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ค�ำน�ำ

หนังสือ “ก้าวต่อไปของกุ้งไทยหลังวิกฤตโรคตายด่วน” เล่มนี้ได้จากการ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคตายด่วนในกุ้งและการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ซึ่ง สวก. ได้ให้การสนับสนุน อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2556 ซึ่งเป็นช่วงที่
เกษตรกรประสบภาวะโรคกุ้งตายด่วนระบาดทั่วประเทศ งานวิจัยในช่วงแรกเน้น
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งได้แนวปฏิบัติในภาวะที่เกิดโรคตายด่วนระบาดรุนแรง
ต่อมาได้ศึกษาเชิงลึกถึงสาเหตุของโรคตายด่วน ท�ำให้ได้มาตรการในการป้องกัน
และแนวทางการรักษาในอนาคต นอกจากนี้ผลงานวิจัยยังได้เสนอแนวทางของ
การเลี้ยงกุ้งอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยทั้งลดต้นทุนการผลิต ปลอดโรค
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่เชื่อมั่นในตลาดโลก ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการจัดการเชิงระบบ

สวก. ขอขอบคุณคณะนักวิจัย ทั้งจากกรมประมง มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีไ่ ด้ทมุ่ เทท�ำงานวิจยั อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ และ
เกาะติดสถานการณ์ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง สวก. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเผยแพร่
องค์ความรู้จากเอกสารเล่มนี้จะช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้กลับมาเป็นผู้น�ำ
ในการส่งออกสินค้ากุ้งอันดับหนึ่งของโลกได้อีกครั้ง ซึ่งเคยผลิตได้ถึง 500,000 ตัน
ต่อปี วิกฤติอเี อ็มเอสในครัง้ นีถ้ อื เป็นโอกาสปรับตัวของอุตสาหกรรมกุง้ ไทยทัง้ ระบบ
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการแก้ ป ั ญ หาอย่ า งจริ ง จั ง ของภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาควิชาการ เพื่อให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยมีความมั่นคง
และเป็นผู้น�ำในการผลิตและการส่งออกสินค้ากุ้งในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
รักษาการแทน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
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บทที่ 1

ทิศทางและแนวโน้ม
การผลิตกุ้งไทย

1.1 สถานการณ์กุ้งไทยหลังวิกฤตโรคตายด่วน
อุ ต สาหกรรมการเพาะเลี้ ย งกุ ้ ง ทะเลทั้ ง กุ ้ ง กุ ล าด� ำ และกุ ้ ง ขาวแวนนาไม
ในประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเป็นอุตสาหกรรมส�ำคัญ
ที่น�ำรายได้เข้าประเทศปีละเกือบแสนล้านบาท ข้อมูลจากสมาคมกุ้งไทยระบุว่า
ในปี 2554 ประเทศไทยสามารถผลิตกุ้งได้ปริมาณสูงสุดถึง 611,194 ตัน แต่โดย
เฉลี่ ย ผลผลิ ต กุ ้ ง ทะเลอยู ่ ที่ ป ี ล ะประมาณ 500,000 ตั น ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งมาจาก
เทคโนโลยีตา่ งๆ ในการเพาะเลีย้ งกุง้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งท�ำให้ได้ผลผลิตสูงขึน้
ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาการตายของกุ้งจากโรคระบาดเพิ่มมากขึ้นด้วย
ในปี 2558 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รายงานสถานการณ์การผลิตกุ้ง
จากการเพาะเลีย้ งทัง้ หมดของไทยในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา (2554-2558) พบว่า มีแนวโน้ม
ลดลงร้อยละ 23.38 ต่อปี (ตารางที่ 1.1) เนื่องจากเมื่อปลายปี 2554 ผลผลิต
กุ้งของไทยประสบปัญหาโรคกุ้งตายด่วน หรือ EMS ท�ำให้ผลผลิตกุ้งลดลงจาก
ภาวะปกติอย่างมาก ภาครัฐโดยกรมประมงร่วมกับภาคเอกชนสามารถแก้ไขปัญหา
และควบคุมการระบาดของโรคตายด่วนได้ในระดับหนึง่ ถึงแม้สถานการณ์การเลีย้ ง
ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ แต่พบแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในปี 2558 มีปริมาณผลผลิตกุ้ง
250,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 217,438 ในปี 2557 ร้อยละ 14.97 และมีเกษตรกร
บางส่วนปรับตัวในการเลีย้ งกุง้ ได้ดขี นึ้ โดยการเปลีย่ นจากการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไม

ไปเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เลี้ยงในแถบฝั่งทะเลอันดามัน ส�ำหรับ
ภาพรวมของประเทศไทยมีสดั ส่วนการเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมร้อยละ 96 และสัดส่วน
การเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำร้อยละ 4 ของผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงทั้งหมด ส�ำหรับ
ภาพรวมการเพาะเลี้ยงกุ้งของโลกในช่วงปี 2554-2558 มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
และในปี 2558 ประมาณการว่ามีปริมาณผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงของโลก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.46 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากประเทศผู้ผลิตหลัก ได้แก่
เอกวาดอว์ ไทย และอินโดนีเซีย ยังคงขยายการผลิตจากราคากุ้งที่อยู่ในเกณฑ์สูง
ในปี 2557 จึงจูงใจให้เกษตรกรมีการเลี้ยงมากขึ้น แม้บางประเทศยังประสบปัญหา
โรคระบาด เช่น อินเดียประสบปัญหาจากโรคไมโครสปอริเดียน ส่วนเวียดนาม
และไทยยังคงประสบปัญหาโรคตายด่วน (EMS) โดยผลผลิตส่วนใหญ่มาจากประเทศ
ในแถบเอเชีย
ในปี 2559 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าผลผลิตกุง้ จากการเพาะเลีย้ ง
ของไทยจะมีปริมาณ 300,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2558
โดยภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาเรือ่ งโรคกุง้ มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการพัฒนา
สายพันธุ์และด�ำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับการด�ำเนินงานตามโครงการรวมพลังยับยั้ง EMS ของกรมประมง ซึ่ง
มีการน�ำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งและผลิตลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพจ�ำหน่ายให้กับเกษตรกรใน
ราคาถูก นอกจากนี้ยังมีการตรวจคัดกรองโรคให้กับโรงเพาะฟักและเกษตรกร
ผูเ้ พาะเลีย้ ง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้เกษตรกรในการกลับมาท�ำการเลีย้ งกุง้ ตามปกติ
ต่อไป ในขณะที่สถานการณ์การผลิตกุ้งในภาพรวมของโลกยังคงลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2558 เนื่องจากประเทศผู้เลี้ยงหลัก เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย เริ่มประสบปัญหา
การระบาดของโรคช่วงปลายปี 2558 และคาดว่าจะเผชิญกับโรคต่อเนือ่ งในปี 2559
ขณะทีไ่ ทยมีการปรับตัวและบริหารจัดการการเลีย้ งได้ดขี นึ้ ท�ำให้ผลผลิตมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)
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ตารางที่ 1.1 ผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงของโลก ปี 2554-2559
หน่วย: พันตัน
อัตราเพิ่ม
ประเทศ/ปี 2554 2555 2556 2557* 2558*
2559*
(ร้อยละ)
เอกวาดอว์ 178
208
213
278
321
15.83
345
เวียดนาม
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
หมายเหตุ: * ประมาณการ
ที่มา: สมาคมกุ้งไทย

