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	 หนังสือ	 “ก้ำวต่อไปของกุ้งไทยหลังวิกฤตโรคตำยด่วน”	 เล่มนี้ได้จำกกำร
สังเครำะห์ผลงำนวิจัยเกี่ยวกับโรคตำยด่วนในกุ้งและกำรจัดกำรฟำร์มเลี้ยงกุ้ง	
ซึ่ง	 สวก.	 ได้ให้กำรสนับสนุน	 อย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ต้นปี	 2556	 ซึ่งเป็นช่วงที	่
เกษตรกรประสบภำวะโรคกุ้งตำยด่วนระบำดทั่วประเทศ	 งำนวิจัยในช่วงแรกเน้น
กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำซึ่งได้แนวปฏิบัติในภำวะที่เกิดโรคตำยด่วนระบำดรุนแรง	
ต่อมำได้ศึกษำเชิงลึกถึงสำเหตุของโรคตำยด่วน	 ท�ำให้ได้มำตรกำรในกำรป้องกัน	
และแนวทำงกำรรักษำในอนำคต	 นอกจำกนี้ผลงำนวิจัยยังได้เสนอแนวทำงของ	
กำรเลี้ยงกุ้งอย่ำงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงจะช่วยทั้งลดต้นทุนกำรผลิต	 ปลอดโรค		
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีและเป็นท่ีเชื่อม่ันในตลำดโลก	 ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยในกำรจัดกำรเชิงระบบ

ค�ำน�ำ



	 สวก.	 ขอขอบคุณคณะนักวิจัย	 ทั้งจำกกรมประมง	 มหำวิทยำลัยมหิดล	 และ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ทีไ่ด้ทุม่เทท�ำงำนวจิยัอย่ำงเตม็ก�ำลงัควำมสำมำรถ	และ
เกำะติดสถำนกำรณ์ปัญหำมำอย่ำงต่อเนื่อง	 สวก.	 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้จำกเอกสำรเล่มนี้จะช่วยฟื้นฟูอุตสำหกรรมกุ้งไทยให้กลับมำเป็นผู้น�ำ	
ในกำรส่งออกสินค้ำกุ้งอันดับหนึ่งของโลกได้อีกครั้ง	ซึ่งเคยผลิตได้ถึง	500,000	ตัน
ต่อปี	วกิฤตอิเีอ็มเอสในคร้ังนีถ้อืเป็นโอกำสปรบัตวัของอตุสำหกรรมกุง้ไทยทัง้ระบบ		
ด้วยควำมร่วมมือในกำรแก้ปัญหำอย่ำงจริงจังของภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และ	
ภำควิชำกำร	 เพื่อให้อุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยมีควำมมั่นคง	
และเป็นผู้น�ำในกำรผลิตและกำรส่งออกสินค้ำกุ้งในระดับโลกและภูมิภำคอำเซียน

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร

รักษำกำรแทน	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร
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1.1	 สถำนกำรณ์กุ้งไทยหลังวิกฤตโรคตำยด่วน

	 อุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ ้งทะเลทั้งกุ ้งกุลำด�ำและกุ ้งขำวแวนนำไม	
ในประเทศไทยมีกำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงรวดเร็ว	 จนเป็นอุตสำหกรรมส�ำคัญ	
ท่ีน�ำรำยได้เข้ำประเทศปีละเกือบแสนล้ำนบำท	 ข้อมูลจำกสมำคมกุ้งไทยระบุว่ำ	
ในปี	 2554	ประเทศไทยสำมำรถผลิตกุ้งได้ปริมำณสูงสุดถึง	 611,194	 ตัน	 แต่โดย	
เฉลี่ยผลผลิตกุ ้งทะเลอยู ่ท่ีปีละประมำณ	 500,000	 ตัน	 ทั้งนี้สืบเนื่องมำจำก	
เทคโนโลยต่ีำงๆ	ในกำรเพำะเลีย้งกุง้มกีำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองท�ำให้ได้ผลผลติสงูขึน้	
ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหำกำรตำยของกุ้งจำกโรคระบำดเพิ่มมำกขึ้นด้วย

	 ในปี	2558	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได้รำยงำนสถำนกำรณ์กำรผลิตกุ้ง
จำกกำรเพำะเลีย้งท้ังหมดของไทยในช่วง	5	ปีท่ีผ่ำนมำ	(2554-2558)	พบว่ำ	มแีนวโน้ม	
ลดลงร้อยละ	 23.38	 ต่อปี	 (ตำรำงที่	 1.1)	 เนื่องจำกเมื่อปลำยปี	 2554	 ผลผลิต	
กุ้งของไทยประสบปัญหำโรคกุ้งตำยด่วน	 หรือ	 EMS	 ท�ำให้ผลผลิตกุ้งลดลงจำก	
ภำวะปกติอย่ำงมำก	ภำครัฐโดยกรมประมงร่วมกับภำคเอกชนสำมำรถแก้ไขปัญหำ
และควบคมุกำรระบำดของโรคตำยด่วนได้ในระดบัหนึง่	ถงึแม้สถำนกำรณ์กำรเลีย้ง
ยังไม่กลับสู่ภำวะปกติ	 แต่พบแนวโน้มที่ดีขึ้น	 โดยในปี	 2558	 มีปริมำณผลผลิตกุ้ง	
250,000	 ตัน	 เพิ่มขึ้นจำก	 217,438	 ในปี	 2557	 ร้อยละ	 14.97	 และมีเกษตรกร	
บำงส่วนปรบัตวัในกำรเลีย้งกุง้ได้ดขีึน้	โดยกำรเปลีย่นจำกกำรเลีย้งกุง้ขำวแวนนำไม

บทที่	1

ทิศทางและแนวโน้ม

กำรผลิตกุ้งไทย



ไปเลี้ยงกุ้งกุลำด�ำมำกขึ้น	 โดยเฉพำะพื้นที่เลี้ยงในแถบฝั่งทะเลอันดำมัน	 ส�ำหรับ	
ภำพรวมของประเทศไทยมสีดัส่วนกำรเลีย้งกุง้ขำวแวนนำไมร้อยละ	96	และสัดส่วน
กำรเลี้ยงกุ้งกุลำด�ำร้อยละ	4	ของผลผลิตกุ้งทะเลจำกกำรเพำะเลี้ยงทั้งหมด	ส�ำหรับ
ภำพรวมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งของโลกในช่วงปี	 2554-2558	 มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน	
และในปี	 2558	 ประมำณกำรว่ำมีปริมำณผลผลิตกุ้งจำกกำรเพำะเลี้ยงของโลก	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 8.46	 เมื่อเทียบกับปี	 2557	 เนื่องจำกประเทศผู้ผลิตหลัก	 ได้แก	่
เอกวำดอว์	 ไทย	 และอินโดนีเซีย	 ยังคงขยำยกำรผลิตจำกรำคำกุ้งที่อยู่ในเกณฑ์สูง
ในปี	2557	จึงจูงใจให้เกษตรกรมีกำรเลี้ยงมำกขึ้น	แม้บำงประเทศยังประสบปัญหำ
โรคระบำด	 เช่น	 อินเดียประสบปัญหำจำกโรคไมโครสปอริเดียน	 ส่วนเวียดนำม	
และไทยยงัคงประสบปัญหำโรคตำยด่วน	(EMS)	โดยผลผลติส่วนใหญ่มำจำกประเทศ
ในแถบเอเชีย

	 ในปี	2559	ส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตรคำดว่ำผลผลิตกุง้จำกกำรเพำะเลีย้ง	
ของไทยจะมีปริมำณ	 300,000	 ตัน	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 20	 เมื่อเทียบกับปี	 2558	
โดยภำครฐัได้พยำยำมแก้ไขปัญหำเร่ืองโรคกุ้งมำอย่ำงต่อเนือ่ง	โดยเฉพำะกำรพฒันำ
สำยพันธุ์และด�ำเนินกำรฝึกอบรมเพ่ือให้ควำมรู้แก่เกษตรกรอย่ำงทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น	
ประกอบกับกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรรวมพลังยับยั้ง	 EMS	 ของกรมประมง	 ซึ่ง
มีกำรน�ำเข้ำพ่อแม่พันธุ์กุ้งและผลิตลูกพันธุ์กุ้งคุณภำพจ�ำหน่ำยให้กับเกษตรกรใน	
รำคำถูก	 นอกจำกนี้ยังมีกำรตรวจคัดกรองโรคให้กับโรงเพำะฟักและเกษตรกร	
ผูเ้พำะเลีย้ง	เพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้เกษตรกรในกำรกลับมำท�ำกำรเลีย้งกุง้ตำมปกติ
ต่อไป	ในขณะที่สถำนกำรณ์กำรผลิตกุ้งในภำพรวมของโลกยังคงลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี	2558	เนื่องจำกประเทศผู้เลี้ยงหลัก	เช่น	อินเดีย	อินโดนีเซีย	เริ่มประสบปัญหำ
กำรระบำดของโรคช่วงปลำยปี	2558	และคำดว่ำจะเผชิญกบัโรคต่อเนือ่งในปี	2559	
ขณะทีไ่ทยมกีำรปรบัตวัและบรหิำรจดักำรกำรเลีย้งได้ดขีึน้	ท�ำให้ผลผลติมแีนวโน้ม
เพิ่มขึ้น	(ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร,	2558)
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ตำรำงที่	1.1	 ผลผลิตกุ้งจำกกำรเพำะเลี้ยงของโลก	ปี	2554-2559

หน่วย:	พันตัน

ประเทศ/ปี 2554 2555 2556 2557* 2558*
อัตรำเพิ่ม 
(ร้อยละ)

2559*

เอกวำดอว์ 178 208 213 278 321 15.83 345

เวียดนำม 240 170 240 400 320 15.38 300

อินเดีย 170 190 300 350 280 17.45 270

ไทย 600 540 256 217 250 -23.38 300

จีน 565 450 300 270 250 -19.28 230

อินโดนีเซีย 150 105 180 225 230 17.55 220

ประเทศอื่นๆ 414 361 356 270 529 2.02 450

รวม 2,317 2,024 1,845 2,010 2,180 -1.28 2,115

หมำยเหตุ:	*	ประมำณกำร	
ที่มำ:	สมำคมกุ้งไทย

1.2 ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรผลิต	กำรตลำด
	 และกำรส่งออก

	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได้วิเครำะห์ว่ำ	 ในปี	 2559	 กำรเพำะเลี้ยงกุ้ง	
ของไทยยังคงมีปัญหำจำกโรคตำยด่วนในบำงพื้นที่	 แต่เกษตรกรเริ่มมีกำรปรับตัว
และมีกำรจัดกำรฟำร์มเลี้ยงได้ดีขึ้น	 ท�ำให้สถำนกำรณ์กำรผลิตกุ้งเริ่มฟื้นตัว	 และ	
มีปริมำณผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นในช่วงปลำยปี	 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรร่วมมือของภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำรจัดกำรตั้งแต่กำรผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งคุณภำพ	กำรส่งเสริมกำร
ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์	ปม.1	และกำรตรวจคัดกรองโรคอย่ำงต่อเนื่อง	ซึ่งกำรตรวจพบ
เชือ้ทีก่่อโรคมแีนวโน้มลดลง	ท�ำให้เกษตรกรมัน่ใจในกำรลงกุง้มำกขึน้	อย่ำงไรกต็ำม	
เกษตรกรควรมกีำรปรบัตวัเพือ่ให้กำรเลีย้งมีควำมยัง่ยืน	เช่น	กำรปรบัปรงุฟำร์มเลีย้ง
ให้มีบ่อพักน�้ำ	กำรน�ำน�้ำกลับมำใช้เพื่อให้กำรผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



	 ในส่วนของกำรตลำดและกำรส่งออกกุ ้งของไทยยังต้องเผชิญกับปัญหำ	
กีดกันทำงกำรค้ำทั้งในเร่ืองที่ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทำงศุลกำกร	 (GSP)	 และปัญหำ
กำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำยขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	 (IUU	 Fishing)	
จำกกลุ่มสหภำพยโุรป	ท�ำให้กำรส่งออกของไทยลดลงท้ังปรมิำณและมูลค่ำ	หำกไทย	
ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้	อำจท�ำให้ไทยสูญเสียตลำดในภูมิภำคนี้ให้กับคู่แข่งอื่น	

	 นอกจำกนี	้หำกสหรัฐอเมริกำมกีำรน�ำกฎหมำยเกีย่วกบักำรค้ำระหว่ำงประเทศ
เพื่อขจัดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	(Presidential	Task	force	on	Combating	
IUU	Fishing)	ซึง่คำดว่ำจะบงัคับใช้ได้ในปี	2559	ซึง่จะครอบคลมุกำรจบั	(catcher)	
ไปถึงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ	 (aquaculture)	 และกำรปิดฉลำกต้องถูกตรวจสอบ	
ย้อนกลบัไปถงึประเทศต้นทำงให้ร่วมรบัผดิชอบด้วย	โดยสหรฐัฯ	จะมีกำรตรวจสอบ	
ย้อนกลับตลอดห่วงโซ่กำรผลติ	(supply	chain)	ของแหล่งวตัถดุบิ	กฎหมำยดงักล่ำว	
จะส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรเลี้ยงและกำรส่งออกกุ้งของไทยทั้งระบบ	
เนื่องจำกสหรัฐฯ	ถือเป็นตลำดส่งออกหลักของไทย	กำรเตรียมควำมพร้อมของไทย
ควรเร่งปรับโครงสร้ำงกำรผลิตกุ้งทั้งระบบให้สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้	เพื่อให้	
เกิดกำรเลี้ยงที่ยั่งยืนและสำมำรถแข่งขันได้ในทุกตลำด	 (ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร,	2558)
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ตำรำงที่	1.2	 ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งในตลำดโลกแยกตำม	
	 	 		 ประเทศผู้ส่งออก	ปี	2554-2559

ปริมำณ:	พันตัน
มูลค่ำ:	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ประเทศ
2554 2555 2556 2557 2558*

อัตรำเพิ่ม 
(ร้อยละ)

2559*

ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปรมิำณ มูลค่ำ ปรมิำณ มูลค่ำ ปรมิำณ มูลค่ำ ปรมิำณ มูลค่ำ

อินเดีย 240 1,581.42 280 1,742.42 253 2,569.56 347 3,721.51 389 3,352.41 12.53 25.38 400 3,500.00

เอกวำดอร์ 188 1,183.81 210 1,288.54 226 1,821.05 300 2,599.46 350 2,312.12 17.35 22.64 385 2,450.00

อินโดนีเซีย 152 1,285.90 148 1,235.39 152 1,582.11 181 2,039.30 201 2,257.50 7.90 17.67 210 2,400.00

จีน 305 2,188.98 274 2,253.41 270 2,538.72 233 2,555.18 190 1,998.87 -10.49 -0.56 200 2,100.00

ไทย 392 3,484.61 352 3,104.72 213 2,252.75 167 2,002.03 171 1,935.48 -21.37 -14.91 195 2,145.00

ประเทศอื่นๆ 877 5,961.21 891 5,497.72 1,098 6,142.22 1,009 6,871.22 980 8,249.45 3.52 9.12 910 8,405.00

รวม 2,154 15,685.93 2,155 15,122.20 2,212 16,906.41 2,237 19,788.70 2,281 20,105.83 1.53 7.95 2,300 21,000.00



ปริมำณ:	พันตัน
มูลค่ำ:	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ประเทศ
2554 2555 2556 2557 2558*

อัตรำเพิ่ม 
(ร้อยละ)

2559*

ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปรมิำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปรมิำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ

อินเดีย 240 1,581.42 280 1,742.42 253 2,569.56 347 3,721.51 389 3,352.41 12.53 25.38 400 3,500.00

เอกวำดอร์ 188 1,183.81 210 1,288.54 226 1,821.05 300 2,599.46 350 2,312.12 17.35 22.64 385 2,450.00

อินโดนีเซีย 152 1,285.90 148 1,235.39 152 1,582.11 181 2,039.30 201 2,257.50 7.90 17.67 210 2,400.00

จีน 305 2,188.98 274 2,253.41 270 2,538.72 233 2,555.18 190 1,998.87 -10.49 -0.56 200 2,100.00

ไทย 392 3,484.61 352 3,104.72 213 2,252.75 167 2,002.03 171 1,935.48 -21.37 -14.91 195 2,145.00

ประเทศอื่นๆ 877 5,961.21 891 5,497.72 1,098 6,142.22 1,009 6,871.22 980 8,249.45 3.52 9.12 910 8,405.00

รวม 2,154 15,685.93 2,155 15,122.20 2,212 16,906.41 2,237 19,788.70 2,281 20,105.83 1.53 7.95 2,300 21,000.00
หมำยเหตุ:	*	ประมำณกำร

	 กุ้ง	 หมำยถึง	 กุ้งขำวแวนนำไม	 กุ้งกุลำด�ำ	 กุ้งก้ำมกรำม	 และกุ้งอื่นๆ	 ภำยใต้พิกัด	
ศุลกำกรในระดับ	6	หลัก	(Digit)	ได้แก่	030613	030623	และ	160520	ตำมรหัส	HS.2007	
(ปี	2007-2011)

	 และภำยใต้พิกัดศุลกำกร	030616	030617	030626	030627	160521	และ	160529	
ตำมรหัส	HS.2012	(ปี	2012-2016)

	 ที่มำ:	Global	Trade	Information	Service,	September	2015
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ปริมำณ:	พันตัน
มูลค่ำ:	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ประเทศ
2554 2555 2556 2557 2558*

อัตรำเพิ่ม	 
(ร้อยละ)

2559*

ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ

อินโดนีเซีย 70 695.10 74 658.82 81 909.27 103 1,319.33 120 1,195.09 15.13 19.46 134 1,335.49

อินเดีย 48 523.90 66 575.02 94 1,043.53 109 1,382.65 108 1,032.18 23.66 25.03 105 1,003.51

เอกวำดอว์ 74 531.02 81 559.90 74 654.86 92 901.42 86 639.30 4.37 8.84 97 721.08

เวียดนำม 45 521.15 41 448.08 60 729.08 74 1,005.49 51 573.20 8.77 10.50 58 651.87

ไทย 186 1,718.95 136 1,203.40 84 906.49 65 814.74 41 786.72 -31.36 -17.74 42 805.91

เม็กซิโก 31 290.94 26 256.15 18 263.97 20 300.78 38 519.11 1.46 14.09 27 368.84

จีน 43 289.79 36 228.51 32 238.63 32 271.36 26 179.81 -10.63 -7.53 24 165.98

มำเลเซีย 29 209.45 23 171.00 10 79.52 18 180.57 14 126.35 -15.65 -9.12 15 135.38

ประเทศอื่นๆ 51 385.39 52 364.09 56 487.27 56 527.39 96 461.52 14.33 7.59 92 411.95

รวม 577 5,165.69 535 4,464.97 509 5,312.62 569 6,703.73 580 5,514.15 0.72 5.52 594 5,600.00

ตำรำงที่	1.3	 ปริมำณและมูลค่ำกำรน�ำเข้ำกุ้งและผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกำ	
	 	 		 ปี	2554-2559



ปริมำณ:	พันตัน
มูลค่ำ:	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ประเทศ
2554 2555 2556 2557 2558*

อัตรำเพิ่ม	 
(ร้อยละ)

2559*

ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ

อินโดนีเซีย 70 695.10 74 658.82 81 909.27 103 1,319.33 120 1,195.09 15.13 19.46 134 1,335.49

อินเดีย 48 523.90 66 575.02 94 1,043.53 109 1,382.65 108 1,032.18 23.66 25.03 105 1,003.51

