


คุณจรูญ ทรัพยศิริ รองประธานกลุมเกษตรกร
ทําการประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49 ตําบล โรงเข 

จงัหวัดสมุทรสาคร เปนเกษตรกรผูเลีย้งกุงท่ีมปีระสบการณ

มากกวา 20 ป เดิมคุณจรูญประกอบอาชีพทําสวนและ

เริ่มเห็นวาอาชีพการเลี้ยงกุงเปนอาชีพที่ทํารายไดและ

เปนอาชีพท่ีมัน่คง เริม่เล้ียงกุงกุลาดํามาต้ังแตป พ.ศ. 2543 

แตการเลี้ยงกุงกุลาดําชวงหลังประสบปญหาโรคระบาด

อยางรุนแรง จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม ตั้งแตป 

พ.ศ. 2550 เร่ิมแรกเดิมทีส่ิงแวดลอมดี นํ้าดี แรธาตุในดินสูง

เล้ียงกุงในบอดิน น้ําไมไดถายเลนไมไดดูด เพราะเปน
พื้นที่ใหม พอหลังจากนั้นอีก 2 ป การเลี้ยงกุงก็จะเริ่ม

ถดถอย คุณจรูญไดทดลองนําระบบน้ําหมุนเวียนมาใช

ภายในฟารม เน่ืองจากระบบน้ําหมุนเวียนเปนระบบที่มี
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และเรียนรูทําจนเกิดความม่ันใจ 
ปรับระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาเต็มรูปแบบ จนสามารถ

แกปญหาการระบาดของโรคจากภายนอกและสามารถ

เลีย้งกุงขาวแวนนาไมไดประสบความสาํเรจ็อยางตอเนือ่ง 
อีกทั้งฟารมเลี้ยงกุงของคุณจรูญเปนฟารมพัฒนาและ
ทันสมัย นําพลังงานแสงอาทิตยมาชวยในดานการ

ลดตนทุนการเล้ียง โดยการนําแผงโซลาเซลลมาใชกับ

เครื่องตีน้ํา ทําใหตนทุนพลังงานลดลง
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ดังนั้น การนํารูปแบบการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม

ระบบนํ้าหมุนเวียนท่ีมีความปลอดภัยทางชีวภาพ 

เนนการเตรียมน้ําใหมีคุณภาพเพ่ือใชภายในฟารม 

มีระบบควบคุมการดูดของเสีย ทั้งตะกอนหนักและ

ตะกอนเบาออกจากบอ ระบบนํ้าหมุนเวียนประกอบดวย 

(1) บอเลีย้ง (2) บอตกตะกอนหนัก (3) บอตกตะกอนเบา 

(4) บอฆาเช้ือนํ้า และ (5) บอพรอมใช

มีการนําหัวเช้ือจุลินทรีย ปม.1 (กรมประมง) 

ที่ประกอบดวย Bacillus subtilis, B. licheniformis และ 
B. megaterium ซึ่งเปนจุลินทรียที่ใชบําบัดคุณภาพ

ดิน น้ํา และการใชน้ําหมักสับปะรดเปนแหลงจุลินทรีย

ทีม่ปีระโยชน นาํมาใชเพือ่ทดแทนการใชยาและสารเคมี

ในการควบคุมเช้ือกอโรค ในชวงของการเตรียมบอจนถึง

วันจับ

พื้นที่ฟารมทั้งหมด 126 ไร แบงเปนบอเลี้ยงขนาด
ประมาณ 2–3 ไร จํานวน 18 บอ ผลผลิตอยูระหวาง 
3–5 ตันตอไร ตนทุน 120 บาทตอกิโลกรัม ไดกุงขาว
ขนาด 25–35 ตัวตอกิโลกรัม อัตรารอดอยูระหวาง
รอยละ 90–100 และอัตราแลกเนื้อ (FCR) อยูระหวาง 
1.2–1.3 นบัไดวาคุณจรูญเปนเกษตรกรสมัยใหม และเปน
ผูประสบความสําเร็จในการเล้ียงกุงขาวแวนนาไมในพ้ืนที่
อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร จนถึงปจจุบัน
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ท่ีเล้ียงแบ�งเป�นบ�อต�างๆ

