ท้ังหมด และพื้นท่ีของท่ีเก็บเลนควรจะมีขนำดเพียงพอ
และสำมำรถเก็บเลนเอำไว้โดยไม่ไหลเทลงสู่แหล่งน้ ำได้ง่ำย 

  1.2   กำรเตรียมบ่อเลี้ยง 
  กำรเตรียมบ่อเล้ียงกุ้งมีควำมจ ำเป็นต่อผลส ำเร็จของกำรเล้ียงกุ้งทุกรุ่น เกษตรกรต้องเน้นกำรเตรียมพื้นบ่อ
และน้ ำให้เหมำะสมต่อกำรเล้ียงกุ้งขำวดังนี้   
  1.2.1  กำรเตรียมพื้นบ่อ กำรเตรียมพื้นบ่อให้เหมำะสมกับกำรเล้ียงกุ้ง มีหลักกำรท่ีต้องให้มีควำมสะอำด 
ไม่มีกำรหมักหมมของสำรอินทรีย์ และมีกระบวนกำรทำงเคมีของดินท่ีไม่ท ำให้เกิดสำรที่เป็นพิษ  
   - บ่อท่ีผ่ำนกำรเล้ียงกุ้งมำแล้วมีสำรอินทรีย์และสำรประกอบเป็นพิษสะสมอยู่ ไม่เหมำะสมต่อกำร
น ำไปเล้ียงกุ้งทันท่ีโดยไม่มีกำรบ ำบัด กำรเตรียมพื้นบ่อต้องเน้น   

1)  กำรเปล่ียนสภำพของดินเลนท่ีขำดออกซิเจนให้อยู่ในสภำพมีออกซิเจน ใช้เวลำประมำณ 2-3 
สัปดำห์ และ  

2)  บ ำบัดให้สำรอินทรีย์และส่ิงขับถ่ำยให้สลำยตัว เปล่ียนเป็นปุ๋ยท่ีเป็นประโยชน์ ด้วยวิธีควบคุม
ควำมช้ืนและควำมเป็นกรด-ด่ำงของพื้นบ่อให้เหมำะสม และบ ำบัดประมำณ 4 – 6 สัปดำห ์ 

   - บ่อท่ีดินเปรี้ยวหรือบ่อท่ีมีศักยภำพดินกรด เกษตรกรต้องใช้ปูนขำวหรือปูนไฮดรอกไซด์ ปรับควำม
เป็นกรด-ด่ำงของดินให้ข้ึนมำอยู่ประมำณไม่ต่ ำกว่ำ 5.5 - 6.5 แล้วจึงบ ำบัดพื้นบ่อและเตรียมน้ ำต่อไป        -
 กำรน ำเลนออกนอกบ่อ หรือใช้น้ ำฉีดล้ำงพื้นบ่อ สำมำรถท ำได้ในกรณีท่ีพื้นบ่อมีสำรอินทรีย์มำก แต่เกษตรกร
ต้องมีสถำนท่ีเก็บ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ข้อควรระวังก็คือหน้ำดินพื้นบ่อท่ีเปิดขึ้นมำใหม่ยังคงเป็นดินท่ี
ขำดออกซิเจนอยู่ หลังจำกน ำเลนออกแล้ว ต้องปล่อยให้ดินมีกำรตำกแดด และท้ิงให้ได้รับออกซิเจนและมีกำรย่อย
สลำยอย่ำงเพียงพอ (ไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์) ก่อนท่ีจะเริ่มเตรียมน้ ำเล้ียงกุ้ง 
  1.2.2  กำรก ำจัดพำหะและศัตรูของลูกกุ้ง  กำรก ำจัดพำหะและศัตรูของกุ้งในช่วงระหว่ำงกำรเตรียมบ่อ
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรเล้ียงกุ้งแบบพัฒนำ ท ำให้ควำมเส่ียงท่ีจะล้มเหลวในกำรเล้ียงกุ้งลดน้อยลง  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=AHPNS&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.enaca.org%2FHealth%2FDiseaseLibrary%2Fahpns-disease-card.pdf&ei=kwmbUea_JZC3rAfIy4HoBA&usg=AFQjCNG9XM5xi_F2lfyH9socxZhXfsOpPQ&bvm=bv.46751780,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=AHPNS&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.enaca.org%2FHealth%2FDiseaseLibrary%2Fahpns-disease-card.pdf&ei=kwmbUea_JZC3rAfIy4HoBA&usg=AFQjCNG9XM5xi_F2lfyH9socxZhXfsOpPQ&bvm=bv.46751780,d.bmk


 

2    

   -  พำหะจ ำพวกกุ้งปู ต้องท ำให้พื้นบ่อแห้งไม่มีน้ ำขัง และใช้อวนหรือผ้ำพลำสติกขึงกั้นรอบบ่อ 
ป้องกันไม่ให้สัตว์พำหะเข้ำมำอำศัยในบ่อ 
   - หอยเจดีย์ ก ำจัดโดยใช้กำกชำประมำณ 40 กก./ไร่ แช่ท้ิงไว้ 5-7 วัน  
   - สำหร่ำยท่ีพื้นบ่อ ใช้วิธีครำดออก เมื่อกุ้งโตพอสมควรแล้วหรือ เพิ่มควำมลึกของน้ ำในบ่อท ำให้
แสงแดดส่องลงไปไม่ถึงพื้นบ่อ  
   - ตัวอ่อนสัตว์น้ ำ ก ำจัดโดยกรองด้วยอวนตำถี่หลำยๆ ช้ัน 
   - นก สำมำรถป้องกันได้โดยกำรขึงเชือกกั้น เพื่อมิให้นกบินลงมำกินกุ้งป่วย กำรท่ีนกสำมำรถบินลง
มำได้ เป็นสำเหตุหนึ่งของกำรแพร่กระจำยของโรคกุ้งจนท ำให้ควบคุมได้ยำก 
   1.2.3 กำรเตรียมน้ ำ  หลังจำกเตรียมดินเลนพื้นบ่อแล้ว จะต้องเตรียมน้ ำให้เร็วท่ีสุดอีกด้วย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้พื้นพื้นบ่อเน่ำเสียไปจนไม่เหมำะสมต่อกำรปรับตัวของลูกกุ้ง  

- กรองเอำพำหะและศัตรูกุ้ง เช่น ปลำ กุ้ง ตัวอ่อนและไข่ของสัตว์น้ ำอื่นๆ ออกไป ก่อนน ำน้ ำทะเล
เข้ำมำในบ่อเล้ียงหรือบ่อพัก  
   - กระตุ้นให้เกิดสีน้ ำ (แพลงก์ตอนพืช) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อำหำรธรรมชำติ  โดยบ่อท่ีใช้
เล้ียงกุ้งมำเป็นเวลำนำน หรือบ่อท่ีไม่ได้เอำเลนออกท้ังหมด จะมีปุ๋ยเหลือตกค้ำงอยู่ เมื่อเติมน้ ำทะเลลงไป สีน้ ำจะ
เพิ่มได้เอง ในกรณีท่ีสีน้ ำไม่ข้ึนเนื่องจำกขำดแร่ธำตุ อำจจะใช้ปุ๋ยเคมี จุลินทรีย์ หรือวัสดุปูน ช่วยกระตุ้นให้เกิดกำร
หมุนเวียนแร่ธำตุ ซึ่งท ำใหสี้น้ ำเกิดได้เร็วขึ้น 
   - ในกรณีต้องกำรกระตุ้นให้เกิดสัตว์หน้ำดินเพื่อเป็นอำหำรธรรมชำติท่ีพื้นบ่อ ใช้ร ำ 30 กก. ใส่ถุง 
แล้วน ำมำแช่น้ ำไว้ 2-3 วัน แล้วเอำร ำท่ีแช่ไว้สำดให้ท่ัวบ่อ หนอนแดงซึ่งเป็นอำหำรท่ีดีของลูกกุ้งจะสำมำรถเกิดขึ้น
ได้ แต่เกษตรกรต้องจัดกำรให้น้ ำและหน้ำดินมีออกซิเจนในปริมำณท่ีเพียงพออยู่ตลอดเวลำ 

  1.3   ลูกกุ้งคุณภำพ และกำรปล่อยลงเลี้ยง 
  1.3.1 ลูกกุ้งคุณภำพ คุณภำพลูกกุ้งเป็นตัวแปรส ำคัญของควำมส ำเร็จในกำรเล้ียงกุ้ง ปัจจุบัน คุณภำพของ
ลูกกุ้งขำว เช่น กำรปลอดเช้ือ SPF (Specific Pathogen Free)  กำรต้ำนทำนเช้ือ SPR (Specific Pathogen 
Resistance) หรือสำยพันธุ์ท่ีมีกำรเจริญเติบโตดีเป็นคุณภำพของลูกกุ้งท่ีเกษตรกรต้องกำร แต่เกษตรกรควรจะ
ตรวจสอบเอกสำรยืนยันท่ีเช่ือถือได้ ก่อนตัดสินใจซื้อ 
    - ถึงแม้ว่ำลูกกุ้งจะมีเอกสำรยืนยันในด้ำนคุณภำพท่ีได้รับกำรดูแลและพัฒนำมำอย่ำงดีแล้วก็ตำม 
เกษตรกรต้องคัดเลือกลูกกุ้งท่ีมีลักษณะภำยนอกท่ีแสดงควำมสมบูรณ์และแข็งแรงตำมระยะกำรพัฒนำของลูกกุ้ง
ด้วย เพื่อท่ีจะให้ลูกกุ้งสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมในบ่อดินได้ดี ท ำให้มีอัตรำรอดตำยสูง และเกษตรกร
ไม่ต้องปล่อยลูกกุ้งในควำมหนำแน่นสูงกว่ำปกติ (ปล่อยเผ่ือตำย)  