1.2 ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการผลิต การตลาด
และการส่งออก
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้วิเคราะห์ว่า  ในปี 2559 การเพาะเลี้ยงกุ้ง
ของไทยยังคงมีปัญหาจากโรคตายด่วนในบางพื้นที่ แต่เกษตรกรเริ่มมีการปรับตัว
และมีการจัดการฟาร์มเลี้ยงได้ดีขึ้น ท�ำให้สถานการณ์การผลิตกุ้งเริ่มฟื้นตัว และ
มีปริมาณผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือของภาครัฐ
และภาคเอกชนในการจัดการตั้งแต่การผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งคุณภาพ การส่งเสริมการ
ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 และการตรวจคัดกรองโรคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจพบ
เชือ้ ทีก่ อ่ โรคมีแนวโน้มลดลง ท�ำให้เกษตรกรมัน่ ใจในการลงกุง้ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรควรมีการปรับตัวเพือ่ ให้การเลีย้ งมีความยัง่ ยืน เช่น การปรับปรุงฟาร์มเลีย้ ง
ให้มีบ่อพักน�้ำ การน�ำน�้ำกลับมาใช้เพื่อให้การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการตลาดและการส่งออกกุ้งของไทยยังต้องเผชิญกับปัญหา
กีดกันทางการค้าทั้งในเรื่องที่ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) และปัญหา
การท�ำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing)
จากกลุม่ สหภาพยุโรป ท�ำให้การส่งออกของไทยลดลงทัง้ ปริมาณและมูลค่า หากไทย
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อาจท�ำให้ไทยสูญเสียตลาดในภูมิภาคนี้ให้กับคู่แข่งอื่น
นอกจากนี้ หากสหรัฐอเมริกามีการน�ำกฎหมายเกีย่ วกับการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อขจัดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย (Presidential Task force on Combating
IUU Fishing) ซึง่ คาดว่าจะบังคับใช้ได้ในปี 2559 ซึง่ จะครอบคลุมการจับ (catcher)
ไปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ (aquaculture) และการปิดฉลากต้องถูกตรวจสอบ
ย้อนกลับไปถึงประเทศต้นทางให้รว่ มรับผิดชอบด้วย โดยสหรัฐฯ จะมีการตรวจสอบ
ย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิต (supply chain) ของแหล่งวัตถุดบิ กฎหมายดังกล่าว
จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงและการส่งออกกุ้งของไทยทั้งระบบ
เนื่องจากสหรัฐฯ ถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย การเตรียมความพร้อมของไทย
ควรเร่งปรับโครงสร้างการผลิตกุ้งทั้งระบบให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้
เกิ ด การเลี้ ย งที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขัน ได้ ใ นทุ ก ตลาด (ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2558)
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ตารางที่ 1.2 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งในตลาดโลกแยกตาม
ประเทศผู้ส่งออก ปี 2554-2559

ประเทศ

2554
ปริมาณ

มูลค่า

อินเดีย
240
1,581.42
เอกวาดอร์ 188
1,183.81
อินโดนีเซีย 152
1,285.90
จีน
305
2,188.98
ไทย
392
3,484.61
ประเทศอื่นๆ 877
5,961.21
รวม
2,154 15,685.93

2555
ปริมาณ

มูลค่า

2556
ปริมาณ

มูลค่า

280 1,742.42 253 2,569.56
210 1,288.54 226 1,821.05
148 1,235.39 152 1,582.11
274 2,253.41 270 2,538.72
352 3,104.72 213 2,252.75
891 5,497.72 1,098 6,142.22
2,155 15,122.20 2,212 16,906.41

ปริมาณ: พันตัน
มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2557
ปริมาณ

มูลค่า

2558*
ปริมาณ

347 3,721.51 389
300 2,599.46 350
181 2,039.30 201
233 2,555.18 190
167 2,002.03 171
1,009 6,871.22 980
2,237 19,788.70 2,281

มูลค่า
3,352.41
2,312.12
2,257.50
1,998.87
1,935.48
8,249.45
20,105.83

อัตราเพิ่ม
2559*
(ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
12.53
17.35
7.90
-10.49
-21.37
3.52
1.53

25.38 400 3,500.00
22.64 385 2,450.00
17.67 210 2,400.00
-0.56 200 2,100.00
-14.91 195 2,145.00
9.12 910 8,405.00
7.95 2,300 21,000.00
หมายเหตุ: * ประมาณการ

กุ้ง หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด�ำ กุ้งก้ามกราม และกุ้งอื่นๆ ภายใต้พิกัด
ศุลกากรในระดับ 6 หลัก (Digit) ได้แก่ 030613 030623 และ 160520 ตามรหัส HS.2007
(ปี 2007-2011)
และภายใต้พิกัดศุลกากร 030616 030617 030626 030627 160521 และ 160529
ตามรหัส HS.2012 (ปี 2012-2016)
ที่มา: Global Trade Information Service, September 2015
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ตารางที่ 1.3 ปริมาณและมูลค่าการน�ำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา
ปี 2554-2559

ประเทศ
อินโดนีเซีย
อินเดีย
เอกวาดอว์
เวียดนาม
ไทย
เม็กซิโก
จีน
มาเลเซีย
ประเทศอื่นๆ
รวม

2554

2555

2556

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

70
48
74
45
186
31
43
29
51
577

695.10
523.90
531.02
521.15
1,718.95
290.94
289.79
209.45
385.39
5,165.69

74
66
81
41
136
26
36
23
52
535

658.82
575.02
559.90
448.08
1,203.40
256.15
228.51
171.00
364.09
4,464.97

81
94
74
60
84
18
32
10
56
509

909.27
1,043.53
654.86
729.08
906.49
263.97
238.63
79.52
487.27
5,312.62

ปริมาณ: พันตัน
มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2557

2558*

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

103
109
92
74
65
20
32
18
56
569

1,319.33
1,382.65
901.42
1,005.49
814.74
300.78
271.36
180.57
527.39
6,703.73

120
108
86
51
41
38
26
14
96
580

1,195.09
1,032.18
639.30
573.20
786.72
519.11
179.81
126.35
461.52
5,514.15

อัตราเพิ่ม
2559*
(ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
15.13 19.46 134 1,335.49
23.66 25.03 105 1,003.51
4.37 8.84
97
721.08
8.77 10.50
58
651.87
-31.36 -17.74 42
805.91
1.46 14.09
27
368.84
-10.63 -7.53
24
165.98
-15.65 -9.12
15
135.38
14.33 7.59
92
411.95
0.72 5.52
594 5,600.00
หมายเหตุ: * ประมาณการ

กุ้ง หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด�ำ กุ้งน�้ำเย็น และกุ้งอื่นๆ ไม่รวมกุ้งก้ามกราม
ที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากร 030616 030617 030626 030627 160521 และ 160529
ในระดับ 11 หลัก (Digit) ตามรหัส HS.2012 (ปี 2012-2016)
ที่มา: Global Trade Information Service, September 2015
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ตารางที่ 1.4 ปริมาณและมูลค่าการน�ำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรป
ปี 2554-2559

ประเทศ
อินเดีย
เอกวาดอว์
เวียดนาม
กรีนแลนด์
บังคลาเทศ
จีน
แคนาดา
อินโดนีเซีย
ไทย
ประเทศอื่นๆ
รวม

2554

2555

2556

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

56
90
42
66
37
38
26
17
59
178
611

422.89
588.63
366.57
286.23
352.08
214.51
212.20
168.00
536.78
1,522.53
4,670.42

58
88
32
40
37
35
28
10
51
166
545

413.63
549.75
271.71
132.23
322.17
197.76
230.17
93.85
468.36
1,357.60
4,037.23

64
81
34
39
37
36
35
11
29
165
534

510.24
625.66
320.38
136.01
358.80
194.98
267.85
122.45
332.87
1,454.95
4,324.19

ปริมาณ: พันตัน
มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2557

2558*

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

94
93
43
54
40
29
34
15
14
184
601

911.02
816.65
472.67
248.74
483.50
177.49
308.25
183.17
205.81
1,704.23
5,511.53

87
83
51
44
40
40
37
13
8
178
581

717.71
599.00
528.67
212.50
468.62
238.17
340.85
141.84
112.68
1,440.90
4,800.94

อัตราเพิ่ม
2559*
(ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
14.61 20.29
84
690.00
-1.06 4.40
84
600.00
7.08 13.72
49
500.00
-4.98 0.36
41
190.00
2.37 10.27
41
480.00
-0.85 1.02
35
210.00
9.41 13.20
41
380.00
-1.30 3.36
12
130.00
-41.07 -32.59
7
100.00
1.03 1.18
186 1,420.00
-0.03 3.73 580 4,700.00
หมายเหตุ: * ประมาณการ

กุ้ง หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด�ำ กุ้งน�้ำเย็น และกุ้งอื่นๆ ไม่รวมกุ้งก้ามกราม
ที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากร 030616 030617 030626 030627 160521 และ 160529
ในระดับ 11 หลัก (Digit) ตามรหัส HS.2012 (ปี 2012-2016)
ที่มา: Global Trade Information Service, September 2015
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ตารางที่ 1.5 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและการน�ำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศไทย ปี 2554-2559

ประเทศ

2554
ปริมาณ

มูลค่า

ส่งออก
กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง
กุ้งแปรรูป

392
201
191

110,031.42
52,235.51
57,795.91

น�ำเข้า
กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง
กุ้งแปรรูป

30
20
10

1,408.71
1,284.17
124.54

2555
ปริมาณ

มูลค่า

2556
ปริมาณ

มูลค่า

349 95,751.30 211 68,790.56
184 45,605.48 97 29,470.56
165 50,145.82 113 39,320.00
25
18
7

