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คำนำ
คู่มือคำแนะนำกำรเลี้ยงที่ดีสำหรับกำรเลี้ยงกุ้งขำว (Litopeneous vannamei) แบบพัฒนำฉบับนี้เขียน
ปรับปรุงขึ้นให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของกำรเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันที่เกิดปัญหำกำรตำยของกุ้งจำกกลุ่มอำกำรตำย
ด่ ว นที่ ม ำจำกตั บ และตั บ อ่ อ นกุ้ ง มี ก ำรอั ก เสบอย่ ำ งเฉี ย บพลั น ( Early Mortality Syndrome/Acute
Hepatopancreatic Necrosis Syndrome ; EMS/AHPNS เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดและ
ทบทวนกระบวนกำรผลิต และกำรปฏิบัติงำนในทุกขั้นตอนของกำรเลี้ยงกุ้งขำวแบบพัฒนำให้มีควำมเสี่ยง และควำม
สูญเสียจำกกลุ่มอำกำรตำยด่วนน้อยที่สุด โดยมีหลักกำรดังต่อไปนี้
1. กำรจัดกำรฟำร์มทั่วไป
กำรปฏิบัติในขั้นตอนนี้ เป็น กำรวำงแผนเพื่อเตรียมควำมพร้อมของกำรเลี้ยง ถ้ำเกษตรกรสำมำรถปฏิบัติได้ดี
เหมำะสมกับสถำนที่และฤดูกำลที่เลี้ยง จะทำให้เกิดปัญหำกำรจัดกำรเลี้ยงรำยวันน้อยที่สุด โดยมีคำแนะนำดังนี้
1.1 กำรแบ่งพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้ง
1.1.1 บ่อเลี้ยง ขนำดของบ่อที่เหมำะสม ควรมีขนำด 2-6 ไร่ ขึ้นกับควำมพร้อมและเครื่องมือฟำร์มของ
เกษตรกร พื้นที่บ่อเลี้ยงทั้งหมดควรมีประมำณไม่เกิน 70% ของพื้นที่ฟำร์มทั้งหมด
1.1.2 บ่อพักน้ำ มีควำมจำเป็นเพื่อใช้เตรียมน้ำสะอำดไว้ในกรณีต้องกำรใช้หรือฉุกเฉินหรือแก้ไขปัญหำใน
ระหว่ำงกำรเลี้ยงกุ้ง ขนำดของบ่อพักน้ำรวมที่เหมำะสม ควรมีไม่น้อยกว่ำ 15-20 % ของพื้นที่ฟำร์มทั้งหมด
1.1.3 บ่อบำบัดน้ำทิ้งและบ่อเก็บเลน ขนำดบ่อบำบัดที่เหมำะสมควรมีปริมำตรไม่น้อยกว่ำปริมำตรน้ำทิ้ง
ที่เกิดขึ้นจำกกำรจับกุ้ง 1 บ่อ เพื่อสำมำรถรองรับน้ำทิ้งได้ทั้งหมด และพื้นที่ของที่เก็บเลนควรจะมีขนำดเพียงพอ
และสำมำรถเก็บเลนเอำไว้โดยไม่ไหลเทลงสู่แหล่งน้ำได้ง่ำย
1.2 กำรเตรียมบ่อเลี้ยง
กำรเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งมีควำมจำเป็นต่อผลสำเร็จของกำรเลี้ยงกุ้งทุกรุ่น เกษตรกรต้องเน้นกำรเตรียมพื้นบ่อ
และน้ำให้เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงกุ้งขำวดังนี้
1.2.1 กำรเตรียมพื้นบ่อ กำรเตรียมพื้นบ่อให้เหมำะสมกับกำรเลี้ยงกุ้ง มีหลักกำรที่ ต้องให้มีควำมสะอำด
ไม่มีกำรหมักหมมของสำรอินทรีย์ และมีกระบวนกำรทำงเคมีของดินที่ไม่ทำให้เกิดสำรที่เป็นพิษ
- บ่อที่ผ่ำนกำรเลี้ยงกุ้งมำแล้วมีสำรอินทรีย์และสำรประกอบเป็นพิษสะสมอยู่ ไม่เหมำะสมต่อกำร
นำไปเลี้ยงกุ้งทันที่โดยไม่มีกำรบำบัด กำรเตรียมพื้นบ่อต้องเน้น
1) กำรเปลี่ยนสภำพของดินเลนที่ขำดออกซิเจนให้อยู่ในสภำพมีออกซิเจน ใช้เวลำประมำณ 2-3
สัปดำห์ และ
2) บำบัดให้สำรอินทรีย์และสิ่งขับถ่ำยให้สลำยตัว เปลี่ยนเป็นปุ๋ยที่เป็นประโยชน์ ด้วยวิธีควบคุ ม
ควำมชื้นและควำมเป็นกรด-ด่ำงของพื้นบ่อให้เหมำะสม และบำบัดประมำณ 4 – 6 สัปดำห์
- บ่อที่ดินเปรี้ยวหรือบ่อที่มีศักยภำพดินกรด เกษตรกรต้องใช้ปูนขำวหรือปูนไฮดรอกไซด์ ปรับควำม
เป็นกรด-ด่ำงของดินให้ขึ้นมำอยู่ประมำณไม่ต่ำกว่ำ 5.5 - 6.5 แล้วจึงบำบัดพื้นบ่อและเตรียมน้ำต่อไป
กำรนำเลนออกนอกบ่อ หรือใช้น้ำฉีดล้ำงพื้นบ่อ สำมำรถทำได้ในกรณีที่พื้นบ่อมีสำรอินทรีย์มำก แต่เกษตรกร
ต้องมีสถำนที่เก็บ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อควรระวังก็คือหน้ำดินพื้นบ่อที่เปิดขึ้นมำใหม่ยังคงเป็นดินที่
ขำดออกซิเจนอยู่ หลังจำกนำเลนออกแล้ว ต้องปล่อยให้ดินมีกำรตำกแดด และทิ้งให้ได้รับออกซิเจนและมีกำรย่อย
สลำยอย่ำงเพียงพอ (ไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์) ก่อนที่จะเริ่มเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้ง
1.2.2 กำรกำจัดพำหะและศัตรูของลูกกุ้ง กำรกำจัดพำหะและศัตรูของกุ้งในช่วงระหว่ำงกำรเตรียมบ่อ
จำเป็นอย่ำงยิ่งสำหรับกำรเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนำ ทำให้ควำมเสี่ยงที่จะล้มเหลวในกำรเลี้ยงกุ้งลดน้อยลง
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- พำหะจำพวกกุ้ง ปู ต้ องทำให้พื้ นบ่ อแห้ ง ไม่มี น้ ำขั ง และใช้ อวนหรื อผ้ ำพลำสติก ขึง กั้ น รอบบ่ อ
ป้องกันไม่ให้สัตว์พำหะเข้ำมำอำศัยในบ่อ
- หอยเจดีย์ กำจัดโดยใช้กำกชำประมำณ 40 กก./ไร่ แช่ทิ้งไว้ 5-7 วัน
- สำหร่ำยที่พื้นบ่อ ใช้วิธีครำดออก เมื่อกุ้งโตพอสมควรแล้วหรือ เพิ่มควำมลึกของน้ำในบ่อทำให้
แสงแดดส่องลงไปไม่ถึงพื้นบ่อ
- ตัวอ่อนสัตว์น้ำ กำจัดโดยกรองด้วยอวนตำถี่หลำยๆ ชั้น
- นก สำมำรถป้องกันได้โดยกำรขึงเชือกกั้น เพื่อมิให้นกบินลงมำกินกุ้งป่วย กำรที่นกสำมำรถบินลง
มำได้ เป็นสำเหตุหนึ่งของกำรแพร่กระจำยของโรคกุ้งจนทำให้ควบคุมได้ยำก
1.2.3 กำรเตรียมน้ำ หลังจำกเตรียมดินเลนพื้นบ่อแล้ว จะต้องเตรียมน้ำให้เร็วที่สุดอีกด้วย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้พื้นพื้นบ่อเน่ำเสียไปจนไม่เหมำะสมต่อกำรปรับตัวของลูกกุ้ง
- กรองเอำพำหะและศัตรูกุ้ง เช่น ปลำ กุ้ง ตัวอ่อนและไข่ของสัตว์น้ำอื่นๆ ออกไป ก่อนนำน้ำทะเล
เข้ำมำในบ่อเลี้ยงหรือบ่อพัก
- กระตุ้นให้เกิดสีน้ำ (แพลงก์ตอนพืช) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของห่วงโซ่อำหำรธรรมชำติ โดยบ่อที่ใช้
เลี้ยงกุ้งมำเป็นเวลำนำน หรือบ่อที่ไม่ได้เอำเลนออกทั้งหมด จะมีปุ๋ยเหลือตกค้ำงอยู่ เมื่อเติมน้ำทะเลลงไป สีน้ำจะ
เพิ่มได้เอง ในกรณีที่สีน้ำไม่ขึ้นเนื่องจำกขำดแร่ธำตุ อำจจะใช้ปุ๋ยเคมี จุลินทรีย์ หรือวัสดุปูน ช่วยกระตุ้นให้เกิดกำร
หมุนเวียนแร่ธำตุ ซึ่งทำให้สีน้ำเกิดได้เร็วขึ้น
- ในกรณีต้องกำรกระตุ้นให้เกิดสัตว์หน้ำดินเพื่อเป็นอำหำรธรรมชำติ ที่พื้นบ่อ ใช้รำ 30 กก. ใส่ถุง