- เกษตรกรต้องคัดเลือกลูกกุ้งท่ีมีคุณภำพตำมท่ีกรมประมงก ำหนด  เพื่อให้ได้ลูกกุ้งท่ีแข็งแรง 
สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมในบ่อดินได้ดี ดังนี้ 

 ลูกกุ้งมีกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ PL 10 โดยเกษตรกรสำมำรถสังเกตกำรพัฒนำของหนำม(spine) 
บนกรีกุ้งว่ำจะต้องมีหนำมท่ีสมบูรณ์อย่ำงน้อย 3 หนำม 

  ล ำตัวลูกกุ้งและเหงือกต้องมีควำมสะอำด ไม่มีกำรเกำะของโปรโตซัวภำยนอก ส่วนของรยำงค์
ต้องมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนและไม่ถูกกัดกร่อนจำกควำมหมักหมมของสำรอินทรีย์และควำม
สกปรกในบ่อเล้ียงกุ้ง   

 ตับมีควำมสมบูรณ์ ท้ังขนำด สี และลักษณะของตับทำงกำยภำพ เช่นกำรหยุ่นตัว ควำมแข็ง
ของเนื้อเยื่อ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรย่อยอำหำรของตับกุ้งท่ีสำมำรถสังเกตได้จำกปริมำณ
เม็ดไขมันในตับกุ้ง 

 มีอัตรำส่วนของกล้ำมเนื้อต่อล ำไส้บริเวณปล้องท่ี 6 ของล ำตัวลูกกุ้งมีค่ำมำกกว่ำ 4:1 
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 ผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำสู่สภำพแวดล้อมโดยกำรแช่ในน้ ำจืด (0 ppt.) 
นำน 30 นำที 

 ผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อควำมเครียดท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำงฉับพลันโดยกำรแช่
ในสำรละลำยฟอร์มำลินควำมเข้มข้น 100 ppm แช่นำน 30 นำที   

   - เกษตรกรควรเลือกลูกกุ้งท่ีไม่ผ่ำนกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพท่ีห้ำมใช้ในกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ เพรำะลูก
กุ้งท่ีเล้ียงโดยใช้ยำต้ำนจุลชีพมักอ่อนแอและมีปัญหำเมื่อน ำไปเล้ียงในบ่อ 
    - ก่อนน ำเอำกุ้งไปเล้ียงในบ่อ เกษตรกรต้องมั่นใจว่ำได้รับเอกสำรก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ
จำกโรงเพำะฟัก และเกษตรกรต้องเก็บไว้เพื่อน ำมำใช้เวลำต้องกำรขำยกุ้งให้กับแพหรือโรงงำนแปรรูป 

  1.3.2 กำรก ำหนดควำมหนำแน่นของลูกกุ้งที่ปล่อยลงเลี้ยง ควำมหนำแน่นของลูกกุ้งท่ีปล่อยลงเล้ียงเป็น
ปัจจัยท่ีมีควำมส ำคัญและส่งผลกระทบไปถึงกำรจัดกำรและกำรแก้ไขปัญหำในระหว่ำงเล้ียง โดยท่ัวไปสภำพบ่อเล้ียง
กุ้ง เครื่องมือท่ีใช้ในฟำร์มเกษตรกรและคนงำนของแต่ละฟำร์ม มีควำมพร้อมและควำมสำมำรถไม่เท่ำกัน กำร
ก ำหนดควำมหนำแน่นของลูกกุ้งมำกเกินศักยภำพของเกษตรกรและฟำร์มในกำรจัดกำร กุ้งมักจะเครียดและป่วย
เป็นโรคได้ง่ำย มีปัญหำบ่อยครั้งและโตช้ำ   
    - ลูกกุ้งขำวท่ีเหมำะสมในกำรปล่อยคือขนำดมำกกว่ำ PL10 เนื่องจำกเป็นระยะท่ีลูกกุ้งมีกำรพัฒนำ
เพียงพอท่ีจะทนและปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมในบ่อเล้ียงได้ดี โดยเฉพำะกำรปรับตัวเข้ำกับควำมเค็ม ในบ่อ
เล้ียงกุ้งซึ่งเกษตรกรมักจะนิยมน ำไปเล้ียงในเขตน้ ำกร่อย  
    - ลูกกุ้งขำวระยะ PL10 ควำมหนำแน่นของกำรปล่อยกุ้งลงเล้ียงอยู่ท่ี 100,000 ตัว/ไร่  ซึ่งเป็นควำม
หนำแน่นท่ีเหมำะสม ในกำรเล้ียงให้ครบ 4 เดือนและได้ขนำดกุ้งประมำณ 50-60 ตัว/กก. ส่วนเกษตรกรท่ีต้องกำร
เล้ียงกุ้งขำวให้มีขนำดประมำณ 40-50 ตัว/กก.นั้น   ต้องลดควำมหนำแน่นของกำรปล่อยกุ้งให้เหลือประมำณ 
80,000 ตัว/ไร่ และเกษตรกรต้องเพิ่มอัตรำกำรถ่ำยน้ ำและกำรใช้เครื่องเพิ่มออกซิเจนให้มำกขึ้น 
   - ควรมีกำรปรับควำมเค็มของน้ ำจำกโรงเพำะฟักให้ใกล้เคียงกับควำมเค็มของน้ ำท่ีใช้เล้ียง และก่อน
จะปล่อยลูกกุ้งลงสู่บ่อเล้ียงควรมีกำรปรับอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกันโดยกำรน ำถุงลูกกุ้งมำลอยไว้ในบ่อประมำณ 10-20 
นำที แล้วจึงปล่อยลูกกุ้งลงสู่บ่อ 
 
 1.4   กำรติดต้ังเคร่ืองเพิ่มออกซิเจน 
  ออกซิเจนมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรหำยใจของกุ้งเพื่อเผำพลำญอำหำรให้พลังงำนและสร้ำงกำรเจริญเติบโต 
ระดับออกซิเจนละลำยน้ ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเล้ียงกุ้งขำวต้องไม่น้อยกว่ำ 5 มก./ล. กำรขำดออกซิเจนกระทบต่อผล
กำรเล้ียงและอัตรำแลกเนื้อ เพรำะท ำให้กุ้งกินอำหำรน้อยและโตช้ำ   
  กำรเพิ่มออกซิเจนในบ่อเล้ียงกุ้งขำวขนำด 4 ไร่ ควรติดต้ังเครื่องเพิ่มออกซิเจนท้ังหมด 4 ชุด ด้ำนละชุด แต่
ละชุดมีใบพัดน้ ำชุดละ 12-16 ใบ ต้ังควำมเร็วรอบ 85-90 รอบต่อนำที (ใบพัดน้ ำ 4 ใบ/ 2 แรงม้ำ) ซึ่งเพียงพอ
ส ำหรับรวมเลนให้อยู่กลำงบ่อ เคล้ำผสมน้ ำได้ท่ัวถึงท้ังแนวตั้งและแนวดิ่ง  
  ระยะเวลำในกำรใช้เครื่องเพิ่มออกซิเจนควรต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง แต่ค่อยๆ เพิ่มจ ำนวนเครื่องเพิ่ม
ออกซิเจนท่ีใช้ให้มำกขึ้น ในช่วง 2 เดือนแรก เปิดเครื่องเพิ่มออกซิเจน กลำงวัน 2 ตัว กลำงคืน 4 ตัว พอเข้ำเดือนท่ี 
3 ก็จะเปิด 4 ตัวทั้งกลำงวันและกลำงคืน บ่อท่ีปล่อยกุ้งหนำแน่นควรใช้จ ำนวนใบพัดและแรงม้ำของเครื่องยนต์หรือ
มอเตอร์ มำกขึ้น 

2. กำรให้อำหำรและกำรจัดกำรควบคุมสภำวะแวดล้อมในระหว่ำงเลี้ยง 
อำหำรเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรจัดกำรเล้ียงกุ้งให้ประสบผลส ำเร็จ กำรให้อำหำรกุ้งเป็นกำรปฏิบัติท่ีต้องท ำอย่ำง

ต่อเนื่องทุก วันจนกระท่ังขำยผลผลิต เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตกุ้งมำจำกอำหำรประมำณ 60-70% และกำรจัดกำร
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ให้อำหำรผิดพลำดท่ีท ำให้อัตรำแลกเนื้อและต้นทุนอำหำรสูงขึ้น ดังกำรจัดกำรให้อำหำรกุ้งท่ีดีจึงมีควำมจ ำเป็น
เพื่อให้กำรผลิตกุ้งได้ประสิทธิภำพมำกท่ีสุด โดยมีค ำแนะน ำดังนี้ 

2.1  กำรให้อำหำร  
2.1.1 กำรให้อำหำร  หลักในกำรให้อำหำร ต้องท ำให้กุ้งได้กินอำหำรในปริมำณท่ีพอดี ในเวลำท่ีเหมำะสม 

ทุกมื้อตลอดระยะเวลำเล้ียง   อัตรำกำรให้อำหำรขึ้นอยู่กับปริมำณกำรกิน อัตรำกำรเจริญเติบโต และอัตรำกำรตำย
ของกุ้ง กำรให้อำหำรปริมำณน้อยเกินไป ท ำให้กุ้งโตช้ำ และท ำให้เกิดกำรกินกันเองในโดยเฉพำะกำรเล้ียงกุ้งควำม
หนำแน่นสูง กำรให้อำหำรมำกเกินไป ท ำให้คุณภำพน้ ำและดินในระหว่ำงเล้ียงเส่ือมโทรมลง สำรอินทรีย์จำกอำหำรจะ
กระตุ้นให้เกิดจุลินทรีย์ย่อยและปล่อยแอมโมเนียออกมำ ท ำให้กุ้งเครียดอ่อนแอ โตช้ำ และโอกำสติดเช้ือโรคกุ้งสูงขึ้น   
   - กำรก ำหนดปริมำณอำหำรที่ให้แต่ละวัน มีท้ังกำรก ำหนดตำมตำรำงกำรให้อำหำร (เหมำะส ำหรับ
ระบบกำรเล้ียงท่ีสำมำรถควบคุมสภำพแวดล้อมกำรเล้ียงได้ อย่ำงเหมำะสมและกุ้งมีควำมแข็งแรง) หรือ ก ำหนด
ปริมำณอำหำรตำมปริมำณควำมต้องกำรในแต่ละมื้อ (เหมำะส ำหรับกำรเล้ียงในประเทศเขตร้อนหรือระบบกำรเล้ียง
ท่ีควบคุมสภำพแวดล้อมของกำรเล้ียงได้ยำก เช่น ระบบกำรเล้ียงท่ีใช้อยู่ในประเทศไทย เป็นต้น)  