ใบตีแบบส้ัน ตีกลางวัน

ใบตีแบบยาว ตีรวมตะกอนกลางคืน

บ�อพร�อมใช�

บ�อเลี้ยง

หลุมดูด
ตะกอน

บ�อฆ�าเชื้อ

บ�อตกตะกอน
หนัก

บ�อตกตะกอน
เบา
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ปญหาวิกฤตที่พบเจอในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในพื้นที่อําเภอ
บานแพว จงัหวดัสมุทรสาคร ทีส่าํคญั คอื โรคขีข้าว โรคหัวเหลือง และ
โรคตายดวน (EMS)

1 โรคข้ีขาวในกุ�งขาวแวนนาไม
โรคขี้ขาวในกุงขาวแวนนาไม อาการขี้ขาวในกุงกลายเปนโรค

ประจําถ่ิน ซึ่งจะเปนท้ังปในพ้ืนท่ีอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

โดยโรคขีข้าวถาเปนแลวกุงจะไมโต โตชา และทยอยตาย ถาพบในชวงกุง
อายุ 60–70 วัน ก็ยังสามารถจับขายไดกําไร แตถามาพบในชวงกุงอายุ 
30–40 วัน โอกาสในการขาดทุนจะมีสูง วิธีแกไขตามแนวความคิดของ

คุณจรูญคือตองเตรียมนํ้าใหสะอาด ซึ่งน้ําเลี้ยงสะอาดสําคัญมาก

ในการเล้ียงกุงขาวใหผานโรคขี้ขาว

ของโรคที่พบในพื้นท่ี
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2 โรคหัวเหลือง (Yellow head disease)
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) หมายถึง โรคในกุงทะเล

ที่มีสาเหตุจากการติดเช้ือไวรัสหัวเหลือง (Yellow Head Virus; YHV) 

เกิดจากการใหอาหารมากเกินไปในชวงเดือนแรก ทําใหพื้นบอมีของเสีย

สะสมมาก จะมาเปนบางฤดูกาล อยางเชน ชวงอากาศรอนจัด ๆ แลวมี

ฝนตกลงมา แตกุงที่เลี้ยงในฟารมของคุณจรูญไมเปนโรคหัวเหลือง 

เพราะใชวิธีกางมุงคลุมทั้งบอไมใหพาหะนําเชื้อ YHV พวกนกหรือแมลง

เขาไปในบอ ควบคุมปริมาณอาหารกุงใหเหมาะสม เลือกลูกกุงที่แข็งแรง 

และมรีะบบการเลีย้งทีส่ามารถลดปรมิาณสารอนิทรยีสวนเกนิในบอเลีย้ง

ใหอยูในระดบัทีเ่หมาะสม มรีะบบควบคมุการดดูของเสยี ทัง้ตะกอนหนกั 

และตะกอนเบาออกจากบอ ทําใหสารอินทรียถูกกําจัดออกจากบอกอน

ที่น้ําจะเนาเสีย

3 โรคตายด�วน (EMS) 
โรคตายดวน (EMS) หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis 

Disease; Vp
AHPND

 หมายถึง โรคในกุงทะเลท่ีมีสาเหตุจากการติดเช้ือ
แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุกอโรค กุงทะเลท่ีปวย
มักพบตับและตับออนลีบฝอ ภายในมีปริมาณเม็ดไขมันนอยผิดปกติ 

โดยฟารมเล้ียงรอบขางมกัจะพบปญหาการตายจากโรค EMS เพราะไมมี

การปองกนั และตรวจสอบคณุภาพลกูกุงไมดีพอ เชือ้ Vp
AHPND

 ซึง่เปนเชือ้

ที่เจริญดีในน้ําทะเล ในเขตเล้ียงกุงอําเภอบานแพวเล้ียงท่ีความเค็มต่ํา 
จึงไมเจอโรค EMS แตพบบางในชวง 2 ปหลังที่ผานมา
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การเตรียมนํ้า
เพ่ือใช�เลี้ยงกุ�งขาว ในระบบนํ้าหมุนเวียน
ท่ีมีความปลอดภัยทางชีวภาพ จากคลองธรรมชาติ