แล้วนำมำแช่น้ำไว้ 2-3 วัน แล้วเอำรำที่แช่ไว้สำดให้ทั่วบ่อ หนอนแดงซึ่งเป็นอำหำรที่ดีของลูกกุ้งจะสำมำรถเกิดขึ้น
ได้ แต่เกษตรกรต้องจัดกำรให้น้ำและหน้ำดินมีออกซิเจนในปริมำณที่เพียงพออยู่ตลอดเวลำ
1.3 ลูกกุ้งคุณภำพ และกำรปล่อยลงเลี้ยง
1.3.1 ลูกกุ้งคุณภำพ คุณภำพลูกกุ้งเป็นตัวแปรสำคัญของควำมสำเร็จในกำรเลี้ยงกุ้ง ปัจจุบัน คุณภำพของ
ลูกกุ้งขำว เช่น กำรปลอดเชื้อ SPF (Specific Pathogen Free) กำรต้ำนทำนเชื้อ SPR (Specific Pathogen
Resistance) หรือสำยพันธุ์ที่มีกำรเจริญเติบโตดี เป็นคุณภำพของลูกกุ้ง ที่เกษตรกรต้องกำร แต่เกษตรกรควรจะ
ตรวจสอบเอกสำรยืนยันที่เชื่อถือได้ ก่อนตัดสินใจซื้อ
- ถึงแม้ว่ำลูกกุ้งจะมีเอกสำรยืนยันในด้ำนคุณภำพที่ได้รับกำรดูแลและพัฒนำมำอย่ำงดีแล้วก็ตำม
เกษตรกรต้องคัดเลือกลูกกุ้งที่มีลักษณะภำยนอกที่แสดงควำมสมบูรณ์และแข็งแรงตำมระยะกำรพัฒนำของลูกกุ้ง
ด้วย เพื่อที่จะให้ลูกกุ้งสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมในบ่อดินได้ดี ทำให้มีอัตรำรอดตำยสูง และเกษตรกร
ไม่ต้องปล่อยลูกกุ้งในควำมหนำแน่นสูงกว่ำปกติ (ปล่อยเผื่อตำย)
- เกษตรกรต้องคัดเลือกลูกกุ้งที่มีคุณภำพตำมที่กรมประมงกำหนด เพื่อให้ได้ลูกกุ้งที่แข็งแรง
สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมในบ่อดินได้ดี ดังนี้
 ลูกกุ้งมีกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ PL 10 โดยเกษตรกรสำมำรถสังเกตกำรพัฒนำของหนำม(spine)
บนกรีกุ้งว่ำจะต้องมีหนำมที่สมบูรณ์อย่ำงน้อย 3 หนำม
 ลำตัวลูกกุ้งและเหงือกต้องมีควำมสะอำด ไม่มีกำรเกำะของโปรโตซัวภำยนอก ส่วนของรยำงค์
ต้องมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนและไม่ถูกกัดกร่อนจำกควำมหมักหมมของสำรอินทรีย์และควำม
สกปรกในบ่อเลี้ยงกุ้ง
 ตับมีควำมสมบูรณ์ ทั้งขนำด สี และลักษณะของตับทำงกำยภำพ เช่นกำรหยุ่นตัว ควำมแข็ง
ของเนื้อเยื่อ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรย่อยอำหำรของตับกุ้งที่สำมำรถสังเกตได้จำกปริมำณ
เม็ดไขมันในตับกุ้ง
 มีอัตรำส่วนของกล้ำมเนื้อต่อลำไส้บริเวณปล้องที่ 6 ของลำตัวลูกกุ้งมีค่ำมำกกว่ำ 4:1
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 ผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำสู่สภำพแวดล้อมโดยกำรแช่ในน้ำจืด (0 ppt.)
นำน 30 นำที
 ผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อควำมเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่ำงฉับพลันโดยกำรแช่
ในสำรละลำยฟอร์มำลินควำมเข้มข้น 100 ppm แช่นำน 30 นำที
- เกษตรกรควรเลือกลูกกุ้งที่ไม่ผ่ำนกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพที่ห้ำมใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพรำะลูก
กุ้งที่เลี้ยงโดยใช้ยำต้ำนจุลชีพมักอ่อนแอและมีปัญหำเมื่อนำไปเลี้ยงในบ่อ
- ก่อนนำเอำกุ้งไปเลี้ยงในบ่อ เกษตรกรต้องมั่นใจว่ำได้รับเอกสำรกำกับกำรจำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
จำกโรงเพำะฟัก และเกษตรกรต้องเก็บไว้เพื่อนำมำใช้เวลำต้องกำรขำยกุ้งให้กับแพหรือโรงงำนแปรรูป
1.3.2 กำรกำหนดควำมหนำแน่นของลูกกุ้งที่ปล่อยลงเลี้ยง ควำมหนำแน่นของลูกกุ้งที่ปล่อยลงเลี้ยงเป็น
ปัจจัยที่มีควำมสำคัญและส่งผลกระทบไปถึงกำรจัดกำรและกำรแก้ไขปัญหำในระหว่ำงเลี้ยง โดยทั่วไปสภำพบ่อเลี้ยง
กุ้ง เครื่องมือที่ใช้ในฟำร์มเกษตรกรและคนงำนของแต่ ละฟำร์ม มีควำมพร้อมและควำมสำมำรถไม่เท่ำกัน กำร
กำหนดควำมหนำแน่นของลูกกุ้งมำกเกินศักยภำพของเกษตรกรและฟำร์มในกำรจัดกำร กุ้งมักจะเครียดและป่วย
เป็นโรคได้ง่ำย มีปัญหำบ่อยครั้งและโตช้ำ
- ลูกกุ้งขำวที่เหมำะสมในกำรปล่อยคือขนำดมำกกว่ำ PL10 เนื่องจำกเป็นระยะที่ลูกกุ้งมีกำรพัฒนำ
เพียงพอที่จะทนและปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงได้ดี โดยเฉพำะกำรปรับตัวเข้ำกับควำมเค็ม ในบ่อ
เลี้ยงกุ้งซึ่งเกษตรกรมักจะนิยมนำไปเลี้ยงในเขตน้ำกร่อย
- ลูกกุ้งขำวระยะ PL10 ควำมหนำแน่นของกำรปล่อยกุ้งลงเลี้ยงอยู่ที่ 100,000 ตัว/ไร่ ซึ่งเป็นควำม
หนำแน่นที่เหมำะสม ในกำรเลี้ยงให้ครบ 4 เดือนและได้ขนำดกุ้งประมำณ 50-60 ตัว/กก. ส่วนเกษตรกรที่ต้องกำร
เลี้ยงกุ้ง ขำวให้มีขนำดประมำณ 40-50 ตัว/กก.นั้น ต้องลดควำมหนำแน่นของกำรปล่อยกุ้ง ให้เหลือประมำณ
80,000 ตัว/ไร่ และเกษตรกรต้องเพิ่มอัตรำกำรถ่ำยน้ำและกำรใช้เครื่องเพิ่มออกซิเจนให้มำกขึ้น
- ควรมีกำรปรับควำมเค็มของน้ำจำกโรงเพำะฟักให้ใกล้เคียงกับควำมเค็มของน้ำที่ใช้เลี้ยง และก่อน
จะปล่อยลูกกุ้งลงสู่บ่อเลี้ยงควรมีกำรปรับอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกันโดยกำรนำถุงลูกกุ้งมำลอยไว้ในบ่อประมำณ 10-20
นำที แล้วจึงปล่อยลูกกุ้งลงสู่บ่อ
1.4 กำรติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจน
ออกซิเจนมีควำมจำเป็นสำหรับกำรหำยใจของกุ้งเพื่อเผำพลำญอำหำรให้พลังงำนและสร้ำงกำรเจริญเติบโต
ระดับออกซิเจนละลำยน้ำที่เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงกุ้งขำวต้องไม่น้อยกว่ำ 5 มก./ล. กำรขำดออกซิเจนกระทบต่อผล
กำรเลีย้ งและอัตรำแลกเนื้อ เพรำะทำให้กุ้งกินอำหำรน้อยและโตช้ำ
กำรเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งขำวขนำด 4 ไร่ ควรติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจนทั้งหมด 4 ชุด ด้ำนละชุด แต่
ละชุดมีใบพัดน้ำชุดละ 12-16 ใบ ตั้งควำมเร็วรอบ 85-90 รอบต่อนำที (ใบพัดน้ำ 4 ใบ/ 2 แรงม้ำ) ซึ่งเพียงพอ
สำหรับรวมเลนให้อยู่กลำงบ่อ เคล้ำผสมน้ำได้ทั่วถึงทั้งแนวตั้งและแนวดิ่ง
ระยะเวลำในกำรใช้เครื่องเพิ่มออกซิเจนควรต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง แต่ค่อยๆ เพิ่มจำนวนเครื่องเพิ่ม