- กำรให้อำหำรตำมปริมำณควำมต้องกำรของกุ้งในแต่ละมื้อ คือ ถ้ำกุ้งต้องกำรกินอำหำรมำก เรำก็
เพิ่มปริมำณอำหำรที่ให้ในมื้อต่อไป ถ้ำกุ้งกินอำหำรลดลง เกษตรกรต้องลดปริมำณอำหำรท่ีให้ทันท่ีเพื่อป้องกันไม่ให้
มีอำหำรเหลือในบ่อ และท ำให้ผลกำรเล้ียงมีอัตรำแลกเนื้อ (FCR) ท่ีดี   

- ในทำงปฏิบัติเมื่อปล่อยกุ้งแล้วเกษตรกรควรให้อำหำรในอัตรำ 1-2 กก./กุ้ง 1 แสนตัว/วัน ขึ้นกับ
ควำมหนำแน่นและปริมำณอำหำรธรรมชำติในบ่อ ปรับปริมำณอำหำรเพิ่มขึ้นในอัตรำคงท่ี 0.5 -1 กก./กุ้ง 1 แสน
ตัว/วัน จนกุ้งมีอำยุ 15-20 วัน เริ่มตรวจสอบกำรกินอำหำรโดยใช้ยอ เมื่อสำมำรถตรวจสอบกำรกินอำหำรด้วยยอได้
แล้ว จึงใช้วิธีกำรปรับอำหำรตำมควำมต้องกำรกินอำหำรของกุ้งในแต่ละมื้อ 

- ในช่วงเริ่มเล้ียง ให้อำหำรวันละสองมื้อ เช้ำและเย็น  เมื่อกุ้งมีอำยุ 20 วันไปแล้ว จะเพิ่มอำหำรเป็น 
3 มื้อ และเมื่อกุ้งมีอำยุ 40 วัน จะปรับกำรเล้ียงเป็น 4-5 มื้อ แล้วแต่ควำมเหมำะสมของแต่ละฟำร์ม จนกระท่ังจับกุ้ง 

- เลือกขนำดของเม็ดอำหำรท่ีเหมำะสมกับขนำดของกุ้งตำมท่ีผู้ผลิตอำหำรได้ก ำหนดไว้ ในช่วงท่ีมี
กำรเปล่ียนเบอร์อำหำร ควรผสมอำหำร สองเบอร์ ให้พร้อมกัน เพื่อเป็นกำรค่อยๆ ปรับลดอำหำรเบอร์ท่ีใช้อยู่และ
ปรับเพิ่มอำหำรเบอร์ใหม่ ซึ่งสัดส่วนของกำรปรับนั้นขึ้นอยู่กับควำมแตกต่ำงของขนำดของกุ้ง ซึ่งถ้ำมีมำก กำร
ปรับเปล่ียนอำหำรจะยุ่งยำกและใช้เวลำมำกขึ้น  

- อำหำรกุ้งขำวเป็นอำหำรโปรตีนต่ ำ กำรผสมอำหำรกุ้งกุลำด ำปนกับอำหำรกุ้งขำว กุ้งจะได้รับ
โปรตีนมำกขึ้น ท ำให้กุ้งเนื้อแน่นและได้น้ ำหนักกุ้งมำกขึ้น เป็นกำรเร่งอัตรำกำรเจริญเติบโต ซึ่งเกษตรกรหลำยรำย
นิยมใช้วิธีนี้ในช่วงประมำณ 2-3 สัปดำห์ก่อนจับ 
  2.1.2  กำรตรวจสอบกำรกินอำหำรโดยใช้ยอ ใช้ในกำรประเมินควำมเพียงพอของอำหำรท่ีให้กุ้งกินในแต่
ละมื้อ โดยอำศัยหลักกำรว่ำ เมื่อให้อำหำรกับกุ้งในปริมำณท่ีไม่เพียงพอ กุ้งท่ีไม่ได้รับอำหำรจะขึ้นมำกินอำหำรในยอ 
อำหำรในยอจะหมด แสดงว่ำสำมำรถเพิ่มปริมำณกำรให้อำหำรได้ ส่วนเมื่อให้อำหำรมำกเกินไ ปกุ้งไม่ขึ้นมำกิน
อำหำรในยอ ท ำให้อำหำรในยอเหลือ อำหำรในยอเหลือมำก ยิ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรให้อำหำรในมื้อนั้นมำกเกินควำม
ต้องกำรกินอำหำรของกุ้ง  

- เทคนิคท่ีในกำรวำงยอเพื่อตรวจสอบปริมำณกำรกินอำหำร นิยมวำงบ่อละ 4 ยอ ระยะแรกจะใส่
อำหำรที่ 1 กรัม/ยอ เช็ค 3 ชม./ครั้ง จนถึงวันท่ี 30 ก็เพิ่มข้ึนเป็น 2 กรัม/ยอ เช็คทุก 3 ชม. เมื่อกุ้งอำยุ 50 วัน เพิ่ม
เป็น 3 กรัม/ยอ เช็คทุก 2 ชม.ครึ่ง จนถึงกุ้งขนำด 60 ตัว/กก. เพิ่มเป็น 4 กรัม/ยอ เช็ค 2 ชม.ครึ่ง เมื่อกุ้งโตได้ขนำด 
50 ตัว/กก. ให้ปรับเพิ่มเป็น 5 กรัม/ยอ เช็คทุก 2 ช่ัวโมง และใช้อัตรำกำรใส่อำหำรในยอปริมำณนี้จนถึงจับกุ้ง 

2.2 กำรจัดกำรควบคุมสภำวะแวดล้อมในระหว่ำงเลี้ยง 
กำรเล้ียงกุ้งให้เจริญเติบโตดี กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำและตะกอนเลนพื้นบ่อท่ีดีในระหว่ำงเล้ียง เกษตรกร

สำมำรถน ำค่ำคุณภำพน้ ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเล้ียงกุ้งขำวมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรจัดกำรดังนี้ 
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ตำรำง คุณภำพน้ ำท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรเล้ียงกุ้งขำว 
 คุณภำพน้ ำ ค่ำที่เหมำะสม 

อุณหภูมนิ้ ำ  (องศำเซลเซียส) 28-32     
ออกซิเจนละลำยน้ ำ  (มก./ล.) > 5    
ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง  7.5-8.0 
คำร์บอนไดออกไซด์ (มก./ล.) < 20 
ควำมเค็ม (ส่วนในพันส่วน) 2-35  
ควำมกระด้ำงของน้ ำ  (มก./ล. ของ CaCO3) > 150 
ค่ำควำมเป็นด่ำง  (มก./ล. ของ CaCO3) > 100  
ควำมโปร่งแสงของน้ ำ (เซนติเมตร) 20 – 40  
แอมโมเนียอิสระ (มก./ล.) <  0.1 
ไนไตรท์  (มก./ล.) <  200 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (มก./ล.) < 0.002     

  ค ำแนะน ำส ำหรับกำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมในระหว่ำงเล้ียงกุ้งขำว มีดังต่อไปนี้ 
2.2.1 กำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมลึกของน้ ำในบ่อ ควำมลึกของน้ ำเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญ ควำมลึกท่ีเหมำะสม

ส ำหรับกำรเล้ียงกุ้งขำวอยู่ท่ีระดับ 1.2 -1.8 เมตร ข้ึนอยู่กับอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรให้ออกซิเจน และควำมพร้อมในกำร
สูบหรือถ่ำยน้ ำ  บ่อท่ีมีควำมลึกมำกสำมำรถรักษำอุณหภูมิของน้ ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงในรอบวันน้อย และสำมำรถ
เล้ียงกุ้งในปริมำณมำก แต่ก็มีข้อเสียส ำหรับฟำร์มท่ีไม่มีเครื่องเพิ่มออกซิเจนท่ีเหมำะสม  ท ำให้หน้ำดินขำดออกซิเจน
ได้ง่ำย บ่อท่ีต้ืน ปริมำณน้ ำไม่เพียงพอในกำรควบคุมกำรเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิน้ ำ ท ำให้สภำพแวดล้อมของบ่อไม่
คงท่ี เกิดควำมยุ่งยำกต่อกำรจัดกำรเล้ียง แต่กำรเพิ่มออกซิเจนเข้ำไปถึงหน้ำดินสำมำรถท ำได้ง่ำยกว่ำ  
  3.2.2 กำรจัดกำรออกซิเจน ปริมำณออกซิเจนท่ีเหมำะสมมีควำมส ำคัญต่อกำรเล้ียงกุ้ง เพรำะเกี่ยวข้องกับ
กำรเจริญเติบโต และกำรรักษำระบบนิเวศของบ่อเล้ียงให้เหมำะสม คือมีสภำพออกซิเจนเพียงพอ (aerobic 
ecosystem) ซึ่งท ำให้กุ้งมีควำมแข็งแรง กินอำหำรดี ของเสียและสำรอินทรีย์มีกำรย่อยสลำยอย่ำงต่อเนื่อง สำรเคมี
ท่ีเป็นพิษกับกุ้งจะเหลืออยู่น้อยท่ีสุด  