ขั้นตอนท่ี 1 

สูบน้ําจากคลองธรรมชาติใกลกับบริเวณของฟารมเขาไปเก็บไวใน

บอตกตะกอนที่ปูดวย PE บริเวณขอบบอ น้ําในคลองธรรมชาติจะมี

ความเค็มประมาณ 0–3 ppt โดยเฉพาะชวงหนารอน ความเค็มจะเพิ่ม

สูงขึ้นแตไมเกิน 3 ppt

ขั้นตอนท่ี 2 

สูบนํ้าจากบอตกตะกอนท่ีใสแลวมายังฆาเชื้อ (บอทรีต) โดยจะ
ฆาเช้ือนํ้าดวยคลอรีนในอัตราสวน 25 กิโลกรัมตอไร และจะเร่ิมฆาเช้ือนํ้า

ชวงเวลากลางคืนในชวง pH ต่ํา และตีน้ําไว 2 วัน 2 คืน น้ําจะใสและ

คลอรีนหมดไป จากน้ันจะสูบน้ํามายังบอพรอมใชตอไป ซึ่งบอพรอมใช
ยงัไมใชบอเล้ียง โดยจะเตมิสนี้าํวทิยาศาสตรหรอืสีน้าํเทยีมลงไปเพือ่ปรบั

สนี้าํในกรณีทีน่้าํใสเกนิไป ซึง่ถาหากบอเลีย้งตากบอจนแหงแลวกส็ามารถ

นาํน้าํจากบอพรอมใชมาลงไดเลย สาํหรบัการตากบอนัน้จะตากประมาณ 

2 เดือน ชวงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม โดยจะฉีดลางบอดวยโซดาไฟ 
(Sodium Hydroxide) เนื่องจากเปนบอ PE แบบไมไดซีนทั้งบอ จึงตอง
ตากบอเปนระยะเวลานาน ซึ่งบอ PE ที่ไมไดซีนน้ันอาจจะมีรอยรั่ว

เกิดขึ้นภายในบอได

7



แนวคิดของการจัดการ
เลี้ยงกุ�งขาวในระบบนํ้าหมุนเวียนท่ีใช�ภายในฟาร�ม

บ�อฆ�าเชื้อ บ�อพร�อมใช�

บ�อเลี้ยง บ�อเลี้ยงบ�อเลี้ยง บ�อเลี้ยง

บ�อฆ�าเชื้อ

บ�อตกตะกอน
เบา

บ�อตกตะกอน
หนัก

บ�อตกตะกอน
เบา
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1. บ�อเลี้ยง  มีขนาด 2–3 ไร เปนบอที่มีลักษณะลาดเอียงลงสู

จุดศูนยกลาง มีการขุดหลุมลึกที่มีความลาดชันของหลุมประมาณ 

45 องศา พรอมวางทอขนาด 3 นิ้ว เพื่อดูดของเสียและส่ิงตกคางตาง ๆ 

ที่อยูในบอเล้ียงออกไปสูบอตกตะกอน ทั้งบอตกตะกอนหนักและบอตก

ตะกอนเบา

2. บ�อตกตะกอนหนัก มีขนาด 1 งาน เปนบอที่รองรับของเสีย

จากหลุมกลางบอของบอเล้ียง ซึ่งในบอจะมีปลาดุกเพ่ือชวยกําจัดซาก

ของเปลือกกุง คอยคุยตะกอนกนบอและกินเศษอาหารที่เหลือ โดยน้ํา

จากบอเล้ียงจะมีการดูดตะกอนจากหลุมผานทอ PVC ขนาด 3 นิ้ว
3. บ�อตกตะกอนเบา มีขนาด 1 งาน เปนบอที่ดูดนํ้าบริเวณ

กลางหลุมกลางบอของบอเลี้ยง ลึกจากผิวน้ําประมาณ 120 เซนติเมตร 

เพื่อเปนการถายนํ้าในบอเล้ียง โดยการนําน้ําในสวนน้ีไปตกตะกอน

ในบอตกตะกอนเบา ซึ่งในบอนี้จะมีปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก และ