เอกวำดอว์ 74 531.02 81 559.90 74 654.86 92 901.42 86 639.30 4.37 8.84 97 721.08

เวียดนำม 45 521.15 41 448.08 60 729.08 74 1,005.49 51 573.20 8.77 10.50 58 651.87

ไทย 186 1,718.95 136 1,203.40 84 906.49 65 814.74 41 786.72 -31.36 -17.74 42 805.91

เม็กซิโก 31 290.94 26 256.15 18 263.97 20 300.78 38 519.11 1.46 14.09 27 368.84

จีน 43 289.79 36 228.51 32 238.63 32 271.36 26 179.81 -10.63 -7.53 24 165.98

มำเลเซีย 29 209.45 23 171.00 10 79.52 18 180.57 14 126.35 -15.65 -9.12 15 135.38

ประเทศอื่นๆ 51 385.39 52 364.09 56 487.27 56 527.39 96 461.52 14.33 7.59 92 411.95

รวม 577 5,165.69 535 4,464.97 509 5,312.62 569 6,703.73 580 5,514.15 0.72 5.52 594 5,600.00

หมำยเหตุ:	*	ประมำณกำร

	 กุ้ง	 หมำยถึง	 กุ้งขำวแวนนำไม	 กุ้งกุลำด�ำ	 กุ้งน�้ำเย็น	 และกุ้งอื่นๆ	 ไม่รวมกุ้งก้ำมกรำม	
ที่อยู่ภำยใต้พิกัดศุลกำกร	030616	030617	030626	030627	160521	และ	160529	

	 ในระดับ	11	หลัก	(Digit)	ตำมรหัส	HS.2012	(ปี	2012-2016)

	 ที่มำ:	Global	Trade	Information	Service,	September	2015
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ตำรำงที่	1.4	 ปริมำณและมูลค่ำกำรน�ำเข้ำกุ ้งและผลิตภัณฑ์ของสหภำพยุโรป	
	 	 		 ปี	2554-2559
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปริมำณ:	พันตัน

มูลค่ำ:	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ประเทศ
2554 2555 2556 2557 2558*

อัตรำเพิ่ม 
(ร้อยละ)

2559*

ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ

อินเดีย 56 422.89 58 413.63 64 510.24 94 911.02 87 717.71 14.61 20.29 84 690.00

เอกวำดอว์ 90 588.63 88 549.75 81 625.66 93 816.65 83 599.00 -1.06 4.40 84 600.00

เวียดนำม 42 366.57 32 271.71 34 320.38 43 472.67 51 528.67 7.08 13.72 49 500.00

กรีนแลนด์ 66 286.23 40 132.23 39 136.01 54 248.74 44 212.50 -4.98 0.36 41 190.00

บังคลำเทศ 37 352.08 37 322.17 37 358.80 40 483.50 40 468.62 2.37 10.27 41 480.00

จีน 38 214.51 35 197.76 36 194.98 29 177.49 40 238.17 -0.85 1.02 35 210.00

แคนำดำ 26 212.20 28 230.17 35 267.85 34 308.25 37 340.85 9.41 13.20 41 380.00

อินโดนีเซีย 17 168.00 10 93.85 11 122.45 15 183.17 13 141.84 -1.30 3.36 12 130.00

ไทย 59 536.78 51 468.36 29 332.87 14 205.81 8 112.68 -41.07 -32.59 7 100.00

ประเทศอื่นๆ 178 1,522.53 166 1,357.60 165 1,454.95 184 1,704.23 178 1,440.90 1.03 1.18 186 1,420.00

รวม 611 4,670.42 545 4,037.23 534 4,324.19 601 5,511.53 581 4,800.94 -0.03 3.73 580 4,700.00



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปริมำณ:	พันตัน
มูลค่ำ:	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ประเทศ
2554 2555 2556 2557 2558*

อัตรำเพิ่ม 
(ร้อยละ)

2559*

ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ

อินเดีย 56 422.89 58 413.63 64 510.24 94 911.02 87 717.71 14.61 20.29 84 690.00

เอกวำดอว์ 90 588.63 88 549.75 81 625.66 93 816.65 83 599.00 -1.06 4.40 84 600.00

เวียดนำม 42 366.57 32 271.71 34 320.38 43 472.67 51 528.67 7.08 13.72 49 500.00

กรีนแลนด์ 66 286.23 40 132.23 39 136.01 54 248.74 44 212.50 -4.98 0.36 41 190.00

บังคลำเทศ 37 352.08 37 322.17 37 358.80 40 483.50 40 468.62 2.37 10.27 41 480.00

จีน 38 214.51 35 197.76 36 194.98 29 177.49 40 238.17 -0.85 1.02 35 210.00

แคนำดำ 26 212.20 28 230.17 35 267.85 34 308.25 37 340.85 9.41 13.20 41 380.00

อินโดนีเซีย 17 168.00 10 93.85 11 122.45 15 183.17 13 141.84 -1.30 3.36 12 130.00

ไทย 59 536.78 51 468.36 29 332.87 14 205.81 8 112.68 -41.07 -32.59 7 100.00

ประเทศอื่นๆ 178 1,522.53 166 1,357.60 165 1,454.95 184 1,704.23 178 1,440.90 1.03 1.18 186 1,420.00

รวม 611 4,670.42 545 4,037.23 534 4,324.19 601 5,511.53 581 4,800.94 -0.03 3.73 580 4,700.00

หมำยเหตุ:	*	ประมำณกำร

	 	กุ้ง	หมำยถึง	กุ้งขำวแวนนำไม	กุ้งกุลำด�ำ	กุ้งน�้ำเย็น	และกุ้งอื่นๆ	ไม่รวมกุ้งก้ำมกรำม	
ที่อยู่ภำยใต้พิกัดศุลกำกร	030616	030617	030626	030627	160521	และ	160529	

	 	ในระดับ	11	หลัก	(Digit)	ตำมรหัส	HS.2012	(ปี	2012-2016)

	 ที่มำ:	Global	Trade	Information	Service,	September	2015

19หลังวิกฤตโรคตายด่วน
ก้าวต่อไปของกุ้งไทย



ตำรำงที่	1.5	 ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกและกำรน�ำเข้ำกุ้งและผลิตภัณฑ์ของ	
	 	 		 ประเทศไทย	ปี	2554-2559

ปริมำณ:	พันตัน
มูลค่ำ:	ล้ำนบำท

ประเทศ
2554 2555 2556 2557 2558*

อัตรำเพิ่ม 
(ร้อยละ)

2559*

ปริมำณ มูลค่ำ ปรมิำณ มูลค่ำ ปรมิำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปรมิำณ มูลค่ำ ปรมิำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ

ส่งออก 392 110,031.42 349 95,751.30 211 68,790.56 165 64,342.93 171 57,818.31 -21.40 -15.50 195 65,000.00

กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง 201 52,235.51 184 45,605.48 97 29,470.56 80 29,185.35 82 24,859.47 -23.10 -17.56 95 29,000.00

กุ้งแปรรูป 191 57,795.91 165 50,145.82 113 39,320.00 85 35,157.58 89 32,958.84 -19.67 -13.74 100 36,000.00

น�ำเข้ำ 30 1,408.71 25 2,036.28 24 3,134.33 24 3,749.15 26 3,605.69 -3.22 28.27 23 3,335.00

กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง 20 1,284.17 18 1,944.67 21 3,093.19 20 3,689.66 21 3,544.85 2.05 30.62 20 3,300.00

กุ้งแปรรูป 10 124.54 7 91.61 3 41.14 4 59.49 5 60.84 -17.68 -17.01 3 35.00



ปริมำณ:	พันตัน
มูลค่ำ:	ล้ำนบำท

ประเทศ
2554 2555 2556 2557 2558*

อัตรำเพิ่ม 
(ร้อยละ)

2559*

ปรมิำณ มูลค่ำ ปรมิำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปรมิำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ

ส่งออก 392 110,031.42 349 95,751.30 211 68,790.56 165 64,342.93 171 57,818.31 -21.40 -15.50 195 65,000.00

กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง 201 52,235.51 184 45,605.48 97 29,470.56 80 29,185.35 82 24,859.47 -23.10 -17.56 95 29,000.00

กุ้งแปรรูป 191 57,795.91 165 50,145.82 113 39,320.00 85 35,157.58 89 32,958.84 -19.67 -13.74 100 36,000.00

น�ำเข้ำ 30 1,408.71 25 2,036.28 24 3,134.33 24 3,749.15 26 3,605.69 -3.22 28.27 23 3,335.00

กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง 20 1,284.17 18 1,944.67 21 3,093.19 20 3,689.66 21 3,544.85 2.05 30.62 20 3,300.00

กุ้งแปรรูป 10 124.54 7 91.61 3 41.14 4 59.49 5 60.84 -17.68 -17.01 3 35.00

หมำยเหตุ:	*	ประมำณกำร

	 กุ้ง	 หมำยถึง	 กุ้งขำวแวนนำไม	 กุ้งกุลำด�ำ	 กุ้งน�้ำเย็น	 และกุ้งอื่นๆ	 ไม่รวมกุ้งก้ำมกรำม	
ที่อยู่ภำยใต้พิกัดศุลกำกร	030616	030617	030626	030627	160521	และ	160529

	 ในระดับ	11	หลัก	(Digit)	ตำมรหัส	HS.2012	(ปี	2012-2016)

	 ที่มำ:	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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2.1	 สำเหตุของโรคตำยด่วนในกำรเพำะเลี้ยงกุ้ง

	 ปัญหำโรคตำยด่วนในกุ้ง	เริ่มมีกำรระบำดครั้งแรกทำงตอนใต้ของประเทศจีน
เมือ่ปี	2552	จำกนัน้ขยำยไปสูป่ระเทศเวียดนำมและมำเลเซยีในปี	2553	ซึง่ในขณะ
น้ันยงัไม่ทรำบสำเหตทุีแ่น่ชดั	และต่อมำได้แพร่กระจำยมำสูไ่ทยในช่วงปลำยปี	2554	
ถงึปี	2555	โดยพบกำรตำยของกุ้งหลงัปล่อยลงเล้ียงในบ่อดนิเพียง	7-30	วนั	ในฟำร์ม
บริเวณปำกแม่น�้ำพังรำด	อ�ำเภอนำยำยอำม	จังหวัดจันทบุรี	บำงบ่อมีอัตรำกำรตำย
สงูถงึ	100%	กำรตำยของกุง้มลีกัษณะของ	“กลุม่อำกำรตำยด่วน	(Early	Mortality	
Syndrome:	 EMS)”	 หรือที่เกษตรกรเรียกกันทั่วไปว่ำ	 “โรคตำยด่วน”	 ลักษณะ
อำกำรที่พบคือ	 กุ้งเร่ิมป่วยเมื่อปล่อยเลี้ยงได้	 10	 วัน	 ระยะแรกกุ้งไม่แสดงอำกำร	
ผิดปกติอย่ำงเด่นชัด	ไม่พบกุ้งเกยขอบบ่อ	แต่เริ่มพบกุ้งตำยในยอและที่ก้นบ่อ	หลัง
จำกนั้นจะพบซำกกุ้งลอยข้ึนมำ	 ในบ่อท่ีมีกำรตำยมำกพบกุ้งมีอำกำรว่ำยน�้ำเฉื่อย	
เซื่องซึม	กินอำหำรลดลง	เปลือกนิ่มและมีสีเข้มขึ้น	ตับลีบ	นิ่ม	ซีด	หรือสีคล�้ำ	ปัญหำ
นีไ้ด้ระบำดไปพืน้ทีเ่ลีย้งกุ้งทัว่ประเทศท�ำให้ผลผลติกุง้ทะเลจำกกำรเพำะเล้ียงลดลง
อย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

	 โรคตำยด่วนในกุ้งทะเลมีลักษณะอำกำรเด่นชัด	 คือ	 ตับและตับอ่อนมีกำร
ตำยอย่ำงฉับพลัน	จึงมีกำรเรียกชื่อโรคนี้ว่ำ	Acute	Hepatopancreatic	Necrosis	
Disease	(AHPND)	ตบัและตบัอ่อนเป็นอวยัวะทีส่�ำคญัของกุง้ทีท่�ำหน้ำทีห่ลำกหลำย

บทที่	2

โรคตายด่วน

ในฟำร์มเลี้ยงกุ้ง



ตั้งแต่กำรสร้ำงและหลั่งน�้ำย่อย	 กำรดูดซึมอำหำร	 กำรขับถ่ำยของเสียและก�ำจัด	
สำรพิษ	 อีกทั้งเป็นแหล่งส�ำรองสำรอำหำรของกุ้งอีกด้วย	 กำรตำยของเซลล์ในตับ
และตับอ่อนจึงส่งผลให้เซลล์ต่ำงๆ	ไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ

วิธีสังเกตอำกำรโรคตำยด่วน

•	 พบกำรตำยของกุ้งได้ตั้งแต่	10	วันหลังจำกปล่อยลงบ่อ

•	 ตับกุ้งผิดปกติ:	ซีดขำว	ฝ่อ	ลีบ	อำจมีจุดหรือเส้นด�ำที่ตับ
	 ตับเหนียวบี้ด้วยนิ้วยำกกว่ำปกติ

•	 ล�ำไส้ไม่มีอำหำรหรือขำดช่วง

•	 กุ้งมีสีขำวขุ่น	เปลือกนิ่ม

•	 กุ้งโตช้ำเฉื่อยหรือว่ำยน�้ำควงสว่ำน	หรือกระโดดแล้วจมลง
	 ก้นบ่อ	และตำยในที่สุด

	 ในปี	 2556	 Tran	 et al.	 (2013)	 รำยงำนสำเหตุที่ก่อให้เกิดโรคตำยด่วน	
ในกุ้งขำวแวนนำไมและกุ้งกุลำด�ำ	 เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ใกล้ชิดกับ Vibrio para-
haemolyticus	 ซึ่งเป็นสำยพันธุ์ที่สำมำรถสร้ำงสำรพิษท�ำลำยเซลล์ของตับและ	
ตับอ่อน	 และในปี	 2557	 กรมประมงร่วมกับ	 Tokyo	 University	 of	marine	
Science	 and	 Technology	 ค้นพบ	 toxin	 gene	 ในแบคทีเรียสำยพันธุ์ที่มี	
ควำมรุนแรงโดยสร้ำงสำรพิษท�ำลำยตับและตับอ่อนจนท�ำให้กุ ้งที่ติดเชื้อตำย	
ในที่สุด	 และยังได้พัฒนำ	 primer	 ในกำรตรวจหำเชื้อก่อโรคดังกล่ำว	 ด้วยเทคนิค	
Polymerase	Chain	Reaction	(PCR)	เพื่อตรวจสอบกำรปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus	 ในระบบกำรผลิตกุ้งทะเลตลอดสำย	 ตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ใน	
โรงเพำะฟัก	ลกูกุ้งในโรงอนบุำล	และกุง้ทีเ่ลีย้งในบ่อ	ตลอดจนปัจจยัอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	
เช่น	อำหำร	น�้ำ	และดินในบ่อเลี้ยง
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2.2	 กำรกระจำยตัวของปัญหำโรคตำยด่วนในพื้นที่ เลี้ยงกุ ้ง 

	 ของไทย

	 กำรศึกษำทำงระบำดวิทยำแบบ	 cohort	 โดยกำรตรวจสอบคุณภำพลูกกุ้ง	
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดิน	 รวมถึงติดตำมและตรวจสอบ|
ควำมสัมพันธ์ของเช้ือก่อโรคกับกำรตำยของกุ้งก่อน	 35	 วัน	 หลังกำรปล่อยลูกกุ้ง|
ลงบ่อดิน	จ�ำนวน	200	บ่อ	ในพื้นที่เลี้ยงทั่วประเทศ	โดยวำรินทร์	และคณะ	(2558)	
พบว่ำ	 คุณภำพลูกกุ้งมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดโรคตำยด่วนในบ่อดิน	 โดยบ่อที่กุ้ง
เป็นโรคตำยด่วนมีคะแนนประเมินคุณภำพลูกกุ้งตำมเกณฑ์ของกรมประมงต�่ำกว่ำ	
บ่อที่ไม่เป็นโรคตำยด่วน	 โดยเฉพำะควำมผิดปกติทำงพยำธิสภำพของตับและ	
ตับอ่อน	ควำมเครียดโดยกำรแช่น�้ำจืด	ปริมำณกำรปนเปื้อนแบคทีเรีย	vibrio	รวม	
และ	 vibrio	 กลุ่มสีเขียว	 ในลูกกุ้งบ่อท่ีเกิดโรคมีมำกกว่ำลูกกุ้งบ่อที่ไม่เกิดโรคตำย
ด่วนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 นอกจำกน้ียังพบว่ำ	 ลูกกุ้งจำกพื้นที่หรือแหล่งผลิตเดียวกัน	
มคีณุภำพแตกต่ำงกนัมำกและมบีำงตวัอย่ำงทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพของกรมประมง	
แสดงให้เห็นว่ำโรงอนุบำลขนำดใหญ่แหล่งเดียวกันยังไม่สำมำรถควบคุมกำรผลิต	
ลูกกุ้งให้มีคุณภำพอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เช่นเดียวกับโรงอนุบำลขนำดเล็กซึ่งมีอยู่จ�ำนวน
มำก	 จึงควรมีกำรควบคุมและดูแลคุณภำพกำรผลิตลูกกุ้งให้มีคุณภำพดีโดยเฉพำะ	
โรงอนุบำลขนำดเล็ก	 เนื่องจำกเกษตรกรเลือกใช้ลูกกุ้งจำกโรงอนุบำลเล็กมำกกว่ำ	
50%

	 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยต่ำงๆ	 ในบ่อเล้ียงกุ้งพบว่ำ	 ในบ่อเลี้ยงที่มี	
กำรตดิเช้ือ	microsporidian	Enterocytozoon hepatopenaei (EHP)	ในกุ้งขณะ
ทีเ่ลีย้งในบ่อมผีลผลติและอตัรำรอดตำยไม่แตกต่ำงกบับ่อทีไ่ม่พบกำรตดิเชือ้	ซึง่ต่ำง
ไปจำกกำรตรวจพบกำรตดิเชือ้	EHP	ในลกูกุง้ก่อนปล่อยลงบ่อเลีย้งทีพ่บว่ำมีผลผลติ
กุ้งต�่ำกว่ำบ่อที่ใช้ลูกกุ้งท่ีไม่ติดเชื้อ	 ซ่ึงอำจเป็นไปได้ว่ำเชื้อ	 EHP	 มีควำมรุนแรงต่อ	
ลูกกุ้งมำกกว่ำกุง้ทีโ่ตแล้ว	อย่ำงไรกต็ำม	เนือ่งจำกบ่อเลีย้งกุง้มีตวัแปรและปัจจยัต่ำงๆ	
ที่เกี่ยวข้องค่อนข้ำงมำก	จึงควรมีกำรศึกษำถึงปัจจัยสำเหตุ	ระดับควำมรุนแรงของ
เชื้อ	 EHP	ต่อกำรตำยและผลผลิตของกุ้ง	 ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเชื้อ	 EHP	



กับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus สำยพันธุ์ที่มีควำมรุนแรงในกำรก่อโรคตำย
ด่วนให้แน่ชัดต่อไป

	 ผลกำรศึกษำยังพบด้วยว่ำ	 สำยพันธุ์กุ ้งเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่อำจมีผลต่อ
สุขภำพและควำมแข็งแรงของลูกกุ้ง	 จำกผลทดสอบควำมทนทำนต่อเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus	 ที่ก่อโรคตำยด่วน	 ในลูกกุ้งสำยพันธุ์ต่ำงๆ	พบว่ำ	 ลูกกุ้งสำย
พันธุ์	SIS	ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	มีควำมทนทำนกว่ำและสำยพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์
ภำยในประเทศ	