- ผู้เล้ียงกุ้งจะต้องพยำยำมรักษำออกซิเจนของน้ ำในรอบวันให้มีควำมเข้มข้นท่ีเหมำะสม ต่อกำร
เจริญเติบโตท่ีดี  (ออกซิเจนในตอนเช้ำตรู่สูงกว่ำระดับ 5 มก./ล.) และต้องให้ออกซิเจนถึงพื้นบ่ออย่ำงเพียงพอ จะ
ท ำให้ผิวหน้ำดินเป็นดินท่ีไม่ขำดออกซิเจน ก๊ำซและสำรเคมีท่ีเป็นพิษ เช่นไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย ก็สำมำรถถูก
ดินพื้นบ่อดูดซับไว้ ท ำให้ระบบนิเวศของบ่อเหมำะสมส ำหรับกำรเล้ียงกุ้ง  

- กำรป้องกันกำรขำดออกซิเจนในน้ ำและดินพื้น เกษตรกรต้องจัดกำรให้มีเครื่องเพิ่มออกซิเจนท่ี
เหมำะสมตำมท่ีได้แนะน ำมำแล้วข้ำงต้น นอกจำกนี้ เกษตรกรต้องใช้งำนเครื่องเพิ่มออกซิเจนเหล่ำนี้ให้เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรออกซิเจนของบ่อท่ีเปล่ียนตำมฤดูกำลและควำมต้องกำรออกซิเจนในบ่อ  เกษตรกรควรวัดควำม
เข้มข้นของออกซิเจนในน้ ำ (ไม่ว่ำจะด้วยกำรใช้เครื่องวัดออกซิเจนหรือกำรใช้วิธีวิเครำะห์ทำงเคมี) อย่ำงน้อยวันละ 
2 ครั้ง ตอนเย็น และตอนเช้ำตรู่  ถ้ำหำกเกษตรกรมีข้อจ ำกัดในกำรวัดออกซิเจน วิธีกำรสังเกตท่ีผิวหน้ำดินพื้นบ่อก็ 
เป็นวิธีกำรท่ีน่ำจะน ำไปใช้ กล่ำวคือ ถ้ำสังเกตพบผิวหน้ำดินพื้นบ่อมีสีน้ ำตำลหรือสีดินเดิม แสดงว่ำออกซิเจน
เพียงพอ ส่วนดินท่ีขำดออกซิเจนจะมีสีด ำ และจะมีกล่ินเหม็นของก๊ำซไข่เน่ำหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์  

- ควำมต้องกำรออกซิเจนท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่ำงฉับพลันเนื่องจำกสีน้ ำท่ีเข้มจัด หรือน้ ำมีแพลงก์
ตอนสัตว์เพิ่มปริมำณมำกเกิน เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวเอำแพลงก์ตอนสัตว์ออกจำกน้ ำให้ได้อย่ำงรวดเร็ว หรือต้องใช้
เครื่องเพิ่มออกซิเจนส ำรอง เพิ่มออกซิเจนในน้ ำให้มำกขึ้น ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำได้ดังกล่ำวข้ำงต้น เกษตรกรอำจ
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ใช้ผงสำรเคมี (สำรประกอบออกไซด์ท่ีแตกตัวให้ออกซิเจน) เพื่อช่วยยกระดับออกซิเจนขึ้นมำให้ทันก่อนท่ีกำรขำด
ออกซิเจนจะส่งผลเสียต่อกุ้งในบ่อ 

- ส ำหรับบ่อท่ีเล้ียงกุ้งอย่ำงหนำแน่น ในน้ ำมีปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์สูง ท ำให้กุ้งแลกเปล่ียน
ออกซิเจนกับน้ ำน้อยลง กินอำหำรน้อยลง และโตช้ำ กำรใช้เครื่องเพิ่มออกซิเจนจะช่วยท ำให้มีกำรระบำยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้เร็ว และเป็นกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ท ำให้แพลงก์ตอนพืชเพิ่มปริมำณได้ช้ำลง  
  2.2.3 กำรจัดกำรให้อำหำรในสภำวะแวดล้อมที่ไม่ปกติ  สภำวะแวดล้อมท่ีไม่ปกติ เช่น น้ ำมีอุณหภูมิหรือ
ออกซิเจนต่ ำ ท ำให้กุ้งเครียดและกินอำหำรลดลง กำรจัดกำรให้อำหำรจึงควรค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมเหล่ำนี้ด้วย 
   - กำรให้อำหำรในสภำวะท่ีน้ ำมีออกซิเจนต่ ำ ประมำณ 40% ของระดับอิ่มตัว (ระดับ 2.5-3 มก./ล.) 
จัดเป็นระดับท่ีเริ่มขำดออกซิเจน ซึ่งจะท ำให้กุ้งท่ีอำศัยในบ่อท่ีขำดออกซิเจนและกินอำหำรได้น้อยลง ควรมีกำรปรับ
เวลำกำรให้อำหำรในมื้อท่ีมีออกซิเจนต่ ำโดยเฉพำะกำรให้อำหำรมื้อแรกท่ีนิยมให้ในเวลำประมำณ 06.00 น.  
ตัวอย่ำงเช่น เมื่อทรำบว่ำออกซิเจนต่ ำท่ีสุดในตอนเช้ำ ต่ ำกว่ำ 3 มก./ล. ควรปรับเวลำกำรให้อำหำรในมื้อเช้ำ โดย
เล่ือนออกไปให้ในช่วงท่ีออกซิเจนเพิ่มปริมำณสูงขึ้นแล้ว (หลังจำกพระอำทิตย์ขึ้นประมำณ 30 – 60 นำที) หรือร่น 
กำรให้อำหำรมื้อกลำงคืน ให้เร็วขึ้น หรือลดกำรให้อำหำรลง 20-50% หรือ งดอำหำรในมื้อนั้น ต่อเมื่อแก้ปัญหำกำร
ขำดออกซิเจนได้แล้ว จึงค่อยปรับกำรให้อำหำรมำให้อยู่ในช่วงปกติได้ 
   - กำรให้อำหำรในสภำวะท่ีน้ ำมีอุณหภูมิต่ ำ เมื่ออุณหภูมิน้ ำลดต่ ำลงถึง 24 องศำเซลเซียส กำรกิน
อำหำรของกุ้งจะลดลง 50% และจะไม่กินอำหำรเลยเมื่ออุณหภูมิน้ ำลดลงถึง 20 องศำเซลเซียส เกษตรกรควร
ตัดสินใจทันที ลดอำหำรในวันนั้นได้ถึง 50% และใช้ยอตรวจสอบควำมต้องกำรอำหำรแล้วจึงปรับลดให้ถูกต้องใน
มื้อต่อไป และเมื่อผลกำรตรวจสอบกำรกินอำหำรจำกยอ พบว่ำกุ้งมีควำมต้องกำรอำหำรจึงเพิ่มปริมำณอำหำรได้
ช้ำๆ จนสภำวะท่ีผิดปกติจะผ่ำนพ้นไป 
  2.2.4 กำรควบคุมแบคทีเรียและแพลงก์ตอนพืช เป็นกำรจัดกำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน
พืชและแบคทีเรียให้มีในปริมำณท่ีเหมำะสมหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรเล้ียงกุ้ง แบคทีเรียย่อยสำรอินทรีย์และใช้
ออกซิเจน โดยปล่อยธำตุอำหำร และคำร์บอนไดออกไซด์ออกมำ ท ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน้ ำลดต่ ำลง ส่วนแพลงก์
ตอนพืชท ำหน้ำท่ีดูดซับเอำคำร์บอนไดออกไซด์ สำรอำหำรท่ีเกิดจำกกำรย่อยสลำยของอำหำรและขี้กุ้ง สร้ำงเป็น
สำรอินทรีย์ใหม่ และผลิตออกซิเจนให้กับในน้ ำ  

- กำรจัดกำรควบคุมแบคทีเรียและแพลงก์ตอนพืชท่ีง่ำยส ำหรับเกษตรกรให้สังเกตควำมเป็นกรด -
ด่ำงของน้ ำเป็นเกณฑ์ ให้อยู่ในช่วง 7.7-8.3 เมื่อควำมเป็นกรด-ด่ำงของน้ ำสูงกว่ำ 8.3 แพลงก์ตอนพืชมีกำร
เจริญเติบโตและสังเครำะห์แสงอย่ำงรวดเร็ว ควำมเป็นกรด -ด่ำงของน้ ำจึงสูงขึ้น ให้เน้นกำรกระตุ้นใช้จุลินทรีย์ 
สภำวะท่ีแบคทีเรียเพิ่มข้ึนท ำให้มีคำร์บอนไดออกไซด์และกรดอินทรีย์มำกขึ้น ควำมเป็นกรด-ด่ำงจึงต่ ำลง  

- ในกรณีท่ีบ่อเล้ียงกุ้งท่ีมีแบคทีเรียมำก จะท ำให้น้ ำมีควำมเป็นกรด-ด่ำงต่ ำและมีควำมต้องกำร
ออกซิเจนเยอะ และเมื่อควำมเป็นกรด-ด่ำงต่ ำลงถึง 7.7 สภำวะเช่นนี้ เกษตรกรต้องหยุดใช้จุลินทรีย์ และเพิ่มกำรให้
ออกซิเจนเพื่อให้สำรอินทรีย์มีกำรย่อยสลำย กลำยเป็นสำรประกอบไนโตรเจนท่ีเป็นปุ๋ยท ำให้แพลงก์ตอนพืชโตมำก
ขึ้นและควำมเป็นกรด-ด่ำงและออกซิเจนในบ่อเล้ียงกุ้งจะสูงขึ้น 