ปลาดุก คุยตะกอนกนบอและกินเศษอาหารท่ีเหลือ เปนการบําบดันํ้าดวย
วิธีธรรมชาติ เพื่อใหสารแขวนลอย ของเสีย และตะกอนส่ิงตกคาง

ถูกกําจัดออก มีระบบเติมอากาศเพ่ือชวยในการเพิ่มออกซิเจนและ

บําบัดน้ํา กอนจะถูกหมุนเวียนนํ้าไปยังบอฆาเชื้อนํ้าตอไป
4. บ�อฆ�าเช้ือน้ํา (บ�อทรีตนํ้า) มีขนาด 2 ไร เปนบอที่รับน้ําเสีย

จากบอตกตะกอนเบา และฆาเชื้อน้ําดวยคลอรีน 65% ชนิดผง (Calcium 

Hypochloride) ในอัตราสวน 25 กิโลกรัมตอไร โดยจะเริ่มฆาเชื้อน้ํา

ชวงเวลากลางคืนในชวง pH ต่ํา และตีน้ําไว 2 วัน 2 คืน น้ําจะใสและ
คลอรีนหมดไป จึงจะเริ่มสูบนํ้ามายังบอพรอมใชตอไป

9



5. บ�อพร�อมใช� มีขนาด 3 ไร เปนบอที่รับน้ํามาจากบอฆาเชื้อนํ้า 

พรอมที่จะเติมใสบอเลี้ยง ซึ่งบอพรอมใชยังไมใชบอเลี้ยง มีการเติม

สีน้ําเทียมลงไปเพื่อปรับสีน้ําในกรณีที่น้ําใสเกินไป และจะใสปูนมารล

ในอตัราสวน 7 ตนัตอบอ 3 ไร ซึง่ในหน่ึงปจะใสเพยีงคร้ังเดียวเพือ่เปนการ

สรางแรธาตใุนบอพรอมใช น้าํพรอมใชจะมคีวามเค็มอยูระหวาง 0–5 ppt 

บอเลี้ยงที่ตากบอจนแหงแลวก็จะนํานํ้าจากบอพรอมใชมาเติมไดเลย

บ�อเลี้ยง
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 บ�อตกตะกอนเบา

บ�อตกตะกอนหนัก
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บ�อพร�อมใช�

บ�อฆ�าเชื้อ
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1. การเตรียมบ�อเลี้ยงกุ�งขาว
1.1 กรณีที่เตรียมบอใหม
ควรวางแผนผังบอใหเหมาะสม โดยตองคํานึงถึงขนาดบอเล้ียง 

บอพักน้ําใหเหมาะสม ในอัตราสวน บอเลี้ยง : บออ่ืน ๆ คือ 30 : 70

หลังจากจับกุงเสร็จแลวใชเครื่องขัดคราบของบอหรือในทอ ฉีดลางดวย

โซดาไฟ อุปกรณทุกอยางในบอฆาเช้ือโรคดวยไอโอดีนกอนจะลงลูกกุง

ชุดใหม และตากบอทิ้งไวนาน 15–60 วัน

ของการเลี้ยงกุ�งขาว
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1.2 กรณีทีเ่ลีย้งกุงไมผาน (มกีุงตายระหวางการเล้ียง) เสยีหาย
จากโรคระบาด

ในกรณีที่กุงในบอเปนโรคหัวเหลือง จะทําการลงยาฆาเชื้อหมด

ทั้งบอ รวมไปถึงกุงที่อยูในบอดวย เพื่อไมใหเชื้อกระจายไปสูบออ่ืนหรือ

ในแหลงน้ํา ระยะเวลาในการฆาเชื้อและพักไวประมาณ 21–22 วัน 

หลังจากนั้นจะใสคลอรีน หลังจากคลอรีนสลายแลว ใชจุลินทรีย ปม.1 

(กรมประมง) นําน้ําในบอไปฆาเชื้อในบอฆาเชื้อนํ้าอีกครั้ง

ในสวนของอาการโรคข้ีขาวและโรค EMS นั้นสามารถเล้ียงตอได 

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจะตากบอใหนานข้ึน อาจใชเวลานานถึง 