ออกซิเจนที่ใช้ให้มำกขึ้น ในช่วง 2 เดือนแรก เปิดเครื่องเพิ่มออกซิเจน กลำงวัน 2 ตัว กลำงคืน 4 ตัว พอเข้ำเดือนที่
3 ก็จะเปิด 4 ตัวทั้งกลำงวันและกลำงคืน บ่อที่ปล่อยกุ้งหนำแน่นควรใช้จำนวนใบพัดและแรงม้ำของเครื่องยนต์หรือ
มอเตอร์ มำกขึ้น
2. กำรให้อำหำรและกำรจัดกำรควบคุมสภำวะแวดล้อมในระหว่ำงเลี้ยง
อำหำรเป็นปัจจัยสำคัญในกำรจัดกำรเลี้ยงกุ้งให้ประสบผลสำเร็จ กำรให้อำหำรกุ้งเป็นกำรปฏิบัติที่ต้องทำอย่ำง
ต่อเนื่องทุก วันจนกระทั่งขำยผลผลิต เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตกุ้งมำจำกอำหำรประมำณ 60-70% และกำรจัดกำร
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ให้อำหำรผิดพลำดที่ทำให้อัตรำแลกเนื้อและต้นทุนอำหำรสูงขึ้น ดัง กำรจัดกำรให้อำหำรกุ้ง ที่ดีจึงมีควำมจำเป็น
เพื่อให้กำรผลิตกุ้งได้ประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยมีคำแนะนำดังนี้
2.1

กำรให้อำหำร
2.1.1 กำรให้อำหำร หลักในกำรให้อำหำร ต้องทำให้กุ้งได้กินอำหำรในปริมำณที่พอดี ในเวลำที่เหมำะสม
ทุกมื้อตลอดระยะเวลำเลี้ยง อัตรำกำรให้อำหำรขึ้นอยู่กับปริมำณกำรกิน อัตรำกำรเจริญเติบโต และอัตรำกำรตำย
ของกุ้ง กำรให้อำหำรปริมำณน้อยเกินไป ทำให้กุ้งโตช้ำ และทำให้เกิดกำรกินกันเองในโดยเฉพำะกำรเลี้ยงกุ้งควำม
หนำแน่นสูง กำรให้อำหำรมำกเกินไป ทำให้คุณภำพน้ำและดินในระหว่ำงเลี้ยงเสื่อมโทรมลง สำรอินทรีย์จำกอำหำรจะ
กระตุ้นให้เกิดจุลินทรีย์ย่อยและปล่อยแอมโมเนียออกมำ ทำให้กุ้งเครียดอ่อนแอ โตช้ำ และโอกำสติดเชื้อโรคกุ้งสูงขึ้น
- กำรกำหนดปริมำณอำหำรที่ให้แต่ละวัน มีทั้งกำรกำหนดตำมตำรำงกำรให้อำหำร (เหมำะสำหรับ
ระบบกำรเลี้ยงที่สำมำรถควบคุมสภำพแวดล้อมกำรเลี้ยงได้ อย่ำงเหมำะสมและกุ้ง มีควำมแข็งแรง) หรือ กำหนด
ปริมำณอำหำรตำมปริมำณควำมต้องกำรในแต่ละมื้อ (เหมำะสำหรับกำรเลี้ยงในประเทศเขตร้อนหรือระบบกำรเลี้ยง
ที่ควบคุมสภำพแวดล้อมของกำรเลี้ยงได้ยำก เช่น ระบบกำรเลี้ยงที่ใช้อยู่ในประเทศไทย เป็นต้น)
- กำรให้อำหำรตำมปริมำณควำมต้องกำรของกุ้งในแต่ละมื้อ คือ ถ้ำกุ้งต้องกำรกินอำหำรมำก เรำก็
เพิ่มปริมำณอำหำรที่ให้ในมื้อต่อไป ถ้ำกุ้งกินอำหำรลดลง เกษตรกรต้องลดปริมำณอำหำรที่ให้ทันที่เพื่อป้องกันไม่ให้
มีอำหำรเหลือในบ่อ และทำให้ผลกำรเลี้ยงมีอัตรำแลกเนื้อ (FCR) ที่ดี
- ในทำงปฏิบัติเมื่อปล่อยกุ้งแล้วเกษตรกรควรให้อำหำรในอัตรำ 1-2 กก./กุ้ง 1 แสนตัว/วัน ขึ้นกับ
ควำมหนำแน่นและปริมำณอำหำรธรรมชำติในบ่อ ปรับปริมำณอำหำรเพิ่มขึ้นในอัตรำคงที่ 0.5-1 กก./กุ้ง 1 แสน
ตัว/วัน จนกุ้งมีอำยุ 15-20 วัน เริ่มตรวจสอบกำรกินอำหำรโดยใช้ยอ เมื่อสำมำรถตรวจสอบกำรกินอำหำรด้วยยอได้
แล้ว จึงใช้วิธีกำรปรับอำหำรตำมควำมต้องกำรกินอำหำรของกุ้งในแต่ละมื้อ
- ในช่วงเริ่มเลี้ยง ให้อำหำรวันละสองมื้อ เช้ำและเย็น เมื่อกุ้งมีอำยุ 20 วันไปแล้ว จะเพิ่มอำหำรเป็น
3 มื้อ และเมื่อกุ้งมีอำยุ 40 วัน จะปรับกำรเลี้ยงเป็น 4-5 มื้อ แล้วแต่ควำมเหมำะสมของแต่ละฟำร์ม จนกระทั่งจับกุ้ง
- เลือกขนำดของเม็ดอำหำรที่เหมำะสมกับขนำดของกุ้งตำมที่ผู้ผลิตอำหำรได้กำหนดไว้ ในช่วงที่มี
กำรเปลี่ยนเบอร์อำหำร ควรผสมอำหำร สองเบอร์ ให้พร้อมกัน เพื่อเป็นกำรค่อยๆ ปรับลดอำหำรเบอร์ที่ใช้อยู่และ
ปรับเพิ่มอำหำรเบอร์ใหม่ ซึ่งสัดส่วนของกำรปรับนั้น ขึ้นอยู่กับควำมแตกต่ำงของขนำดของกุ้ง ซึ่ง ถ้ำมีมำก กำร
ปรับเปลี่ยนอำหำรจะยุ่งยำกและใช้เวลำมำกขึ้น
- อำหำรกุ้งขำวเป็นอำหำรโปรตีนต่ำ กำรผสมอำหำรกุ้ง กุลำดำปนกับอำหำรกุ้ง ขำว กุ้ง จะได้รับ
โปรตีนมำกขึ้น ทำให้กุ้งเนื้อแน่นและได้น้ำหนักกุ้งมำกขึ้น เป็นกำรเร่งอัตรำกำรเจริญเติบโต ซึ่งเกษตรกรหลำยรำย
นิยมใช้วิธีนี้ในช่วงประมำณ 2-3 สัปดำห์ก่อนจับ
2.1.2 กำรตรวจสอบกำรกินอำหำรโดยใช้ยอ ใช้ในกำรประเมินควำมเพียงพอของอำหำรที่ให้กุ้งกินในแต่
ละมื้อ โดยอำศัยหลักกำรว่ำ เมื่อให้อำหำรกับกุ้งในปริมำณที่ไม่เพียงพอ กุ้งที่ไม่ได้รับอำหำรจะขึ้นมำกินอำหำรในยอ
อำหำรในยอจะหมด แสดงว่ำสำมำรถเพิ่มปริมำณกำรให้อำหำรได้ ส่วนเมื่อให้อำหำรมำกเกินไ ปกุ้ง ไม่ขึ้นมำกิน
อำหำรในยอ ทำให้อำหำรในยอเหลือ อำหำรในยอเหลือมำก ยิ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรให้อำหำรในมื้อนั้นมำกเกินควำม
ต้องกำรกินอำหำรของกุ้ง
- เทคนิคที่ในกำรวำงยอเพื่อตรวจสอบปริมำณกำรกินอำหำร นิยมวำงบ่อละ 4 ยอ ระยะแรกจะใส่
อำหำรที่ 1 กรัม/ยอ เช็ค 3 ชม./ครั้ง จนถึงวันที่ 30 ก็เพิ่มขึ้นเป็น 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 เมื่อกุ้ง โตได้ขนำด
50 ตัว/กก. ให้ปรับเพิ่มเป็น 5 กรัม/ยอ เช็คทุก 2 ชั่วโมง และใช้อัตรำกำรใส่อำหำรในยอปริมำณนี้จนถึงจับกุ้ง
2.2 กำรจัดกำรควบคุมสภำวะแวดล้อมในระหว่ำงเลี้ยง
กำรเลี้ยงกุ้งให้เจริญเติบโตดี กำรจัดกำรคุณภำพน้ำและตะกอนเลนพื้นบ่อที่ดีในระหว่ำงเลี้ยง เกษตรกร
สำมำรถนำค่ำคุณภำพน้ำที่เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงกุ้งขำวมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรจัดกำรดังนี้
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ตำรำง คุณภำพน้ำที่เหมำะสมสำหรับกำรเลี้ยงกุ้งขำว
คุณภำพน้ำ
ค่ำที่เหมำะสม
อุณหภูมนิ ้ำ (องศำเซลเซียส)
28-32
ออกซิเจนละลำยน้ำ (มก./ล.)
>5
ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง
7.5-8.0
คำร์บอนไดออกไซด์ (มก./ล.)
< 20
ควำมเค็ม (ส่วนในพันส่วน)
2-35
ควำมกระด้ำงของน้ำ (มก./ล. ของ CaCO3)
> 150
ค่ำควำมเป็นด่ำง (มก./ล. ของ CaCO3)
> 100
ควำมโปร่งแสงของน้ำ (เซนติเมตร)
20 – 40
แอมโมเนียอิสระ (มก./ล.)
< 0.1
ไนไตรท์ (มก./ล.)
< 200
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (มก./ล.)