	 ส�ำหรับกำรศึกษำรูปแบบของกำรเคลื่อนย้ำย	 (movement	 pattern)	 ของ
กำรเลี้ยงกุ้งขำวแวนนำไมและกุ้งกุลำด�ำในจังหวัดกระบี่	 นครศรีธรรมรำช	 สงขลำ	
ระยอง	และนครปฐม	ด้วยกำรวิเครำะห์เครือข่ำยทำงสังคมพบว่ำ	ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพบโรคตำยด่วนรวมไปถึงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของโรค	จ�ำเป็นต้องค�ำนึง
ถึงโรคที่เกิดในลักษณะ	co-factors	เนื่องจำกโรคนี้อำจไม่ได้มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมี
อิทธิพลต่อกำรเกิดโรคอย่ำงเด่นชัด	 ทั้งนี้ในกำรศึกษำปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 แหล่งท่ีมำ
ของลูกกุ้ง	เช่น	โรงเพำะฟัก	รวมไปถึงแหล่งน�้ำพบว่ำ	มีบทบำทส�ำคัญต่อกำรพบโรค
ในบ่อเลีย้ง	นอกจำกนีย้งัพบลกัษณะเครอืข่ำยทีส่ะท้อนถงึควำมเด่นชดัของกจิกรรม
ที่มีกำรส่งออกลูกกุ้งจำกโรงเพำะฟักที่สูง	 ท�ำให้จ�ำเป็นต้องเน้นมำตรกำรควบคุม
โรคไปท่ีโรงเพำะฟักหรือแหล่งที่มำของลูกกุ้งต้นทำง	 จึงจะท�ำให้กำรควบคุมโรค	
มปีระสทิธภิำพมำกทีส่ดุ	ตวัอย่ำงของมำตรกำรทีส่�ำคัญ	เช่น	กำรพฒันำวธิกีำรตรวจ
คัดกรองโรคก่อนส่งลูกกุ้งให้กับเกษตรกร	 โดยจ�ำเป็นต้องให้วิธีกำรตรวจสอบนี้มี	
ค่ำควำมไว	(sensitivity)	สงู	กำรพจิำรณำถงึรปูแบบกำรสุม่ตวัอย่ำงและกำรค�ำนวณ
วธิกีำรเกบ็ตัวอย่ำงเพือ่ตรวจคดักรองควรได้รบักำรออกแบบใหม่	เพือ่ให้วธิกีำรตรวจ
ที่ได้มีประสิทธิภำพมำกที่สุดบนพื้นฐำนของมำตรกำรกำรคัดกรองโรคที่มีควำมไว
ของมำตรกำรสูงเช่นกัน

	 ลกัษณะกำรเกดิโรคท่ีปรำกฏไม่พบว่ำมีรปูแบบกำรตดิต่อส่ือสำรชดัเจน	กล่ำว
คอื	เช้ือสำเหตุของกำรเกดิโรคหำกมีท่ีมำจำกโรงเพำะฟัก	เชือ้อำจกระจำยไปยงัพืน้ที่
ต่ำงๆ	 ของประเทศตำมกิจกรรมกำรซ้ือ-ขำยลูกกุ้งโดยอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับควำม
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แตกต่ำงระหว่ำงพ้ืนท่ีมีน้อยกว่ำ	 ดังนั้น	 จึงสำมำรถพบกำรเกิดโรคได้ในทุกพื้นที่
ของประเทศไทย	ข้อมลูนีช้ีใ้ห้เหน็ว่ำ	หำกต้องกำรจ�ำกดัพืน้ทีก่ำรเกดิโรคจ�ำเป็นต้อง
พิจำรณำควบคุมกิจกรรมกำรเคลื่อนย้ำยหรือซื้อ-ขำยลูกกุ้ง	 โดยอำจก�ำหนดกำร
เคลื่อนย้ำยให้จ�ำกัดอยู่เฉพำะโซน	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรพิจำรณำถึงผลกระทบด้ำน
เศรษฐกิจและสังคมจ�ำเป็นต้องพิจำรณำด้วยเช่นกัน

2.3	 แนวทำงป้องกันและรักษำโรคกุ้งตำยด่วน

	 2.3.1	กำรใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อยับยั้งเชื้อก่อโรคตำยด่วน

	 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถของเชื้อแบคทีเรีย	 bacillus	 ที่เป็นหัวเชื้อของ
จุลินทรีย์	 ปม.	 1	 จ�ำนวน	 3	 ชนิด	 ได้แก่	B. subtilis,	B.	megaterium	 และ	B. 
licheniformis	พบว่ำ	แบคทีเรียทั้ง	3	ชนิด	ไม่มีผลยับยั้งกำรเจริญของเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus สำยพนัธุก่์อโรคตำยด่วนโดยตรง	แต่อำจมีผลทำงอ้อมโดยเชือ้	
bacillus	ช่วยย่อยสลำยสำรอนิทรย์ี	ท�ำให้ปรมิำณสำรอินทรย์ีซ่ึงเป็นอำหำรของเชือ้
แบคทีเรียในบ่อเลี้ยงกุ้งลดลง	ส่งผลให้เชื้อ Vibrio parahaemolyticus สำยพันธุ์	
ก่อโรคลดลงด้วย	 นอกจำกน้ี	 กำรให้เช้ือ	 bacillus	 โดยเฉพำะ	B. licheniformis 
ผสมในอำหำรเพื่อเป็น	probiotic	ให้กุ้งกิน	เป็นกำรท�ำให้เชื้อ	bacillus	เข้ำยึดพื้นที่	
ในระบบทำงเดินอำหำร	(colonize)	เพื่อไม่ให้เชื้อก่อโรคได้มีโอกำสเข้ำยึดเกำะกับ
ผนังของทำงเดินอำหำร	จึงเป็นกำรลดโอกำสในกำรเกิดโรค

	 2.3.2	กำรใช้สมุนไพรเพื่อทดแทนกำรใช้สำรต้ำนจุลชีพ

	 กำรทดสอบประสิทธิภำพของสำรสกัดข่ำ	 (Alpinia	 galanga	 Linn.)	 เพื่อ
ยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อ	Vibrio parahaemolyticus	พบว่ำ	สำรสกัดข่ำและ	
สำรสกัดข่ำผสมกรดอินทรีย์มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคตำยด่วนได้ดี	 โดยควำมเข้มข้น
ต�่ำสุดในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	 50%	 (Minimum	 Inhibitory	
Concentration:	MIC50)	มีส่วนผสมของสำรสกัดข่ำ	 :	กรดอินทรีย์	อยู่ที่	 0.25	 :	
1	 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร	 และควำมเข้มข้นต�่ำสุดในกำรก�ำจัดแบคทีเรีย	 (Minimum	



Bactericidal	 Concentration:	MBC)	 มีส่วนผสมของสำรสกัดข่ำ	 :	 กรดอินทรีย	์
อยู่ที่	 4	 :	 16	 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร	 ทั้งนี้กำรผสมกรดอินทรีย์ในสำรสกัดข่ำมีฤทธิ์	
ในกำรยบัยัง้แบคทเีรยี	Vibrio parahaemolyticus สำยพนัธ์ุก่อโรคตำยด่วนเพิม่ขึน้
เมือ่เปรยีบเทยีบกบักำรใช้สำรสกดัข่ำเพียงอย่ำงเดยีว	จงึมคีวำมเป็นไปได้ทีจ่ะน�ำข่ำ
ซึง่เป็นสมนุไพรท้องถิน่มำประยกุต์ใช้ในกำรป้องกนัและรักษำโรคกุง้ทะเลทีเ่กิดจำก
เชื้อ Vibrio parahaemolyticus	สำยพันธุ์ก่อโรคตำยด่วน	โดยพัฒนำให้สำมำรถ	
น�ำมำใช้ป้องกันและรักษำโรคตำยด่วนในกุ้งทะเลแทนกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพและ	
สำรเคมี	เพื่อควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค	

	 2.3.3	กำรใช้แบคทีริโอเฟจในกำรรักษำโรคตำยด่วน

	 แบคทีริโอเฟจ	(bacteriophage)	เป็นไวรัสของแบคทีเรียที่มีอยู่ในธรรมชำติ	
ซ่ึงสำมำรถใช้แบคทีเรียนัน้เป็นเจ้ำบ้ำน	(host)	ในกำรเพิม่จ�ำนวน	และแบคทรีโิอเฟจ
แต่ละชนิดมีควำมจ�ำเพำะกับแบคทีเรียเพียงชนิดเดียว	 หรือสองถึงสำมชนิดเท่ำนั้น	
ด้วยควำมจ�ำเพำะของแบคทีริโอเฟจต่อแบคทีเรีย	 จึงมีกำรน�ำมำประยุกต์ใช้ใน	
ด้ำนต่ำงๆ	เพื่อรักษำและป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรีย	(bacteriophage	therapy)	
รวมทั้งกำรรักษำโรคติดเชื้อแบคทีเรียในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ	 จึงมีควำมเป็นไปได	้
ทีจ่ะค้นหำแบคทีริโอเฟจท่ีมอียูใ่นธรรมชำตโิดยมีควำมจ�ำเพำะกบัเชือ้ Vibrio para-
haemolyticus สำยพนัธุก่์อโรคตำยด่วน	เพือ่เพิม่ทำงเลอืกส�ำหรับกำรป้องกนัและ
รักษำโรคตำยด่วน
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3.1	 ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคตำยด่วนในฟำร์มเลี้ยงกุ้ง

	 จำกกำรศึกษำปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดโรคตำยด่วนในพื้นที่ที่มี
กำรรำยงำนกำรระบำดของโรคตำยด่วนในฟำร์มเลี้ยงกุ้ง	 จ�ำนวน	 4	 พื้นที่	 คือ	
ภำคตะวันออก:	 จังหวัดระยอง	 ภำคกลำง:	 จังหวัดนครปฐม	 ภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย:	
จังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดสงขลำ	 และภำคใต้ฝั่งอันดำมัน:	 จังหวัดกระบี่	
ด้วยวิธี	logistic	regression	แบบตัวแปรหลำยตัว	(multivariate	analysis)	พบว่ำ	
สำมำรถจัดกลุ่มปัจจัยเสี่ยงได้เป็น	 4	 กลุ่ม	 คือ	 1)	 แหล่งลูกกุ้ง	 2)	 กำรเตรียมบ่อ	
3)	กำรจัดกำรอำหำร	และ	4)	กำรจัดกำรน�้ำ	ดังนี้

	 3.1.1	แหล่งลูกกุ้ง

	 ควำมสัมพันธ์ของแหล่งลูกกุ้งต่อกำรเกิดโรคตำยด่วนนั้น	 เกิดข้ึนได้ทั้งกับ
โรงเพำะฟักที่ผลิตลูกกุ้งที่ได้มำจำกพ่อแม่พันธุ์ที่มีกำรเลี้ยงในระบบ	High	 health	
system	 เช่น	 ลูกกุ้งที่ผลิตจำกบริษัทใหญ่ที่มีกำรพัฒนำสำยพันธุ์อย่ำงเป็นระบบ
และมีฟำร์มพ่อแม่พันธุ์อยู่ภำยในประเทศ	 และลูกกุ้งที่ผลิตขึ้นมำจำกพ่อแม่พันธุ	์
ที่น�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ	 (imported	 broodstock)	 และลูกกุ้งท่ีผลิตมำจำก	
พ่อแม่พันธุ์ต่อไปโดยไม่ได้มีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ	 (home	 grow	 broodstock)	
ดังน้ันสำเหตุหลักที่พบว่ำแหล่งที่มำของลูกกุ้งมีส่วนสัมพันธ์กับกำรเพิ่มควำมเสี่ยง
ของกำรเกิดโรคตำยด่วนได้มำกขึ้นนั้น	 น่ำจะมีสำเหตุจำกกำรปนเปื้อนของเชื้อ

บทที่	3

เลี้ยงกุ้งให้ส�าเร็จ

ในภำวะโรคตำยด่วน
ระบำดรุนแรง



แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus	 ที่เป็นสำเหตุของโรคตำยด่วน	 เข้ำมำใน
ระบบกำรเลี้ยงและอนุบำลลูกกุ้งของฟำร์มโรงเพำะฟัก	 ซึ่งอำจจะเข้ำมำในระบบ
กำรเลี้ยงผ่ำนทำงลูกกุ้งในระยะ	 nauplius	 ที่น�ำเข้ำมำสู่ฟำร์ม	 น�้ำที่ใช้เลี้ยงลูกกุ้ง	
ที่น�ำเข้ำมำใช้ภำยในฟำร์ม	 อำหำรท่ีใช้เลี้ยงลูกกุ้ง	 หรือเชื้อโรคท่ีแฝงตัวอยู่ในระบบ	
ท่อน�ำ้ภำยในฟำร์มในรูปของ	biofilm	เป็นทีน่่ำสงัเกตว่ำโรงเพำะฟักและโรงอนบุำล
จะมีวิธีกำรเตรียมน�้ำ	 เพื่อลดปริมำณเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมำกับน�้ำก่อนน�ำ	
น�้ำมำใช้	 แต่พบว่ำเมื่อระยะเวลำผ่ำนไป	 น�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้ว	 2-3	 วัน	 กลับมี	
เชื้อแบคทีเรียเพ่ิมมำกขึ้น	 เป็นไปได้ว่ำปริมำณเชื้อแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นนั้นมำจำก
แบคทเีรยีทีเ่กำะติดอยูก่บัเมอืกในท่อน�ำ้	และเกิดกำรแบ่งตวัเพิม่จ�ำนวนขึน้	นอกจำก
นัน้ระบบท่อลมท่ีไม่เหมำะสม	และระบบกำรจดักำรทีเ่อ้ืออ�ำนวยต่อกำรเพิม่จ�ำนวน
ของเชื้อในน�้ำ	 เช่น	 อัตรำกำรเลี้ยงลูกกุ้งที่หนำแน่น	 กำรหมักหมมของของเสียภำย	
ในบ่อเล้ียง	 กำรควบคุมให้อุณหภูมิของน�้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งสูงกว่ำปกติเพื่อเร่งกำร	
เจริญเติบโต	 ก็เป็นปัจจัยท่ีเพิ่มโอกำสกำรกระจำยตัวและกำรก่อโรคในระบบกำร
เลี้ยงได้

	 ควำมหนำแน่นของกำรปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในบ่อดินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
สำมำรถเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคตำยด่วนให้สูงข้ึน	 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล
รวมกำรเล้ียงของพ้ืนท่ีกำรเลี้ยงกุ ้งบริเวณชำยฝั ่งพบว่ำ	 เกษตรกรจะลงกุ ้งใน
อัตรำ	90,000-170,000	ตัว/ไร่	หรือ	56-107	ตัว/ตำรำงเมตร	ซึ่งค่อนข้ำงสูงกว่ำ	
มำตรฟำร์มกุ้งที่แนะน�ำให้ปล่อยลูกกุ้งในอัตรำ	50,000-100,000	ตัว/ไร่	โดยทั่วไป
แล้วควำมหนำแน่นของกุ้งที่สูงเกินไปจะช่วยส่งเสริมกำรระบำดของโรค	 โดยเพิ่ม
โอกำสกำรสมัผสัระหว่ำงกุง้ด้วยกันเอง	ดงัน้ัน	กำรปล่อยลูกกุง้ในปรมิำณทีห่นำแน่น
มีควำมเสี่ยงที่จะเป็นโรคตำยด่วนมำกยิ่งขึ้น

	 3.1.2	กำรเตรียมบ่อ

	 กำรเตรียมบ่อโดยให้มีระยะเวลำในกำรตำกบ่อยำวนำนขึ้น	 เป็นวิธีกำรที่ให้	
ผลในกำรลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคตำยด่วนได้ในบำงพื้นที่	 เช่น	 จังหวัดสงขลำ	

35หลังวิกฤตโรคตายด่วน
ก้าวต่อไปของกุ้งไทย



เป็นต้น	 ซ่ึงวิธีกำรเตรียมบ่อโดยกำรน�ำของเสียที่ค้ำงจำกกำรเลี้ยงกุ้งรุ ่นที่แล้ว	
ออกจำกบ่อและตำมด้วยกำรตำกบ่อที่ยำวนำนขึ้นนั้น	 นอกจำกจะเป็นกำรลด	
ปริมำณของเสียในรูปสำรอินทรีย์ไนโตรเจนออกจำกบ่อแล้ว	 ขบวนกำรน้ียัง	
สำมำรถฆ่ำเชื้อแบคทีเรียท่ีสะสมอยู่ในตะกอนเลนก้นบ่อได้	 เน่ืองจำกเชื้อ	Vibrio 
parahaemolyticus	สำมำรถมีชีวิตอยู่ในน�้ำและในตะกอนดินเลนก้อนบ่อ	ดังนั้น	
กำรตำกบ่อจึงเป็นวิธท่ีีดใีนกำรลดปรมิำณเชือ้ Vibrio parahaemolyticus	สำยพนัธ์ุ	
ก่อโรคตำยด่วนที่ตกค้ำงอยู่ภำยในบ่อได้

	 ผลกำรศึกษำยังพบว่ำกำรใช้จุลินทรีย์ในกำรเตรียมบ่อและระหว่ำงกำร
เล้ียงมีแนวโน้มที่จะสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคตำยด่วน	 เนื่องจำก
เชื้อแบคทีเรียที่เติมลงไปจะช่วยย่อยสลำยสำรอินทรีย์ที่มีอยู ่ในบ่อและในน�้ำ	
ซึง่สอดคล้องกบักำรเลีย้งกุง้ท่ีอำศัยสมดลุธรรมชำต	ิมกีำรเตมิจลุนิทรีย์เพือ่กำรย่อย
สลำยและควบคุมปริมำณเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน�้ำระหว่ำงกำรเลี้ยง	ได้แก่	กำรเลี้ยง
กุ้งแบบตรำดโมเดล	 กำรเลี้ยงกุ้งตำมแบบชมรมผู้เลี้ยงกุ้งปัตตำนี	 หรือกำรอนุบำล	
ลูกกุ้งด้วยวิธี	semi	floc	ของ	น.สพ.สุวรรณ	ยิ้มเจริญ	

	 นอกจำกนี้	 เกษตรกรหลำยรำยท่ีมีแนวทำงในกำรบ�ำบัดดินก้นบ่อก่อนน�ำน�้ำ
เข้ำบ่อโดยกำรใช้ปุ๋ยจำกมูลไส้เดือน	และกรด	humus	รวมทั้งกำรครำดเลนก้นบ่อ	
ในระหว่ำงกำรเตรียมบ่อและตลอดระยะเวลำกำรเลี้ยง	 พบว่ำเป็นผลดีในกำรลด
ควำมเสี่ยงของกำรเป็นโรคตำยด่วนได้	 เนื่องจำกกำรท�ำให้ดินมีควำมเป็นกรด-ด่ำง
ต�่ำลง	เป็นกำรลดควำมเหมำะสมในกำรที่เชื้อในกลุ่ม	Vibrio	จะเจริญได้ดี