2.2.5 กำรใชเ้กลือแร่ในบ่อเลี้ยงกุ้ง  เกลือแร่ก็เป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับกำรสร้ำงเปลือกของกุ้งขำว กำรเล้ียง
กุ้งในควำมหนำแน่นสูงในน้ ำท่ีมีควำมเค็มต่ ำ (น้ ำท่ีมีเกลือแร่ละลำยอยู่น้อย) ท ำให้กุ้งมีเปลือกบำงและอำจมีกำรเกร็ง
ของกล้ำมเนื้อกุ้งเมื่อสัมผัสกับอุณหภมูิท่ีเปล่ียนแปลงฉับพลันในช่วงเวลำสุ่มกุ้ง ท ำให้กุ้งตำย  

- เกลือแร่ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรเล้ียงกุ้งขำวในน้ ำท่ีมีควำมเค็มต่ ำ คือเกลือแร่หลักท่ีมีอยู่ในน้ ำทะเล 
เช่น โซเดียม (Na+) โปแตสเซียม (K+) แคลเซียม (Ca2+) และแมกนีเซียม(Mg2+) โดยท่ีเกษตรกรจะต้องเตรียมให้น้ ำ
ทะเลมี เกลือแร่ต่ำงๆ ให้ใกล้เคียงกับน้ ำทะเลธรรมชำติ  

- สัดส่วนท่ีเหมำะสมของแร่ธำตุ แคลเซียมต่อแมกนีเซียม อยู่ท่ีประมำณ 1:3 และสัดส่วนแคลเซียม
ต่อโปแตสเซียม อยู่ท่ีประมำณ 1:1 โดยเกษตรกรต้องรักษำให้ในน้ ำท่ีเล้ียงกุ้งมีเกลือแร่หลัก 3 ตัวคือแคลเซียมไม่น้อย
กว่ำ 100 มก./ล. แมกนีเซียมไม่น้อยกว่ำ 300 มก./ล. และโปแตสเซียมไม่น้อยกว่ำ 100 มก./ล. 
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- น้ ำท่ีมีปริมำณเกลือแร่ในปริมำณควำมเข้มข้นสูง (เกินพอ) จะท ำให้เกลือแร่บำงส่วนท ำปฏิกิริยำกับ
ฟอสเฟตในน้ ำท่ีเป็นธำตุอำหำรจ ำเป็นส ำหรับกำรเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ท ำให้แพลงก์ตอนพืชไม่สำมำรถน ำเอำ
ฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจำกนี้แร่ธำตุท่ีใส่เข้ำไปในบ่อเล้ียงกุ้งท ำให้สำรแขวนลอยตกตะกอนและสีน้ ำโปร่งขึ้น 

- แหล่งของแร่ธำตุท่ีนิยมใช้มีหลำยแหล่ง เช่น แคลเซียมซัลเฟต (ยิปซั่ม) มีแคลเซียม 22%ของ
น้ ำหนัก โปแตสเซียมคลอไรด์ มีโปแตสเซียม 50% โปแตสเซียมแมกนีเซียมซัลเฟต มีโปแตสเซียม 17.8% 
แมกนีเซียม 10.5% โปแตสเซียมซัลเฟต มีโปแตสเซียม 41.5% แมกนีเซียมซัลเฟต (ยิปซั่ม) มีแมกนีเซียม 10% 
โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) มีโซเดียม 39% ของน้ ำหนัก แร่ธำตุเหล่ำนี้ เกษตรกรต้องจัดกำรเลือกใช้อย่ำงเหมำะสม  
  2.2.6 กำรจัดกำรรักษำหน้ำดินไม่ให้เน่ำเสีย  ดินท่ีมีสำรอินทรีย์สะสมอยู่ในปริมำณมำก มีควำมต้องกำร
ออกซิเจนสูงเพื่อกำรย่อยสลำย บ่อระบบปิดท่ีมีสำรอินทรีย์สะสมมำกจนผิวหน้ำดินขำดออกซิเจน ท ำให้กุ้งกิน
อำหำรลดลง ท ำให้พื้นบ่อเน่ำเสียมำกขึ้น และกำรเจริญเติบโตของกุ้งช้ำลง  
   - ต้องจัดกำรให้กุ้งกินอำหำรอย่ำงต่อเนื่องในสภำวะท่ีมีออกซิเจนพอเพียง ของเสียท่ีเป็น
สำรประกอบไนโตรเจน เช่นแอมโมเนีย และไนไตรท์ จะถูกออกซิไดซ์ ไปเป็นไนเตรท และไนเตรทจะถูกใช้โดย
แพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียโดยกระบวนกำรดีไนตริฟิเคช่ัน ในตะกอนดินช้ันลึกลงไปท่ีมีออกซิเจนจ ำกัด  
กระบวนกำรดีไนตริฟิเคช่ันท่ีเกิดอย่ำงสม่ ำเสมอนอกจำกจะท ำให้สีน้ ำนิ่งเพรำะไนเตรทส่วนเกินถูกน ำไปใช้แล้ว จะ
เป็นกำรช่วยป้องกันหรือลดกำรเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในดินพื้นบ่อท่ีขำดออกซิเจน 

3.2.7 กำรจัดกำรถ่ำยน้ ำ  กำรถ่ำยน้ ำเป็นกำรปฏิบัติเบื้องต้นอีกวิธีหนึ่งท่ีมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรรักษำ
สภำพแวดล้อมในบ่อเล้ียงให้มีคุณภำพท่ีดีขึ้น ในกรณีท่ีมีกำรเล้ียงกุ้งในอัตรำท่ีหนำแน่นมำก หรือคุณภำพน้ ำไม่ดี 
เช่น สีน้ ำเข้มระหว่ำงเล้ียง (ควำมโปร่งแสงน้อยกว่ำ 20) หรือน้ ำเป็นฟองแสดงให้เห็นว่ำปริมำณสำรอินทรีย์ในน้ ำ
มำกเกินไป ให้ถ่ำยน้ ำ 10-30 เซนติเมตร  ขึ้นกับปริมำณน้ ำสะอำดท่ีมีในแหล่งน้ ำหรือในฟำร์ม 

3.  กำรจัดกำรสุขภำพ และกำรแก้ไขปัญหำโรคกุ้ง 
ปัญหำสุขภำพกุ้งนับเป็นอุปสรรคท่ีส ำคัญต่อกำรเล้ียงกุ้งขำว เนื่องจำกสำมำรถก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้ทุก

ขณะ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตรำรอด และผลผลิตกุ้ง ท ำให้แผนกำรผลิตไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
สำเหตุท่ีท ำให้กุ้งจะเป็นโรคได้ ต้องประกอบด้วย 3 สำเหตุ หลักร่วมกัน คือ (1) มีเช้ือโรคท่ีรุนแรงเกิดขึ้นในบ่อ

เล้ียง (2) สุขภำพของกุ้งไม่แข็งแรง และ (3) มีส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เหมำะสม กำรจัดกำรสุขภำพกุ้งขำวท่ีดีในระหว่ำง
เล้ียง จึงควรจัดกำรให้ กุ้งมีควำมแข็งแรงอยู่เสมอ ได้อยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคุณภำพน้ ำและดิน
ท่ีเหมำะสมดังท่ีได้กล่ำวมำแล้ว รวมถึงกำรตัดวงจรของเช้ือโรคท่ีอำจถ่ำยทอดมำกับพ่อแม่พันธุ์ กำรติดเช้ือท่ีมำกับ
พำหะ ท่ีมำกับน้ ำท่ีใช้เพำะเล้ียง และป้องกันหรือลดควำมเครียดของกุ้งท่ีถูกกระตุ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงอย่ำง
ฉับพลันของสภำพแวดล้อมในบ่อ  โดยมีค ำแนะน ำดังนี้ 

3.1 กำรเฝ้ำระวังสุขภำพกุ้งประจ ำวัน   
ปัญหำสุขภำพกุ้งท่ีเกิดจำกกำรติดเช้ือ อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วจนจนแก้ปัญหำไม่ทัน เกษตรกรจึงควรมี

กำรเฝ้ำระวังสุขภำพกุ้งประจ ำวัน เพื่อท่ีจะสำมำรถจัดกำรและแก้ไขปัญหำสุขภำพได้อย่ำงทันท่วงที  
3.1.1 เฝ้ำระวังสุขภำพกุ้งเบื้องต้น โดยสังเกตลักษณะภำยนอกและพฤติกรรมของกุ้ง เช่น ควำมแข็งแรง 

ควำมสะอำดของล ำตัวกุ้งท่ีเข้ำมำกินอำหำรในยอ หรือกุ้งท่ีได้จำกกำรทอดแห และจ ำแนกกุ้งสุขภำพดังต่อไปนี้  
   -  กุ้งท่ีมีสุขภำพแข็งแรง  

1)  กุ้งโตมีขนำดตำมปกติ กินอำหำรดี มีอำหำรเต็มล ำไส้ ส่ิงขับถ่ำยยำว 
2)  ล ำตัวใส  สะอำด เหงือกสะอำด รยำงค์ครบถ้วน 
3)  เมื่อส่องไฟตำจะสะท้อนสีแดงและกระโดดหลบว่องไว 
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   - กุ้งป่วย  
1)   กุ้งโตช้ำ สีคล้ ำ เกำะบริเวณขอบบ่อ หรือว่ำยน้ ำล่องไปมำบนผิวน้ ำ 
2)  กุ้งกินอำหำรลด ขี้กุ้งมีสีผิดปกติ ล ำตัวขุ่นขำวไม่สะอำด เหงือกมีสีต่ำงๆ หนวดกุด ขำกุดด ำ 
3)  ตัวซีด ตับซีด บวมโตหรือหดผิดปกติ เปลือกนิ่ม ล ำตัวมีสีแดง หรือมีดวงขำว 
4)  ลักษณะอื่นๆ ตำมอำกำรของโรค ฯลฯ 