2,036.28
1,944.67
91.61

24
21
3

3,134.33
3,093.19
41.14

ปริมาณ: พันตัน
มูลค่า: ล้านบาท
2557
ปริมาณ

มูลค่า

2558*
ปริมาณ

มูลค่า

อัตราเพิ่ม
2559*
(ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

165
80
85

64,342.93 171 57,818.31 -21.40 -15.50
29,185.35 82 24,859.47 -23.10 -17.56
35,157.58 89 32,958.84 -19.67 -13.74

195
95
100

65,000.00
29,000.00
36,000.00

24
20
4

3,749.15
3,689.66
59.49

23
20
3

3,335.00
3,300.00
35.00

26
21
5

3,605.69 -3.22 28.27
3,544.85 2.05 30.62
60.84 -17.68 -17.01

หมายเหตุ: * ประมาณการ
กุ้ง หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด�ำ กุ้งน�้ำเย็น และกุ้งอื่นๆ ไม่รวมกุ้งก้ามกราม
ที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากร 030616 030617 030626 030627 160521 และ 160529
ในระดับ 11 หลัก (Digit) ตามรหัส HS.2012 (ปี 2012-2016)
ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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บทที่ 2

โรคตายด่วน
ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
2.1 สาเหตุของโรคตายด่วนในการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ปัญหาโรคตายด่วนในกุ้ง เริ่มมีการระบาดครั้งแรกทางตอนใต้ของประเทศจีน
เมือ่ ปี 2552 จากนัน้ ขยายไปสูป่ ระเทศเวียดนามและมาเลเซียในปี 2553 ซึง่ ในขณะ
นัน้ ยังไม่ทราบสาเหตุทแี่ น่ชดั และต่อมาได้แพร่กระจายมาสูไ่ ทยในช่วงปลายปี 2554
ถึงปี 2555 โดยพบการตายของกุง้ หลังปล่อยลงเลีย้ งในบ่อดินเพียง 7-30 วัน ในฟาร์ม
บริเวณปากแม่น�้ำพังราด อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี บางบ่อมีอัตราการตาย
สูงถึง 100% การตายของกุง้ มีลกั ษณะของ “กลุม่ อาการตายด่วน (Early Mortality
Syndrome: EMS)” หรือที่เกษตรกรเรียกกันทั่วไปว่า  “โรคตายด่วน” ลักษณะ
อาการที่พบคือ กุ้งเริ่มป่วยเมื่อปล่อยเลี้ยงได้ 10 วัน ระยะแรกกุ้งไม่แสดงอาการ
ผิดปกติอย่างเด่นชัด ไม่พบกุ้งเกยขอบบ่อ แต่เริ่มพบกุ้งตายในยอและที่ก้นบ่อ หลัง
จากนั้นจะพบซากกุ้งลอยขึ้นมา  ในบ่อที่มีการตายมากพบกุ้งมีอาการว่ายน�้ำเฉื่อย
เซื่องซึม กินอาหารลดลง เปลือกนิ่มและมีสีเข้มขึ้น ตับลีบ นิ่ม ซีด หรือสีคล�้ำ ปัญหา
นีไ้ ด้ระบาดไปพืน้ ทีเ่ ลีย้ งกุง้ ทัว่ ประเทศท�ำให้ผลผลิตกุง้ ทะเลจากการเพาะเลีย้ งลดลง
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
โรคตายด่วนในกุ้งทะเลมีลักษณะอาการเด่นชัด คือ ตับและตับอ่อนมีการ
ตายอย่างฉับพลัน จึงมีการเรียกชื่อโรคนี้ว่า Acute Hepatopancreatic Necrosis
Disease (AHPND) ตับและตับอ่อนเป็นอวัยวะทีส่ ำ� คัญของกุง้ ทีท่ ำ� หน้าทีห่ ลากหลาย

ตั้งแต่การสร้างและหลั่งน�้ำย่อย การดูดซึมอาหาร การขับถ่ายของเสียและก�ำจัด
สารพิษ อีกทั้งเป็นแหล่งส�ำรองสารอาหารของกุ้งอีกด้วย การตายของเซลล์ในตับ
และตับอ่อนจึงส่งผลให้เซลล์ต่างๆ ไม่สามารถท�ำงานได้ตามปกติ
วิธีสังเกตอาการโรคตายด่วน
• พบการตายของกุ้งได้ตั้งแต่ 10 วันหลังจากปล่อยลงบ่อ
• ตับกุ้งผิดปกติ: ซีดขาว ฝ่อ ลีบ อาจมีจุดหรือเส้นด�ำที่ตับ
ตับเหนียวบี้ด้วยนิ้วยากกว่าปกติ
• ล�ำไส้ไม่มีอาหารหรือขาดช่วง
• กุ้งมีสีขาวขุ่น เปลือกนิ่ม
• กุ้งโตช้าเฉื่อยหรือว่ายน�้ำควงสว่าน หรือกระโดดแล้วจมลง
ก้นบ่อ และตายในที่สุด
ในปี 2556 Tran et al. (2013) รายงานสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคตายด่วน
ในกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด�ำ เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ใกล้ชิดกับ Vibrio parahaemolyticus ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สามารถสร้างสารพิษท�ำลายเซลล์ของตับและ
ตับอ่อน และในปี 2557 กรมประมงร่วมกับ Tokyo University of marine
Science and Technology ค้นพบ toxin gene ในแบคทีเรียสายพันธุ์ที่มี
ความรุ นแรงโดยสร้างสารพิษท�ำ ลายตับ และตั บ อ่ อ นจนท� ำ ให้ กุ ้ ง ที่ ติดเชื้ อตาย
ในที่สุด และยังได้พัฒนา  primer ในการตรวจหาเชื้อก่อโรคดังกล่าว ด้วยเทคนิค
Polymerase Chain Reaction (PCR) เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio
parahaemolyticus ในระบบการผลิตกุ้งทะเลตลอดสาย ตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ใน
โรงเพาะฟัก ลูกกุง้ ในโรงอนุบาล และกุง้ ทีเ่ ลีย้ งในบ่อ ตลอดจนปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น อาหาร น�้ำ และดินในบ่อเลี้ยง
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2.2 การกระจายตั ว ของปั ญ หาโรคตายด่ ว นในพื้ น ที่ เ ลี้ ย งกุ ้ ง
ของไทย
การศึกษาทางระบาดวิทยาแบบ cohort โดยการตรวจสอบคุณภาพลูกกุ้ง
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดิน รวมถึงติดตามและตรวจสอบ|
ความสัมพันธ์ของเชื้อก่อโรคกับการตายของกุ้งก่อน 35 วัน หลังการปล่อยลูกกุ้ง|
ลงบ่อดิน จ�ำนวน 200 บ่อ ในพื้นที่เลี้ยงทั่วประเทศ โดยวารินทร์ และคณะ (2558)
พบว่า  คุณภาพลูกกุ้งมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคตายด่วนในบ่อดิน โดยบ่อที่กุ้ง
เป็นโรคตายด่วนมีคะแนนประเมินคุณภาพลูกกุ้งตามเกณฑ์ของกรมประมงต�่ำกว่า
บ่อที่ไม่เป็นโรคตายด่วน โดยเฉพาะความผิดปกติทางพยาธิสภาพของตับและ
ตับอ่อน ความเครียดโดยการแช่น�้ำจืด ปริมาณการปนเปื้อนแบคทีเรีย vibrio รวม
และ vibrio กลุ่มสีเขียว ในลูกกุ้งบ่อที่เกิดโรคมีมากกว่าลูกกุ้งบ่อที่ไม่เกิดโรคตาย
ด่วนอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่า  ลูกกุ้งจากพื้นที่หรือแหล่งผลิตเดียวกัน
มีคณ
ุ ภาพแตกต่างกันมากและมีบางตัวอย่างทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพของกรมประมง
แสดงให้เห็นว่าโรงอนุบาลขนาดใหญ่แหล่งเดียวกันยังไม่สามารถควบคุมการผลิต
ลูกกุ้งให้มีคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ เช่นเดียวกับโรงอนุบาลขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จ�ำนวน
มาก จึงควรมีการควบคุมและดูแลคุณภาพการผลิตลูกกุ้งให้มีคุณภาพดีโดยเฉพาะ
โรงอนุบาลขนาดเล็ก เนื่องจากเกษตรกรเลือกใช้ลูกกุ้งจากโรงอนุบาลเล็กมากกว่า 
50%
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในบ่อเลี้ยงกุ้งพบว่า  ในบ่อเลี้ยงที่มี
การติดเชือ้ microsporidian Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) ในกุง้ ขณะ
ทีเ่ ลีย้ งในบ่อมีผลผลิตและอัตรารอดตายไม่แตกต่างกับบ่อทีไ่ ม่พบการติดเชือ้ ซึง่ ต่าง
ไปจากการตรวจพบการติดเชือ้ EHP ในลูกกุง้ ก่อนปล่อยลงบ่อเลีย้ งทีพ่ บว่ามีผลผลิต
กุ้งต�่ำกว่าบ่อที่ใช้ลูกกุ้งที่ไม่ติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเชื้อ EHP มีความรุนแรงต่อ
ลูกกุง้ มากกว่ากุง้ ทีโ่ ตแล้ว อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากบ่อเลีย้ งกุง้ มีตวั แปรและปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก จึงควรมีการศึกษาถึงปัจจัยสาเหตุ ระดับความรุนแรงของ
เชื้อ EHP ต่อการตายและผลผลิตของกุ้ง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ EHP

กับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงในการก่อโรคตาย
ด่วนให้แน่ชัดต่อไป
ผลการศึกษายังพบด้วยว่า  สายพันธุ์กุ้งเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่อาจมีผลต่อ
สุขภาพและความแข็งแรงของลูกกุ้ง จากผลทดสอบความทนทานต่อเชื้อ Vibrio
parahaemolyticus ที่ก่อโรคตายด่วน ในลูกกุ้งสายพันธุ์ต่างๆ พบว่า  ลูกกุ้งสาย
พันธุ์ SIS ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ มีความทนทานกว่าและสายพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์
ภายในประเทศ
ส�ำหรับการศึกษารูปแบบของการเคลื่อนย้าย (movement pattern) ของ
การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด�ำในจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา 
ระยอง และนครปฐม ด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพบโรคตายด่วนรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรค จ�ำเป็นต้องค�ำนึง
ถึงโรคที่เกิดในลักษณะ co-factors เนื่องจากโรคนี้อาจไม่ได้มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมี
อิทธิพลต่อการเกิดโรคอย่างเด่นชัด ทั้งนี้ในการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แหล่งที่มา
ของลูกกุ้ง เช่น โรงเพาะฟัก รวมไปถึงแหล่งน�้ำพบว่า มีบทบาทส�ำคัญต่อการพบโรค
ในบ่อเลีย้ ง นอกจากนีย้ งั พบลักษณะเครือข่ายทีส่ ะท้อนถึงความเด่นชัดของกิจกรรม
ที่มีการส่งออกลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่สูง ท�ำให้จ�ำเป็นต้องเน้นมาตรการควบคุม
โรคไปที่โรงเพาะฟักหรือแหล่งที่มาของลูกกุ้งต้นทาง จึงจะท�ำให้การควบคุมโรค
มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ตัวอย่างของมาตรการทีส่ ำ� คัญ เช่น การพัฒนาวิธกี ารตรวจ
คัดกรองโรคก่อนส่งลูกกุ้งให้กับเกษตรกร โดยจ�ำเป็นต้องให้วิธีการตรวจสอบนี้มี
ค่าความไว (sensitivity) สูง การพิจารณาถึงรูปแบบการสุม่ ตัวอย่างและการค�ำนวณ
วิธกี ารเก็บตัวอย่างเพือ่ ตรวจคัดกรองควรได้รบั การออกแบบใหม่ เพือ่ ให้วธิ กี ารตรวจ
ที่ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดบนพื้นฐานของมาตรการการคัดกรองโรคที่มีความไว
ของมาตรการสูงเช่นกัน
ลักษณะการเกิดโรคทีป่ รากฏไม่พบว่ามีรปู แบบการติดต่อสือ่ สารชัดเจน กล่าว
คือ เชือ้ สาเหตุของการเกิดโรคหากมีทมี่ าจากโรงเพาะฟัก เชือ้ อาจกระจายไปยังพืน้ ที่
ต่างๆ ของประเทศตามกิจกรรมการซื้อ-ขายลูกกุ้งโดยอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับความ

ก้าวต่อไปของกุ้งไทย
หลังวิกฤตโรคตายด่วน

27

แตกต่างระหว่างพื้นที่มีน้อยกว่า  ดังนั้น จึงสามารถพบการเกิดโรคได้ในทุกพื้นที่
ของประเทศไทย ข้อมูลนีช้ ใี้ ห้เห็นว่า หากต้องการจ�ำกัดพืน้ ทีก่ ารเกิดโรคจ�ำเป็นต้อง
พิจารณาควบคุมกิจกรรมการเคลื่อนย้ายหรือซื้อ-ขายลูกกุ้ง โดยอาจก�ำหนดการ
เคลื่อนย้ายให้จ�ำกัดอยู่เฉพาะโซน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาถึงผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจ�ำเป็นต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน

2.3 แนวทางป้องกันและรักษาโรคกุ้งตายด่วน
2.3.1 การใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อยับยั้งเชื้อก่อโรคตายด่วน
ผลการทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรีย bacillus ที่เป็นหัวเชื้อของ
จุลินทรีย์ ปม. 1 จ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ B. subtilis, B. megaterium และ B.
licheniformis พบว่า แบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด ไม่มีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อ Vibrio
parahaemolyticus สายพันธุก์ อ่ โรคตายด่วนโดยตรง แต่อาจมีผลทางอ้อมโดยเชือ้
bacillus ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ ท�ำให้ปริมาณสารอินทรียซ์ งึ่ เป็นอาหารของเชือ้
แบคทีเรียในบ่อเลี้ยงกุ้งลดลง ส่งผลให้เชื้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์
ก่อโรคลดลงด้วย นอกจากนี้ การให้เชื้อ bacillus โดยเฉพาะ B. licheniformis
ผสมในอาหารเพื่อเป็น probiotic ให้กุ้งกิน เป็นการท�ำให้เชื้อ bacillus เข้ายึดพื้นที่
ในระบบทางเดินอาหาร (colonize) เพื่อไม่ให้เชื้อก่อโรคได้มีโอกาสเข้ายึดเกาะกับ
ผนังของทางเดินอาหาร จึงเป็นการลดโอกาสในการเกิดโรค
2.3.2 การใช้สมุนไพรเพื่อทดแทนการใช้สารต้านจุลชีพ
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดข่า  (Alpinia galanga Linn.) เพื่อ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus พบว่า สารสกัดข่าและ
สารสกัดข่าผสมกรดอินทรีย์มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคตายด่วนได้ดี โดยความเข้มข้น
ต�่ำสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 50% (Minimum Inhibitory
Concentration: MIC50) มีส่วนผสมของสารสกัดข่า  : กรดอินทรีย์ อยู่ที่ 0.25 :
1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และความเข้มข้นต�่ำสุดในการก�ำจัดแบคทีเรีย (Minimum

Bactericidal Concentration: MBC) มีส่วนผสมของสารสกัดข่า  : กรดอินทรีย์
อยู่ที่ 4 : 16 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ทั้งนี้การผสมกรดอินทรีย์ในสารสกัดข่ามีฤทธิ์
ในการยับยัง้ แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุก์ อ่ โรคตายด่วนเพิม่ ขึน้
เมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้สารสกัดข่าเพียงอย่างเดียว จึงมีความเป็นไปได้ทจี่ ะน�ำข่า
ซึง่ เป็นสมุนไพรท้องถิน่ มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคกุง้ ทะเลทีเ่ กิดจาก
เชื้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคตายด่วน โดยพัฒนาให้สามารถ
น�ำมาใช้ป้องกันและรักษาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลแทนการใช้ยาต้านจุลชีพและ
สารเคมี เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2.3.3 การใช้แบคทีริโอเฟจในการรักษาโรคตายด่วน
แบคทีริโอเฟจ (bacteriophage) เป็นไวรัสของแบคทีเรียที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ซึง่ สามารถใช้แบคทีเรียนัน้ เป็นเจ้าบ้าน (host) ในการเพิม่ จ�ำนวน และแบคทีรโิ อเฟจ
แต่ละชนิดมีความจ�ำเพาะกับแบคทีเรียเพียงชนิดเดียว หรือสองถึงสามชนิดเท่านั้น
ด้วยความจ�ำเพาะของแบคทีริโอเฟจต่อแบคทีเรีย จึงมีการน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่างๆ เพื่อรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรีย (bacteriophage therapy)
รวมทั้งการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ จึงมีความเป็นไปได้
ทีจ่ ะค้นหาแบคทีรโิ อเฟจทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติโดยมีความจ�ำเพาะกับเชือ้ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุก์ อ่ โรคตายด่วน เพือ่ เพิม่ ทางเลือกส�ำหรับการป้องกันและ
รักษาโรคตายด่วน
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B. subtilis