3 เดือน เพราะมีโอกาสท่ีเช้ือโรคจะฝงอยูในดิน จึงทําใหตองมีการตากบอ

และทําความสะอาดฆาเชื้อนานกวาปกติ

2. การเตรียมนํ้า
ในตอนท่ีสบูน้าํจะใชการกรองท้ังหมดโดยใชมุงขาวและมุงฟา 2 ชัน้ 

เติมน้ําจากบอพรอมใชลงในบอเล้ียงใหไดระดับน้ํา 150 เซนติเมตร 

สําหรับระบบใหอากาศภายในบอเล้ียงจะมีแบบใบพัดตีน้ํา และแบบ

เครื่องพนอากาศใตน้ํา
ในสวนของใบพัดตีน้ําจะมีอยู 2 ชุด ชุดท่ีเปนใบพัดตีน้ําแบบ

แขนยาว จะเปดใชงานในชวงเวลากลางคืน เพ่ือรวมตะกอน ข้ีกุง คราบกุง 

ใหรวมอยูในหลุมบริเวณกลางบอ สวนที่เปนใบพัดตีน้ําแบบแขนสั้น และ

ระบบใหอากาศแบบเคร่ืองพนอากาศใตนํ้า จะไมเปดใชในชวง 1–30 วันแรก 
จะเริ่มเปดใชงานในชวงที่กุงมีขนาดใหญจนถึงจับ
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หลังจากเติมน้ําจากบอพรอมใชลงในบอเล้ียงใหไดระดับน้ํา 150 

เซนตเิมตร ปรบัน้าํเคม็ใหได 5 ppt ทาํการฆาเช้ือดวยคลอรนี ในอตัราสวน 

25 กิโลกรัมตอไร จากน้ันใชดางทับทิมในอัตราสวน 10 กิโลกรัมตอไร 

เปดใบพัดตีน้ําจนนํ้าใส ใชเวลาประมาณ 3–5 วัน เติมจุลินทรีย ปม.1 

(กรมประมง) และนาํน้าํไปตรวจการปนเปอนของเช้ือโรคในนํ้า ซ่ึงจะตองไมมี

เช้ือกอโรค ตรวจวัดคุณภาพนํ้าใหไดตามเกณฑที่กําหนดจึงจะสามารถ

ปลอยลูกกุงได โดยในการเล้ียงชวงเดือนแรกจะไมมีการถายนํ้า แตจะมี

การเติมน้ําแทนน้ําที่ดูดออกไปไวในบอตกตะกอน

3. การปล�อยลูกกุ�ง
สําหรับวิธีการทดสอบลูกกุงกอนปลอยลงเลี้ยงในบอ จะใชวิธีการ

ตกัน้าํจากบอทีเ่ตรยีมไวมาทดสอบกับกุงทีน่าํมาสง ทดสอบความแข็งแรง

จากพฤติกรรมโดยการสังเกตหรือการเคล่ือนไหวดวยการกวนนํ้าให

หมุนวนอยูในกะละมัง ใชเวลาประมาณ 5 นาที ลูกกุงที่ดีและแข็งแรง

จะวายทวนน้าํและดีดตวัวายตามขอบขาง ๆ  กะละมงั สวนลกูกุงทีอ่อนแอ

จะไปรวมตัวกันเปนกองตรงกลาง ตองเช็กลูกกุงทุกถังดวยวิธีนี้ ถาลูกกุง

ไมแข็งแรงจะตีกลับและจะไมยอมปลอยลงเลี้ยง
ลูกกุงตองเปนลูกกุงจากฟารมที่ไดรับมาตรฐาน GAP ของ

กรมประมง หรือมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 7422 โดยลูกกุงตองผาน

การตรวจหาเชื้อกอโรคในกุงทะเล คือ WSSV, IHHHNV, YHV, TSV, 

IMNSV, DIV1 (SHIV), EHP และ Vibrio parahaemolyticus (VpAHPND) 

จากหนวยงานที่เช่ือถือได เชน ศูนยฯ ภายใตสังกัดกรมประมง เปนตน
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4. การตรวจวัดคุณภาพนํ้า
ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าของนํ้าในบอเล้ียงกุงเปนประจําอยางนอย