3.1.2 กำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำในบ่อเลี้ยง  ควรมีกำรวัดคุณภำพน้ ำ เป็นประจ ำในช่วงเวลำและควำมถี่ท่ี
เหมำะสม ดังนี้ 

- ควำมเป็นกรด-ด่ำง วัดทุกวัน เช้ำ–บ่ำย (06.00 น., 17.00 น.) 
- อุณหภูมิน้ ำ วัดทุกวัน เช้ำ–บ่ำย (06.00 น., 17.00 น.) 
- ออกซิเจนในน้ ำ วัดทุกวัน ช่วงเช้ำตรู่ 
- แอมโมเนีย และไนไตรท์ วัดทุกๆ 2-3 วัน/ครัง้ 
-   ควำมเค็ม ควำมเป็นด่ำง เกลือแร่ และปริมำณแบคทีเรีย วัดสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

 3.2  ข้อปฏิบัติกรณีกุ้งป่วย   
เมื่อพบว่ำ กุ้งเริ่มแสดงอำกำรผิดปกติ เกษตรกรควรตรวจสอบผลกำรบันทึกคุณภำพน้ ำ สุขภำพประจ ำวัน

ย้อนหลังประมำณ 1  สัปดำห์ เพื่อค้นหำสำเหตุเบื้องต้น พร้อมๆ กับน ำกุ้งท่ีป่วย โดยเฉพำะกุ้งท่ีก ำลังแสดงอำกำร 
แต่ยังไม่ตำยจ ำนวนอย่ำงน้อย 60 ตัวขึ้นไป ส่งตรวจท่ีห้องปฏิบัติกำรท่ีอยู่ใกล้เคียง เพื่อหำสำเหตุท่ีแท้จริง กรณีไม่
สำมำรถส่งกุ้งป่วยเข้ำตรวจในห้องปฏิบัติกำร ควรรีบแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีกรมประมงโดยเร็ว 
  3.2.1 กุ้งที่ตรวจพบเชื้อพยำธิภำยนอกเป็นจ ำนวนมำก  เกิดจำกสภำพกำรเล้ียงมีตะกอนและสำรอินทรีย์
ในบ่อสูง กำรก ำจัดพยำธิภำยนอกควรใช้ฟอร์มำลินท่ีควำมเข้มข้น 15 ส่วนในล้ำนส่วน (ppm)  นำน 24 ช่ัวโมง และ
เน้นกำรจัดกำรอื่นๆ เช่น จ ำกัดปริมำณกำรให้อำหำร กำรใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสำรอินทรีย์ให้เร็วขึ้น กำรเปล่ียนถ่ำย
น้ ำเพื่อลดสำรอินทรีย์ที่มำกเกินไป เป็นต้น 

3.2.2 กุ้งที่ติดเชื้อแบคทีเรีย โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรติดเช้ือวิบริโอ กำรรักษำอำจใช้ยำท่ีผ่ำนกำร
ตรวจสอบควำมไวของยำ (sensitivity test) และเป็นกลุ่มยำท่ีอนุญำตให้ใช้ คลุกผสมอำหำรเม็ดของกุ้งในปริมำณท่ี
แนะน ำ ในกรณีจ ำเป็นต้องใช้ยำ ควรแนะน ำให้ใช้ส ำหรับกุ้งท่ีมีอำยุกำรเล้ียงไม่เกิน 2 เดือนครึ่ง เพื่อให้มีระยะหยุดยำ
ก่อนจับขำย ถ้ำหำกพบกุ้งเริ่มแสดงอำกำรป่วยเมื่ออำยุประมำณ 3 เดือน ควรใช้กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมเพื่อป้องกัน
กำรระบำด ขยำยออกไปในวงกว้ำง หรือกำรติดเช้ือมีอำกำรรุนแรงควรตัดสินใจจับกุ้ง 

3.2.3 กุ้งที่ตรวจพบว่ำเป็นโรคไวรัสที่ไม่ค่อยรุนแรง เช่น โรคไวรัส IHHNV ท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำย เช่น 
กุ้งพิกำร ไม่เป็นลักษณะท่ีตลำดต้องกำร และท่ีส ำคัญคือท ำให้กำรเจริญเติบโตช้ำ โรคไวรัส ไม่มียำรักษำ เกษตรกร
ควรเน้นกำรป้องกันมิให้มีโรคหรือพำหะเข้ำมำในบ่อให้ได้มำกท่ีสุด และจัดกำรส่ิงแวดล้อมในกำรเล้ียงให้ดีขึ้น เพื่อ
ทุเลำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น  

 
3.2.4 กุ้งที่พบว่ำป่วยเป็นโรคไวรัสที่รุนแรง เช่น โรคตัวแดงดวงขำว โรคหัวเหลือง ดังนั้น ต้องรีบ

ด ำเนินกำรปิดบ่อ หรือก ำจัดเช้ือโรคในบ่อทันที โดยใช้คลอรีนควำมเข้มข้น 30-50 ส่วนในล้ำนส่วน(ppm)  นำน 14 
วัน ก่อนปล่อยสู่ภำยนอก เพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยไปมำกกว่ำท่ีเป็นอยู่ และไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดออกไปในวง
กว้ำง 

3.2.5  กุ้งที่ป่วยด้วยอำกำรตำยด่วน EMS/AHPNS มีสภำพของตับและตับอ่อนท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่สำมำรถ
ท ำหน้ำท่ีในกำรย่อยอำหำรและเก็บสะสมแร่ธำตุจ ำเป็นส ำหรับกำรลอกครำบได้ดี ซึ่งหำกเร่งเล้ียงให้เติบโตเร็ว หรือ
สภำวะอำกำศเปล่ียนแปลง จะพบกำรตำยเกิดข้ึนในปริมำณมำกและรวดเร็ว ในทำงกลับกันหำกหยุดกำรให้อำหำร
หรือให้อำหำรน้อยกว่ำปกติ กุ้งก็จะไม่ตำยแต่มีอำกำรโตช้ำ 
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 3.3  ยำต้ำนจุลชีพที่อนุญำตให้ใช้รักษำโรคในกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล  
เนื่องจำกกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพท่ีไม่ถูกต้องอำจท ำให้เกิดอันตรำยกับผู้บริโภค และไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด

มำตรฐำนสินค้ำในกำรน ำเข้ำของประเทศท่ีเป็นผู้บริโภครำยส ำคัญ ดังนั้นจึงมีกำรก ำหนดอนุญำตให้ใช้ยำต้ำนจุลชีพ
เฉพำะชนิดท่ีไม่เป็นอันตรำยและไม่ตกค้ำงในเนื้อกุ้งเมื่อมีกำรจัดกำรท่ี เหมำะสม  เช่น กำรห้ำมใช้ต ำรับยำ 
Enrofloxacin ในกำรป้องกันและรักษำโรคติดเช้ือแบคทีเรียในกุ้ง เกษตรกรควรเลือกวิธีกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมเพื่อ
ป้องกันโรคติดเช้ือแบคทีเรียแทนกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพ 

กรณีพบกุ้งป่วย ด้วยโรคติดเช้ือแบคทีเรียจ ำเป็นต้องใช้ยำต้ำนจุลชีพในกำรรักษำโรค ควรเลือกใช้ยำท่ีขึ้น
ทะเบียนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดยใช้ตำมรำยละเอียดท่ีระบุไว้ในฉลำกยำ เพื่อให้ผลกำรรักษำ
โรคมีประสิทธิภำพสูงสุดและปลอดภัย 

 3.4  สำรเคมีที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  
  สำรเคมี สำมำรถใช้เพื่อฆ่ำเช้ือโรคในน้ ำ สำหร่ำย และก ำจัดพำหะหรือศัตรูกุ้ง ในกรณีท่ีไม่สำมำรถใช้วิธีกำร
อื่นท่ีปลอดภัยกว่ำ ข้อแนะน ำมีดังนี้  
  3.4.1 ฟอร์มำลิน (Formalin) ใช้ในกำรควบคุม ปรสิตภำยนอก โปรโตซัว เช่น ซูโอแทมเนี่ยม ใช้ในควำม
เข้มข้น 25-100 ส่วนในล้ำนส่วน (ppm) ขึ้นกับขนำดของกุ้ง เกษตรกรควรเปิดเครื่องเพิ่มอำกำศตลอดเวลำและต้อง
ใช้ด้วยควำมระมัดระวัง เนื่องจำกเป็นสำรเคมีท่ีระคำยเคืองต่อเยื่อบุตำและทำงเดินหำยใจ  

3.4.2 กำกชำ หรือ ซำโปนิน  เป็นสำรที่มีคุณสมบัติท่ีเป็นพิษต่อปลำ จึงนิยมใช้ก ำจัดปลำในบ่อเล้ียงกุ้ง ซำ
โปนินเป็นสำรที่สลำยตัวง่ำย และเริ่มเส่ือมพิษใน 7-15 วัน ใช้ในควำมเข้มข้น 25-100 ส่วนในพันส่วน (ppt) 

3.4.3 ไอโอดีน (โพรวิโดนไอโอดีน)  ไอโอดีนท่ีมีประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเช้ือไวรัส แบคทีเรีย รำ และโปรโต
ซัว มีพิษต่ ำกับกุ้ง ใช้ในควำมเข้มข้น 2-3 ส่วนในล้ำนส่วน สำมำรถฆ่ำเช้ือแบคทีเรียวิบริโอได้ดี  ไอโอดีนท่ีผลิตขำย
นั้นมีควำมเข้มข้นต่ำงๆ กัน ดังนั้นกำรใช้ฆ่ำเช้ืออย่ำงมีประสิทธิภำพ เกษตรกรต้องค ำนึงถึงควำมเข้มข้นของสำรออก
ฤทธิ์ด้วย 