ãªŒáº¤·ÕÃÔâÍà¿¨ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâÃ¤µÒÂ´‹Ç¹ â´ÂàÅ×Í¡ãªŒ
ª¹Ô´·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà¾ÒÐ¡Ñºàª×éÍ Vibrio parahaemolyticus

ãªŒÊÁØ¹ä¾Ãà¾×èÍ·´á·¹¡ÒÃãªŒÊÒÃµŒÒ¹¨ØÅªÕ¾ ä´Œá¡‹
ÊÒÃÊ¡Ñ´¢‹Ò

ãªŒàª×éÍ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂà¾×èÍÂÑºÂÑé§àª×éÍ¡‹ÍâÃ¤µÒÂ´‹Ç¹ àª‹¹
ËÑÇàª×éÍ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂ »Á.1 ·ÕèÁÕ Bacillus 3 ª¹Ô´ ¤×Í
B. megaterium áÅÐ B. licheniformis

แนวทางปองกันและรักษาโรคกุงตายดวน
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บทที่ 3

เลี้ยงกุ้งให้ส�ำเร็จ

ในภาวะโรคตายด่วน
ระบาดรุนแรง

3.1 ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคตายด่วนในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคตายด่วนในพื้นที่ที่มี
การรายงานการระบาดของโรคตายด่วนในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง จ�ำนวน 4 พื้นที่ คือ
ภาคตะวันออก: จังหวัดระยอง ภาคกลาง: จังหวัดนครปฐม ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย:
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา  และภาคใต้ฝั่งอันดามัน: จังหวัดกระบี่
ด้วยวิธี logistic regression แบบตัวแปรหลายตัว (multivariate analysis) พบว่า
สามารถจัดกลุ่มปัจจัยเสี่ยงได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) แหล่งลูกกุ้ง 2) การเตรียมบ่อ
3) การจัดการอาหาร และ 4) การจัดการน�้ำ ดังนี้
3.1.1 แหล่งลูกกุ้ง
ความสัมพันธ์ของแหล่งลูกกุ้งต่อการเกิดโรคตายด่วนนั้น เกิดขึ้นได้ทั้งกับ
โรงเพาะฟักที่ผลิตลูกกุ้งที่ได้มาจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีการเลี้ยงในระบบ High health
system เช่น ลูกกุ้งที่ผลิตจากบริษัทใหญ่ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างเป็นระบบ
และมีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์อยู่ภายในประเทศ และลูกกุ้งที่ผลิตขึ้นมาจากพ่อแม่พันธุ์
ที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศ (imported broodstock) และลูกกุ้งที่ผลิตมาจาก
พ่อแม่พันธุ์ต่อไปโดยไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า  (home grow broodstock)
ดังนั้นสาเหตุหลักที่พบว่าแหล่งที่มาของลูกกุ้งมีส่วนสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดโรคตายด่วนได้มากขึ้นนั้น น่าจะมีสาเหตุจากการปนเปื้อนของเชื้อ

แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่เป็นสาเหตุของโรคตายด่วน เข้ามาใน
ระบบการเลี้ยงและอนุบาลลูกกุ้งของฟาร์มโรงเพาะฟัก ซึ่งอาจจะเข้ามาในระบบ
การเลี้ยงผ่านทางลูกกุ้งในระยะ nauplius ที่น�ำเข้ามาสู่ฟาร์ม น�้ำที่ใช้เลี้ยงลูกกุ้ง
ที่น�ำเข้ามาใช้ภายในฟาร์ม อาหารที่ใช้เลี้ยงลูกกุ้ง หรือเชื้อโรคที่แฝงตัวอยู่ในระบบ
ท่อน�ำ้ ภายในฟาร์มในรูปของ biofilm เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าโรงเพาะฟักและโรงอนุบาล
จะมีวิธีการเตรียมน�้ำ เพื่อลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน�้ำก่อนน�ำ
น�้ำมาใช้ แต่พบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป น�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว 2-3 วัน กลับมี
เชื้อแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้น เป็นไปได้ว่าปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจาก
แบคทีเรียทีเ่ กาะติดอยูก่ บั เมือกในท่อน�ำ้ และเกิดการแบ่งตัวเพิม่ จ�ำนวนขึน้ นอกจาก
นัน้ ระบบท่อลมทีไ่ ม่เหมาะสม และระบบการจัดการทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการเพิม่ จ�ำนวน
ของเชื้อในน�้ำ เช่น อัตราการเลี้ยงลูกกุ้งที่หนาแน่น การหมักหมมของของเสียภาย
ในบ่อเลี้ยง การควบคุมให้อุณหภูมิของน�้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งสูงกว่าปกติเพื่อเร่งการ
เจริญเติบโต ก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มโอกาสการกระจายตัวและการก่อโรคในระบบการ
เลี้ยงได้
ความหนาแน่นของการปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในบ่อดินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคตายด่วนให้สูงขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล
รวมการเลี้ยงของพื้นที่การเลี้ยงกุ้งบริเวณชายฝั่งพบว่า  เกษตรกรจะลงกุ้งใน
อัตรา 90,000-170,000 ตัว/ไร่ หรือ 56-107 ตัว/ตารางเมตร ซึ่งค่อนข้างสูงกว่า
มาตรฟาร์มกุ้งที่แนะน�ำให้ปล่อยลูกกุ้งในอัตรา 50,000-100,000 ตัว/ไร่ โดยทั่วไป
แล้วความหนาแน่นของกุ้งที่สูงเกินไปจะช่วยส่งเสริมการระบาดของโรค โดยเพิ่ม
โอกาสการสัมผัสระหว่างกุง้ ด้วยกันเอง ดังนัน้ การปล่อยลูกกุง้ ในปริมาณทีห่ นาแน่น
มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตายด่วนมากยิ่งขึ้น
3.1.2 การเตรียมบ่อ
การเตรียมบ่อโดยให้มีระยะเวลาในการตากบ่อยาวนานขึ้น เป็นวิธีการที่ให้
ผลในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตายด่วนได้ในบางพื้นที่ เช่น จังหวัดสงขลา 
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เป็นต้น ซึ่งวิธีการเตรียมบ่อโดยการน�ำของเสียที่ค้างจากการเลี้ยงกุ้งรุ่นที่แล้ว
ออกจากบ่อและตามด้วยการตากบ่อที่ยาวนานขึ้นนั้น นอกจากจะเป็นการลด
ปริ ม าณของเสี ย ในรู ป สารอิ น ทรี ย ์ ไ นโตรเจนออกจากบ่ อ แล้ ว ขบวนการนี้ ยั ง
สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในตะกอนเลนก้นบ่อได้ เนื่องจากเชื้อ Vibrio
parahaemolyticus สามารถมีชีวิตอยู่ในน�้ำและในตะกอนดินเลนก้อนบ่อ ดังนั้น
การตากบ่อจึงเป็นวิธที ดี่ ใี นการลดปริมาณเชือ้ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์
ก่อโรคตายด่วนที่ตกค้างอยู่ภายในบ่อได้
ผลการศึกษายังพบว่าการใช้จุลินทรีย์ในการเตรียมบ่อและระหว่างการ
เลี้ยงมีแนวโน้มที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตายด่วน เนื่องจาก
เชื้ อ แบคที เรี ย ที่ เ ติ ม ลงไปจะช่ ว ยย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย ์ ที่ มี อ ยู ่ ใ นบ่ อ และในน�้ ำ
ซึง่ สอดคล้องกับการเลีย้ งกุง้ ทีอ่ าศัยสมดุลธรรมชาติ มีการเติมจุลนิ ทรียเ์ พือ่ การย่อย
สลายและควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน�้ำระหว่างการเลี้ยง ได้แก่ การเลี้ยง
กุ้งแบบตราดโมเดล การเลี้ยงกุ้งตามแบบชมรมผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี หรือการอนุบาล
ลูกกุ้งด้วยวิธี semi floc ของ น.สพ.สุวรรณ ยิ้มเจริญ
นอกจากนี้ เกษตรกรหลายรายที่มีแนวทางในการบ�ำบัดดินก้นบ่อก่อนน�ำน�้ำ
เข้าบ่อโดยการใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน และกรด humus รวมทั้งการคราดเลนก้นบ่อ
ในระหว่างการเตรียมบ่อและตลอดระยะเวลาการเลี้ยง พบว่าเป็นผลดีในการลด
ความเสี่ยงของการเป็นโรคตายด่วนได้ เนื่องจากการท�ำให้ดินมีความเป็นกรด-ด่าง
ต�่ำลง เป็นการลดความเหมาะสมในการที่เชื้อในกลุ่ม Vibrio จะเจริญได้ดี
ส�ำหรับการท�ำสีน�้ำในช่วงการเตรียมบ่อก่อนการปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงพบว่า
เป็นวิธีการที่ลดโอกาสการเกิดโรคตายด่วนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้ แต่ไม่พบ
ความสัมพันธ์นี้ในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน
เขตภาคกลางมักนิยมปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในขณะที่น�้ำมีความลึกไม่มาก (ประมาณ
60-80 เซนติเมตร) เนื่องจากบ่อมีความลึกไม่มากหรือต้องการลดปริมาณการใช้
น�้ำเค็มลง ในขณะที่การเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งมีการปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง
ในน�้ำที่ลึกมาก (1.2-1.5 เมตร) การปล่อยกุ้งในน�้ำที่ตื้นท�ำให้ขบวนการท�ำสีน�้ำก่อน
ปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงมีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น