	 ส�ำหรับกำรท�ำสีน�้ำในช่วงกำรเตรียมบ่อก่อนกำรปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงพบว่ำ	
เป็นวิธีกำรที่ลดโอกำสกำรเกิดโรคตำยด่วนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้	 แต่ไม่พบ
ควำมสัมพันธ์น้ีในจังหวัดอื่นๆ	 ซึ่งอำจมีสำเหตุจำกกำรที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน	
เขตภำคกลำงมักนิยมปล่อยลูกกุ้งลงเล้ียงในขณะที่น�้ำมีควำมลึกไม่มำก	 (ประมำณ	
60-80	 เซนติเมตร)	 เนื่องจำกบ่อมีควำมลึกไม่มำกหรือต้องกำรลดปริมำณกำรใช	้
น�้ำเค็มลง	 ในขณะท่ีกำรเลี้ยงกุ้งในพื้นท่ีตำมแนวชำยฝั่งมีกำรปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง	
ในน�้ำที่ลึกมำก	(1.2-1.5	เมตร)	กำรปล่อยกุ้งในน�้ำที่ตื้นท�ำให้ขบวนกำรท�ำสีน�้ำก่อน
ปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงมีควำมส�ำคัญมำกยิ่งขึ้น



	 3.1.3	กำรจัดกำรอำหำร

	 ปริมำณอำหำรเม็ดส�ำเร็จรูปที่ให้กับกุ้งม้ือแรกที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นปัจจัยที่เพิ่ม
โอกำสกำรเกิดโรคตำยด่วนได้	 จำกกำรเปรียบเทียบข้อมูลกำรเลี้ยงในช่วงที่เกิด	
โรคตำยด่วนกับกำรเลี้ยงกุ้งท่ีผ่ำนมำก่อนกุ้งเป็นโรคตำยด่วน	พบว่ำ	 เดิมเกษตรกร
ส่วนใหญ่จะเริม่ให้อำหำรลกูกุง้มือ้แรก	5-7	วนัหลงัปล่อยกุง้	และมีกำรเตรยีมอำหำร
ธรรมชำติก่อนปล่อยกุ้ง	 โดยจะเริ่มให้อำหำรในอัตรำส่วนอำหำร	 1	 กิโลกรัม/กุ้ง	
100,000	 ตัว	 แต่ในช่วงก่อนเกิดกำรระบำดเกษตรกรไม่เตรียมอำหำรธรรมชำต	ิ
และเริม่ให้อำหำรมือ้แรกทันทีหลงัปล่อยกุง้ในอัตรำส่วน	2	กโิลกรมั/กุง้	100,000	ตวั		
ซึ่งเป็น	 2	 เท่ำของปริมำณอำหำรที่เคยให้	 นอกจำกนี้ปริมำณอำหำรส�ำเร็จรูปที่	
ให้กบักุง้มือ้แรกทีเ่พิม่ขึน้ยงัเป็นปัจจยัทีส่ะท้อนแนวทำงปฏิบตัใินกำรจดักำรอำหำร
ของเกษตรกรผูด้แูลบ่อเลีย้งนัน้ว่ำมแีนวโน้มทีจ่ะใช้ปรมิำณอำหำรท่ีมำกในกำรเล้ียง
กุ้งในช่วงเดือนแรกก่อนที่จะสำมำรถควบคุมอัตรำกำรให้อำหำรกุ้งโดยกำรใช้ยอ
อำหำรได้	ซึง่จะส่งผลให้ปริมำณอำหำรรวมของกุ้งในช่วงเดอืนแรกของกำรปล่อยกุง้
ลงเลี้ยงต่อกุ้ง	100,000	ตัว	มีปริมำณที่สูงขึ้นด้วย	ปัจจัยดังกล่ำวนี้พบควำมสัมพันธ์
กับกำรเพิ่มโอกำสกำรเกิดโรคตำยด่วนได้เช่นกัน	

	 นอกจำกนั้นอำจเป็นเพรำะเกษตรกรลงกุ้งหนำแน่นขึ้นกว่ำเดิม	 ควำมหนำ
แน่นมีส่วนสัมพันธ์กับปริมำณอำหำรที่ให้และของเสียที่เกิดขึ้นภำยในบ่อ	 สิ่งที่เกิด
ขึ้นตำมมำคือ	มีของเสียที่เกิดจำกกำรขับถ่ำยของกุ้งเพิ่มมำกขึ้น	อำหำรที่เหลือจำก
กำรบรโิภคของกุ้งและของเสียจำกกำรขบัถ่ำย	ถ้ำถกูก�ำจดัไม่หมด	เกดิกำรหมักหมม
ที่ก้นบ่อกลำยเป็นอำหำรของแบคทีเรีย	 ท�ำให้เชื้อแบคทีเรียเพ่ิมจ�ำนวนมำกขึ้น	
อย่ำงรวดเร็ว	 ส่งผลให้สมดุลจุลินทรีย์ภำยในบ่อเสียไป	 กุ้งเกิดควำมเครียดและ	
ยอมรับเชื้อก่อโรคได้ง่ำยขึ้น	 โรคตำยด่วนนั้นเกิดได้ตั้งแต่เริ่มปล่อยลูกกุ้งจนถึงอำยุ
ประมำณ	 1	 เดือน	 ควำมหนำแน่นลูกกุ้งที่ปล่อยเล้ียงผนวกกับปริมำณอำหำรท่ี	
ให้มำกเกินไปตั้งแต่ต้น	จึงมีส่วนส่งเสริมให้กุ้งป่วยง่ำยมำกยิ่งขึ้น	
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	 กำรปฏิบัติที่สำมำรถลดปริมำณกำรใช้อำหำรส�ำเร็จรูปในกำรเลี้ยงกุ ้งใน	
ระยะเดือนแรกหลังกำรปล่อยกุ้งลงเลี้ยง	 ได้แก่	 กำรเพิ่มระยะเวลำ	 (วัน)	 หลัง
จำกกำรปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงจนถึงกำรให้อำหำรเม็ดเป็นวันแรก	 ซึ่งเป็นปัจจัยท่ี	
พบว่ำสำมำรถลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคตำยด่วนได้	 แต่กำรปฏิบัติตำมข้อควร
ปฏบิติันี	้เกษตรกรควรมกีระบวนกำรสร้ำงอำหำรตำมธรรมชำตใินช่วงกำรเตรยีมบ่อ	
เพื่อให้ลูกกุ้งพึ่งพำอำหำรตำมธรรมชำติในช่วงที่กุ้งอำยุน้อยๆ	 ซึ่งจะเป็นแนวทำง	
ในกำรป้องกันโรคตำยด่วนได้

	 3.1.4	กำรจัดกำรน�้ำ

	 เชื้อสำเหตุของโรคตำยด่วนสำมำรถแพร่กระจำยไปกับน�้ำได้	 กำรจัดกำรน�้ำ	
จงึมีส่วนส�ำคญัต่อกำรเกิดโรคตำยด่วน	โดยกำรพกัน�ำ้ในบ่อพกัจะช่วยป้องกนัโรคได้	
เพรำะบ่อพักน�้ำจะท�ำหน้ำที่เป็นที่ส�ำรองน�้ำส�ำหรับเติมในบ่อเลี้ยง	 โดยไม่จ�ำเป็น	
ต้องน�ำน�้ำเข้ำมำจำกแหล่งน�้ำโดยตรง	 จึงช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะน�ำเช้ือโรคจำก
ภำยนอกเข้ำสู่ระบบกำรเลี้ยง	 นอกจำกนั้นกำรพักน�้ำยังเป็นกำรลดปริมำณสำร
อินทรีย์ที่ปะปนมำกับน�้ำได้ดีอีกทำงหนึ่ง	 กำรเติมน�้ำและกำรถ่ำยน�้ำในระหว่ำง	
กำรเลี้ยงเป็นวิธีกำรท่ีพบว่ำสำมำรถลดโอกำสกำรเกิดโรคตำยด่วนได้	 โดยกำรเติม
หรือถ่ำยน�้ำเป็นกระบวนที่สำมำรถลดควำมเข้มข้นของสำรอินทรีย์ในน�้ำ	 ซึ่งจะส่ง
ผลให้ปริมำณแบคทีเรียในน�้ำลดลง
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3.2	 แนวทำงกำรจดักำรเพือ่ลดควำมเสีย่งกำรเกดิโรคกุง้ตำยด่วน

	 ผลจำกกำรศึกษำปัจจัยเส่ียงที่ท�ำให้เกิดโรคตำยด่วนในฟำร์มเลี้ยงกุ้ง	 พบว่ำ	
กำรปฏิบัติเพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดปัญหำโรคตำยด่วน	 สำมำรถด�ำเนินกำร
ได้โดยใช้หลักในกำรควบคุมปริมำณของเสียในรูปอินทรียสำรให้มีปริมำณคงเหลือ	
ในบ่อน้อยที่สุด	ควบคุมจุลินทรีย์ในบ่อให้มีควำมสมดุลโดยส่งเสริมให้เชื้อแบคทีเรีย
กลุ่มที่เป็นประโยชน์	 เช่น	Bacillus spp.	 Nitrifying	 bacteria	 เจริญเติบโตได้ด	ี
เพื่อแข่งขันกับเชื้อในกลุ่ม Vibrio spp.	 กำรเตรียมอำหำรธรรมชำติก่อนปล่อย	
ลูกกุ้งลงเลี้ยงและลดปริมำณกำรใช้อำหำรส�ำเร็จรูป	 เลือกใช้ลูกกุ้งที่มำสุขภำพด	ี
แขง็แรงปรำศจำกเชือ้ก่อโรค	ตลอดจนควบคมุเชือ้แบคทเีรยีในตวักุง้ระหว่ำงกำรเลีย้ง	
ซึ่งเป็นวิธีกำรป้องกันโรคและลดโอกำสเสี่ยงในกำรเกิดโรคได้

	 ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดปัญหำโรค	
ตำยด่วนที่ผ่ำนกำรทดสอบกับบ่อกุ้งในจังหวัดระยองและจันทบุรี	 ประกอบด้วย	
1)	กำรเตรียมพื้นบ่อที่ดี	2)	กำรควบคุมสมดุลของแบคทีเรียภำยในบ่อเลี้ยง	3)	กำร
ปล่อยลกูกุง้ทีช่่วงอำยแุละควำมหนำแน่นทีเ่หมำะสม	4)	กำรสร้ำงและพึง่พำอำหำร
ธรรมชำติเพ่ือให้สำมำรถเร่ิมให้อำหำรเม็ดแก่กุ้งให้ช้ำที่สุดในระยะแรกของกำร	
ปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง	 5)กำรควบคุมคุณภำพน�้ำให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมและนิ่ง	
ด้วยกำรส่งเสรมิให้มวีฏัจกัรอย่ำงสมบรูณ์ของแบคทเีรยีทีมี่ประโยชน์ภำยในบ่อเลีย้ง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 “วัฏจักรไนโตรเจน”	 ตำมแนวทำงของตรำดโมเดล	 หรือกำร	
ช�ำลูกกุ้งและกำรเลี้ยงกุ้งตำมระบบ	 semi-floc	 6)	 กำรปรับอัตรำกำรให้อำหำร	
เม็ดลง	ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

 ขั้นตอนกำรเตรียมบ่อ 

	 (1)	กำรจัดกำรพื้นบ่อเลี้ยงหลังจับกุ้ง	

	 ต้องให้ควำมส�ำคัญและจดักำรดแูลพ้ืนบ่อไม่ให้มีกำรหมักหมมของสำรอนิทรย์ี	
หลังจำกจับกุ้ง	 ก�ำจัดเลนและของเสียก้นบ่อ	 ตำกบ่อให้แห้ง	 เติมน�้ำเข้ำบ่อให้ม	ี
ปรมิำณน�ำ้เพยีงพอท่ีอปุกรณ์ในกำรครำด	ไถ	พรวน	หรอืครำดโซ่ท�ำงำนได้	โดยครำด
พืน้บ่อท้ังหมด	ใส่จลุนิทรย์ีปม.	1	หรอื	จลิุนทรย์ีกลุม่แบซลิสัทีมี่ขำยในท้องตลำด	หรอื	



อีเอ็ม	สำดให้ทัว่บอ่	เพือ่ให้เลน	สำรอนิทรยี์	น�้ำและออกซิเจนที่ก้นบอ่ผสมกัน	ซึ่งจะ	
ช่วยให้ก๊ำซพิษ	 เช่นก๊ำซไข่เน่ำ	 หรือสำรพิษ	 รวมทั้งจุลินทรีย์ที่สะสมในดินสัมผัส	
กับออกซิเจนอย่ำงทั่วถึง	 ทิ้งไว้	 2-3	 วัน	 ตรวจวัดแอมโมเนียในน�้ำ	 ค่ำแอมโมเนีย	
รวมที่เหมำะสมเป็น	 0.5-1.0	 ppm	 ถ้ำแอมโมเนียยังสูงอยู่ให้ครำดพื้นบ่อและ	
เติมจุลินทรีย์ซ�้ำจนกว่ำระดับแอมโมเนียรวมจะอยู่ที่	 0.5-1.0	 ppm	 ควรครำดโซ่	
ทกุวนัเช้ำ	บ่ำยตลอดระยะเวลำทีเ่ตรยีมบ่อรอบใหม่	เตมิวสัดุปูนให้ดนิพืน้บ่อมีพเีอช
เป็นกลำง

	 (2)	กำรเตรียมห่วงโซ่อำหำรธรรมชำติ

	 เมื่อท�ำควำมสะอำดพื้นบ่อและระดับแอมโมเนียรวมคงที่แล้ว	 ให้สูบน�้ำจำก	
บ่อพักที่ผ่ำนกำรกรอง	 ก�ำจัดพำหะ	 และฆ่ำเชื้อในน�้ำด้วยยำฆ่ำเชื้อ	 คลอรีน	 หรือ	
ยำฆ่ำเชื้อประเภทอื่นๆ	 โดยเฉพำะบ่อท่ีเคยเป็นโรคหรืออยู ่ในบริเวณที่มีกำร	
ระบำดของโรคกุ้ง	 แต่ถ้ำบ่อไม่เคยเป็นโรคหรือมีกำรป้องกันโรคดีแล้วก็ไม่จ�ำเป็น	
ต้องใช้ยำฆ่ำเชื้อ	 ปรับพีเอชน�้ำให้อยู่ที่	 7.8-8.2	 ด้วยวัสดุปูน	 หลังจำกนั้น	 2	 วันใส่	
กำกน�้ำตำลในอัตรำ	20	ลิตรต่อไร่และจุลินทรีย์	ปม.1	ที่หมักแล้วในอัตรำ	100	ลิตร
ต่อไร่	เตรียมน�้ำหมักเพื่อท�ำสีน�้ำและสร้ำงอำหำรธรรมชำติ	โดยใช้สูตรน�้ำหมัก	เช่น	
ร�ำ+อำหำรกุง้+กำกน�ำ้ตำล+จลุนิทรีย์	หรอื	ปลำป่น+จลุนิทรย์ี+น�ำ้	หรอื	ปุย๋อนิทรย์ี	
หมัก+ปลำป่นต้ม+ร�ำต้ม	 เป็นต้น	 เมื่อมีอำหำรธรรมชำติบริบูรณ์จึงค่อยปล่อย	
ลกูกุง้ในอตัรำ	100,000-120,000	ตวัต่อไร่	ขณะเดยีวกนัต้องรกัษำระดบัแอมโมเนยี
ให้อยู่ในช่วง	0.5-1	ppm	ตลอดกำรเลี้ยง

	 (3)	คุณภำพลูกกุ้งและกำรปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง

	 ลูกกุ้งท่ีจะน�ำมำปล่อยเลี้ยงควรผ่ำนกำรตรวจหำเช้ือแบคทีเรียสำเหตุของ	
โรคตำยด่วน	ด้วยวิธีพีซีอำร์เสียก่อนจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด	อย่ำงไรก็ตำมลูกกุ้ง	
ที่ตรวจไม่พบเชื้อโรคตำมวิธีดังกล่ำวอำจมีกำรติดเชื้อโรคในระดับที่ต�่ำจนวิธีกำร	
ตรวจสอบในปัจจุบันไม่สำมำรถตรวจพบได้	 นอกจำกนั้นลูกกุ้งอำจมีกำรติดเชื้อ	
ภำยหลงัจำกน�ำ้หรอืดนิในบ่อเลีย้งทีม่กีำรปนเป้ือนของเชือ้โรคได้	ลกัษณะภำยนอก
ของลูกกุ้งที่ดีควรมีขนำดควำมยำวของล�ำตัวเหมำะสมกับอำยุ	 ตับขนำดใหญ่สีเข้ม
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เห็นได้ชัดเจน	 ลูกกุ้งมีควำมแข็งแรง	 ต้องได้รับกำรตรวจสุขภำพและควำมทนทำน
ต่อควำมเครียดตำมมำตรฐำนของกรมประมง	หรือห้องปฏิบัติกำรท่ีเชื่อถือได้	 โดย
ตรวจสอบ

	 •	 ท่อตบัและตบัอ่อน	ไม่ควรพบหด	บดิ	เสยีรปู	หรอืมีเซลล์หลุดลอกจำกท่อตบั

	 •	 เชลล์ท่อตับและตับอ่อน	มีเม็ดไขมันสะสมในปริมำณมำก

	 •	 มีค่ำแบคทีเรียวิบริโอรวมไม่เกิน	102	cell/g

	 •	 และ/หรือไม่พบเชื้อ V. parahaemolyticus 

	 ปล่อยลูกกุ้งที่ระยะ	P12-13	 ในอัตรำไม่เกิน	 120,000	ตัว/ไร่	 (รวมตัวแถม)	
ควรช�ำลูกกุ ้งภำยในบ่อเลี้ยงหรือบริเวณข้ำงบ่อเลี้ยงที่ไม่ห่ำงไกลจำกบ่อเลี้ยง	
ก่อนปล่อยลงเล้ียงทั่วทั้งบ่อ	 โดยปล่อยลูกกุ้งในบ่อช�ำอัตรำส่วน	 100,000	 ตัว
ต่อน�้ำ	 100	 คิว	 ให้ออกซิเจนอย่ำงเพียงพอ	 สร้ำงอำหำรธรรมชำติในบ่อช�ำก่อน	
ปล่อยกุ้ง	 ตรวจวัดคุณภำพน�้ำ	 ใส่จุลินทรีย์	 ควบคุมระดับแอมโมเนียรวมไม่ให้	
เกิน	1	ppm	pH	อยู่ในช่วง	7.8-8.0	ช�ำลูกกุ้งนำน	25-30	วันจึงปล่อยลงบ่อเลี้ยง	
ที่ปรับสภำพน�้ำให้ใกล้เคียงกับบ่อช�ำล่วงหน้ำแล้ว	

	 ในกรณีที่ไม่ได้ช�ำลูกกุ้ง	 ในช่วง	 10-15	 วันแรกควรให้ลูกกุ้งพึ่งพำอำหำร
ธรรมชำตเิป็นหลกั	และเริม่ให้อำหำรเมด็ส�ำเรจ็รปูเม่ืออำหำรธรรมชำตภิำยในบ่อลด
ปริมำณลงโดยที่อำหำรรวมใน	1	เดือนแรกไม่ควรเกิน	150	กก.ต่อ	ลูกกุ้ง	1	แสนตัว

	 (4)	กำรควบคุมเชื้อแบคทีเรียในตัวกุ้งระหว่ำงกำรเลี้ยง	

	 	 (4.1)	 ให้กินโปรไบโอติกชนิดที่ผ่ำนกำรหมักแล้ว	เช่น	โปรไบโอติกสูตรน�้ำ	
	 	 	 หมักสับปะรด	 โปรไบโอติกสูตรยำคูลท์	 และ/หรือโยเกิร์ต	 หรือ	
	 	 	 โปรไบโอติกโดยใช้ตำมค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต	 ผสมอำหำรให้กุ้งกิน		
	 	 	 เริ่มใช้ได้ตั้งแต่กุ้งเริ่มกินอำหำรและผสมให้อย่ำงน้อยวันละ	 1	 มื้อ		
	 	 	 จนกว่ำจะจับกุ้งขำย	หรือ



	 	 (4.2)	ผสมสมุนไพรหรือสำรสกัดจำกธรรมชำติที่มีฤทธิ์ในกำรยับยั้ง	
	 	 	 แบคทีเรีย	เช่น	ข่ำ	ในอำหำร	โดยเร่ิมใช้ได้ตัง้แต่กุง้เริม่กนิอำหำรและ	
	 	 	 ผสมให้อย่ำงน้อยวันละ	1	มื้อ	จนกว่ำจะจับกุ้งขำย

	 (5)	รักษำสมดุลของจุลินทรีย์ภำยในน�้ำระหว่ำงกำรเลี้ยงกุ้ง

	 กำรส่งเสริมวัฏจักรกำรท�ำงำนของจุลินทรีย์	 โดยเฉพำอย่ำงยิ่ง	 “วัฏจักร
ไนโตรเจน”	 จะท�ำให้ปริมำณของแบคทีเรียก่อโรคและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
ภำยในน�้ำอยู่ในภำวะสมดุล	 ปริมำณแพลงก์ตอนไม่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นจนสร้ำงปัญหำ
ภำยในบ่อ	 คุณภำพน�้ำจะอยู่ในระดับที่พอเหมำะ	 และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจนส่ง	
ผลกระทบต่อสุขภำพกุ้ง	 ซึ่งกำรรักษำสมดุลดังกล่ำวเกษตรกรอำจยึดตำมระบบ	
กำรเลี้ยงแบบตรำดโมเดล	หรือ	ระบบ	semi-floc	ที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง	
ในปัจจุบัน	 หรือถ้ำไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมวิธีกำรดังกล่ำวก็อำจจะปฏิบัติตำม
โปรแกรมที่ได้น�ำเสนอต่อไปนี้	

	 	 (5.1)	 ใส่จุลินทรีย์ในน�้ำทุกๆ	 3-5	 วัน	 เร่ิมต้ังแต่วันที่	 7	 ของกำรปล่อย	
	 	 	 กุ้งลงเลี้ยง

	 	 (5.2)	ควบคุมแอมโมเนียรวมในน�้ำให้ได้ประมำณ	 0.5-1	 ppm	 และไน	
	 	 	 เตรทที่	25-50	ppm

	 	 (5.3)	 เร่ิมใส่กำกน�้ำตำลทุกๆ	 วัน	 โดยกำรละลำยน�้ำสำดให้ทั่วบ่อก่อน	
	 	 	 กำรให้อำหำรมื้อแรกของแต่ละวัน	 โดยดูจำกปริมำณอำหำรรวม	
	 	 	 ทีใ่ห้แก่กุง้ในบ่อในวนัก่อนหน้ำ	และค�ำนวณเป็นปรมิำณกำกน�ำ้ตำล	
	 	 	 ท่ีใช้	โดยใช้กำกน�ำ้ตำลในอัตรำ	1	ลติรต่อทกุๆกำรให้อำหำรกุง้	8	กก.