3.4.4 บีเคซี หรือเบนซัลโคเนี่ยมคลอไรด์ (Benzalkonium Chloride) เป็นสำรละลำยใส ไม่มีกล่ิน ใช้
รักษำกำรติดปรสิตภำยนอก เช่น ซูโอแทมเนี่ยม หรือแบคทีเรียวิบริโอ ใช้ในควำมเข้มข้น 0.6-1.0 ส่วนในล้ำนส่วน 
(ppm)  ออกฤทธิ์ได้ดีในสภำพท่ีเป็นด่ำง (ควำมเป็นกรด-ด่ำงประมำณ 9)  กำรใช้บีเคซีมีผลท ำให้แพลงก์ตอนพืช
ตำย เกษตรกรบำงรำยจึงน ำมำใช้ในกำรควบคุมสีน้ ำ 

3.4.5 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) เป็นสำรละลำยใส มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อน และ
เป็นสำรออกซิไดซ์ท่ีรุนแรง ควำมเข้มข้น 1-2 ส่วนในล้ำนส่วน ใช้ในกำรก ำจัดโปรโตซัวและควบคุมกำรเจริญเติบโต
ของสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ ำเงิน  

4.   สุขอนำมัยฟำร์ม 
 ประเทศผู้น ำเข้ำกุ้ง ได้เพิ่มกำรค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้บริโภค คุณภำพกุ้งและสุขอนำมัยของฟำร์มจึงได้ถูก
น ำมำเป็นเงื่อนไขประกอบกำรส่งสินค้ำออก เช่น สินค้ำประมงท่ีส่งออกไปยังอียูจะต้องได้รับกำรรับรองว่ำเป็นไป
ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว้ในทุกขั้นตอน ต้ังแต่แหล่งวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่กำรผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น 
เกษตรกรไทยจึงควรเข้ำใจวิธีกำรผลิตกุ้งท่ีมีสุขอนำมัยดี เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพถูกสุขอนำมัย เพื่อสร้ำงควำม
มั่นใจและรักษำตลำดในประเทศคู่ค้ำท่ีมีควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำกุ้งในมำตรฐำนท่ีสูงขึ้น 

4.1  สุขอนำมัยฟำร์มในระหว่ำงเลี้ยง 
  4.1.1   คุณภำพน้ ำเข้ำ และบ่อพักน้ ำ  เลือกสูบน้ ำเข้ำในช่วงท่ีแหล่งน้ ำมีคุณภำพดี กำรสูบน้ ำในช่วงต้น
ฤดูฝนท่ีฝนตกใหม่ๆ ควรระวังไม่สูบน้ ำท่ีมีกำรชะล้ำงของยำฆ่ำแมลง ปุ๋ยและสำรเคมีจำกกำรท ำกำรเกษตรอื่นๆ เข้ำ
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สู่ฟำร์ม นอกจำกนี้บ่อพักน้ ำต้องไม่หมักหมม จนเป็นแหล่งสะสมสำรอินทรีย์และเช้ือโรคกุ้ง และควรมีกำรท ำควำม
สะอำดหรือเติมอำกำศ เมื่อพบว่ำน้ ำท่ีเก็บไว้ในบ่อพักน้ ำเน่ำเสียง่ำย 
  4.1.2  สัตว์ที่อำจเป็นพำหะของโรค  ต้องมีกำรดูแลควำมสะอำดของพื้นท่ีในฟำร์ม โดยเฉพำะบริเวณเก็บ
อำหำร ไม่ให้เป็นที่อยู่อำศัย หรือท่ีหำกินของสัตว์ท่ีอำจเป็นพำหะของโรค เช่น หนู แมว ฯลฯ ซึ่งจะท ำให้เกิดควำม
เสียหำยกับอำหำรกุ้งท่ีน ำมำส ำรองกำรใช้งำนในฟำร์ม เกษตรกรต้องดูและรักษำควำมสะอำด ป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหำในกรณีท่ีพบว่ำมีซำก มูลหรือ ตัวสัตว์พำหะของโรค เพื่อสุขอนำมัยของกำรอยู่อำศัยของคนงำนและ
สุขอนำมัยในกำรจัดกำรเล้ียงกุ้ง 

 4.2   สุขอนำมัยในกำรป้องกันโรคระบำดในฟำร์ม 
  เมื่อเกิดปัญหำกำรติดเช้ือโรคกุ้ง ขึ้นในฟำร์ม และไม่มีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงทันท่วงที เช้ือโรคมักระบำดและ
แพร่ขยำยออกไปในวงกว้ำง เกษตรกรควรเข้ำใจวิธีกำรแพร่ระบำดของโรคท่ีเกิดในกุ้งดังต่อไปนี้ 

4.2.1 วิธีกำรแพร่ระบำดโรคกุ้ง กำรแพร่ระบำดของโรคกุ้งสำมำรถติดต่อได้หลำยทำง เช่น จำกแม่กุ้ง สัตว์
น้ ำท่ีเป็นพำหะ อุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันในฟำร์ม อำหำรใช้วัตถุดิบจำกกุ้งท่ีเป็นโรคไวรัส  ผู้เล้ียงท่ีไม่ระมัดระวังเรื่อง
สุขอนำมัยฟำร์ม เป็นต้น เกษตรกรต้องพยำยำมตัดวงจรหรือป้องกันปัญหำเหล่ำนี้ไม่ให้เกิดขึ้น หรือป้องกันกำร
ปนเป้ือนเข้ำมำในบ่อในระหว่ำงกำรเล้ียงกุ้ง โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   - ควรแบ่งจัดกำรฟำร์มเป็นพื้นท่ีย่อยและแยกให้เป็นสัดส่วน มีกำรกั้นบริเวณ และสร้ำงส่ิงกีดขวำง 
เพื่อมิให้สัตว์ที่เป็นพำหะเข้ำมำถึงบ่อเล้ียงท้ังภำคพื้นดินและทำงอำกำศ  

- ควรสร้ำงส่ิงกีดขวำงตำมธรรมชำติ เช่น ป่ำรอบฟำร์ม คูรอบฟำร์ม เพื่อมิให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำมำ
ในบริเวณฟำร์ม หรือป้องกันลมท่ีอำจเป็นส่ือเหนี่ยวน ำโรค เป็นต้น 

- อุปกรณ์เครื่องมือควรผ่ำนกำรท ำควำมสะอำดก่อนน ำไปใช้ทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อน  
- กำรเตรียมบ่อเล้ียง มีกำรตำกให้สัมผัสกับแสงแดด หรือกำรใช้วัสดุปูนเพื่อฆ่ำเช้ือโรคพื้นบ่อ   
- ควรมีกำรกรองพำหะของเช้ือโรคในน้ ำเข้ำด้วยอวนตำถี่หลำยๆ ช้ัน ก่อนเข้ำบ่อพักน้ ำ  
- ลูกกุ้งท่ีจะน ำมำปล่อยควรจะผ่ำนกำรตรวจรับรองกำรปลอดโรคร้ำยแรง และมีสุขภำพแข็งแรง 

และมีอัตรำกำรปล่อยท่ีเหมำะสม 
- ในระหว่ำงกำรเล้ียง นอกจำกจะหมั่นตรวจสุขภำพกุ้งและคุณภำพน้ ำประจ ำวันแล้ว ต้องระวัง

รักษำสุขอนำมัยฟำร์มสม่ ำเสมอ  

  4.2.2 กำรลดและป้องกันกำรระบำดของโรค  กรณีท่ีกุ้งป่วยเป็นโรคร้ำยแรงและเพื่อกำรป้องกันไม่ให้โรค
มีกำรแพร่ระบำดของโรคกุ้งออกไปในวงกว้ำง  

- ในกรณีท่ีโรคไม่ร้ำยแรงมำกนัก สำมำรถใช้ระบบกำรจัดกำร (Bio-security) ของฟำร์มควบคู่กับ
กำรดูแลสุขอนำมัยพื้นฐำนของฟำร์ม เพื่อลดควำมควำมรุนแรงของโรคและควบคุมดูแลโรคใหห้ำยไปได้ 

- กรณีท่ีกุ้งป่วยเป็นโรคร้ำยแรงและเพื่อกำรป้องกันไม่ให้มีกำรแพร่ระบำดของโรคจำกบ่อหนึ่งไปสู่
อีกบอ่หนึ่ง ไปสู่ฟำร์มอื่น นอกจำกจะใช้ระบบข้ำงต้นแล้ว  

4.3   สุขอนำมัยในกำรใช้ยำและสำรเคมี 
  เนื่องจำกปัญหำยำต้ำนจุลชีพตกค้ำงในสินค้ำสัตว์น้ ำส่งออก ประเทศผู้น ำเข้ำสินค้ำประมงในแต่ละประเทศ 
จึงมีกฎหมำยควบคุมเกี่ยวกับกำรผลิต กำรใช้ ตลอดจนกำรติดตำมปัญหำกำรตกค้ำงของยำสัตว์ในอำหำรเพื่อให้กำร
คุ้มครองผู้บริโภคภำยในของแต่ละประเทศ 
  ในประเทศไทย มีประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพิ่มเติม เรื่องของยำท่ีห้ำมใช้ในสัตว์ท่ีใช้
เพื่อกำรบริโภค รำยช่ือเภสัชเคมีภัณฑ์ต้องห้ำมท่ีไม่อนุญำตให้ใช้ในกำรเพำะเล้ียงกุ้ง มีดังต่อไปนี้ ตำรำง เภสัช
เคมีภัณฑ์ต้องห้ำมท่ีไม่อนุญำตให้ใช้ในกำรเพำะเล้ียงกุ้ง 
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รำยช่ือ รำยช่ือ 