3.1.3 การจัดการอาหาร
ปริมาณอาหารเม็ดส�ำเร็จรูปที่ให้กับกุ้งมื้อแรกที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นปัจจัยที่เพิ่ม
โอกาสการเกิดโรคตายด่วนได้ จากการเปรียบเทียบข้อมูลการเลี้ยงในช่วงที่เกิด
โรคตายด่วนกับการเลี้ยงกุ้งที่ผ่านมาก่อนกุ้งเป็นโรคตายด่วน พบว่า  เดิมเกษตรกร
ส่วนใหญ่จะเริม่ ให้อาหารลูกกุง้ มือ้ แรก 5-7 วันหลังปล่อยกุง้ และมีการเตรียมอาหาร
ธรรมชาติก่อนปล่อยกุ้ง โดยจะเริ่มให้อาหารในอัตราส่วนอาหาร 1 กิโลกรัม/กุ้ง
100,000 ตัว แต่ในช่วงก่อนเกิดการระบาดเกษตรกรไม่เตรียมอาหารธรรมชาติ
และเริม่ ให้อาหารมือ้ แรกทันทีหลังปล่อยกุง้ ในอัตราส่วน 2 กิโลกรัม/กุง้ 100,000 ตัว
ซึ่งเป็น 2 เท่าของปริมาณอาหารที่เคยให้ นอกจากนี้ปริมาณอาหารส�ำเร็จรูปที่
ให้กบั กุง้ มือ้ แรกทีเ่ พิม่ ขึน้ ยังเป็นปัจจัยทีส่ ะท้อนแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดการอาหาร
ของเกษตรกรผูด้ แู ลบ่อเลีย้ งนัน้ ว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะใช้ปริมาณอาหารทีม่ ากในการเลีย้ ง
กุ้งในช่วงเดือนแรกก่อนที่จะสามารถควบคุมอัตราการให้อาหารกุ้งโดยการใช้ยอ
อาหารได้ ซึง่ จะส่งผลให้ปริมาณอาหารรวมของกุง้ ในช่วงเดือนแรกของการปล่อยกุง้
ลงเลี้ยงต่อกุ้ง 100,000 ตัว มีปริมาณที่สูงขึ้นด้วย ปัจจัยดังกล่าวนี้พบความสัมพันธ์
กับการเพิ่มโอกาสการเกิดโรคตายด่วนได้เช่นกัน
นอกจากนั้นอาจเป็นเพราะเกษตรกรลงกุ้งหนาแน่นขึ้นกว่าเดิม ความหนา
แน่นมีส่วนสัมพันธ์กับปริมาณอาหารที่ให้และของเสียที่เกิดขึ้นภายในบ่อ สิ่งที่เกิด
ขึ้นตามมาคือ มีของเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของกุ้งเพิ่มมากขึ้น อาหารที่เหลือจาก
การบริโภคของกุง้ และของเสียจากการขับถ่าย ถ้าถูกก�ำจัดไม่หมด เกิดการหมักหมม
ที่ก้นบ่อกลายเป็นอาหารของแบคทีเรีย ท�ำให้เชื้อแบคทีเรียเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สมดุลจุลินทรีย์ภายในบ่อเสียไป กุ้งเกิดความเครียดและ
ยอมรับเชื้อก่อโรคได้ง่ายขึ้น โรคตายด่วนนั้นเกิดได้ตั้งแต่เริ่มปล่อยลูกกุ้งจนถึงอายุ
ประมาณ 1 เดือน ความหนาแน่นลูกกุ้งที่ปล่อยเลี้ยงผนวกกับปริมาณอาหารที่
ให้มากเกินไปตั้งแต่ต้น จึงมีส่วนส่งเสริมให้กุ้งป่วยง่ายมากยิ่งขึ้น
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การปฏิบัติที่สามารถลดปริมาณการใช้อาหารส�ำเร็จรูปในการเลี้ยงกุ้งใน
ระยะเดือนแรกหลังการปล่อยกุ้งลงเลี้ยง ได้แก่ การเพิ่มระยะเวลา  (วัน) หลัง
จากการปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงจนถึงการให้อาหารเม็ดเป็นวันแรก ซึ่งเป็นปัจจัยที่
พบว่าสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตายด่วนได้ แต่การปฏิบัติตามข้อควร
ปฏิบตั นิ ี้ เกษตรกรควรมีกระบวนการสร้างอาหารตามธรรมชาติในช่วงการเตรียมบ่อ
เพื่อให้ลูกกุ้งพึ่งพาอาหารตามธรรมชาติในช่วงที่กุ้งอายุน้อยๆ ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ในการป้องกันโรคตายด่วนได้
3.1.4 การจัดการน�้ำ
เชื้อสาเหตุของโรคตายด่วนสามารถแพร่กระจายไปกับน�้ำได้ การจัดการน�้ำ
จึงมีสว่ นส�ำคัญต่อการเกิดโรคตายด่วน โดยการพักน�ำ้ ในบ่อพักจะช่วยป้องกันโรคได้
เพราะบ่อพักน�้ำจะท�ำหน้าที่เป็นที่ส�ำรองน�้ำส�ำหรับเติมในบ่อเลี้ยง โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องน�ำน�้ำเข้ามาจากแหล่งน�้ำโดยตรง จึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะน�ำเชื้อโรคจาก
ภายนอกเข้าสู่ระบบการเลี้ยง นอกจากนั้นการพักน�้ำยังเป็นการลดปริมาณสาร
อินทรีย์ที่ปะปนมากับน�้ำได้ดีอีกทางหนึ่ง การเติมน�้ำและการถ่ายน�้ำในระหว่าง
การเลี้ยงเป็นวิธีการที่พบว่าสามารถลดโอกาสการเกิดโรคตายด่วนได้ โดยการเติม
หรือถ่ายน�้ำเป็นกระบวนที่สามารถลดความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน�้ำ ซึ่งจะส่ง
ผลให้ปริมาณแบคทีเรียในน�้ำลดลง
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3.2 แนวทางการจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งการเกิดโรคกุง้ ตายด่วน
ผลจากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดโรคตายด่วนในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง พบว่า 
การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาโรคตายด่วน สามารถด�ำเนินการ
ได้โดยใช้หลักในการควบคุมปริมาณของเสียในรูปอินทรียสารให้มีปริมาณคงเหลือ
ในบ่อน้อยที่สุด ควบคุมจุลินทรีย์ในบ่อให้มีความสมดุลโดยส่งเสริมให้เชื้อแบคทีเรีย
กลุ่มที่เป็นประโยชน์ เช่น Bacillus spp. Nitrifying bacteria เจริญเติบโตได้ดี
เพื่อแข่งขันกับเชื้อในกลุ่ม Vibrio spp. การเตรียมอาหารธรรมชาติก่อนปล่อย
ลูกกุ้งลงเลี้ยงและลดปริมาณการใช้อาหารส�ำเร็จรูป เลือกใช้ลูกกุ้งที่มาสุขภาพดี
แข็งแรงปราศจากเชือ้ ก่อโรค ตลอดจนควบคุมเชือ้ แบคทีเรียในตัวกุง้ ระหว่างการเลีย้ ง
ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันโรคและลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคได้
ตัวอย่างแนวปฏิบัติในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาโรค
ตายด่วนที่ผ่านการทดสอบกับบ่อกุ้งในจังหวัดระยองและจันทบุรี ประกอบด้วย
1) การเตรียมพื้นบ่อที่ดี 2) การควบคุมสมดุลของแบคทีเรียภายในบ่อเลี้ยง 3) การ
ปล่อยลูกกุง้ ทีช่ ว่ งอายุและความหนาแน่นทีเ่ หมาะสม 4) การสร้างและพึง่ พาอาหาร
ธรรมชาติเพื่อให้สามารถเริ่มให้อาหารเม็ดแก่กุ้งให้ช้าที่สุดในระยะแรกของการ
ปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง 5)การควบคุมคุณภาพน�้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและนิ่ง
ด้วยการส่งเสริมให้มวี ฏั จักรอย่างสมบูรณ์ของแบคทีเรียทีม่ ปี ระโยชน์ภายในบ่อเลีย้ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “วัฏจักรไนโตรเจน” ตามแนวทางของตราดโมเดล หรือการ
ช�ำลูกกุ้งและการเลี้ยงกุ้งตามระบบ semi-floc 6) การปรับอัตราการให้อาหาร
เม็ดลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมบ่อ
(1) การจัดการพื้นบ่อเลี้ยงหลังจับกุ้ง
ต้องให้ความส�ำคัญและจัดการดูแลพืน้ บ่อไม่ให้มกี ารหมักหมมของสารอินทรีย์
หลังจากจับกุ้ง ก�ำจัดเลนและของเสียก้นบ่อ ตากบ่อให้แห้ง เติมน�้ำเข้าบ่อให้มี
ปริมาณน�ำ้ เพียงพอทีอ่ ปุ กรณ์ในการคราด ไถ พรวน หรือคราดโซ่ทำ� งานได้ โดยคราด
พืน้ บ่อทัง้ หมด ใส่จลุ นิ ทรียป์ ม. 1 หรือ จุลนิ ทรียก์ ลุม่ แบซิลสั ทีม่ ขี ายในท้องตลาด หรือ