< 0.002
คำแนะนำสำหรับกำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมในระหว่ำงเลี้ยงกุ้งขำว มีดังต่อไปนี้
2.2.1 กำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมลึกของน้ำในบ่อ ควำมลึกของน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญ ควำมลึกที่เหมำะสม
สำหรับกำรเลี้ยงกุ้งขำวอยู่ที่ระดับ 1.2 -1.8 เมตร ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรให้ออกซิเจน และควำมพร้อมในกำร
สูบหรือถ่ำยน้ำ บ่อที่มีควำมลึกมำกสำมำรถรักษำอุณหภูมิของน้ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในรอบวันน้อย และสำมำรถ
เลี้ยงกุ้งในปริมำณมำก แต่ก็มีข้อเสียสำหรับฟำร์มที่ไม่มีเครื่องเพิ่มออกซิเจนที่เหมำะสม ทำให้หน้ำดินขำดออกซิเจน
ได้ง่ำย บ่อที่ตื้น ปริมำณน้ำไม่เพียงพอในกำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำ ทำให้สภำพแวดล้อมของบ่อไม่
คงที่ เกิดควำมยุ่งยำกต่อกำรจัดกำรเลี้ยง แต่กำรเพิ่มออกซิเจนเข้ำไปถึงหน้ำดินสำมำรถทำได้ง่ำยกว่ำ
3.2.2 กำรจัดกำรออกซิเจน ปริมำณออกซิเจนที่เหมำะสมมีควำมสำคัญต่อกำรเลี้ยงกุ้ง เพรำะเกี่ยวข้องกับ
กำรเจริ ญ เติ บโต และกำรรั กษำระบบนิเ วศของบ่ อ เลี้ ยงให้ เหมำะสม คื อมี ส ภำพออกซิเ จนเพีย งพอ (aerobic
ecosystem) ซึ่งทำให้กุ้งมีควำมแข็งแรง กินอำหำรดี ของเสียและสำรอินทรีย์มีกำรย่อยสลำยอย่ำงต่อเนื่อง สำรเคมี
ที่เป็นพิษกับกุ้งจะเหลืออยู่น้อยที่สุด
- ผู้เลี้ยงกุ้งจะต้องพยำยำมรักษำออกซิเจนของน้ำในรอบวันให้มีควำมเข้มข้นที่เหมำะสม ต่อกำร
เจริญเติบโตที่ดี (ออกซิเจนในตอนเช้ำตรู่สูงกว่ำระดับ 5 มก./ล.) และต้องให้ออกซิเจนถึง พื้นบ่ออย่ำงเพียงพอ จะ
ทำให้ผิวหน้ำดินเป็นดินที่ไม่ขำดออกซิเจน ก๊ำซและสำรเคมีที่เป็นพิษ เช่นไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย ก็สำมำรถถูก
ดินพื้นบ่อดูดซับไว้ ทำให้ระบบนิเวศของบ่อเหมำะสมสำหรับกำรเลี้ยงกุ้ง
- กำรป้องกันกำรขำดออกซิเจนในน้ำและดินพื้น เกษตรกรต้องจัดกำรให้มีเครื่องเพิ่มออกซิเจนที่
เหมำะสมตำมที่ได้แนะนำมำแล้วข้ำงต้น นอกจำกนี้ เกษตรกรต้องใช้งำนเครื่องเพิ่มออกซิเจนเหล่ำ นี้ให้เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรออกซิเจนของบ่อที่เปลี่ยนตำมฤดูกำลและควำมต้องกำรออกซิเจนในบ่อ เกษตรกรควรวัดควำม
เข้มข้นของออกซิเจนในน้ำ (ไม่ว่ำจะด้วยกำรใช้เครื่องวัดออกซิเจนหรือกำรใช้วิธีวิเครำะห์ทำงเคมี) อย่ำงน้อยวันละ
2 ครั้ง ตอนเย็น และตอนเช้ำตรู่ ถ้ำหำกเกษตรกรมีข้อจำกัดในกำรวัดออกซิเจน วิธีกำรสังเกตที่ผิวหน้ำดิน พื้นบ่อก็
เป็นวิธีกำรที่น่ำ จะนำไปใช้ กล่ ำวคือ ถ้ำสังเกตพบผิวหน้ำดิน พื้ นบ่อมีสีน้ำตำลหรือสีดินเดิม แสดงว่ำออกซิเจน
เพียงพอ ส่วนดินที่ขำดออกซิเจนจะมีสีดำ และจะมีกลิ่นเหม็นของก๊ำซไข่เน่ำหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์
- ควำมต้องกำรออกซิเจนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงฉับพลันเนื่องจำกสีน้ำที่เข้มจัด หรือน้ำมีแพลงก์
ตอนสัตว์เพิ่มปริมำณมำกเกิน เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวเอำแพลงก์ตอนสัตว์ออกจำกน้ำให้ได้อย่ำงรวดเร็ว หรือต้องใช้
เครื่องเพิ่มออกซิเจนสำรอง เพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มำกขึ้น ในกรณีที่ไม่สำมำรถทำได้ ดังกล่ำวข้ำงต้น เกษตรกรอำจ
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ใช้ผงสำรเคมี (สำรประกอบออกไซด์ที่แตกตัวให้ออกซิเจน) เพื่อช่วยยกระดับออกซิเจนขึ้นมำให้ทันก่อนที่กำรขำด
ออกซิเจนจะส่งผลเสียต่อกุ้งในบ่อ
- สำหรั บบ่อที่เลี้ ยงกุ้ ง อย่ำงหนำแน่ น ในน้ำมี ปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ สูง ทำให้ กุ้ง แลกเปลี่ยน
ออกซิเจนกั บน้ำน้ อยลง กิ นอำหำรน้อยลง และโตช้ ำ กำรใช้ เครื่ องเพิ่มออกซิ เจนจะช่ วยท ำให้ มี กำรระบำยก๊ ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้เร็ว และเป็นกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ทำให้แพลงก์ตอนพืชเพิ่มปริมำณได้ช้ำลง
2.2.3 กำรจัดกำรให้อำหำรในสภำวะแวดล้อมที่ไม่ปกติ สภำวะแวดล้อมที่ไม่ปกติ เช่น น้ำมีอุณหภูมิหรือ
ออกซิเจนต่ำ ทำให้กุ้งเครียดและกินอำหำรลดลง กำรจัดกำรให้อำหำรจึงควรคำนึงถึงสภำพแวดล้อมเหล่ำนี้ด้วย
- กำรให้อำหำรในสภำวะที่น้ำมีออกซิเจนต่ำ ประมำณ 40% ของระดับอิ่มตัว (ระดับ 2.5-3 มก./ล.)
จัดเป็นระดับที่เริ่มขำดออกซิเจน ซึ่งจะทำให้กุ้งที่อำศัยในบ่อที่ขำดออกซิเจนและกินอำหำรได้น้อยลง ควรมีกำรปรับ
เวลำกำรให้อำหำรในมื้อที่ มีออกซิเจนต่ำโดยเฉพำะกำรให้อำหำรมื้อ แรกที่นิยมให้ในเวลำประมำณ 06.00 น.
ตัวอย่ำงเช่น เมื่อทรำบว่ำออกซิเจนต่ำที่สุดในตอนเช้ำ ต่ำกว่ำ 3 มก./ล. ควรปรับเวลำกำรให้อำหำรในมื้อเช้ำ โดย
เลื่อนออกไปให้ในช่วงที่ออกซิเจนเพิ่มปริมำณสูงขึ้นแล้ว (หลังจำกพระอำทิตย์ขึ้นประมำณ 30 – 60 นำที) หรือร่น
กำรให้อำหำรมื้อกลำงคืน ให้เร็วขึ้น หรือลดกำรให้อำหำรลง 20-50% หรือ งดอำหำรในมื้อนั้น ต่อเมื่อแก้ปัญหำกำร
ขำดออกซิเจนได้แล้ว จึงค่อยปรับกำรให้อำหำรมำให้อยู่ในช่วงปกติได้
- กำรให้อำหำรในสภำวะที่น้ำมี อุณหภูมิต่ำ เมื่ออุณหภูมิน้ำลดต่ำลงถึง 24 องศำเซลเซียส กำรกิน
อำหำรของกุ้งจะลดลง 50% และจะไม่กินอำหำรเลยเมื่ออุณหภูมิน้ำลดลงถึง 20 องศำเซลเซียส เกษตรกรควร
ตัดสินใจทันที ลดอำหำรในวันนั้นได้ ถึง 50% และใช้ยอตรวจสอบควำมต้องกำรอำหำรแล้วจึงปรับลดให้ถูกต้องใน
มื้อต่อไป และเมื่อผลกำรตรวจสอบกำรกินอำหำรจำกยอ พบว่ำกุ้งมีควำมต้องกำรอำหำรจึงเพิ่มปริมำณอำหำรได้
ช้ำๆ จนสภำวะที่ผิดปกติจะผ่ำนพ้นไป
2.2.4 กำรควบคุมแบคทีเรียและแพลงก์ตอนพืช เป็นกำรจัดกำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน
พืชและแบคทีเรียให้มีในปริมำณที่เหมำะสมหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรเลี้ยงกุ้ง แบคทีเรียย่อยสำรอินทรีย์และใช้
ออกซิเจน โดยปล่อยธำตุอำหำร และคำร์บอนไดออกไซด์ออกมำ ทำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน้ำลดต่ำลง ส่วนแพลงก์
ตอนพืชทำหน้ำที่ดูดซับเอำคำร์บอนไดออกไซด์ สำรอำหำรที่เกิดจำกกำรย่อยสลำยของอำหำรและขี้กุ้ง สร้ำงเป็น
สำรอินทรีย์ใหม่ และผลิตออกซิเจนให้กับในน้ำ
- กำรจัดกำรควบคุมแบคทีเรียและแพลงก์ตอนพืชที่ง่ำยสำหรับเกษตรกรให้สังเกตควำมเป็นกรดด่ำงของน้ำเป็นเกณฑ์ ให้อยู่ในช่วง 7.7-8.3 เมื่อควำมเป็นกรด-ด่ำงของน้ำสูง กว่ำ 8.3 แพลงก์ตอนพืชมีกำร
เจริญเติบโตและสังเครำะห์แสงอย่ำงรวดเร็ว ควำมเป็นกรด-ด่ำงของน้ำจึง สูง ขึ้น ให้เน้นกำรกระตุ้นใช้จุลินทรี ย์
สภำวะที่แบคทีเรียเพิ่มขึ้นทำให้มีคำร์บอนไดออกไซด์และกรดอินทรีย์มำกขึ้น ควำมเป็นกรด-ด่ำงจึงต่ำลง