	 	 (5.4)	ตรวจเช็คปริมำณเชื้อวิบริโอรวมในน�้ำทุกๆ	 1	 อำทิตย์	 โดยเริ่มเมื่อ	
	 	 	 กุ้งอำยุได้	15	วัน

	 	 	 (5.4.1)	ไม่ควรมีวิบริโอรวมในน�้ำเกิน	103	cell/ml	

45หลังวิกฤตโรคตายด่วน
ก้าวต่อไปของกุ้งไทย



	 	 	 (5.4.2)	สัดส่วนของโคโลนีสีเขียวไม่ควรเกินร้อยละ	30	ของทั้งหมด

	 	 	 	 	 •	 ในกรณีค่ำท้ังสองต�่ำกว่ำที่ก�ำหนดให้ปฏิบัติตำมข้อ	 3-4	
	 	 	 	 	 			ต่อไป	ตลอดกำรเลี้ยง

	 	 	 	 	 •	ในกรณทีีผ่ลกำรเพำะเช้ือในน�ำ้เกนิกว่ำค่ำทีก่�ำหนดทัง้	2	ค่ำ	
	 	 	 	 	 		 หรือมีวิบริโอรวมในน�้ำเกิน	 103	 cell/ml	 และเกินกว่ำ	
	 	 	 	 	 		ร้อยละ	50	เป็นโคโลนีสีเขียว	ให้ปฏิบัติดังนี้

	 	 	 	 	 	 »	ลงยำฆ่ำเชื้อแบคทีเรียในน�้ำ

	 	 	 	 	 	 »	หลงัจำกลงยำฆ่ำเชือ้แล้ว	6-8	ชม.	ให้ใส่กำกน�ำ้ตำล		
	 	 	 	 	 	 20	ลติรต่อไร่และจลุนิทรย์ีปม.1	ทีผ่่ำนกำรหมักแล้ว	
	 	 	 	 	 	 ในอัตรำ	100	ลิตรต่อไร่	หรือจุลินทรีย์กลุ่มแบซิลัส	
	 	 	 	 	 	 ที่มีขำยในท้องตลำด	หรือ	อีเอ็ม	(20	ลิตรต่อไร่)	

	 	 	 	 	 	 »	 ใส่จุลินทรีย์ซ�้ำอีกครั้งในอีก	 3	 วันถัดไป	 จำกนั้น	
	 	 	 	 	 	 ให้ปฏิบัติตำมข้อ	3-4	ต่อไป	ตลอดกำรเลี้ยง

	 ควรรักษำสภำวะสมดุลจุลินทรีย์และวัฏจักรไนโตรเจนในบ่อตลอดช่วงกำร	
เลี้ยงจนกว่ำจะจับขำย	โดยควบคุมแอมโมเนียรวมในน�้ำให้ไม่เกิน	1	ppm	อย่ำเร่ง	
อำหำรมำกเกินไปเมื่อพบว่ำกุ้งติดดีและพ้นระยะเสี่ยงของกำรเป็นโรคตำยด่วน	
เพรำะอำจเป็นต้นเหตุให้สมดุลจุลินทรีย์และไนโตรเจนภำยในบ่อเลี้ยงเสียไป	
แพลงก์ตอนเพิม่จ�ำนวนมำกขึน้ในบ่อเลีย้ง	เป็นต้นเหตใุห้สีน�ำ้เข้มและล้มในทีสุ่ด	pH	
น�้ำจะสูงขึ้นและแกว่ง	(เช้ำ-บ่ำย	แตกต่ำงเกิน	3.0)	ระดับแอมโมเนียรวมจะสูงกว่ำ
ช่วงที่เหมำะสมและไม่สำมำรถควบคุมให้ลดลงได้	 กุ้งจะกินอำหำรลดลง	 อ่อนแอ
และเป็นโรคได้ง่ำย



	 สรุปขั้นตอนการด�าเนินงาน 

กำรด�ำเนินงำน ขั้นตอนปฏิบัติ

กำรจัดกำรเลนก้น
บ่อ

•	 น�ำเลนของเสียก้นบ่อออกจำกบ่อเลี้ยงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	 ตำกบ่อ
ให้แห้ง	ในกรณีไม่สำมำรถเอำเลนออกได้และมีเลนอยู่ไม่มำกนัก
ให้ท�ำกำรบ�ำบดัเลนโดยกำรกระจำยเลนให้ท่ัวบ่อโดยกำรไถพรวน	
หรือครำดโซ่	จำกนั้นเติมน�้ำให้ท่วมก้นบ่อ	30-40	ซม.

•	 ใส่จลุนิทรย์ีเพือ่ย่อยสลำยของเสีย	ครำดพ้ืนบ่อและเติมจุลินทรีย์
ซ�้ำ	ทิ้งไว้	 2-3	ท�ำซ�้ำจนกว่ำจะได้แอมโมเนียไม่เกิน	1.0	ส่วนใน
ล้ำนส่วน	(ppm)

บ่อพักน�้ำ •	 ควรมีบ่อพักน�้ำท่ีมีพื้นที่เก็บน�้ำไม่น้อยกว่ำ	 30%	 ของพื้นที่เลี้ยง
กุ้ง	 เพื่อใช้พักน�้ำในช่วงกำรเตรียมบ่อและส�ำรองไว้เติมหรือถ่ำย
ในช่วงกำรเลี้ยงกุ้ง

กำรเติมน�้ำเข้ำบ่อ
เลี้ยง

•	 กรองน�้ำจำกบ่อพักเพื่อก�ำจัดพำหะ	 ในกรณีที่บ่อเคยเป็นโรคมำ
ก่อน	 อำจใช้ยำฆ่ำเชื้อในขนำดท่ีเหมำะสมท่ีสำมำรถฆ่ำเชื้อโรค	
ได้ผล	 ในกรณีที่บ่อมีผลกำรเลี้ยงปกติในรุ ่นกำรเลี้ยงก่อนก	็
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้สำรฆ่ำเชื้อ	 ปรับค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน�้ำ	
ช่วงเช้ำไม่ให้เกิน	 7.8	 (ในพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงสูงในกำรระบำด	
ของโรคไวรัส	เช่น	ไวรัสดวงขำว	ไวรัสหัวเหลือง	เป็นต้น	จะต้อง
เน้นกำรก�ำจัดพำหะน�ำโรคอย่ำงเข้มงวดมำกขึ้น)	

กำรสร้ำงอำหำร
ธรรมชำติ

•	 ใส่กำกน�้ำตำล	20	ลิตรต่อไร่และจุลินทรีย์	ปม.	1	ในอัตรำ	100	
ลิตรต่อไร่	 เตรียมน�้ำหมักเพื่อท�ำสีน�้ำและสร้ำงอำหำรธรรมชำติ	
โดยใช้สูตรน�้ำหมัก	 เช่น	 ร�ำ+อำหำรกุ้ง+กำกน�้ำตำล+จุลินทรีย	์
หรือ	 ปลำป่น+จุลินทรีย์+น�้ำ	 หรือ	 ปุ๋ยอินทรีย์หมัก+ปลำป่นต้ม
+ร�ำต้ม	 รักษำระดับแอมโมเนียในบ่อ	 0.5-1	 ส่วนในล้ำนส่วน	
(ppm)	 หรือสูตรอื่นๆ	 ที่เกษตรกรเคยปฏิบัติและสำมำรถสร้ำง
อำหำรธรรมชำติอย่ำงได้ผลมำก่อน	 เช่น	 หนอนแดง	 ไรแดง	
เป็นต้น	 โดยประมำณว่ำอำหำรธรรมชำติจะพอเพียงแก่ลูกกุ้ง	
ในระยะ	10-15	วันแรกของกำรปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง
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กำรสร้ำงอำหำร
ธรรมชำติ

•	 ควรมีกำรลำกโซ่ในช่วงกำรเตรียมบ่อและระหว่ำงกำรเล้ียง	
อย่ำงสม�่ำเสมอ	เพื่อลดกำรสะสมของแบคทีเรียที่พื้นบ่อลง

ลูกกุ้งมีคุณภำพดี •	 ควรผ่ำนกำรตรวจหำเช้ือแบคทีเรียสำเหตุของโรคตำยด่วน	 ด้วย
วิธีพีซีอำร์	 และลูกกุ้งมีควำมแข็งแรง	 มีลักษณะตับและตับอ่อน	
ทีป่กตแิละมปีรมิำณเมด็ไขมนัสะสมในระดับปกติ	ได้รับกำรตรวจ
สุขภำพและทดสอบควำมทนทำนต่อควำมเครียดตำมมำตรฐำน
ของกรมประมง	หรือห้องปฏิบัติกำรที่เชื่อถือได้	

กำรปล่อยลูกกุ้ง •	 ปล่อยลูกกุ้งท่ีระยะ	 P12-13	 ไม่เกิน	 120,000	 ตัว/ไร่	 (รวมตัว
แถม)	 อำจท�ำกระชังช�ำลูกกุ้งภำยในบ่อเลี้ยงในอัตรำส่วนลูก
กุ้ง	 100,000	 ตัวต่อน�้ำ	 100	 คิว	 มีเคร่ืองให้อำกำศรักษำระดับ
ออกซิเจนให้สูงกว่ำ	 4.0	 ส่วนในล้ำนส่วน	 (ppm)	 ตลอดเวลำ	
สร้ำงอำหำรธรรมชำตใินบ่อช�ำก่อนปล่อยกุง้	ตรวจวดัคณุภำพน�ำ้	
ใส่จุลินทรีย์	คุมแอมโมเนียไม่เกิน	1	ส่วนในล้ำนส่วน	(ppm)	ค่ำ
ควำมเป็นกรด-ด่ำงอยู่ในช่วง	 7.8-8.0	 ช�ำกุ้งนำน	 25-30	 วันจึง
ปล่อยลงบ่อใหญ่ที่ปรับสภำพน�้ำให้ใกล้เคียงกับสภำพของบ่อช�ำ

•	 ในกรณีที่ไม่ได้ช�ำกุ้ง	 ลูกกุ้งในช่วง	 10-15	 วันแรกควรกินอำหำร
ธรรมชำติเป็นหลัก	 เริ่มให้อำหำรส�ำเร็จเมื่ออำหำรธรรมชำติ	
ลดปริมำณลง	 โดยที่อำหำรรวมใน	 1	 เดือนแรกไม่ควรเกิน	 1	
กิโลกรัม/ลูกกุ้ง	100,000	ตัว

กำรให้อำหำรเม็ด
ส�ำเร็จรูป

•	 ให้เลือกใช้อำหำรเม็ดท่ีมีคุณภำพ	 มีกำรใช้วัตถุดิบที่กุ้งสำมำรถ
ย่อยและดูดซึมสำรอำหำรไปใช้ได้มำก	 โดยไม่จ�ำเป็นต้องเน้น
ที่กำรมีระดับโปรตีนที่สูงเพียงอย่ำงเดียว	 ควบคุมอัตรำกำรให้
อำหำรอย่ำงเข้มงวด	ระวังกำรให้อำหำรที่มำกเกินควำมต้องกำร
ของกุ้ง

กำรควบคุมปริมำณ
สำรอินทรีย์ในน�้ำใน
ระหว่ำงกำรเลี้ยง

•	 มีกำรระบำยของเสียออกจำกบ่อโดยกำรดูดเลนจำกกลำงบ่อทุก
วัน	 มีกำรเติมน�้ำหรือถ่ำยน�้ำที่ผ่ำนกำรพักน�้ำในบ่อพักในระยะ
เวลำไม่น้อยกว่ำ	 5-7	 วัน	 รักษำระดับออกซิเจนในบ่อเลี้ยงให	้
ไม่น้อยกว่ำ	4.0	ส่วนในล้ำนส่วน	(ppm)	ตลอดเวลำ
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กำรรักษำสมดุลของ
จุลินทรีย์ภำยในน�้ำ
ระหว่ำงกำรเลี้ยงกุ้ง

•	 รักษำสัดส่วนของระดับคำร์บอนต่อไนโตรเจน	 (C:N	 ratio)	 ให้
สูงกว่ำ	 5:1	 โดยอำจปฏิบัติตำมระบบตรำดโมเดล	 หรือ	 ระบบ	
semi-floc	หรอืกำรเติมกำกน�ำ้ตำลแป้งมนั	หรือ	น�ำ้ตำลลงในน�ำ้
ในระหว่ำงกำรเลี้ยงในอัตรำ	 1	 กิโลกรัมต่อทุกกำรใช้อำหำรเม็ด
ส�ำเร็จรูป	8-10	กิโลกรัม	และเติมจุลินทรีย์	เช่น	ปม.1	Bacillus 
spp. เป็นต้น	ทกุๆ	7	วนั	เพือ่เร่งกำรย่อยสลำยของเสยี	โดยท�ำให้
ตลอดกำรเลี้ยงควบคุมค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน�้ำในช่วงเช้ำ	
ไม่ให้เกิน	 7.8	 และควำมแตกต่ำงของค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง	
ในรอบวันไม่เกิน	0.3

กำรควบคุมเชื้อ
แบคทีเรียในตัวกุ้ง
ระหว่ำงกำรเลี้ยง

•	 เสริมอำหำรกุ้งด้วย	 probiotics	 ชนิดท่ีผ่ำนกำรหมักแล้ว	 หรือ
ผสมสมุนไพรหรือสำรสกัดจำกธรรมชำติที่มีฤทธิ์ในกำรยับย้ัง	
เชื้อแบคทีเรีย	เช่น	ข่ำ	กระเทียม
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	 ในช่วงที่เกิดวิกฤติปัญหำโรคตำยด่วนในฟำร์มเลี้ยงกุ้ง	 พบว่ำมีเกษตรกร
บำงรำยประสบผลส�ำเร็จในกำรเล้ียง	 แม้ว่ำจะใช้ลูกกุ้งที่ติดเชื้อแบคทีเรีย	Vibrio 
parahaemolyticus	 ที่เป็นสำเหตุของโรคในระยะที่ไม่รุนแรง	 โดยเกษตรกรมี	
กำรจัดกำรบ่อเลี้ยงที่ดี	ปล่อยลูกกุ้งที่ขนำดและควำมหนำแน่นเหมำะสม	ให้อำหำร
และใช้พลังงำนในกำรเติมอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพ	 ท�ำให้คุณภำพน�้ำและดินในบ่อ
เลี้ยงกุ้งมีควำมเหมำะสมต่อกำรเติบโตของกุ้ง	 ซึ่งช่วยลดต้นทุนกำรเลี้ยงและลด	
ควำมเส่ียงในกำรเกิดโรค	 อีกท้ังยังส่งผลให้สำมำรถลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกซึ่งเป็นสำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลกด้วย	 นอกจำกนี้	 หำก
เกษตรกรเพิ่มกิจกรรมในฟำร์มเพ่ือลดปริมำณของเสียจำกกำรเล้ียงกุ้งให้เป็นศูนย์	
(Zero	Waste)	 ก็จะน�ำไปสู่แนวทำงกำรผลิตกุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เป็นกำร
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของสินค้ำกุ้งทะเลของไทย	 ซึ่งมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมกุ้งให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดโลก	

	 แนวทำงกำรเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ประกอบด้วย	2	แนวทำง	
คือ	 1)	 กำรลดกำรใช้ทรัพยำกรในกำรเลี้ยงกุ้ง	 และ	 2)	 กำรลดกำรปล่อยของเสีย	
จำกกำรเลี้ยงกุ้ง	 โดยสำมำรถใช้วิธีด�ำเนินงำนได้หลำกหลำย	 ได้แก่	 กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้อำหำร	 กำรลดกำรใช้พลังงำนในกำรเติมอำกำศในบ่อเลี้ยงกุ้ง		
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกด้วยกำรปลูกป่ำชำยเลน	 กำรลดสำรอินทรีย์ใน	
น�้ำทิ้งด้วยกำรเลี้ยงหอยนำงรม	ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

บทที่	4

แนวทาง

กำรเลี้ยงกุ้งอย่ำงยั่งยืน



4.1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้อำหำร
	 อำหำรเลี้ยงกุ้งเป็นต้นทุนกำรผลิตที่ส�ำคัญ	มีสัดส่วนถึงร้อยละ	52	ของต้นทุน
กำรเล้ียงทัง้หมด	ดงันัน้	หำกเกษตรกรมกีำรจดักำรให้อำหำรทีไ่ม่เหมำะสม	นอกจำก
จะส่งผลต่อกำรเติบโต	 อัตรำรอดตำย	 และปริมำณผลผลิตที่ต�่ำลงแล้ว	 ยังส่งผล	
ให้อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นเนื้อ	 (Feed	 conversion	 ratio:	 FCR)	 และต้นทุน
กำรเลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ที่มำ:	ส่วนเศรษฐกิจกำรประมง	กรมประมง,	2555