อีเอ็ม สาดให้ทวั่ บ่อ เพือ่ ให้เลน สารอินทรีย์ น�้ำและออกซิเจนที่ก้นบ่อผสมกัน ซึ่งจะ
ช่วยให้ก๊าซพิษ เช่นก๊าซไข่เน่า  หรือสารพิษ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่สะสมในดินสัมผัส
กับออกซิเจนอย่างทั่วถึง ทิ้งไว้ 2-3 วัน ตรวจวัดแอมโมเนียในน�้ำ ค่าแอมโมเนีย
รวมที่เหมาะสมเป็น 0.5-1.0 ppm ถ้าแอมโมเนียยังสูงอยู่ให้คราดพื้นบ่อและ
เติมจุลินทรีย์ซ�้ำจนกว่าระดับแอมโมเนียรวมจะอยู่ที่ 0.5-1.0 ppm ควรคราดโซ่
ทุกวันเช้า บ่ายตลอดระยะเวลาทีเ่ ตรียมบ่อรอบใหม่ เติมวัสดุปนู ให้ดนิ พืน้ บ่อมีพเี อช
เป็นกลาง
(2) การเตรียมห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ
เมื่อท�ำความสะอาดพื้นบ่อและระดับแอมโมเนียรวมคงที่แล้ว ให้สูบน�้ำจาก
บ่อพักที่ผ่านการกรอง ก�ำจัดพาหะ และฆ่าเชื้อในน�้ำด้วยยาฆ่าเชื้อ คลอรีน หรือ
ยาฆ่ า เชื้ อ ประเภทอื่ น ๆ โดยเฉพาะบ่ อ ที่ เ คยเป็ น โรคหรื อ อยู ่ ใ นบริ เวณที่ มี ก าร
ระบาดของโรคกุ้ง แต่ถ้าบ่อไม่เคยเป็นโรคหรือมีการป้องกันโรคดีแล้วก็ไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ ปรับพีเอชน�้ำให้อยู่ที่ 7.8-8.2 ด้วยวัสดุปูน หลังจากนั้น 2 วันใส่
กากน�้ำตาลในอัตรา 20 ลิตรต่อไร่และจุลินทรีย์ ปม.1 ที่หมักแล้วในอัตรา 100 ลิตร
ต่อไร่ เตรียมน�้ำหมักเพื่อท�ำสีน�้ำและสร้างอาหารธรรมชาติ โดยใช้สูตรน�้ำหมัก เช่น
ร�ำ+อาหารกุง้ +กากน�ำ้ ตาล+จุลนิ ทรีย์ หรือ ปลาป่น+จุลนิ ทรีย+์ น�ำ้ หรือ ปุย๋ อินทรีย์
หมัก+ปลาป่นต้ม+ร�ำต้ม เป็นต้น เมื่อมีอาหารธรรมชาติบริบูรณ์จึงค่อยปล่อย
ลูกกุง้ ในอัตรา 100,000-120,000 ตัวต่อไร่ ขณะเดียวกันต้องรักษาระดับแอมโมเนีย
ให้อยู่ในช่วง 0.5-1 ppm ตลอดการเลี้ยง
(3) คุณภาพลูกกุ้งและการปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง
ลูกกุ้งที่จะน�ำมาปล่อยเลี้ยงควรผ่านการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของ
โรคตายด่วน ด้วยวิธีพีซีอาร์เสียก่อนจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามลูกกุ้ง
ที่ตรวจไม่พบเชื้อโรคตามวิธีดังกล่าวอาจมีการติดเชื้อโรคในระดับที่ต่�ำจนวิธีการ
ตรวจสอบในปัจจุบันไม่สามารถตรวจพบได้ นอกจากนั้นลูกกุ้งอาจมีการติดเชื้อ
ภายหลังจากน�ำ้ หรือดินในบ่อเลีย้ งทีม่ กี ารปนเปือ้ นของเชือ้ โรคได้ ลักษณะภายนอก
ของลูกกุ้งที่ดีควรมีขนาดความยาวของล�ำตัวเหมาะสมกับอายุ ตับขนาดใหญ่สีเข้ม
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เห็นได้ชัดเจน ลูกกุ้งมีความแข็งแรง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพและความทนทาน
ต่อความเครียดตามมาตรฐานของกรมประมง หรือห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ โดย
ตรวจสอบ
• ท่อตับและตับอ่อน ไม่ควรพบหด บิด เสียรูป หรือมีเซลล์หลุดลอกจากท่อตับ
• เชลล์ท่อตับและตับอ่อน มีเม็ดไขมันสะสมในปริมาณมาก
• มีค่าแบคทีเรียวิบริโอรวมไม่เกิน 102 cell/g
• และ/หรือไม่พบเชื้อ V. parahaemolyticus
ปล่อยลูกกุ้งที่ระยะ P12-13 ในอัตราไม่เกิน 120,000 ตัว/ไร่ (รวมตัวแถม)
ควรช�ำลูกกุ้งภายในบ่อเลี้ยงหรือบริเวณข้างบ่อเลี้ยงที่ไม่ห่างไกลจากบ่อเลี้ยง
ก่อนปล่อยลงเลี้ยงทั่วทั้งบ่อ โดยปล่อยลูกกุ้งในบ่อช�ำอัตราส่วน 100,000 ตัว
ต่อน�้ำ 100 คิว ให้ออกซิเจนอย่างเพียงพอ สร้างอาหารธรรมชาติในบ่อช�ำก่อน
ปล่อยกุ้ง ตรวจวัดคุณภาพน�้ำ ใส่จุลินทรีย์ ควบคุมระดับแอมโมเนียรวมไม่ให้
เกิน 1 ppm pH อยู่ในช่วง 7.8-8.0 ช�ำลูกกุ้งนาน 25-30 วันจึงปล่อยลงบ่อเลี้ยง
ที่ปรับสภาพน�้ำให้ใกล้เคียงกับบ่อช�ำล่วงหน้าแล้ว
ในกรณีที่ไม่ได้ช�ำลูกกุ้ง ในช่วง 10-15 วันแรกควรให้ลูกกุ้งพึ่งพาอาหาร
ธรรมชาติเป็นหลัก และเริม่ ให้อาหารเม็ดส�ำเร็จรูปเมือ่ อาหารธรรมชาติภายในบ่อลด
ปริมาณลงโดยที่อาหารรวมใน 1 เดือนแรกไม่ควรเกิน 150 กก.ต่อ ลูกกุ้ง 1 แสนตัว
(4) การควบคุมเชื้อแบคทีเรียในตัวกุ้งระหว่างการเลี้ยง
(4.1) ให้กินโปรไบโอติกชนิดที่ผ่านการหมักแล้ว เช่น โปรไบโอติกสูตรน�้ำ
หมักสับปะรด โปรไบโอติกสูตรยาคูลท์ และ/หรือโยเกิร์ต หรือ
โปรไบโอติกโดยใช้ตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต ผสมอาหารให้กุ้งกิน
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่กุ้งเริ่มกินอาหารและผสมให้อย่างน้อยวันละ 1 มื้อ
จนกว่าจะจับกุ้งขาย หรือ