- ในกรณีที่บ่อเลี้ยงกุ้งที่มีแบคทีเรียมำก จะทำให้น้ำมีควำมเป็นกรด-ด่ำงต่ำและมีควำมต้องกำร
ออกซิเจนเยอะ และเมื่อควำมเป็นกรด-ด่ำงต่ำลงถึง 7.7 สภำวะเช่นนี้ เกษตรกรต้องหยุดใช้จุลินทรีย์ และเพิ่มกำรให้
ออกซิเจนเพื่อให้สำรอินทรีย์มีกำรย่อยสลำย กลำยเป็นสำรประกอบไนโตรเจนที่เป็นปุ๋ยทำให้แพลงก์ตอนพืชโตมำก
ขึ้นและควำมเป็นกรด-ด่ำงและออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งจะสูงขึ้น
2.2.5 กำรใช้เกลือแร่ในบ่อเลี้ยงกุ้ง เกลือแร่ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกำรสร้ำงเปลือกของกุ้งขำว กำรเลี้ยง
กุ้งในควำมหนำแน่นสูงในน้ำที่มีควำมเค็มต่ำ (น้ำที่มีเกลือแร่ละลำยอยู่น้อย) ทำให้กุ้งมีเปลือกบำงและอำจมีกำรเกร็ง
ของกล้ำมเนื้อกุ้งเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิทเี่ ปลี่ยนแปลงฉับพลันในช่วงเวลำสุ่มกุ้ง ทำให้กุ้งตำย
- เกลือแร่ที่จำเป็นสำหรับกำรเลี้ยงกุ้งขำวในน้ำที่มีควำมเค็มต่ำ คือเกลือแร่ หลักที่มีอยู่ในน้ำทะเล
เช่น โซเดียม (Na+) โปแตสเซียม (K+) แคลเซียม (Ca2+) และแมกนีเซียม(Mg2+) โดยที่เกษตรกรจะต้องเตรียมให้น้ำ
ทะเลมี เกลือแร่ต่ำงๆ ให้ใกล้เคียงกับน้ำทะเลธรรมชำติ
- สัดส่วนที่เหมำะสมของแร่ธำตุ แคลเซียมต่อแมกนีเซียม อยู่ที่ประมำณ 1:3 และสัดส่วนแคลเซียม
ต่อโปแตสเซียม อยู่ที่ประมำณ 1:1 โดยเกษตรกรต้องรักษำให้ในน้ำที่เลี้ยงกุ้งมีเกลือแร่หลัก 3 ตัวคือแคลเซียมไม่น้อย
กว่ำ 100 มก./ล. แมกนีเซียมไม่น้อยกว่ำ 300 มก./ล. และโปแตสเซียมไม่น้อยกว่ำ 100 มก./ล.
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- น้ำที่มีปริมำณเกลือแร่ในปริมำณควำมเข้มข้นสูง (เกินพอ) จะทำให้เกลือแร่บำงส่วนทำปฏิกิริยำกับ
ฟอสเฟตในน้ำที่เป็นธำตุอำหำรจำเป็นสำหรับกำรเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ทำให้แพลงก์ตอนพืชไม่สำมำรถนำเอำ
ฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจำกนี้แร่ธำตุที่ใส่เข้ำไปในบ่อเลี้ยงกุ้งทำให้สำรแขวนลอยตกตะกอนและสีน้ำโปร่งขึ้น
- แหล่งของแร่ธำตุที่นิยมใช้มีหลำยแหล่ง เช่น แคลเซียมซัลเฟต (ยิปซั่ม) มีแคลเซียม 22%ของ
น้ ำหนั ก โปแตสเซี ย มคลอไรด์ มี โ ปแตสเซี ย ม 50% โปแตสเซี ย มแมกนี เ ซี ย มซั ล เฟต มี โ ปแตสเซี ย ม 17.8%
แมกนีเซียม 10.5% โปแตสเซียมซัลเฟต มีโปแตสเซียม 41.5% แมกนีเ ซียมซัลเฟต (ยิปซั่ม) มีแมกนีเซียม 10%
โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) มีโซเดียม 39% ของน้ำหนัก แร่ธำตุเหล่ำนี้ เกษตรกรต้องจัดกำรเลือกใช้อย่ำงเหมำะสม
2.2.6 กำรจัดกำรรักษำหน้ำดินไม่ให้เน่ำเสีย ดินที่มีสำรอินทรีย์สะสมอยู่ในปริมำณมำก มีควำมต้องกำร
ออกซิเจนสูง เพื่ อกำรย่อยสลำย บ่อระบบปิดที่มี สำรอินทรีย์สะสมมำกจนผิวหน้ำดินขำดออกซิเจน ทำให้ กุ้ง กิน
อำหำรลดลง ทำให้พื้นบ่อเน่ำเสียมำกขึ้น และกำรเจริญเติบโตของกุ้งช้ำลง
- ต้ อ งจั ด กำรให้ กุ้ ง กิ น อำหำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งในสภำวะที่ มี อ อกซิ เ จนพอเพี ย ง ของเสี ย ที่ เ ป็ น
สำรประกอบไนโตรเจน เช่นแอมโมเนีย และไนไตรท์ จะถูกออกซิไดซ์ ไปเป็นไนเตรท และไนเตรทจะถูกใช้ โดย
แพลงก์ ต อนพื ช และแบคที เ รี ย โดยกระบวนกำรดี ไ นตริ ฟิ เ คชั่ น ในตะกอนดิ น ชั้ น ลึ ก ลงไปที่ มี อ อกซิ เ จนจ ำกั ด
กระบวนกำรดีไนตริฟิเคชั่นที่เกิดอย่ำงสม่ำเสมอนอกจำกจะทำให้สีน้ำนิ่งเพรำะไนเตรทส่วนเกินถูกนำไปใช้แล้ว จะ
เป็นกำรช่วยป้องกันหรือลดกำรเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในดินพื้นบ่อที่ขำดออกซิเจน
3.2.7 กำรจัดกำรถ่ำยน้ำ กำรถ่ำยน้ำเป็นกำรปฏิบัติเบื้องต้นอีกวิธีหนึ่งที่มีควำมจำเป็นสำหรับกำรรักษำ
สภำพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงให้มีคุณภำพที่ดีขึ้น ในกรณีที่มีกำรเลี้ยงกุ้งในอัตรำที่ หนำแน่นมำก หรือคุณภำพน้ำไม่ดี
เช่น สีน้ำเข้มระหว่ำงเลี้ยง (ควำมโปร่งแสงน้อยกว่ำ 20) หรือน้ำเป็นฟองแสดงให้เห็นว่ำปริมำณสำรอินทรีย์ในน้ำ
มำกเกินไป ให้ถ่ำยน้ำ 10-30 เซนติเมตร ขึ้นกับปริมำณน้ำสะอำดที่มีในแหล่งน้ำหรือในฟำร์ม
3. กำรจัดกำรสุขภำพ และกำรแก้ไขปัญหำโรคกุ้ง
ปัญหำสุขภำพกุ้ง นับเป็นอุปสรรคที่สำคัญ ต่อกำรเลี้ยงกุ้ง ขำว เนื่องจำกสำมำรถก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้ทุก
ขณะ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตรำรอด และผลผลิตกุ้ง ทำให้แผนกำรผลิตไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
สำเหตุทที่ ำให้กุ้งจะเป็นโรคได้ ต้องประกอบด้วย 3 สำเหตุ หลักร่วมกัน คือ (1) มีเชื้อโรคที่รุนแรงเกิดขึ้นในบ่อ
เลี้ยง (2) สุขภำพของกุ้งไม่แข็งแรง และ (3) มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม กำรจัดกำรสุขภำพกุ้ง ขำวที่ดีในระหว่ำง
เลี้ยง จึงควรจัดกำรให้ กุ้งมีควำมแข็งแรงอยู่เสมอ ได้อยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคุณภำพน้ำและดิ น
ที่เหมำะสมดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว รวมถึงกำรตัดวงจรของเชื้อโรคที่อำจถ่ำยทอดมำกับพ่อแม่พันธุ์ กำรติดเชื้อที่มำกับ
พำหะ ที่มำกับน้ำที่ใช้เพำะเลี้ยง และป้องกันหรือลดควำมเครียดของกุ้ง ที่ถูกกระตุ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
ฉับพลันของสภำพแวดล้อมในบ่อ โดยมีคำแนะนำดังนี้
3.1 กำรเฝ้ำระวังสุขภำพกุ้งประจำวัน
ปัญหำสุขภำพกุ้งที่เกิดจำกกำรติดเชื้อ อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วจนจนแก้ปัญหำไม่ทัน เกษตรกรจึงควรมี
กำรเฝ้ำระวังสุขภำพกุ้งประจำวัน เพื่อที่จะสำมำรถจัดกำรและแก้ไขปัญหำสุขภำพได้อย่ำงทันท่วงที
3.1.1 เฝ้ำระวังสุขภำพกุ้งเบื้องต้น โดยสังเกตลักษณะภำยนอกและพฤติกรรมของกุ้ง เช่น ควำมแข็งแรง
ควำมสะอำดของลำตัวกุ้งที่เข้ำมำกินอำหำรในยอ หรือกุ้งที่ได้จำกกำรทอดแห และจำแนกกุ้งสุขภำพดังต่อไปนี้
- กุ้งที่มีสุขภำพแข็งแรง
1) กุ้งโตมีขนำดตำมปกติ กินอำหำรดี มีอำหำรเต็มลำไส้ สิ่งขับถ่ำยยำว
2) ลำตัวใส สะอำด เหงือกสะอำด รยำงค์ครบถ้วน
3) เมื่อส่องไฟตำจะสะท้อนสีแดงและกระโดดหลบว่องไว
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- กุ้งป่วย
1) กุ้งโตช้ำ สีคล้ำ เกำะบริเวณขอบบ่อ หรือว่ำยน้ำล่องไปมำบนผิวน้ำ
2) กุ้งกินอำหำรลด ขี้กุ้งมีสีผิดปกติ ลำตัวขุ่นขำวไม่สะอำด เหงือกมีสีต่ำงๆ หนวดกุด ขำกุดดำ
3) ตัวซีด ตับซีด บวมโตหรือหดผิดปกติ เปลือกนิ่ม ลำตัวมีสีแดง หรือมีดวงขำว
4) ลักษณะอื่นๆ ตำมอำกำรของโรค ฯลฯ
3.1.2 กำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ำในบ่อเลี้ยง ควรมีกำรวัดคุณภำพน้ำ เป็นประจำในช่วงเวลำและควำมถี่ที่
เหมำะสม ดังนี้
- ควำมเป็นกรด-ด่ำง วัดทุกวัน เช้ำ–บ่ำย (06.00 น., 17.00 น.)