สัปดาหละครั้ง ในชวงทาย ๆ ของการเลี้ยงจะทําการวัดคุณภาพน้ํา

บอยครั้งขึ้น เนื่องจากการใหอาหารกุงมีปริมาณมากขึ้น จึงตองมีการ

ตรวจสอบเพ่ือทําการควบคุมคุณสมบัติน้ําใหเหมาะสม

สําหรับเกณฑคุณภาพนํ้าภายในบอเล้ียงของฟารม คา DO ไมตํ่ากวา 

5 มิลลิกรัมตอลิตร ปกติคา DO จะวัดได 7 มิลลิกรัมตอลิตร คาความ

เปนกรดเปนดาง (pH) อยูระหวาง 7.5–8.2 โดยวัดทั้งตอนเชาและบาย 

คาแอมโมเนีย 0 มิลลิกรัมตอลิตร และคาไนไตรท 0 มิลลิกรัมตอลิตร 

คาแคลเซียมไมต่ํากวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร คาแมกนีเซียมสูงกวา 

200 มิลลิกรัมตอลิตร คาโพแทสเซียมไมต่ํากวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร และ

คาอัลคาไลน 150–170 มิลลิกรัมตอลิตรขึ้นไป

เมือ่พบปรมิาณแอมโมเนยีหรอืไนไตรทในน้าํสงูเกินคาทีเ่หมาะสม 

แสดงวามีการตกคางของสารอินทรียในบอเลี้ยง เชน อาหารเหลือจาก
การใหกุงกนิ สิง่ขบัถายในรปูทีล่ะลายอยูในน้าํ ซากสิง่มชีวีติเลก็ ๆ  ภายใน

บอเลี้ยง จะตองดําเนินการถายน้ําจากบอเลี้ยงและเติมจุลินทรีย ปม.1 

(กรมประมง) เพื่อชวยยอยสารอินทรียในน้ํา

5. การตรวจเช็กปริมาณอาหารให�เหมาะสมกับความต�องการ
 ของกุ�งขาว

การใหอาหารจะเปนระบบการใหอาหารแบบอัตโนมัต ิหยดุ 5 นาที 

หวานอาหาร 1 นาที เฉพาะในชวงเวลา 06.00–18.00 น. ยอเช็กอาหาร
จะตั้งหางจากจุดหวานอาหาร 2 เมตร ถาอาหารในยอเหลือ ใหเพ่ิม
ระยะหางในการหวานอาหารรอบใหม ถาอาหารหมดสามารถกดหวาน
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เพิ่มขึ้นไดอีกครั้งหลังจากเช็กยอ โดยใหความสําคัญกับการเช็กยอ 

เพราะการใหอาหารในปรมิาณทีพ่อดแีละแมนยาํสามารถปองกนัการเกดิ

โรคขี้ขาวและโรคในกุงทะเลได

6. การใช�จุลินทรีย� ปม.1 (กรมประมง)
โดยกอนปลอยกุงลงในบอเลี้ยงจะใสจุลินทรีย ปม.1 (กรมประมง) 

ลงในบอกอน สําหรับความถี่ในการใสจุลินทรีย ปม.1 (กรมประมง) 

นั้นจะใชสัปดาหละ 3 ครั้ง ในชวงที่กุงมีขนาดเล็ก และใชทุกวันในกรณีที่

กุงมีอายุ 60 วันขึ้นไป จนจับได โดยขยายจุลินทรีย ปม.1 (กรมประมง) 

จํานวน 1 ซอง น้ําสะอาด 250 ลิตร ตอบอเลี้ยงขนาด 2–3 ไร ใชอาหาร

กุงเบอร 0 จํานวน 0.5 กิโลกรัม และกากนํ้าตาล 0.5 ลิตร เปนระยะเวลา 

36 ชั่วโมง และใหอากาศผานหัวทราย

7. การเตรียมนํ้าหมักสับปะรด และการนําไปใช�
สับปะรดลางจนสะอาด ปนทั้งเปลือก 30 กิโลกรัม กากนํ้าตาล 