ภำพที่	4.1	ต้นทุนกำรเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร

	 จำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ	 พบว่ำเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังคงให้อำหำรในปริมำณ
มำก	โดยมอีตัรำกำรเปลีย่นอำหำรเป็นเนือ้	หรอื	FCR	สูงกว่ำ	1.2	ทัง้นีห้ำกเกษตรกร
สำมำรถควบคุมกำรให้อำหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ปรับลดปริมำณอำหำรที่ให้กุ้ง
ตำมควำมต้องกำรที่แท้จริงตำมน�้ำหนักและปริมำณผลผลิตที่มีในบ่อ	 เกษตรกรจะ
สำมำรถลดปริมำณอำหำรในกำรเลี้ยง	ท�ำให้คุณภำพน�้ำและดินในบ่อดีขึ้น	ช่วยลด
ควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรค	และลดต้นทุนกำรเลี้ยง
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	 4.1.1	หลักกำรให้อำหำรเลี้ยงกุ้ง

	 ควรให้กุ้งได้กินอำหำรในปริมำณท่ีพอดีในช่วงเวลำที่เหมำะสม	 อัตรำกำรให	้
อำหำรขึ้นอยู่กับขนำดและจ�ำนวนของกุ้งในบ่อ	 กำรให้อำหำรน้อยเกินไปท�ำให้	
กุ้งโตช้ำและท�ำให้เกิดกำรกินกันเอง	 แต่กำรให้อำหำรที่มำกเกิดไปท�ำให้อำหำร	
เหลือสะสมอยู่บริเวณพ้ืนบ่อ	 ส่งผลให้คุณภำพน�้ำและดินในบ่อเลี้ยงเสื่อมโทรมลง	
สำรอินทรีย์จำกอำหำรเหลือจะถูกย่อยสลำยโดยจุลินทรีย์ซึ่งเป็นกระบวนกำรท่ี
ต้องกำรใช้ออกซิเจน	 เกิดแอมโมเนีย	 และไนไตรท์	 ส่งผลต่อสุขภำพของกุ้ง	 ท�ำให	้
กุ้งมีโอกำสติดเชื้อโรคสูงขึ้น

ภำพที่	4.2	วงจรไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล

	 4.1.2	แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้อำหำรกุ้ง

	 กำรให้อำหำรตำมกำรเติบโตของกุ้ง	 โดยค�ำนวณปริมำณอำหำรจำกขอบเขต
กำรเติบโต	 (scope	 for	 growth)	 เพ่ือให้ได้อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นเน้ือ	 หรือ	



FCR	เท่ำกบั	1.1	แสดงในตำรำงที	่4.1	และ	4.2	โดยเกษตรกรต้องสุม่กุง้เพือ่หำขนำด	
น�้ำหนัก	และประเมินควำมหนำแน่นของกุ้งในบ่อ	จำกนั้นจึงคิดปริมำณอำหำรที่ให้	
กุ้งตำมตำรำงที่ก�ำหนด	 โดยคิดต่อกุ้งจ�ำนวน	 100,000	 ตัว	 แนวทำงดังกล่ำวนี้
เกษตรกรจะสำมำรถควบคมุปรมิำณอำหำรทีใ่ห้	ซึง่จะส่งผลดต่ีอคณุภำพสิง่แวดล้อม
ภำยในบ่อกุ้ง	และเกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรเลี้ยงกุ้งได้อีกด้วย

ตำรำงที่	4.1	 กำรให้อำหำรตำมกำรเติบโตของกุ้งขำว	โดยควบคุม	FCR	ให้เท่ำกับ		
	 	 		 1.1

ระยะเวลำ
เลี้ยง
(วัน)

น�้ำหนักกุ้ง 
(กรัม/ตัว)

ขนำด 
(ตัว/กิโลกรัม)

ปริมำณอำหำรที่ให้	
(กิโลกรัม/แสนตัว

/วัน)

อำหำรที่ให้ต่อน�้ำ
หนักตัวของกุ้ง	

(%)

1 0.01 125,000 0.28 35.5

15 1.00 1,000 6.56 6.6

22 2.00 500 10.29 5.1

28 3.00 333 13.39 4.5

33 4.00 250 16.15 4.0

38 5.00 200 18.67 3.7

42 6.00 167 21.01 3.5

46 7.00 143 23.23 3.3

50 8.00 125 25.33 3.2

54 9.00 111 27.35 3.0

57 10.00 100 29.29 2.9

60 11.00 91 31.16 2.8

64 12.00 83 32.97 2.7

67 13.00 77 34.74 2.7
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ระยะเวลำ
เลี้ยง
(วัน)

น�้ำหนักกุ้ง 
(กรัม/ตัว)

ขนำด 
(ตัว/กิโลกรัม)

ปริมำณอำหำรที่ให้	
(กิโลกรัม/แสนตัว

/วัน)

อำหำรที่ให้ต่อน�้ำ
หนักตัวของกุ้ง	

(%)

70 14.00 71 36.45 2.6

73 15.00 67 38.12 2.5

75 16.00 63 39.75 2.5

78 17.00 59 41.35 2.4

81 18.00 56 42.92 2.4

83 19.00 53 44.45 2.3

86 20.00 50 45.96 2.3

89 21.00 48 47.44 2.3

91 22.00 45 48.90 2.2

93 23.00 43 50.33 2.2

96 24.00 42 51.74 2.2

98 25.00 40 53.13 2.1

100 26.00 38 54.51 2.1

103 27.00 37 55.86 2.1

105 28.00 36 57.19 2.0

107 29.00 34 58.51 2.0

109 30.00 33 59.82 2.0

112 31.00 32 61.11 2.0

114 32.00 31 62.38 1.9

116 33.00 30 63.64 1.9

118 34.00 29 64.89 1.9

120 35.00 29 66.12 1.9



ตำรำงที่	4.2	 ปริมำณกำรกินอำหำรรำยวันและกำรกินอำหำรสะสมรำยสัปดำห์	
	 	 		 ตำมกำรเจริญเติบโตของกุ้งขำว

สัปดำห์
ที่

ระยะเวลำ
เลี้ยง 
(วัน)

น�้ำหนักกุ้ง 
(กรัม/ตัว)

ขนำด 
(ตัว/

กิโลกรัม)

ปริมำณอำหำรที่ให้ 
(กิโลกรัม/แสนตัว 

/วัน)

ปริมำณ
อำหำรสะสม 
(กิโลกรัม)

ปล่อยกุง้ 1 0.01 90,909 0.3 0.3

1 7 0.29 3,425 3 11

2 14 0.94 1,065 6.3 45.2

3 21 1.86 538 10 103

4 28 3.02 331 13 186

5 35 4.40 227 17 295

6 42 5.98 167 21 431

7 49 7.75 129 25 593

8 56 9.71 103 29 782

9 63 11.84 84 33 999

10 70 14.14 71 37 1,244

11 77 16.60 60 41 1,517

12 84 19.22 52 45 1,818

13 91 22.00 45 49 2,148

14 98 24.92 40 53 2,507

15 105 28.00 36 57 2,895

16 112 31.21 32 61 3,312

17 119 34.57 29 66 3,758

จับกุ้ง 120 35.06 29 66 3,824

น�้ำหนักกุ้ง 
FCR	เฉลี่ย

3,506.01 
1.1

29
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	 เมื่อเปรียบเทียบคิดต้นทุนจำก	FCR	1.4	และ	1.1	ในกำรเลี้ยงกุ้ง	100,000	
ตัว	จนได้ขนำด	29	ตัว/กิโลกรัม	ได้ผลผลิตกุ้ง	3,506	กิโลกรัม	เกษตรกรสำมำรถ	
ลดต้นทุนอำหำรได้ถึง	43,377	บำท

ตำรำงที่	4.3	 เปรียบเทียบต้นทุนอำหำรของกำรใช้อตัรำกำรเปลีย่นอำหำรเป็นเนือ้		
	 	 		 (FCR)	ที่ค่ำ	1.4	และ	1.	1

FCR ผลผลิตกุ้ง	(กิโลกรัม) ปริมำณอำหำร	
(กิโลกรัม)

ค่ำอำหำร	(บำท)

1.4 3,506 4,908 196,336

1.1 3,506 3,824 152,966

ค่ำอำหำรลดลง 43,377

หมำยเหตุ:	รำคำอำหำร	40	บำท/กิโลกรัม

ข้อแนะน�ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้อำหำรกุ้ง

(1)	กำรให้อำหำรกุ้งต้องค�ำนึงถึงตัวแปรสิ่งแวดล้อมในบ่อที่ก�ำหนดกำร
กินอำหำรและกิจกรรมในตัวกุ้ง	เช่น	อุณหภูมิ	ควำมเค็ม	และปริมำณ
ออกซิเจนละลำยในน�้ำ

(2)	อุณหภูมิน�้ำในช่วง	 26-32	 ๐C	 จะท�ำให้กุ้งกินอำหำรเพิ่มขึ้น	 หำก
อุณหภูมิสูงหรือต�่ำกว่ำช่วงดังกล่ำว	จะท�ำให้กุ้งกินอำหำรลดลง	ดังนั้น
ในระหว่ำงกำรเลีย้งหำกสภำพอำกำศแปรปรวนจะส่งผลให้อณุหภมิูน�ำ้
ในบ่อมีกำรเปลี่ยนแปลง	ซึ่งเกษตรกรสำมำรถประมำณกำรกินอำหำร
ของกุ้งได้ล่วงหน้ำ

(3)	ในบ่อเลี้ยงควรมีปริมำณออกซิเจนละลำยในน�้ำประมำณ	6	มิลลิกรัม/
ลติร	หรอืใกล้จดุอิม่ตวั	(6.5-7.3	มลิลกิรมั/ลิตร)	ตลอดเวลำ	โดยเฉพำะ
บรเิวณตดิต้ังเครือ่งให้อำหำรอตัโนมตั	ิซึง่มีอำหำรสะสมและมีกุง้เข้ำมำ
กินอำหำรมำก



4.2	 กำรลดกำรใช้พลังงำนในฟำร์มเลี้ยงกุ้ง

	 พลังงำนเป็นต้นทุนกำรผลิตที่ส�ำคัญในกำรเลี้ยงกุ้ง	มีสัดส่วนร้อยละ	17	ของ
ต้นทุนกำรเลี้ยงท้ังหมด	 ซ่ึงคิดเป็นอันดับสองรองจำกอำหำรเลี้ยงกุ้ง	 (ภำพที่	 4.1)	
ในระบบนิเวศบ่อเล้ียงกุ้งมีควำมต้องกำรใช้พลังงำนในกำรเติมอำกำศเพื่อเพิ่ม
ออกซเิจนในน�ำ้ส�ำหรับกำรหำยใจของกุง้	กำรหำยใจของแพลงก์ตอนในบ่อ	และกำร
ย่อยสลำยสำรอนิทรีย์โดยจลุนิทรีย์	ดงันัน้กำรให้อำกำศเพือ่รกัษำปรมิำณออกซเิจน
ในน�้ำให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในบ่อเลี้ยงกุ้ง	
จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 หำกมีกำรจัดกำรที่ดีจะสำมำรถลดต้นทุนกำรเลี้ยงลงได	้
แต่หำกให้อำกำศมำกจนระดบัออกซเิจนในน�ำ้เกินจุดอิม่ตวั	ออกซเิจนจะไม่สำมำรถ
ละลำยในน�้ำได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรเปิดเคร่ืองเติมอำกำศ	 ท�ำให้สิ้นเปลืองพลังงำน	
เป็นกำรเพิ่มต้นทุน	และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

	 4.2.1	กำรหมุนเวียนออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้ง

	 ในบ่อเลี้ยงกุ้งมีทั้งกำรผลิตและกำรใช้ออกซิเจน	ควำมเข้ำใจในกำรหมุนเวียน
ของออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งจึงเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรใช้พลังงำนในกำรเติมอำกำศ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

(4)	เกษตรกรสำมำรถเพิ่มออกซิเจนในบริเวณที่ให้อำหำรโดยใช้ท่อจ่ำย
ออกซิเจนหรือเครื่องเติมอำกำศ	แต่ควรระมัดระวังไม่ให้กระแสน�้ำแรง
เกินไป	เพรำะจะท�ำให้กุ้งไม่สำมำรถว่ำยน�้ำจับอำหำรกินได้

(5)	ในเวลำกลำงคืน	 หำกไม่สำมำรถควบคุมปริมำณออกซิเจนละลำยใน
น�้ำให้อยู่ในปริมำณที่เหมำะสม	เกษตรกรควรลดปริมำณกำรให้อำหำร
ตำมสัดส่วน

(6)	เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งในควำมเค็มต�่ำต้องค�ำนึงถึงปริมำณโปแตสเซียม	
แมกนีเซียม	ซึ่งมักขำดแคลนในน�้ำที่ควำมเค็มต�่ำ	นอกจำกนี้เกษตรกร
ต้องค�ำนงึถงึคณุค่ำทำงอำหำรทีเ่หมำะสม	โดยเลือกอำหำรทีมี่พลังงำน
จำกคำร์โบไฮเดรท	และโปรตีนสูง	จะท�ำให้กุ้งมีกำรเติบโตเต็มที่	
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	 ในตอนกลำงวัน	แสงแดดกระตุ้นกำรสังเครำะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชท�ำให้	
มีกำรดึงคำร์บอนไดออกไซด์	 (CO2)	 จำกน�้ำและอำกำศเข้ำมำใช้ในกำรสังเครำะห	์
แสง	 และผลิตออกซิเจน	 (O2)	 เพ่ือให้ส่ิงมีชีวิตในบ่อใช้ในกำรหำยใจและกำรย่อย
สลำยสำรอินทรีย์	(ภำพที่	4.3)

	 ส่วนในตอนกลำงคืน	 แพลงก์ตอนพืชหยุดกำรสังเครำะห์แสง	ท�ำให้ปริมำณ
ออกซิเจนในบ่อเหลือน้อยลง	 กุ้งและส่ิงมีชีวิตอื่นๆ	 จึงต้องแย่งชิงออกซิเจนส�ำหรับ
กำรหำยใจ	ดงันัน้ในเวลำกลำงคนืกุง้ในบ่อจงึมโีอกำสขำดออกซเิจนได้ง่ำย	เกษตรกร
จึงควรเปิดเครื่องเติมอำกำศเพ่ือเพ่ิมปริมำณออกซิเจนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
เพื่อให้กุ้งแข็งแรง	กินอำหำรดี	และเติบโตเป็นปกติ

ภำพที่	4.3	กำรหมุนเวียนของออกซิเจนและสิ่งมีชีวิตในระบบบ่อเลี้ยงกุ้ง

	 หำกออกซิเจนไม่เพียงพอส�ำหรับย่อยสลำยสำรอินทรีย์	 ในดินเลนพ้ืนบ่อ	
จะเกิดกำรย่อยสลำยแบบไม่ใช้ออกซิเจน	 ท�ำให้เกิดแอมโมเนีย	 (NH3)	 ไฮโดรเจน	
ซัลไฟล์	 (HS2)	 และมีเทน	 (CH4)	 ซึ่งมีควำมเป็นพิษต่อกุ้ง	 ท�ำให้กุ้งกินอำหำรลดลง	
สุขภำพอ่อนแอ	 และเส่ียงต่อกำรติดเชื้อโรค	 หรืออำจตำยฉับพลันได้	 ปริมำณของ
ออกซิเจนในน�้ำต่อกำรตอบสนองของกุ้งและสิ่งแวดล้อมในบ่อแสดงดังตำรำงที่	4.4	



ตำรำงที่	4.4	 ปริมำณออกซิเจนในน�้ำต่อกำรเติบโตของกุ ้งและกำรย่อยสลำย	
	 	 		 สำรอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล

ออกซิเจนในน�้ำ กำรตอบสนองของกุ้งแลสิ่งแวดล้อมในบ่อ

มำกกว่ำ	5	
มิลลิกรัม/ลิตร

กุ้งเจริญเติบโตดี
สำรอินทรีย์และของเสียสลำยตัวได้เร็ว

4	มิลลิกรัม/ลิตร กุ้งเจริญเติบโตปกติ
กำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์อยู่ในระดับปกติ

2-3	มิลลิกรัม/
ลิตร

กุ้งกินอำหำรลดลง	เจริญเติบโตช้ำ	และเครียด
กำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ลดลง
มีอำหำรเหลือในบ่อมำก

1-2	มิลลิกรัม/
ลิตร

กุ้งลอยหัว	ระบบภูมิคุ้มกันโรคลดลง
กำรย่อยสลำยของเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ท�ำให้เกิดก๊ำซที่มีควำมเป็นพิษ

น้อยกว่ำ	
1มิลลิกรัม/ลิตร

กุ้งตำย

	 4.2.2	แนวทำงลดกำรใช้พลังงำนในกำรเติมอำกำศ

	 กำรลดกำรใช้พลังงำนในกำรเติมอำกำศนอกจำกช่วยลดต้นทุนกำรเลี้ยงกุ้ง
แล้ว	 ยังสำมำรถลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้ในกำร	
เติมอำกำศ	 ท�ำให้กำรเลี้ยงกุ้งมีควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เกษตรกรควรมีกำร
ด�ำเนินกำร	ดังนี้

 การจัดการบ่อ

	 (1)	ควบคุมปริมำณแพลงก์ตอนพืชให้เหมำะสม	 โดยให้มีค่ำควำมโปร่งใส	
	 	 ของน�้ำอยู่ในช่วง	 30-40	 เซนติเมตร	 เพื่อให้แพลงก์ตอนพืชสำมำรถ	
	 	 ผลิตและใช้ออกซิเจนได้อย่ำงสมดุล

ออกซิเจนละลำย
ในน�้ำ	ควรมำกกว่ำ
4	มิลลิกรัม/ลิตร	
กุ้งจะมีสุขภำพ
แข็งแรงและโตเร็ว
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	 (2)	จัดกำรอำหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ไม่ให้มีอำหำรเหลือภำยในบ่อมำก	
	 	 เกินไป	 โดยปรับลดอัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นเนื้อ	 หรือ	 FCR	 ให้อยู	่
	 	 ในช่วง	 1.0-1.2	 เพ่ือลดกำรสะสมสำรอินทรีย์และควำมต้องกำรใช้	
	 	 ออกซิเจนในกำรย่อยสลำยโดยจุลินทรีย์

	 การเปิด-ปิดเครื่องเติมอากาศ

	 (1)	ควรมีเคร่ืองวัดปริมำณออกซิเจนละลำยในน�้ำ	 เพื่อให้ทรำบปริมำณกำร	
	 	 ละลำยออกซิเจนที่แท้จริง	และเติมอำกำศได้ในปริมำณที่เหมำะสม

	 (2)	เปิดและปิดเครื่องเติมอำกำศในช่วงเวลำที่เหมำะสม	

	 (3)	เปิดเครื่องเติมอำกำศน้อยในช่วงต้นกำรเลี้ยงและเปิดเพิ่มมำกขึ้นเม่ือ	
	 	 กุ้งมีอำยุเพิ่มขึ้น

	 	 •	 ใช้ข้อมูลกำรวัดออกซิเจนละลำยในน�้ำ	 (DO)	 เป็นค่ำประกอบกำร	
	 	 	 ตัดสินใจควบคุมกำรเปิด-ปิดเครื่องเติมอำกำศ

	 	 •	 ในช่วงเวลำกลำงวนั	ควรเปิดเครือ่งเตมิอำกำศช้ำๆ	หรอือำจปิดเครือ่ง	
	 	 	 ได้เมื่อ	DO	สูงจนถึงจุดอิ่มตัว	100%

	 	 •	 ลดกำรเปิดเครื่องเติมอำกำศในช่วงกลำงวันที่มีฟ้ำแจ่มใส	 ทั้งนี้	
	 	 	 เกษตรกรควรพิจำรณำควำมเข้มของสีน�้ำ	 สุขภำพ	 ขนำดและจ�ำนวน	
	 	 	 ของกุ้งในบ่อประกอบด้วย