- อุณหภูมิน้ำ วัดทุกวัน เช้ำ–บ่ำย (06.00 น., 17.00 น.)
- ออกซิเจนในน้ำ วัดทุกวัน ช่วงเช้ำตรู่
- แอมโมเนีย และไนไตรท์ วัดทุกๆ 2-3 วัน/ครัง้
- ควำมเค็ม ควำมเป็นด่ำง เกลือแร่ และปริมำณแบคทีเรีย วัดสัปดำห์ละ 1 ครั้ง
3.2 ข้อปฏิบัติกรณีกุ้งป่วย
เมื่อพบว่ำ กุ้งเริ่มแสดงอำกำรผิดปกติ เกษตรกรควรตรวจสอบผลกำรบันทึกคุณภำพน้ำ สุขภำพประจำวัน
ย้อนหลังประมำณ 1 สัปดำห์ เพื่อค้นหำสำเหตุเบื้องต้น พร้อมๆ กับนำกุ้งที่ป่วย โดยเฉพำะกุ้งที่กำลังแสดงอำกำร
แต่ยังไม่ตำยจำนวนอย่ำงน้อย 60 ตัวขึ้นไป ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติกำรที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อหำสำเหตุที่แท้จริง กรณีไม่
สำมำรถส่งกุ้งป่วยเข้ำตรวจในห้องปฏิบัติกำร ควรรีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่กรมประมงโดยเร็ว
3.2.1 กุ้งที่ตรวจพบเชื้อพยำธิภำยนอกเป็นจำนวนมำก เกิดจำกสภำพกำรเลี้ยงมีตะกอนและสำรอินทรีย์
ในบ่อสูง กำรกำจัดพยำธิภำยนอกควรใช้ฟอร์มำลินที่ควำมเข้มข้น 15 ส่วนในล้ำนส่วน (ppm) นำน 24 ชั่วโมง และ
เน้นกำรจัดกำรอื่นๆ เช่น จำกัดปริมำณกำรให้อำหำร กำรใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสำรอินทรีย์ให้เร็วขึ้น กำรเปลี่ยนถ่ำย
น้ำเพื่อลดสำรอินทรีย์ที่มำกเกินไป เป็นต้น
3.2.2 กุ้ง ที่ ติ ดเชื้ อ แบคที เรี ย โดยส่วนใหญ่ เกิ ดจำกกำรติดเชื้ อวิ บริ โอ กำรรั กษำอำจใช้ ยำที่ ผ่ ำนกำร
ตรวจสอบควำมไวของยำ (sensitivity test) และเป็นกลุ่มยำที่อนุญำตให้ใช้ คลุกผสมอำหำรเม็ดของกุ้งในปริมำณที่
แนะนำ ในกรณีจำเป็นต้องใช้ยำ ควรแนะนำให้ใช้สำหรับกุ้งที่มีอำยุกำรเลี้ยงไม่เกิน 2 เดือนครึ่ง เพื่อให้มีระยะหยุดยำ
ก่อนจับขำย ถ้ำหำกพบกุ้งเริ่มแสดงอำกำรป่วยเมื่ออำยุประมำณ 3 เดือน ควรใช้กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน
กำรระบำด ขยำยออกไปในวงกว้ำง หรือกำรติดเชื้อมีอำกำรรุนแรงควรตัดสินใจจับกุ้ง
3.2.3 กุ้งที่ตรวจพบว่ำเป็นโรคไวรัสที่ไม่ค่อยรุนแรง เช่น โรคไวรัส IHHNV ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย เช่น
กุ้งพิกำร ไม่เป็นลักษณะที่ตลำดต้องกำร และที่สำคัญคือทำให้กำรเจริญเติบโตช้ำ โรคไวรัส ไม่มียำรักษำ เกษตรกร
ควรเน้นกำรป้องกันมิให้มีโรคหรือพำหะเข้ำมำในบ่อให้ได้มำกที่สุด และจัดกำรสิ่งแวดล้อมในกำรเลี้ ยงให้ดีขึ้น เพื่อ
ทุเลำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
3.2.4 กุ้งที่ พบว่ ำป่ว ยเป็น โรคไวรั สที่รุน แรง เช่น โรคตัว แดงดวงขำว โรคหั วเหลือง ดัง นั้ น ต้ องรี บ
ดำเนินกำรปิดบ่อ หรือกำจัดเชื้อโรคในบ่อทันที โดยใช้คลอรีนควำมเข้มข้น 30-50 ส่วนในล้ำนส่วน(ppm) นำน 14
วัน ก่อนปล่อยสู่ภำยนอก เพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยไปมำกกว่ำที่เป็นอยู่ และไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดออกไปในวง
กว้ำง
3.2.5 กุ้งที่ป่วยด้วยอำกำรตำยด่วน EMS/AHPNS มีสภำพของตับและตับอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สำมำรถ
ทำหน้ำที่ในกำรย่อยอำหำรและเก็บสะสมแร่ธำตุจำเป็นสำหรับกำรลอกครำบได้ดี ซึ่ งหำกเร่งเลี้ยงให้เติบโตเร็ว หรือ
สภำวะอำกำศเปลี่ยนแปลง จะพบกำรตำยเกิดขึ้นในปริมำณมำกและรวดเร็ว ในทำงกลับกันหำกหยุดกำรให้อำหำร
หรือให้อำหำรน้อยกว่ำปกติ กุ้งก็จะไม่ตำยแต่มีอำกำรโตช้ำ
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3.3 ยำต้ำนจุลชีพที่อนุญำตให้ใช้รักษำโรคในกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล
เนื่องจำกกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพที่ไม่ถูกต้องอำจทำให้เกิดอันตรำยกับผู้บริโภค และไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด
มำตรฐำนสินค้ำในกำรนำเข้ำของประเทศที่เป็นผู้บริโภครำยสำคัญ ดังนั้นจึงมีกำรกำหนดอนุญำตให้ใช้ ยำต้ำนจุลชีพ
เฉพำะชนิ ด ที่ ไ ม่ เ ป็ น อั นตรำยและไม่ ต กค้ ำ งในเนื้ อ กุ้ ง เมื่ อ มี ก ำรจั ดกำรที่ เ หมำะสม เช่น กำรห้ ำ มใช้ ต ำรั บ ยำ
Enrofloxacin ในกำรป้องกันและรักษำโรคติดเชื้อแบคทีเรียในกุ้ง เกษตรกรควรเลือกวิธีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียแทนกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพ
กรณีพบกุ้งป่วย ด้วยโรคติดเชื้อแบคทีเรียจำเป็นต้องใช้ยำต้ำนจุลชีพในกำรรั กษำโรค ควรเลือกใช้ยำที่ขึ้น
ทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดยใช้ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในฉลำกยำ เพื่อให้ผลกำรรักษำ
โรคมีประสิทธิภำพสูงสุดและปลอดภัย
3.4 สำรเคมีที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สำรเคมี สำมำรถใช้เพื่อฆ่ำเชื้อโรคในน้ำ สำหร่ำย และกำจัดพำหะหรือศัตรูกุ้ง ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้วิธีกำร
อื่นที่ปลอดภัยกว่ำ ข้อแนะนำมีดังนี้
3.4.1 ฟอร์มำลิน (Formalin) ใช้ในกำรควบคุม ปรสิตภำยนอก โปรโตซัว เช่น ซูโอแทมเนี่ยม ใช้ในควำม
เข้มข้น 25-100 ส่วนในล้ำนส่วน (ppm) ขึ้นกับขนำดของกุ้ง เกษตรกรควรเปิดเครื่องเพิ่มอำกำศตลอดเวลำและต้อง
ใช้ด้วยควำมระมัดระวัง เนื่องจำกเป็นสำรเคมีที่ระคำยเคืองต่อเยื่อบุตำและทำงเดินหำยใจ
3.4.2 กำกชำ หรือ ซำโปนิน เป็นสำรที่มีคุณสมบัติที่เป็นพิษต่อปลำ จึงนิยมใช้กำจัดปลำในบ่อเลี้ยงกุ้ง ซำ
โปนินเป็นสำรที่สลำยตัวง่ำย และเริ่มเสื่อมพิษใน 7-15 วัน ใช้ในควำมเข้มข้น 25-100 ส่วนในพันส่วน (ppt)
3.4.3 ไอโอดีน (โพรวิโดนไอโอดีน) ไอโอดีนที่มีประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รำ และโปรโต
ซัว มีพิษต่ำกับกุ้ง ใช้ในควำมเข้มข้น 2-3 ส่วนในล้ำนส่วน สำมำรถฆ่ำเชื้อแบคทีเรียวิบริโอได้ดี ไอโอดีนที่ผลิตขำย
นั้นมีควำมเข้มข้นต่ำงๆ กัน ดังนั้นกำรใช้ฆ่ำเชื้ออย่ำงมีประสิทธิภำพ เกษตรกรต้องคำนึงถึงควำมเข้มข้นของสำรออก
ฤทธิ์ด้วย
3.4.4 บีเคซี หรือเบนซัลโคเนี่ยมคลอไรด์ (Benzalkonium Chloride) เป็นสำรละลำยใส ไม่มีกลิ่น ใช้