1)  อริสโตโลเซีย (Aristolochia spp.) 10) ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) 
2)  คลอแรมฟีนิคอล (Chloramphenical) 11) ไกลโคเปปไตด์ (Glycopeptides) 
3)  คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 12) ไดมีไตรดำโซล (Dimetridazole) 
4)  คลอโปรมำซีน (Chlorpromazine) 13) เมโทรนิดำโซล (Metronidazole) 
5)  คอลชิซิน (Colchicin) 14) โรนิดำโซล(Ronidazone) 
6)  เดปโซน (Dapsone) 15)  อิโพรนิดำโซล(Ipronidazone) 
7) ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans) 16)  ไนโตรอิมิดำโซล (Nitroimidazones) 
8) ไดเอธิลสติลเบสโทรล (Diethylstilbestrol) 17)  ซัลบิวทำมอล(Salbutamol) 
9)  ซัลโฟนำไมด์ (Sulfonamides) 18) เคลนบูเทอรอล(Clenbuterol) 

  กำรตกค้ำงของยำสัตว์ (drug residues) หมำยถึงกำรท่ีตรวจพบได้ว่ำมียำสะสมอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่ำงกำยสัตว์รวมทั้งผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ทุกชนิดท่ีใช้บริโภค ซึ่งเนื่องจำกสัตว์เล้ียงได้รับยำมำกเกินไป ไม่ว่ำยำนั้น
จะอยู่ในรูปท่ีไม่เปล่ียนแปลงหรืออยู่ในรูปท่ีเปล่ียนแปลง (เมตำบอไลท์) ไปแล้ว รวมถึงสำรอื่นๆใดก็ตำมท่ีมีปะปนอยู่
กับยำสัตว์นั้นๆ ด้วย ถ้ำยำหรือสำรเคมีท่ีตกค้ำงอยู่ในอำหำรท่ีน ำมำบริโภคนั้นมีปริมำณท่ีสูงจนถึงระดับหนึ่งก็อำจ
ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภคได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำมีกำรบริโภคอำหำรจำกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ท่ีมียำหรือ
สำรเคมีตกค้ำงอยู่เป็นประจ ำ   

5.   กำรเก็บเก่ียวผลผลิตและกำรขนส่ง 
 กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตและกำรขนส่งเป็นขั้นตอนสุดท้ำยในกำรผลิตกุ้งคุณภำพ นอกเหนือจำกกระบวนกำรผลิตท่ี
มีควำมปลอดภัยในระหว่ำงเล้ียงแล้ว กระบวนกำรท่ีปลอดภัยในระหว่ำงกำรจับและขนส่งกุ้งไปยังโรงงำนแปรรูปก็มี
ควำมส ำคัญเช่นกัน เพรำะหลังจำกนี้กุ้งท่ีเล้ียงจะผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่ำงๆ ก่อนกำรส่งไป
ขำยให้กับผู้บริโภค กระบวนกำรจับและขนส่งท่ีดีช่วยท ำให้กุ้งอยู่ในสภำพท่ีสด มีคุณภำพสูง สะอำด ปลอดภัย 
เหมำะกับกำรบริโภค กุ้งท่ีมีคุณสมบัติเหล่ำนี้เป็นท่ีต้องกำรของผู้บริโภค และท ำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจำก
กำรเล้ียงท่ีน่ำพึงพอใจ  

6.  กำรจัดกำรบ ำบัดน้ ำทิ้งและเลน 
 ส่ิงหลงเหลือจำกกำรเล้ียงกุ้งขำวแบบพัฒนำ ในแต่ระรอบกำรผลิต คือ ซำกสำรอินทรีย์ท่ีสะสมจำกกำรเล้ียง
และต้องใช้ระยะเวลำในกำรย่อยสลำย และสำรอินทรีย์ท่ีเกิดขึ้นใหม่จำกกำรหมุนเวียนของธำตุอำหำรท่ีถูกย่อย
สลำยแล้วในบ่อเล้ียงกุ้ง (สำรอินทรีย์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ แพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรีย) ท้ังท่ีสะสมอยู่ในน้ ำและดิน 
สำรอินทรีย์เหล่ำนี้ เมื่อมีกำรถ่ำยน้ ำโดยไม่มีกำรจัดกำรท่ีดี กจ็ะถูกระบำยลงไปสะสมในแหล่งน้ ำธรรมชำติ ก่อให้เกิด
ปัญหำผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะยำว  โดยเฉพำะปัญหำควำมอุดมสมบูรณ์มำกเกินไป จนแหล่งน้ ำขำดออกซิเจน
และเน่ำเสียและทรัพยำกรประมงเส่ือมโทรม 
 6.1  กำรบ ำบัดน้ ำทิ้งจำกกำรเลี้ยงกุ้ง 

วิธีกำรบ ำบัดน้ ำท้ิงจำกกำรเล้ียงกุ้ง โดยใช้หลักกำรท่ีเหมำะส ำหรับเกษตรกรคือ ตกตะกอนประมำณ 1 วัน 
เพื่อให้สำรอินทรีย์  ซำกแพลงก์ตอนพืช และตะกอนดิน ตกตะกอนอยู่ในบ่อตกตะกอน แล้วสูบน้ ำท้ิงท่ีผ่ำนกำร
ตกตะกอนแล้วไปยังบ่อเติมอำกำศ เพิ่มออกซิเจนเพื่อช่วยเร่งกระบวนกำรบ ำบัดบัดน้ ำ จนน้ ำมีคุณภำพดีขึ้น  (ดูค่ำ
คุณภำพน้ ำท้ิง ในตำรำง) ซึ่งจะใช้เวลำประมำณ 10- 20 วัน ขึ้นอยู่กับคุณภำพของน้ ำท้ิงก่อนกำรบ ำบัด  
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ตำรำง   ค่ำมำตรฐำนน้ ำท้ิงจำกบ่อเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำชำยฝ่ัง 
พำรำมิเตอร์ หน่วย เกณฑ์มำตรฐำนสูงสุด 

1. ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 6.5-9.0 
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มก./ล. 20 
3. สำรแขวนลอย (suspended solid) มก./ล. 70 
4. แอมโมเนีย (NH3-N) มก.ไนโตรเจน /ล. 1.1 
5. ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) มก.ฟอสฟอรัส /ล. 0.4 
6. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) มก./ล. 0.01 
7. ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen)  มก.ไนโตรเจน /ล. 4.0 

เมื่อคุณภำพน้ ำท้ิงเป็นไปตำมมำตรฐำนแล้ว เกษตรกรจึงถ่ำยน้ ำท้ิงท่ีบ ำบัดแล้วออกไปยังแหล่งน้ ำภำยนอก 
หรือหมุนเวียนกลับมำใช้ในกำรเล้ียงกุ้งใหม่ ในกรณีท่ีเกษตรกรมีพื้นท่ีจ ำกัดอำจจะใช้บ่อตกตะกอนและบ่อบ ำบัดน้ ำ
ในบ่อเดียวกัน หรืออำจจะจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำรวมท่ีใช้ร่วมกันก็ได้ 

6.2  กำรจัดกำรดินเลนจำกกำรเลี้ยงกุ้ง 
  เมื่อท้ิงน้ ำไปแล้ว พื้นบ่อหลังกำรจับกุ้งส่วนใหญ่จะมีดินเลนท่ีเน่ำเสียและขำดออกซิเจน เนื่องจำกของเสีย
และเศษอำหำรที่ตกค้ำงสะสมในบ่อเล้ียง  สำรอินทรีย์ในของเสียเหล่ำนี้จะมีปริมำณคำร์บอนและไนโตรเจนอินทรีย์
สูงวิธีจัดกำรดินเลน เกษตรกรต้องเลือกระหว่ำงกำรบ ำบัดในบ่อโดยไม่น ำเอำเลนออกจำกบ่อเล้ียงซึ่งสำมำรถท ำได้
โดยข้ึนกับระยะเวลำ สภำพภูมิอำกำศท่ีเหมำะสม ผลกำรเล้ียงในรอบท่ีผ่ำนมำ ควำมเส่ียงในกำรท่ีจะติดเช้ือในกรณี
ท่ีไม่น ำเลนออก และวิธีกำรท่ีใช้ในกำรเตรียมพื้นบ่อ เพื่อให้พื้นบ่อมีควำมเหมำะสมในกำรเล้ียงกุ้งรอบต่อไป  

ในกรณีท่ีสำรอินทรีย์มีในปริมำณมำก จนไม่สำมำรถบ ำบัดในบ่อเล้ียงได้ ก็จ ำเป็นต้อง ขุด ตัก หรื อฉีดเอำ
เลนท่ีอุดมไปด้วยสำรอินทรีย์ออกนอกบ่อก่อนกำรเตรียมพื้นบ่อ กำรน ำเลนออกเกษตรกรควรเอำใจใส่ในกำรจัดกำร
ท่ีจะไม่ให้ดินเลนส่งผลกระทบส่ิงแวดล้อมไปยังบริเวณข้ำงเคียง ถ้ำกำรเก็บรักษำดินเลนได้ไม่ดี ดินเลนเหล่ำนี้ไหลลง
ไปแหล่งน้ ำ จะท ำให้แหล่งน้ ำเส่ือมโทรมเร็วขึ้น เกษตรกรจึงต้องมีกำรเก็บรักษำดินเลนให้อยู่ในบริเวณท่ีส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด และปล่อยให้เลนเหล่ำนี้ถูกบ ำบัดไปจนกว่ำมีคุณภำพทำงเคมีและชีวะท่ีดีขึ้น แล้วจึง
น ำเอำเลนท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ หรือหมุนเวียนน ำกลับมำใช้ในบ่อเล้ียงกุ้งได้อีก 
 