10 กิโลกรัม นมเปร้ียว 1 ลิตร ปดถังหมักดวยฝาถังเพ่ือไมใหน้ําเขา

และไมใหอากาศลงไปสัมผสั หลงัจาก 30 วนั จะไดหวัเช้ือน้าํหมักสบัปะรด
นําหัวเชื้อน้ําหมักสับปะรดท่ีไดมาขยายตอ โดยใชหัวเชื้อ 10 ลิตร 

กากน้ําตาล 10 ลิตร นมเปรี้ยว 830 มิลลิลิตร อาหารกุงเบอร 0 จํานวน 

100 กรัม เติมน้ําใหเต็ม 500 ลิตร ตั้งในที่รม ปดฝา ไมตองใหอากาศ 

หลังจากน้ัน 30 วัน สามารถนําน้ําหมักไปใชได ใสลงไปในนํ้าสาดให
ทั่ว ๆ บอ เชน อาหารกุงที่ให 1 กิโลกรมั ใชน้ําหมักสับปะรด 100 ลิตร 
ในกรณีที่จุลินทรีย ปม.1 (กรมประมง) ไมพอ จะใชน้ําหมักสับปะรด
สลับกับจุลินทรีย ปม.1 (กรมประมง)

17



การเตรียมนํ้าหมัก
สับปะรด
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9. การกําจัดตะกอน คราบกุ�งระหว�างการเลี้ยง
ของเสยีจะโดนดดูจากหลมุกลางบอ โดยเริม่ดดูเมือ่กุงอาย ุ4–5 วนั 

วันละ 2 ครั้ง เชา–เย็น หลังจากใหอาหารดวยเครื่องใหอาหารอัตโนมัติ 

1 ชั่วโมง ดูดจนกวานํ้าที่ออกมาจากปลายทอลงบอตกตะกอนหนักจะใส 

ในสวนของตะกอนเบาบรเิวณกลางหลมุกลางน้าํจะโดนดดูไปบาํบดัน้าํใน
บอตกตะกอนเบา หลงัจากน้ันน้าํจะเขาไปสูในกระบวนการหมุนเวียนนํ้า
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง และจะเปนแบบนี้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง

8. การใช�กระเทียมสดผสมในอาหารสําเร็จรูป
กระเทียมสดปอกเปลือก ลางนํ้าจนสะอาด 0.5 กิโลกรัม นํ้าสมสายชู 

350 มิลลิลิตร ผสมในอาหารสําเร็จรูป 25 กิโลกรัม คลุกเคลาใหทั่วและ

ผึ่งใหแหงประมาณ 15 นาที ใหกุงกินวันละ 1 มื้อ โดยเร่ิมใหตั้งแตกุงอายุ 

1 วัน ถึง 60 วัน
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ลดต�นทุนพลังงาน
ในการเล้ียงกุ�งด�วย

โซลาเซลล�
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จุดเริ่มตนมาจากโครงการระบบสงเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ ตองการใหมีการลด

ตนทุน กรมประมง โดยศูนยวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลีย้งสตัวน้าํชายฝง เขต 2 (สมทุรสาคร) 

ไดดําเนินการในหัวขอของการลดการใชพลังงาน 

และมีการคัดเลือกเกษตรกรตนแบบ

การใชงานโซลาเซลลของฟารมคุณจรูญน้ัน

จะใชตอกับเครื่องตีน้ํา สามารถรองรับแขนตีนํ้า

ท่ีมีใบพัดตีนํ้าไดถึง 10–12 ใบ สามารถลดการใช

ไฟฟาไดตั้งแต 09.00–16.00 น. เฉล่ียวันละ 

7 ชั่วโมง หลังจากน้ันจะเปนระบบไฟฟาปกติ 

ในการเล้ียงกุง 3 เดือน หรือ 1 รอบการเล้ียง 

สามารถประหยัดไฟไดถึง 630 ชั่วโมง หรือ
คิดเปน 26 วัน คิดเปนสัดสวนตนทุนพลังงาน

ลดลง 30% (ในกรณีที่มีแสงแดดปกติ) โดยมี

อุปกรณที่ใชดังนี้
1. แผงโซลาเซลล ขนาด 330 วัตต 
 จํานวน 5 แผง

2. มอเตอรเกียร DC ขนาด 1.5 แรงมา

3. ชุดควบคุม ตอวงจรแบบอนุกรม
4. เบรกเกอรเปด–ปดใบพัดตีน้ํา
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คุณจรูญ ทรัพย�ศิริ