รักษำกำรติดปรสิตภำยนอก เช่น ซูโอแทมเนี่ยม หรือแบคทีเรียวิบริโอ ใช้ในควำมเข้มข้น 0.6-1.0 ส่วนในล้ำนส่วน
(ppm) ออกฤทธิ์ได้ดีในสภำพที่เป็นด่ำง (ควำมเป็นกรด-ด่ำงประมำณ 9) กำรใช้บีเคซีมีผลทำให้แพลงก์ตอนพืช
ตำย เกษตรกรบำงรำยจึงนำมำใช้ในกำรควบคุมสีน้ำ
3.4.5 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) เป็นสำรละลำยใส มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อน และ
เป็นสำรออกซิไดซ์ที่รุนแรง ควำมเข้มข้น 1-2 ส่วนในล้ำนส่วน ใช้ในกำรกำจัดโปรโตซัวและควบคุมกำรเจริญเติบโต
ของสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ำเงิน
4. สุขอนำมัยฟำร์ม
ประเทศผู้นำเข้ำกุ้ง ได้เพิ่มกำรคำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้บริโภค คุณภำพกุ้งและสุขอนำมัยของฟำร์มจึงได้ถูก
นำมำเป็นเงื่อนไขประกอบกำรส่งสินค้ำออก เช่น สินค้ำประมงที่ส่งออกไปยังอียูจะต้องได้รับกำรรับรองว่ำเป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่ กำหนดไว้ ในทุก ขั้น ตอน ตั้ งแต่แ หล่ ง วั ตถุดิ บตลอดห่ วงโซ่ก ำรผลิ ตไปจนถึ ง มือ ผู้บ ริโ ภค ดั ง นั้ น
เกษตรกรไทยจึงควรเข้ำใจวิธีกำรผลิตกุ้งที่มีสุขอนำมัยดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพถูกสุขอนำมัย เพื่อสร้ำงควำม
มั่นใจและรักษำตลำดในประเทศคู่ค้ำที่มีควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำกุ้งในมำตรฐำนที่สูงขึ้น
4.1 สุขอนำมัยฟำร์มในระหว่ำงเลี้ยง
4.1.1 คุณภำพน้ำเข้ำ และบ่อพักน้ำ เลือกสูบน้ำเข้ำในช่วงที่แหล่งน้ำมีคุณภำพดี กำรสูบน้ำในช่ วงต้น
ฤดูฝนที่ฝนตกใหม่ๆ ควรระวังไม่สูบน้ำที่มีกำรชะล้ำงของยำฆ่ำแมลง ปุ๋ยและสำรเคมีจำกกำรทำกำรเกษตรอื่นๆ เข้ำ
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สู่ฟำร์ม นอกจำกนี้บ่อพักน้ำต้องไม่หมักหมม จนเป็นแหล่งสะสมสำรอินทรีย์และเชื้อโรคกุ้ง และควรมีกำรทำควำม
สะอำดหรือเติมอำกำศ เมื่อพบว่ำน้ำที่เก็บไว้ในบ่อพักน้ำเน่ำเสียง่ำย
4.1.2 สัตว์ที่อำจเป็นพำหะของโรค ต้องมีกำรดูแลควำมสะอำดของพื้นที่ในฟำร์ม โดยเฉพำะบริเวณเก็บ
อำหำร ไม่ให้เป็นที่อยู่อำศัย หรือที่หำกินของสัตว์ที่อำจเป็นพำหะของโรค เช่น หนู แมว ฯลฯ ซึ่งจะทำให้เกิดควำม
เสียหำยกับอำหำรกุ้งที่นำมำสำรองกำรใช้งำนในฟำร์ม เกษตรกรต้องดูและรักษำควำมสะอำด ป้องกันหรือแก้ไ ข
ปัญ หำในกรณี ที่ พ บว่ำ มี ซ ำก มู ลหรื อ ตั ว สั ต ว์ พำหะของโรค เพื่อ สุ ข อนำมั ย ของกำรอยู่ อ ำศั ย ของคนงำนและ
สุขอนำมัยในกำรจัดกำรเลี้ยงกุ้ง
4.2

สุขอนำมัยในกำรป้องกันโรคระบำดในฟำร์ม
เมื่อเกิดปัญหำกำรติดเชื้อโรคกุ้ง ขึ้นในฟำร์ม และไม่มีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงทันท่วงที เชื้อโรคมักระบำดและ
แพร่ขยำยออกไปในวงกว้ำง เกษตรกรควรเข้ำใจวิธีกำรแพร่ระบำดของโรคที่เกิดในกุ้งดังต่อไปนี้
4.2.1 วิธีกำรแพร่ระบำดโรคกุ้ง กำรแพร่ระบำดของโรคกุ้งสำมำรถติดต่อได้หลำยทำง เช่น จำกแม่กุ้ง สัตว์
น้ำที่เป็นพำหะ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันในฟำร์ม อำหำรใช้วัตถุดิบจำกกุ้ง ที่เป็นโรคไวรัส ผู้เลี้ยงที่ไม่ระมัดระวังเรื่อง
สุขอนำมัยฟำร์ม เป็นต้น เกษตรกรต้องพยำยำมตัดวงจรหรือป้องกันปัญหำเหล่ำนี้ไ ม่ให้เกิดขึ้น หรือป้องกัน กำร
ปนเปื้อนเข้ำมำในบ่อในระหว่ำงกำรเลี้ยงกุ้ง โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังต่อไปนี้
- ควรแบ่งจัดกำรฟำร์มเป็นพื้นที่ย่อยและแยกให้เป็นสัดส่วน มีกำรกั้นบริเวณ และสร้ำงสิ่งกีดขวำง
เพื่อมิให้สัตว์ที่เป็นพำหะเข้ำมำถึงบ่อเลี้ยงทั้งภำคพื้นดินและทำงอำกำศ
- ควรสร้ำงสิ่งกีดขวำงตำมธรรมชำติ เช่น ป่ำรอบฟำร์ม คูรอบฟำร์ม เพื่อมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำมำ
ในบริเวณฟำร์ม หรือป้องกันลมที่อำจเป็นสื่อเหนี่ยวนำโรค เป็นต้น
- อุปกรณ์เครื่องมือควรผ่ำนกำรทำควำมสะอำดก่อนนำไปใช้ทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อน
- กำรเตรียมบ่อเลี้ยง มีกำรตำกให้สัมผัสกับแสงแดด หรือกำรใช้วัสดุปูนเพื่อฆ่ำเชื้อโรคพื้นบ่อ
- ควรมีกำรกรองพำหะของเชื้อโรคในน้ำเข้ำด้วยอวนตำถี่หลำยๆ ชั้น ก่อนเข้ำบ่อพักน้ำ
- ลูกกุ้งที่จะนำมำปล่อยควรจะผ่ำนกำรตรวจรับรองกำรปลอดโรคร้ำยแรง และมีสุขภำพแข็งแรง
และมีอัตรำกำรปล่อยที่เหมำะสม
- ในระหว่ำงกำรเลี้ยง นอกจำกจะหมั่นตรวจสุขภำพกุ้งและคุณภำพน้ำประจำวันแล้ว ต้องระวัง
รักษำสุขอนำมัยฟำร์มสม่ำเสมอ
4.2.2 กำรลดและป้องกันกำรระบำดของโรค กรณีที่กุ้งป่วยเป็นโรคร้ำยแรงและเพื่อกำรป้องกันไม่ให้โรค
มีกำรแพร่ระบำดของโรคกุ้งออกไปในวงกว้ำง
- ในกรณีที่โรคไม่ร้ำยแรงมำกนัก สำมำรถใช้ระบบกำรจัดกำร (Bio-security) ของฟำร์มควบคู่กับ
กำรดูแลสุขอนำมัยพื้นฐำนของฟำร์ม เพื่อลดควำมควำมรุนแรงของโรคและควบคุมดูแลโรคให้หำยไปได้
- กรณีที่กุ้งป่วยเป็นโรคร้ำยแรงและเพื่อกำรป้องกันไม่ให้มีกำรแพร่ระบำดของโรคจำกบ่อหนึ่งไปสู่
อีกบ่อหนึ่ง ไปสู่ฟำร์มอื่น นอกจำกจะใช้ระบบข้ำงต้นแล้ว
4.3

สุขอนำมัยในกำรใช้ยำและสำรเคมี
เนื่องจำกปัญหำยำต้ำนจุลชีพตกค้ำงในสินค้ำสัตว์น้ำส่งออก ประเทศผู้นำเข้ำสินค้ำประมงในแต่ละประเทศ
จึงมีกฎหมำยควบคุมเกี่ยวกับกำรผลิต กำรใช้ ตลอดจนกำรติดตำมปัญหำกำรตกค้ำงของยำสัตว์ในอำหำรเพื่อให้กำร
คุ้มครองผู้บริโภคภำยในของแต่ละประเทศ
ในประเทศไทย มีประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพิ่มเติม เรื่องของยำที่ห้ำมใช้ในสัตว์ที่ใช้
เพื่อกำรบริโภค รำยชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ต้องห้ำมที่ไ ม่อนุญ ำตให้ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงกุ้ง มีดัง ต่อไปนี้ ตำรำง เภสัช
เคมีภัณฑ์ต้องห้ำมที่ไม่อนุญำตให้ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงกุ้ง
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รำยชื่อ
1) อริสโตโลเซีย (Aristolochia spp.)