	 การเลือกใช้เครื่องเติมอากาศ

	 (1)	เลือกใช้เครื่องเติมอำกำศประสิทธิภำพสูง	เพื่อประหยัดพลังงำน

	 (2)	ขนำดเครือ่งยนต์ของเครือ่งเตมิอำกำศทีเ่หมำะสมควรมีขนำด	4	แรงม้ำ/ไร่	
	 	 ในบ่อที่มีน�้ำลึกไม่เกิน	1.4	 เมตร	หรือมีขนำดเครื่องยนต์	5-6	แรงม้ำ/ไร่		
	 	 ในบ่อที่มีน�้ำลึกมำกกว่ำ	1.4	เมตร	(ชลอ	และพรเลิศ,	2547)

	 (3)	บ�ำรงุรกัษำเครือ่งเตมิอำกำศและระบบส่งก�ำลังให้อยูใ่นสภำพทีด่อียูเ่สมอ



 ตวัอย่างการเปิดเครือ่งเตมิอากาศเพือ่ลดต้นทนุการเลีย้งและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

	 (1)	ช่วงเดือนแรกของกำรเล้ียง	 ใช้เครื่องเติมอำกำศประมำณ	 40%	 ของ	
	 	 จ�ำนวนเครื่องเติมอำกำศทั้งบ่อ	ในช่วงเวลำ	08.00-22.00	น.	หลังจำกนั้น	
	 	 ให้ใช้เคร่ืองเติมอำกำศตำมปกติ	 (100%	 ของจ�ำนวนเครื่องเติมอำกำศ	
	 	 ทั้งบ่อ)	ซึ่งจะช่วยลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ถึง	35%

	 (2)	ช่วงเดือนที่	2	เป็นต้นไป

	 	 •	 วันท่ีท้องฟ้ำแจ่มใส	 อำกำศปกติ	 ค่ำควำมโปร่งใสของน�้ำประมำณ	
	 	 	 30-40	 เซนติเมตร	 ใช้เครื่องเติมอำกำศประมำณ	 40%	 ของจ�ำนวน	
	 	 	 เครื่องเติมอำกำศทั้งบ่อ	 ในช่วงเวลำ	 08.00-22.00	 น.	 หลังจำกนั้น	
	 	 	 ให้ใช้เครื่องเติมอำกำศตำมปกติ	(100%	ของจ�ำนวนเครื่องเติมอำกำศ	
	 	 	 ทั้งบ่อ)

	 	 •	 วันท่ีท้องฟ้ำมีเมฆสลับเมฆมำก	ค่ำควำมโปร่งใสของน�ำ้ประมำณ	30-40		
	 	 	 เซนติเมตร	ใช้เครื่องเติมอำกำศประมำณ	60%	ของจ�ำนวนเครื่องเติม	
	 	 	 อำกำศท้ังบ่อ	 ในช่วงเวลำ	 08.00-22.00	 น.	 หลังจำกน้ันให้ใช้เครื่อง	
	 	 	 เติมอำกำศตำมปกติ	(100%	ของจ�ำนวนเครื่องเติมอำกำศทั้งบ่อ)

	 	 •	 วันที่ฝนตกประมำณ	4-6	เซนติเมตร	ในเวลำกลำงวัน	ค่ำควำมโปร่งใส	
	 	 	 ของน�ำ้ประมำณ	30-40	เซนตเิมตร	ใช้เครือ่งเตมิอำกำศประมำณ	80%		
	 	 	 ของจ�ำนวนเครื่องเติมอำกำศทั้งบ่อ	 ในช่วงเวลำ	 08.00-22.00	 น.	
	 	 	 หลงัจำกนัน้ให้ใช้เครือ่งเตมิอำกำศตำมปกต	ิ(100%	ของจ�ำนวนเครือ่ง	
	 	 	 เติมอำกำศทั้งบ่อ)

	 	 •	 วันที่ฝนตกมำกกว่ำ	 6	 เซนติเมตร	 ค่ำควำมโปร่งใสของน�้ำประมำณ		
	 	 	 30-40	เซนติเมตร	ใช้เครื่องเติมอำกำศ	100%	ของจ�ำนวนเครื่องเติม	
	 	 	 อำกำศทั้งบ่อตลอดเวลำ
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ตำรำงที่	4.5	 กำรเปิดเครื่องเติมอำกำศเพื่อใช้พลังงำนให้เกิดประสิทธิภำพและ	
	 	 		 ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ระยะ
เวลำกำร
เลี้ยงกุ้ง สภำพ

อำกำศ

ควำม
โปร่งใส

กำรใช้เครื่องเติม
อำกำศ

ก�ำลัง 
ไฟฟ้ำ

กำร
ปล่อย	
CO2

กำรปล่อย	
CO2 
ลดลง

(วัน) (ซม.)
08.00-
22.00

22.00-
08.00

(kW) (กก.) (%)

1-30 - -
40% 100%

5,616 3,422 35

31-90

30-40
40% 100%

11,232 6,844 35

30-40
60% 100%

13,248 8,072 23

4-6	ซม.

30-40
80% 100%

15,264 9,300 11

>	6	ซม.

30-40
100% 100%

17,280 10,528 0



4.3	 กำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกและน�้ำทิ้งจำกฟำร์มเลี้ยงกุ้ง

	 4.3.1	กำรกักเก็บคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรเลี้ยงกุ้งด้วยป่ำชำยเลน

	 กำรเลี้ยงกุ้งทะเลมีกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์	 (CO2)	 ซึ่งเป็นก๊ำซเรือน
กระจกท�ำให้เกดิภำวะโลกร้อน	โดยปรมิำณกำรปล่อยขึน้อยูก่บัจ�ำนวนลกูกุง้	ปรมิำณ
อำหำร	 พลังงำน	 ปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ	 ท่ีใช้ในกำรเลี้ยงกุ้ง	 หำกมีกำรใช้ทรัพยำกร	
อย่ำงสิ้นเปลืองจะส่งผลให้กำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรเลี้ยงกุ้งเพิ่มสูงขึ้น
ด้วย	ดงันัน้ปรมิำณคำร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกดิขึน้สำมำรถใช้เป็นดชันชีีวั้ดระดบัควำม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมกำรเลี้ยงกุ้งว่ำมีมำกหรือน้อยเพียงใด

	 จำกกำรศึกษำปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ของกำรเลี้ยงกุ้งขำว
ที่ควำมหนำแน่น	 120,000	 ตัว/ไร่	 จนได้กุ้งขนำด	 12	 กรัม	 พบว่ำมีกำรปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด์เท่ำกับ	 3.66	 กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ	 (CO2e)	
ต่อผลผลิตกุ้ง	 1	 กิโลกรัม	 โดยมีสัดส่วนกำรปล่อยมำจำกกระบวนกำรผลิตอำหำร	
55.5%	พลังงำน	42.5%	ลูกพันธุ์	1.5%	และอื่นๆ	0.5%	(ภำพที่	4.4)

ภำพที่	4.4	สัดส่วนกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรเลี้ยงกุ้ง
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	 เกษตรกรสำมำรถปลูกป่ำชำยเลนเพื่อกักเก็บคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำร
ผลิตกุ้งไว้ในเนื้อไม้	 และเมื่อครบรอบตัดฟันสำมำรถน�ำไปใช้ท�ำฟืนเผำถ่ำนเพื่อใช้
เป็นพลงังำนทดแทนจำกพลงังำนชวีมวล	และสำมำรถน�ำมำใช้เพือ่ประโยชน์ในกำร	
ซื้อขำยคำร์บอน	(carbon	credit)	ในอนำคต	

	 ตวัอย่ำงเช่น	กำรผลติกุง้จำกฟำร์มขนำดกลำง	1	ตนั	ปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์	
3.66	 ตัน	 สำมำรถชดเชย	 (offset)	 ได้ด้วยกำรปลูกไม้โกงกำงใบเล็ก	 895	 ต้น/ปี	
เน่ืองจำกไม้โกงกำงใบเลก็สำมำรถกกัเกบ็คำร์บอนไดออกไซด์ได้	4.09	กโิลกรมั	CO2/
ต้น/ปี	และสำมำรถน�ำไม้โกงกำงมำท�ำฟืนเผำถ่ำน	3,200-4,000	ต้น/ไร่	(ภำพท่ี	4.5)	

ภำพที	่4.5	กำรปลูกป่ำชำยเลนเพ่ือชดเชยคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรผลิตกุง้	1	ตนั

	 4.3.2	กำรลดคำร์บอนในน�้ำทิ้งด้วยหอยนำงรม

	 คำร์บอนในบ่อเลีย้งกุง้มำจำกอำหำรเหลอื	กำรขบัถ่ำยกุง้	และซำกแพลงก์ตอน
พืช	 ที่ตกตะกอนและสะสมอยู่บริเวณพื้นบ่อ	 ซึ่งจำกกำรศึกษำปริมำณคำร์บอนใน	
บ่อเลี้ยงกุ้งขนำด	2.5	 ไร่	 ปล่อยกุ้งที่ควำมหนำแน่น	 120,000	ตัว/ไร่	 มีระยะเวลำ	
กำรเลี้ยง	 69	 วัน	 ได้กุ้งขนำด	 12	 กรัม	 ปริมำณผลผลิต	 1,200	 กิโลกรัม/ไร่	 และ
อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นเนื้อ	(FCR)	เท่ำกับ	1.1	พบว่ำคำร์บอนจำกอำหำรที่ให้	
กุ้งทั้งหมด	100%	มีกำรสะสมคำร์บอนในผลผลิตกุ้ง	16%	แพลงก์ตอนพืช	10%	ใน
น�้ำ	21%	และดินพื้นบ่อ	53%	(ภำพที่	4.4)



ภำพที่	4.4	กำรสะสมของคำร์บอนในบ่อเลี้ยงกุ้ง

	 หำกปล่อยกุ้งท่ีควำมหนำแน่นสูงและให้อำหำรกุ้งมำกเกินไป	 จะท�ำให้เกิด
กำรสะสมของสำรอินทรีย์	ซึ่งจุลินทรีย์ต้องกำรใช้ออกซิเจน	เพื่อกำรย่อยสลำยสำร
อินทรีย์ดังกล่ำว	 ส่งผลให้ขำดออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งได้	 ดังนั้น	 ต้องมีกำรจัดกำร	
ที่ดีโดยควบคุมปริมำณอำหำรที่ให้กุ ้ง	 เพื่อป้องกันกำรเหลือตกค้ำงและสะสม	
ของสำรอนิทรย์ีซึง่มีผลต่อปริมำณออกซเิจนในบ่อ	อกีทัง้กำรลดปริมำณสำรอนิทรย์ี
ในบ่อเลีย้งกุง้กำรยงัช่วยควบคมุเชือ้	Vibrio parahaemolyticus	ทีเ่ป็นสำเหตสุ�ำคัญ
ของโรคตำยด่วน	 เนื่องจำกเชื้อนี้สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีบนตะกอนอินทรีย์และ	
ซำกแพลงก์ตอนพืชในภำวะที่มีออกซิเจนต�่ำหรือไม่มีออกซิเจน	

	 จำกกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณคำร์บอนในระบบนิเวศบ่อเลี้ยง	
กุ้งขำวพบว่ำ	กำรเลี้ยงกุ้งขำวที่อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นเนื้อ	(FCR)	เท่ำกับ	1.1	
ให้ได้ผลผลิต	 1	 ตัน	 เมื่อสิ้นสุดกำรเลี้ยงจะมีคำร์บอนอินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน�้ำ	
(Particulate	Organic	 Carbon:	 POC)	 5.92	 กิโลกรัมคำร์บอน	 และมีอนินทรีย	์
คำร์บอนที่ละลำยน�้ำ	 (Dissolved	 Inorganic	 Carbon:	 DIC)	 16.40	 กิโลกรัม
คำร์บอน	กำรลดคำร์บอนอนิทรย์ีและคำร์บอนอนนิทรย์ีเหล่ำนีใ้นน�ำ้ทิง้สำมำรถท�ำได้	
โดยเลี้ยงหอยนำงรมให้ท�ำหน้ำท่ีบ�ำบัดน�้ำจำกกำรเลี้ยงกุ้งให้มีคุณภำพดีก่อนที	่
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จะน�ำกลับมำเลีย้งในรอบต่อไปหรอืปล่อยออกจำกฟำร์ม	โดยหอยนำงรมจะท�ำหน้ำที่
เป็นตัวกรองแบบชีวภำพ	(biological	filter)	ช่วยควบคุมคุณภำพน�้ำด้วยกำรกรอง
กินแพลงก์ตอนและอินทรียวัตถุในน�้ำ	 สำรอินทรีย์เหล่ำนี้จะถูกย่อยและดูดซึมไว้	
ในเน้ือเยื่อของหอยส�ำหรับใช้ในกำรเจริญเติบโตผ่ำนกระบวนกำรแคลซิฟิเคชั่น	
เพ่ือสร้ำงเป็นเนื้อหอยและเปลือกที่เป็นแหล่งเก็บคำร์บอนได้ในระยะยำว	 ควำม
สำมำรถในกำรกกัเกบ็คำร์บอนของหอยนำงรมขึน้อยูก่บัชนดิพนัธุ	์โดยกำรเลีย้งหอย
ตะโกรมกรำมขำว	 (หอยนำงรมพันธุ์ใหญ่)	 เพื่อกักเก็บ	 POC	 และ	 DIC	 ในน�้ำทิ้งที่	
เกิดจำกกำรเลี้ยงกุ้ง	1	ตัน	จนหมด	จะต้องเลี้ยงหอยตะโกรมขำว	จ�ำนวน	1,025	ตัว	
โดยใช้เวลำกำรเลีย้ง	12	เดอืนเพือ่ให้ได้ขนำดทีต่ลำดต้องกำร	ในขณะทีก่ำรเลีย้งหอย
นำงรมปำกจบี	(หอยนำงรมพันธุเ์ลก็)	ซึง่มอัีตรำกำรเจรญิเตบิโตต�ำ่กว่ำหอยตะโกรม
ขำว	จะต้องเลี้ยงจ�ำนวน	3,710	ตัว	และใช้เวลำ	18	เดือน	(ตำรำงที่	4.6-4.7)

ตำรำงที่	4.6	 จ�ำนวนหอยตะโกรมกรำมขำวและหอยนำงรมปำกจีบส�ำหรับลด	
	 	 		 POC	ในน�้ำทิ้ง

ชนิด อำยุ
(เดือน)

น�้ำหนัก
เนื้อ
สด* 
(กรัม)

น�้ำหนัก
เนื้อ
แห้ง
(กรัม)

C	ในเนื้อ
(กรัม/
ตัว)

POC	จำกกำร
เลี้ยงกุ้ง	1	ตัน
(กิโลกรัม	C/

ตัน)

จ�ำนวน
หอยเพื่อ
ลด	POC	
(ตัว)

พื้นที่ 
เลี้ยง

หอย**
(แพ)

กรำม
ขำว

6 8.70 6.62 2.95 5.92 2,008 0.63

12 20.00 15.22 6.77 5.92 874 0.27

18 20.40 15.52 6.91 5.92 856 0.27

ปำกจีบ 6 0.34 0.26 0.12 5.92 51,387 16.06

12 4.57 3.48 1.55 5.92 3,823 1.19

18 6.43 4.89 2.18 5.92 2,717 0.85

หมำยเหตุ:	*	มณีย์	และจินตนำ	(2547)
	 	**	แพขนำด	5X6	ตร.ม.	มีหอยจ�ำนวน	3,200	ตัว	(320	พวงๆ	ละ	10	ตัว)



ตำรำงที่	4.7	 กำรสะสมของคำร์บอนในเปลือกหอยนำงรม

ชนิด อำยุ
(เดอืน)

น�้ำหนัก
เปลอืก*
(กรัม)

CaCO3 
ในเปลือก 
(กรัม/ตัว)

C	ใน
เปลือก
(กรัม/
ตัว)

DIC	จำกกำร
เลี้ยงกุ้ง	1	ตัน 
(กิโลกรัม	C/

ตัน)

จ�ำนวน
หอยเพื่อ
ลด	DIC 
(ตัว)

พื้นที่ 
เลี้ยง

หอย**
(แพ)

กรำม
ขำว

6 32.87 31.56 3.79 16.40 4,331 1.35

12 138.89 133.33 16.00 16.40 1,025 0.32

18 191.38 183.72 22.05 16.40 744 0.23

ปำกจีบ 6 0.16 0.15 0.02 16.40 889,789 278.06

12 2.87 2.76 0.33 16.40 49,605 15.50

18 38.37 36.84 4.42 16.40 3,710 1.16

หมำยเหตุ:	*	มณีย์	และจินตนำ	(2547)
	 	**	แพขนำด	5X6	ตร.ม.	มีหอยจ�ำนวน	3,200	ตัว	(320	พวงๆ	ละ	10	ตัว)

	 4.3.3	กำรจดักำรฟำร์มเล้ียงกุง้แบบผสมผสำนด้วยกำรปลูกป่ำชำยเลนและ 
	 	 			กำรเลี้ยงหอยนำงรม

	 กำรจดักำรฟำร์มแบบผสมผสำน	ด้วยกำรเลีย้งหอยนำงรมและกำรปลกูป่ำชำย
เลนในฟำร์มเลีย้งกุง้ทะเล	นอกจำกจะช่วยลดปรมิำณสำรอำหำรในน�ำ้ทิง้	ช่วยในกำร
กักเก็บและชดเชยคำร์บอนท่ีปล่อยจำกกำรเล้ียงกุ้งแล้วยังสำมำรถน�ำไปจ�ำหน่ำย	
เพื่อให้มีรำยได้เสริมเพิ่มขึ้นอีกด้วย	

	 ตัวอย่ำงกำรเลี้ยงกุ้งขำวให้ได้ผลผลิต	 1	 ตัน	 ที่มีอัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็น	
เนื้อ	 (FCR)	 เท่ำกับ	 1.1	 และมีกำรใช้พลังงำนในกำรเติมอำกำศ	 130	 กิโลวัตต์	
(kW)	 จะมีกำรปล่อยคำร์บอนในกำรเลี้ยงจำก	 3	 ส่วนหลัก	 คือ	 1)	 กำรปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจำกกำรให้อำหำร	 กำรใช้พลังงำน	 และกำรใช้ปัจจัยกำร
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ผลิตในกำรเลี้ยงกุ้ง	 โดยมีปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์	 เท่ำกับ	 3.66	 ตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ	 (ton	 CO2e)	 2)	 กำรปล่อย	 POC	 ในน�้ำทิ้งที่เกิด
จำกอำหำรเหลือ	 กำรตำยของแพลงก์ตอนพืช	 และกำรขับถ่ำยของเสียจำกกุ้งขำว	
มีปริมำณเท่ำกับ	5.92	กิโลกรัมคำร์บอน	(kg	C)	และ	3)	กำรปล่อย	DIC	ในน�้ำทิ้งที่	
เกิดจำกกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์	 และกำรขับถ่ำยของเสียจำกกุ้งขำว	 มีปริมำณ
เท่ำกบั	16.4	กโิลกรมัคำร์บอน	(kg	C)	ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และคำร์บอนในน�ำ้ทิง้
ที่เกิดขึ้นจำกกำรเลี้ยงกุ้งนี้	สำมำรถกักเก็บได้ด้วยกำรปลูกไม้โกงกำงใบเล็ก	จ�ำนวน	
895	ต้น/ปี	 และกำรเลี้ยงหอยตะโกรมขำว	จ�ำนวน	1,025	ตัว	หรือกำรเลี้ยงหอย
นำงรมปำก	จ�ำนวน	3,710	ตัว	