1. ไดรับมาตรฐาน Good Aquaculture Practice (GAP) จากกรมประมง

2. ไดรับการคัดเลือกเปนเกษตรกรดีเดนของอําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร ประจําป 2562

3. ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ใหเปน
เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํากรอย 

ประจําป 2563

4. ไดรับการแตงตั้งเปนรองประธานกลุมเกษตรกรทําการประมงพัฒนา

เกษตรพอเพียง 49 ตําบลโรงเข จังหวัดสมุทรสาคร

5. ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการประมงจังหวัด 2 สมัย

6. ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเล้ียงกุง และเทคโนโลยี

การเล้ียงกุง ใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกษตรกรผูเพาะเล้ียงกุง 

ในเขตอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ใกลเคียง รวมถึง
ตอนรับคณะผูมาเยี่ยมชมจากตางประเทศ

7. ไดรบัเชญิเปนวทิยากรบรรยาย เร่ือง การลดตนทนุโดยการใชพลงังาน

ทดแทน

8. ใหสัมภาษณนิตยสาร Aqua biz (Issue 141) เรื่อง ลดตนทุนพลังงาน
ในการเล้ียงกุงดวยโซลาเซลล

คุณ

ไ  ัั
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การใช�ยาและสารเคมี

1. ยาต�านจุลชีพท่ีอนุญาตให�ใช�ในสัตว�นํ้า
 1.1 ยาตํารับเดี่ยว
  • อะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin)

  • เอนโรฟล็อกซาซิน (Enrofl oxacin)

  • ออกซิเตตราไซคลีน (Oxytetracycline)

  • ซาราฟล็อกซาซิน (Sarafl oxacin)

  • ออกโซลินิก แอซิด (Oxolinic acid)

  • โทลทราซูริล (Toltrazuril)

  • ซัลฟาโมโนเมททอกซีน โซเดียม (Sulfamonomethoxine sodium)

 1.2 ยาตํารับผสม
  • ซัลฟาไดอาซีน + ไตรเมโทพริม 
   (Sulfadiazine + Trimethoprim)
  • ซัลฟาไดเมททอกซีน โซเดียม + ไตรเมทโธพริม 

   (Sulfadimethoxine sodium + Trimethoprim)

  • ซัลฟาไดเมททอกซีน โซเดียม + ออรเมทโธพริม 
   (Sulfadimethoxine sodium + Ormethoprim)
  • ซัลฟาโมโนเมททอกซีน + ไตรเมทโธพริม 

   (Sulfamonomethoxine + Trimethoprim)

  • ซัลฟาไดมิดีน + ไตรเมทโธพริม 
   (Sulfadimidine + Trimethoprim)
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ท่ีปรึกษา
ดร. สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา
  การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง

นางสาวมนทกานติ ทามติ้น ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา

  การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง เขต 2 (สมุทรสาคร)
ผู�จัดทํา
นางชมพูนุท สามหวย นักวิชาการประมงชํานาญการ 
  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 

  เขต 2 (สมุทรสาคร)

นายธนพล ปนดี นักวิชาการประมง ศูนยวิจัยและพัฒนา
  การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง เขต 2 (สมุทรสาคร)
ขอขอบคุณ
คุณจรูญ ทรัพยศิริ รองประธานกลุมเกษตรกรทําการประมง

  พัฒนาเกษตรพอเพียง 49 
  ตําบลโรงเข จังหวัดสมุทรสาคร

2. ยาต�านจุลชีพและเคมีภัณฑ�ท่ีห�ามใช�ในสัตว�นํ้า
 2.1 ยาตองหาม
  • คลอแรมฟนิคอล (Chloramphenicol)

  • ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone)

  • ไนโตรฟูรานโทอิน (Nitrofurantoin)

  • ฟูราโซลิโดน (Furazolidone)

  • ฟูรัลทาโดน (Furaltadone)

  • กลุมเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins)

  • กลุมไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles)

 2.2 เคมีภัณฑตองหาม
  • มาลาไคทกรีน (Malachite green)