2) คลอแรมฟีนิคอล (Chloramphenical)
3) คลอโรฟอร์ม (Chloroform)
4) คลอโปรมำซีน (Chlorpromazine)
5) คอลชิซิน (Colchicin)
6) เดปโซน (Dapsone)
7) ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)
8) ไดเอธิลสติลเบสโทรล (Diethylstilbestrol)
9) ซัลโฟนำไมด์ (Sulfonamides)

รำยชื่อ
10) ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)
11) ไกลโคเปปไตด์ (Glycopeptides)
12) ไดมีไตรดำโซล (Dimetridazole)
13) เมโทรนิดำโซล (Metronidazole)
14) โรนิดำโซล(Ronidazone)
15) อิโพรนิดำโซล(Ipronidazone)
16) ไนโตรอิมิดำโซล (Nitroimidazones)
17) ซัลบิวทำมอล(Salbutamol)
18) เคลนบูเทอรอล(Clenbuterol)

กำรตกค้ำงของยำสัตว์ (drug residues) หมำยถึงกำรที่ตรวจพบได้ว่ำมียำสะสมอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่ำงกำยสัตว์รวมทั้งผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ทุกชนิดที่ใช้บริโภค ซึ่งเนื่องจำกสัตว์เลี้ยงได้รับยำมำกเกินไป ไม่ว่ำยำนั้น
จะอยู่ในรูปที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรืออยู่ในรูปที่เปลี่ยนแปลง (เมตำบอไลท์) ไปแล้ว รวมถึงสำรอื่นๆใดก็ตำมที่มีปะปนอยู่
กับยำสัตว์นั้นๆ ด้วย ถ้ำยำหรือสำรเคมีที่ตกค้ำงอยู่ในอำหำรที่นำมำบริโภคนั้นมีปริมำณที่สูงจนถึงระดับหนึ่งก็อำจ
ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภคได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ถ้ำมีกำรบริโภคอำหำรจำกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มียำหรือ
สำรเคมีตกค้ำงอยู่เป็นประจำ
5. กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตและกำรขนส่ง
กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตและกำรขนส่งเป็นขั้นตอนสุดท้ำยในกำรผลิตกุ้งคุณภำพ นอกเหนือจำกกระบวนกำรผลิตที่
มีควำมปลอดภัยในระหว่ำงเลี้ยงแล้ว กระบวนกำรที่ปลอดภัยในระหว่ำงกำรจับและขนส่งกุ้งไปยังโรงงำนแปรรูปก็มี
ควำมสำคัญเช่นกัน เพรำะหลังจำกนี้กุ้งที่เลี้ยงจะผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่ำงๆ ก่อนกำรส่งไป
ขำยให้กับผู้บริโภค กระบวนกำรจับและขนส่ง ที่ดีช่วยทำให้กุ้ง อยู่ในสภำพที่สด มีคุณภำพสูง สะอำด ปลอดภัย
เหมำะกับกำรบริโภค กุ้งที่มีคุณสมบัติเหล่ำนี้เป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค และทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจำก
กำรเลี้ยงที่น่ำพึงพอใจ
6. กำรจัดกำรบำบัดน้ำทิ้งและเลน
สิ่งหลงเหลือจำกกำรเลี้ยงกุ้งขำวแบบพัฒนำ ในแต่ระรอบกำรผลิต คือ ซำกสำรอินทรีย์ที่สะสมจำกกำรเลี้ยง
และต้องใช้ระยะเวลำในกำรย่อยสลำย และสำรอินทรีย์ที่เกิดขึ้นใหม่ จำกกำรหมุนเวียนของธำตุอำหำรที่ถูกย่อย
สลำยแล้ว ในบ่อเลี้ยงกุ้ ง (สำรอิน ทรีย์ที่ เ กิดขึ้ นใหม่ แพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรี ย) ทั้ ง ที่สะสมอยู่ ในน้ำและดิ น
สำรอินทรีย์เหล่ำนี้ เมื่อมีกำรถ่ำยน้ำโดยไม่มีกำรจัดกำรที่ดี ก็จะถูกระบำยลงไปสะสมในแหล่งน้ำธรรมชำติ ก่อให้เกิด
ปัญหำผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะยำว โดยเฉพำะปัญหำควำมอุดมสมบูรณ์มำกเกินไป จนแหล่งน้ำขำดออกซิเจน
และเน่ำเสียและทรัพยำกรประมงเสื่อมโทรม
6.1 กำรบำบัดน้ำทิ้งจำกกำรเลี้ยงกุ้ง
วิธีกำรบำบัดน้ำทิ้งจำกกำรเลี้ยงกุ้ง โดยใช้หลักกำรที่เหมำะสำหรับเกษตรกรคือ ตกตะกอนประมำณ 1 วัน
เพื่อให้สำรอินทรีย์ ซำกแพลงก์ตอนพืช และตะกอนดิน ตกตะกอนอยู่ในบ่อตกตะกอน แล้ วสูบน้ำทิ้ง ที่ผ่ำนกำร
ตกตะกอนแล้วไปยังบ่อเติมอำกำศ เพิ่มออกซิเจนเพื่อช่วยเร่งกระบวนกำรบำบัดบัดน้ำ จนน้ำมีคุณภำพดีขึ้น (ดูค่ำ
คุณภำพน้ำทิ้ง ในตำรำง) ซึ่งจะใช้เวลำประมำณ 10- 20 วัน ขึ้นอยู่กับคุณภำพของน้ำทิ้งก่อนกำรบำบัด
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ตำรำง ค่ำมำตรฐำนน้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง
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
เมื่อคุณภำพน้ำทิ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนแล้ว เกษตรกรจึงถ่ำยน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วออกไปยังแหล่งน้ำภำยนอก
หรือหมุนเวียนกลับมำใช้ในกำรเลี้ยงกุ้งใหม่ ในกรณีที่เกษตรกรมีพื้นที่จำกัดอำจจะใช้บ่อตกตะกอนและบ่อบำบัดน้ำ
ในบ่อเดียวกัน หรืออำจจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำรวมที่ใช้ร่วมกันก็ได้
6.2

กำรจัดกำรดินเลนจำกกำรเลี้ยงกุ้ง
เมื่อทิ้งน้ำไปแล้ว พื้นบ่อหลังกำรจับกุ้งส่วนใหญ่จะมีดินเลนที่เน่ำเสียและขำดออกซิเจน เนื่องจำกของเสีย
และเศษอำหำรที่ตกค้ำงสะสมในบ่อเลี้ยง สำรอินทรีย์ในของเสียเหล่ำนี้จะมีปริมำณคำร์บอนและไนโตรเจนอินทรีย์
สูงวิธีจัดกำรดินเลน เกษตรกรต้องเลือกระหว่ำงกำรบำบัดในบ่อโดยไม่นำเอำเลนออกจำกบ่อเลี้ยงซึ่งสำมำรถทำได้
โดยขึ้นกับระยะเวลำ สภำพภูมิอำกำศที่เหมำะสม ผลกำรเลี้ยงในรอบที่ผ่ำนมำ ควำมเสี่ยงในกำรที่จะติดเชื้อในกรณี
ที่ไม่นำเลนออก และวิธีกำรที่ใช้ในกำรเตรียมพื้นบ่อ เพื่อให้พื้นบ่อมีควำมเหมำะสมในกำรเลี้ยงกุ้งรอบต่อไป
ในกรณีที่สำรอินทรีย์มีในปริมำณมำก จนไม่สำมำรถบำบัดในบ่อเลี้ยงได้ ก็จำเป็นต้อง ขุด ตัก หรื อฉีดเอำ
เลนที่อุดมไปด้วยสำรอินทรีย์ออกนอกบ่อก่อนกำรเตรียมพื้นบ่อ กำรนำเลนออกเกษตรกรควรเอำใจใส่ในกำรจัดกำร
ที่จะไม่ให้ดินเลนส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปยังบริเวณข้ำงเคียง ถ้ำกำรเก็บรักษำดินเลนได้ไม่ดี ดินเลนเหล่ำนี้ไหลลง
ไปแหล่ง น้ำ จะทำให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมเร็วขึ้น เกษตรกรจึง ต้องมีกำรเก็บรักษำดินเลนให้อยู่ในบริเวณที่ส่ง ผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และปล่อยให้เลนเหล่ำนี้ถูกบำบัดไปจนกว่ำมีคุณภำพทำงเคมีและชีวะที่ดีขึ้น แล้วจึง
นำเอำเลนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ หรือหมุนเวียนนำกลับมำใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งได้อีก
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