	 แนวทำงกำรจัดกำรคำร์บอนท่ีเกิดขึ้นจำกกิจกรรมกำรเลี้ยงกุ้งทะเลน้ี	 หำก
เกษตรกรมีควำมเข้ำใจสำมำรถลดปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำร
เล้ียงกุ้งลงได้	 รวมท้ังสำมำรถกักเก็บคำร์บอนไดออกไซด์จำกบรรยำกำศ	 (Carbon	
Sequestration)	อยู่ในรูปของมวลชีวภำพ	(Biomass)	เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน	
กระจกจำกกำรเลี้ยงกุ้งทะเล	 จะแสดงให้เห็นได้ว่ำกิจกรรมกำรเลี้ยงกุ้งทะเลม	ี
ควำมเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	และไม่สร้ำงผลกระทบต่อกำรท�ำให้เกิดสภำวะโลกร้อน	
โดยสรุปแนวทำงกำรจัดกำรคำร์บอนจำกกำรเลี้ยงกุ้ง	แบ่งออกเป็น	2	ขั้นตอน	ดังนี้

	 (1)	 กำรเล้ียงหอยนำงรมเพ่ือลดคำร์บอนอินทรีย์และคำร์บอนอนินทรีย	์
ในน�้ำทิ้งจำกกำรเลี้ยงกุ้ง	 โดยหอยนำงรมจะกรองกินคำร์บอนอินทรีย์ในน�้ำทิ้งมำ	
เก็บไว้ในเนื้อ	 ส่วนคำร์บอนอนินทรีย์จะถูกน�ำไปใช้ในกำรสร้ำงเปลือก	 จึงจัดได้ว่ำ	
หอยนำงรมเป็นแหล่งเก็บคำร์บอน	 (carbon	 sink)	 และเม่ือค�ำนวณค่ำ	 bio-se-
questration	ของกำรเลี้ยงหอย	ที่ควำมหนำแน่น	3,200	ตัว	ในแพขนำด	30	ตร.ม.	
จ�ำนวน	25	แพ/ไร่	คิดเป็นจ�ำนวนหอยตะโกรมทั้งหมด	80,000	ตัว/ไร่	ระยะเวลำ
กำรเลี้ยง	1	ปี	จะได้หอยขนำด	9.97	ซม.	สำมำรถกักเก็บคำร์บอนไว้ในเปลือกหอย
เท่ำกับ	1.28	ตัน	C/ไร่/ปี	ดังนั้น	กำรเลี้ยงหอยนำงรมจึงเป็นกำรผลิตอำหำรที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม	(green	production)	กำรเลีย้งหอยตะโกรมกรำมขำว	เป็นเวลำ	
1	ปี	หอย	1	ตวั	มคีำร์บอนสะสมอยูใ่นเปลอืก	16	กรมั	ดงันัน้	เมือ่บรโิภคหอยนำงรม	



1	ตัว	จะมส่ีวนช่วยลดคำร์บอนออกจำกบรรยำกำศ	16	กรมั	“Eat	a	clam,	save	the	
earth”	ซ่ึงจะเป็นแนวโน้มของกำรบรโิภคสตัว์น�ำ้ในอนำคต	ทีค่�ำนงึถงึกระบวนกำร
ผลิตที่มีควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 (2)	 กำรปลูกป่ำชำยเลนเพ่ือกักเก็บก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจำกกำร	
เลี้ยงกุ้งไว้ในเน้ือไม้	 และเมื่อครบรอบตัดฟันก็สำมำรถน�ำไปจ�ำหน่ำยเพื่อใช้เป็น
พลังงำนชีวมวล	โดยพลังงำนดังกล่ำวนี้เป็นพลังงำนสะอำด	“clean	energy”	เมื่อ
ถูกน�ำไปใช้ในกำรให้พลังงำนจะไม่ถูกน�ำมำคิดค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ภำพที	่4.5	ตวัอย่ำงฟำร์มเล้ียงกุง้แบบผสมผสำนกบักำรปลกูป่ำชำยเลน	
และกำรเล้ียงหอยนำงรม
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5.1		กำรควบคุม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหำโรคกุ้งตำยด่วนอย่ำง 

	 เป็นระบบ

	 (1)	กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง

	 	 »	 ปรับปรุงสำยพันธุ์กุ้งให้มีควำมสำมำรถต้ำนทำนโรคหรือภูมิคุ้มกันต่อ	
	 	 	 เชือ้ก่อโรคกุ้งตำยด่วน	โดยควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครฐัและภำคเอกชน		
	 	 	 ได้แก่	กำรน�ำเข้ำพ่อแม่พันธุ์กุ้งขำว

	 	 »	พัฒนำสำยพันธุ์ในโรงเรือนระบบปิด	 และควบคุมคุณภำพน�้ำให้อยู่ใน	
	 	 	 ช่วงที่เหมำะสม

	 	 »	 ก�ำหนดแนวทำงในกำรควบคุมและลดปริมำณเชื้อโรคต่ำงๆ	ในระหว่ำง	
	 	 	 กำรเลี้ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 (2)	กำรควบคุมคุณภำพลูกกุ้งในโรงเพำะฟักหรือโรงอนุบำล

	 	 »	 มีระบบควบคุมคุณภำพลูกกุ ้งท่ีมีประสิทธิภำพก่อนจ�ำหน่ำยให้แก	่
	 	 	 เกษตรกร	 โดยใช้มำตรฐำนและเกณฑ์กำรตรวจประเมินคุณภำพลูกกุ้ง	
	 	 	 ของกรมประมง	เพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรค

บทที่	5

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เพื่อแก้ไขปัญหำโรคกุ้งตำยด่วน
อย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน



	 	 »	 มีมำตรกำรควบคุมไม่ให้โรงเพำะฟักน�ำกุ้งเน้ือในฟำร์มท่ัวไปซึ่งไม่มี	
	 	 	 ระบบป้องกนัโรคท่ีเหมำะสม	มำใช้เป็นพ่อแม่พนัธุเ์พือ่ผลติลกูกุ้ง	เพรำะ	
	 	 	 พ่อแม่พันธุ์ดังกล่ำวอำจเป็นพำหะของโรคและแพร่เชื้อโรคไปยังลูกกุ้ง		
	 	 	 จนเป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคระบำดในแหล่งเลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ

	 (3)	กำรส่งเสรมิให้เกษตรกรมคีวำมรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนัโรคในระดับฟำร์ม

	 	 »	 เผยแพร่ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ ้งในกำรตรวจสอบคุณภำพ	
	 	 	 และควำมแข็งแรงของลูกกุ้งอย่ำงง่ำย	 ก่อนที่จะน�ำลูกกุ้งไปปล่อยเลี้ยง	
	 	 	 ในบ่อดิน

	 	 »	 ส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ	
	 	 	 ก่อนปล่อยกุ้งลงเลี้ยง	และให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงอำหำรธรรมชำติ	
	 	 	 ในบ่อให้มำกขึ้น	

	 	 »	 ส่งเสริมกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ที่มีศักยภำพในกำรควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	
	 	 	 ทำงเดินอำหำรของกุ ้ง	 เพื่อทดแทนกำรใช้ยำต้ำนหรือสำรเคมีใน	
	 	 	 กำรก�ำจัดเชื้อแบคทีเรีย	เช่น	จุลินทรีย์	ปม.	1	และสำรสกัดข่ำ

	 (4)	กำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อ

	 	 »	 ตรวจสอบกำรปนเป้ือนของเชือ้	Vibrio parahaemolyticus สำยพนัธุ์	
	 	 	 ก่อโรคตำยด่วนและเชื้อปรสิต	 EHP	 อย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อเฝ้ำติดตำม	
	 	 	 กำรติดเชื้อในระบบกำรผลิตว่ำลดลงหรือไม่

	 	 »	 ตรวจสอบกำรส่งผ่ำน	virulent	plasmid	ของเชือ้ Vibrio parahaemo- 
   lyticus สำยพันธุ์ก่อโรคตำยด่วนไปยังแบคทีเรียชนิดอื่นๆ	 โดยเฉพำะ	
	 	 	 ในกลุ่ม	vibrio	ด้วยกัน

	 	 »	พัฒนำเทคนิคและวิธีกำรตรวจสอบคัดกรองเชื้อโรคที่มีควำมไวและ	
	 	 	 ควำมจ�ำเพำะสูง	เพื่อเพิ่มควำมถูกต้องและควำมแม่นย�ำให้มำกขึ้น	
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	 (5)	กำรศึกษำวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคกุ้งตำยด่วน

	 	 »	 ศึกษำเพิ่มเติมวิธีก�ำจัดและควบคุมเชื้อ	Vibrio parahaemolyticus  
	 	 	 สำยพันธุ์ก่อโรคตำยด่วนที่ปนเปื้อนในดินและน�้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง	 รวมทั้ง	
	 	 	 ศึกษำแนวทำงในกำรป้องกันและรักษำโรค	 เช่น	แบคทีริโอเฟจ	 (bac-	
	 	 	 teriophage)	และวัคซีน	เป็นต้น

	 	 »	 ศึกษำเพิ่มเติมถึงปัจจัยสำเหตุ	 ระดับควำมรุนแรงของเชื้อ	 EHP	 ต่อ	
	 	 	 กำรตำยและผลผลิตของกุ้ง	 ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเชื้อ	 EHP		
	 	 	 กับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus	สำยพันธุ์ที่มีควำมรุนแรงในกำร	
	 	 	 ก่อโรคตำยด่วน	รวมถึงวิธีกำรควบคุมและจัดกำรเชื้อดังกล่ำว	
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5.2	 กำรเลี้ยงกุ้งอย่ำงยั่งยืนและเสริมศักยภำพกำรแข่งขัน

	 (1)	กำรวำงแผนและปรับตัวของภำคกำรผลิตกุ้ง

	 	 »	 จัดเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ	ทั้งด้ำน	
	 	 	 กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 (mitigation)	 และกำรเพิ่มแหล่ง	
	 	 	 กกัเกบ็ก๊ำซเรอืนกระจก	(carbon	sink)	ในกจิกรรมกำรเล้ียงกุง้	เพือ่เข้ำ	
	 	 	 สู่กำรเกษตรสีเขียว

	 	 »	พัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้เข้ำสู่กำรผลิตสินค้ำสีเขียว	(green	prod-	
	 	 	 uct)	โดยใช้กำรจัดกำรฟำร์มแบบ	zero	waste

	 	 »	 สร้ำงแนวปฏิบัติท่ีดีของกำรเพำะเลี้ยงกุ้ง	 ให้สำมำรถผลิตกุ้งที่ลดกำร	
	 	 	 ใช้ปัจจัยกำรผลิต	ลดกำรปล่อยของเสียจำกกำรกระบวนกำรผลิต	และ	
	 	 	 ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

	 	 »	 จัดท�ำฟำร์มสำธิตที่มีกำรจัดกำรอำหำรและใช้พลังงำนในฟำร์มเลี้ยงกุ้ง	
	 	 	 อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

	 (2)	กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำกุ้งด้วยกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 »	 ใช้กำรจัดกำรฟำร์มแบบผสมผสำน	 โดยเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยกักเก็บหรือ	
	 	 	 ลดกำรปล่อยคำร์บอน	 (carbon	 offset)	 จำกกำรเลี้ยงกุ้งทะเล	 เช่น		
	 	 	 กำรเล้ียงหอยนำงรม	 กำรปลูกป่ำชำยเลน	 ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมแตก	
	 	 	 ต่ำงและสร้ำงจุดแข็งให้กับอุตสำหกรรมกุ้งไทย

	 	 »	 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรและเกษตรกรแสดงข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 ของผลิตภัณฑ์	ได้แก่	กำรติดฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้นท์	(carbon	foot-	
	 	 	 print)	เพื่อประโยชน์ในกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศ
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เอกสำรอ้ำงอิง

1.	 จุฑำรัตน์	 กิติวำนิชย์	 และคณะ.	 2557.	 กำรจัดกำรพลวัตคำร์บอนใน
ฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือกำรลดกำรสูญเสียผลผลิตและลดกำรผลิต	 และ
ปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์.	ส�ำนกังำนพฒันำกำรวจิยักำรเกษตร.

2.	 จิรำพร	 เกษรจันทร์	และคณะ.	2558.	กำรศึกษำแนวทำงปฏิบัติในกำร
จัดกำรที่เหมำะสมเพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดปัญหำ	 EMS/AHPNS.	
ส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร.

3.	 ชลอ	 ลิ้มสุวรรณ	และ	พรเลิศ	 จันทร์รัชชกูล.	 2547.	 อุตสำหกรรมกำร
เพำะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย.	เมจิก	พับบลิเคชั่น.

4.	 พุทธ	 ส่องแสงจินดำ	 และคณะ.	 2556.	 กำรประยุกต์ใช้แบบจ�ำลอง
คณิตศำสตร์ท�ำนำยผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อ
ผลผลิตและระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งขำวแบบพัฒนำ.	

5.	 มณีย์	กรรณรงค์	และ	จินตนำ	โสภำกุล.	2547.	กำรเติบโต	กำรปนเปื้อน	
ของแบคทีเรียในหอยตะโกรมกรำมขำว	หอยตะโกรมกรำมด�ำ	และหอย
นำงรมปำกจีบ	 บริเวณแหล่งเลี้ยงอ่ำวบ้ำนดอน	 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี.	
สัมมนำวิชำกำรกรมประมง	ประจ�ำปี	2554.

6.	 วำรินทร์	 ธนำสมหวัง	และคณะ.	2558.	กำรศึกษำระบำดวิทยำ	ปัจจัย
สำเหต	ุและแนวทำงกำรแก้ปัญหำโรคตำยด่วนในกุง้ทะเลในประเทศไทย.	
ส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร.

7.	 ส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร.	2558.	สถำนกำรณ์สนิค้ำเกษตรทีส่�ำคญั
และแนวโน้มปี	2559.	
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รำยชื่อโครงกำรวิจัย
ด้ำนกำรแก้ปัญหำโรคกุง้ตำยด่วนและกำรจดักำร
คำร์บอนในฟำร์มเลี้ยงกุ้ง	ภำยใต้กำรสนับสนุน
ของส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร

(1)	กำรศึกษำระบำดวิทยำ	ปัจจัยสำเหตุ	และแนวทำงกำรแก้ปัญหำ

โรคตำยด่วนในกุ้งทะเลในประเทศไทย

	 (1.1)	กำรศกึษำทำงระบบระบำดวิทยำแบบ	cohort:	สำเหตขุองโรคตำยด่วน 
	 ในฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

	 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของคุณภำพลูกกุ้งจำกโรงอนุบำลต่อกำรเกิดโรค	
	 ตำยด่วนในฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

	 •	 วำรินทร์	ธนำสมหวัง		 กรมประมง	 (หัวหน้ำโครงกำร)

	 •	 เจนจิตต์	คงก�ำเนิด	 	 กรมประมง

	 •	 จ�ำเริญศรี	ถำวรสุวรรณ	 กรมประมง

	 •	 ธิดำพร	ฉวีภักดิ์	 	 กรมประมง

	 •	 สมพิศ	แย้มเกษม	 	 กรมประมง

	 •	 สุวรรณำ	วรสิงห์	 	 กรมประมง

	 •	 กัญญำรัตน์	สุนทรำ	 	 กรมประมง



	 •	 ฉันทนำ	แก้วตำปี	 	 กรมประมง

	 •	 สุรีรัตน์	เผือกจีน	 	 กรมประมง

	 •	 ชัยวุฒิ	สุดทองคง	 	 กรมประมง

	 •	 นภำรัตน์	ประไพวงศ์		 กรมประมง

	 •	 ปิยำลัย	เหมทำนนท์	 	 กรมประมง

	 กำรศึกษำทำงระบำดกำรเกิดโรคตำยด่วนจำกปัจจัยเสี่ยงของแบคทีเรีย	
	 Bacteriophage,	White	Spot	Syndrome	Virus	(WSSV),	Yellow	Head		
	 Virus	(YHV),	Microsporidian	และ	Gregarine-Like	(GRL)	ในฟำร์มเลี้ยง	
	 กุ้งทะเล

	 •	 ทิมโมที	วิลเลียม	เฟลเกล	 มหำวิทยำลัยมหิดล

	 •	 กัลป์ยำณ์	ศรีธัญญลักษณำ	 มหำวิทยำลัยมหิดล

	 •	 สิริพงษ์	ฐิตะมำดี	 	 มหำวิทยำลัยมหิดล

	 (1.2)	 กำรศึกษำกำรเกิดโรคตำยด่วนตลอดสำยกำรเพำะเลี้ยงกุ ้งขำว 
	 แวนนำไม	(Litopenaeus vannamei)

	 •	 นิติ	ชูเชิด		 	 	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

	 •	 เต็มดวง	สมศิริ	 	 กรมประมง

	 •	 พุทธรัตน์	เบ้ำประเสริฐกุล	 กรมประมง

	 •	 ณัฏฐินี	มั่นคงวงศ์ศิริ		 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

	 (1.3)	กำรศกึษำระบำดวิทยำด้วยรปูแบบ	case	control	study	เพือ่เข้ำใจ 
	 ถึงปัจจัยเส่ียงของกำรเกิดปัญหำและวิธีกำรควบคุมโรคตำยด่วน	 (EMS/ 
	 AHPNS)
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	 •	 วิศณุ	บุญญำวิวัฒน์	 	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

	 •	 เต็มดวง	สมศิริ	 	 กรมประมง

	 •	 พุทธรัตน์	เบ้ำประเสริฐกุล	 กรมประมง

	 •	 ณัฏฐินี	มั่นคงวงศ์ศิริ		 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

	 (1.4)	กำรวเิครำะห์เครอืข่ำยทำงสังคมของกำรเลีย้งกุง้ขำวแวนนำไม (Lito- 
 penaeus vannamei) และกุ้งกุลำด�ำ	(Penaeus monodon)	เพื่อกำร 
	 ควบคุมโรคระบำด	

	 •	 ชัยเทพ	พูลเขตต์	 	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

	 •	 วิศณุ	บุญญำวิวัฒน์	 	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

	 •	 จิรำพร	เกษรจันทร์	 	 กรมประมง

	 •	 สมพิศ	แย้มเกษม		 	 กรมประมง

(2)	กำรศกึษำแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำรท่ีเหมำะสมเพือ่ลดควำม

เสี่ยงของกำรเกิดปัญหำ	EMS/AHPNS	

	 •	 จิรำพร	เกษรจันทร์		 	 กรมประมง	 (หัวหน้ำโครงกำร)

	 •	 วิศณุ	บุญญำวิวัฒน์	 	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

	 •	 เจนจิตต์	คงก�ำเนิด	 	 กรมประมง

	 •	 ชุติมำ	ขมวิลัย	 	 กรมประมง

	 •	 ธิดำพร	ฉวีภักดิ์	 	 กรมประมง



(3)	 กำรจัดกำรพลวัตคำร์บอนในฟำร์มเล้ียงกุ้งทะเลเพื่อกำร

ลดกำรสูญเสียผลผลิตและลดกำรผลิต	 และปลดปล่อยก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์

	 •	 จุฑำรัตน์	กิติวำนิชย์			 กรมประมง	 (หัวหน้ำโครงกำร)

	 •	 พุทธ	ส่องแสงจินดำ			 กรมประมง	

	 •	 วิวรรธน์	สิงห์ทวีศักดิ์		 กรมประมง

	 •	 ทวี	จินดำมัยกุล		 	 กรมประมง

	 •	 เพ็ญศรี	เมืองเยำว์		 	 กรมประมง	
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