(4.2) ผสมสมุ น ไพรหรื อ สารสกั ด จากธรรมชาติ ที่ มี ฤ ทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง
แบคทีเรีย เช่น ข่า ในอาหาร โดยเริม่ ใช้ได้ตงั้ แต่กงุ้ เริม่ กินอาหารและ
ผสมให้อย่างน้อยวันละ 1 มื้อ จนกว่าจะจับกุ้งขาย
(5) รักษาสมดุลของจุลินทรีย์ภายในน�้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้ง
การส่งเสริมวัฏจักรการท�ำงานของจุลินทรีย์ โดยเฉพาอย่างยิ่ง “วัฏจักร
ไนโตรเจน” จะท�ำให้ปริมาณของแบคทีเรียก่อโรคและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
ภายในน�้ำอยู่ในภาวะสมดุล ปริมาณแพลงก์ตอนไม่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นจนสร้างปัญหา
ภายในบ่อ คุณภาพน�้ำจะอยู่ในระดับที่พอเหมาะ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพกุ้ง ซึ่งการรักษาสมดุลดังกล่าวเกษตรกรอาจยึดตามระบบ
การเลี้ยงแบบตราดโมเดล หรือ ระบบ semi-floc ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ในปัจจุบัน หรือถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตามวิธีการดังกล่าวก็อาจจะปฏิบัติตาม
โปรแกรมที่ได้น�ำเสนอต่อไปนี้
(5.1) ใส่จุลินทรีย์ในน�้ำทุกๆ 3-5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ของการปล่อย
กุ้งลงเลี้ยง
(5.2) ควบคุมแอมโมเนียรวมในน�้ำให้ได้ประมาณ 0.5-1 ppm และไน
เตรทที่ 25-50 ppm
(5.3) เริ่มใส่กากน�้ำตาลทุกๆ วัน โดยการละลายน�้ำสาดให้ทั่วบ่อก่อน
การให้อาหารมื้อแรกของแต่ละวัน โดยดูจากปริมาณอาหารรวม
ทีใ่ ห้แก่กงุ้ ในบ่อในวันก่อนหน้า และค�ำนวณเป็นปริมาณกากน�ำ้ ตาล
ทีใ่ ช้ โดยใช้กากน�ำ้ ตาลในอัตรา 1 ลิตรต่อทุกๆการให้อาหารกุง้ 8 กก.
(5.4) ตรวจเช็คปริมาณเชื้อวิบริโอรวมในน�้ำทุกๆ 1 อาทิตย์ โดยเริ่มเมื่อ
กุ้งอายุได้ 15 วัน
(5.4.1) ไม่ควรมีวิบริโอรวมในน�้ำเกิน 103 cell/ml
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(5.4.2) สัดส่วนของโคโลนีสีเขียวไม่ควรเกินร้อยละ 30 ของทั้งหมด
• ในกรณีค่าทั้งสองต�่ำกว่าที่ก�ำหนดให้ปฏิบัติตามข้อ 3-4
   ต่อไป ตลอดการเลี้ยง
• ในกรณีทผี่ ลการเพาะเชือ้ ในน�ำ้ เกินกว่าค่าทีก่ ำ� หนดทัง้ 2 ค่า
   หรือมีวิบริโอรวมในน�้ำเกิน 103 cell/ml และเกินกว่า
  ร้อยละ 50 เป็นโคโลนีสีเขียว ให้ปฏิบัติดังนี้
» ลงยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน�้ำ
» หลังจากลงยาฆ่าเชือ้ แล้ว 6-8 ชม. ให้ใส่กากน�ำ้ ตาล
20 ลิตรต่อไร่และจุลนิ ทรียป์ ม.1 ทีผ่ า่ นการหมักแล้ว
ในอัตรา 100 ลิตรต่อไร่ หรือจุลินทรีย์กลุ่มแบซิลัส
ที่มีขายในท้องตลาด หรือ อีเอ็ม (20 ลิตรต่อไร่)
» ใส่จุลินทรีย์ซ�้ำอีกครั้งในอีก 3 วันถัดไป จากนั้น
ให้ปฏิบัติตามข้อ 3-4 ต่อไป ตลอดการเลี้ยง
ควรรักษาสภาวะสมดุลจุลินทรีย์และวัฏจักรไนโตรเจนในบ่อตลอดช่วงการ
เลี้ยงจนกว่าจะจับขาย โดยควบคุมแอมโมเนียรวมในน�้ำให้ไม่เกิน 1 ppm อย่าเร่ง
อาหารมากเกินไปเมื่อพบว่ากุ้งติดดีและพ้นระยะเสี่ยงของการเป็นโรคตายด่วน
เพราะอาจเป็นต้นเหตุให้สมดุลจุลินทรีย์และไนโตรเจนภายในบ่อเลี้ยงเสียไป
แพลงก์ตอนเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ ในบ่อเลีย้ ง เป็นต้นเหตุให้สนี ำ�้ เข้มและล้มในทีส่ ดุ pH
น�้ำจะสูงขึ้นและแกว่ง (เช้า-บ่าย แตกต่างเกิน 3.0) ระดับแอมโมเนียรวมจะสูงกว่า
ช่วงที่เหมาะสมและไม่สามารถควบคุมให้ลดลงได้ กุ้งจะกินอาหารลดลง อ่อนแอ
และเป็นโรคได้ง่าย

สรุปขั้นตอนการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงาน

ขั้นตอนปฏิบัติ

การจัดการเลนก้น • น�ำเลนของเสียก้นบ่อออกจากบ่อเลี้ยงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตากบ่อ
บ่อ
ให้แห้ง ในกรณีไม่สามารถเอาเลนออกได้และมีเลนอยู่ไม่มากนัก
ให้ทำ� การบ�ำบัดเลนโดยการกระจายเลนให้ทวั่ บ่อโดยการไถพรวน
หรือคราดโซ่ จากนั้นเติมน�้ำให้ท่วมก้นบ่อ 30-40 ซม.
• ใส่จลุ นิ ทรียเ์ พือ่ ย่อยสลายของเสีย คราดพืน้ บ่อและเติมจุลนิ ทรีย์
ซ�้ำ ทิ้งไว้ 2-3 ท�ำซ�้ำจนกว่าจะได้แอมโมเนียไม่เกิน 1.0 ส่วนใน
ล้านส่วน (ppm)
บ่อพักน�้ำ
• ควรมีบ่อพักน�้ำที่มีพื้นที่เก็บน�้ำไม่น้อยกว่า  30% ของพื้นที่เลี้ยง
กุ้ง เพื่อใช้พักน�้ำในช่วงการเตรียมบ่อและส�ำรองไว้เติมหรือถ่าย
ในช่วงการเลี้ยงกุ้ง
การเติมน�้ำเข้าบ่อ • กรองน�้ำจากบ่อพักเพื่อก�ำจัดพาหะ ในกรณีที่บ่อเคยเป็นโรคมา
เลี้ยง
ก่อน อาจใช้ยาฆ่าเชื้อในขนาดที่เหมาะสมที่สามารถฆ่าเชื้อโรค
ได้ ผ ล ในกรณี ที่ บ ่ อ มี ผ ลการเลี้ ย งปกติ ใ นรุ ่ น การเลี้ ย งก่ อ นก็
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้สารฆ่าเชื้อ ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน�้ำ
ช่วงเช้าไม่ให้เกิน 7.8 (ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการระบาด
ของโรคไวรัส เช่น ไวรัสดวงขาว ไวรัสหัวเหลือง เป็นต้น จะต้อง
เน้นการก�ำจัดพาหะน�ำโรคอย่างเข้มงวดมากขึ้น)
การสร้างอาหาร • ใส่กากน�้ำตาล 20 ลิตรต่อไร่และจุลินทรีย์ ปม. 1 ในอัตรา 100
ธรรมชาติ
ลิตรต่อไร่ เตรียมน�้ำหมักเพื่อท�ำสีน้�ำและสร้างอาหารธรรมชาติ
โดยใช้สูตรน�้ำหมัก เช่น ร�ำ+อาหารกุ้ง+กากน�้ำตาล+จุลินทรีย์
หรือ ปลาป่น+จุลินทรีย์+น�้ำ หรือ ปุ๋ยอินทรีย์หมัก+ปลาป่นต้ม
+ร�ำต้ม รักษาระดับแอมโมเนียในบ่อ 0.5-1 ส่วนในล้านส่วน
(ppm) หรือสูตรอื่นๆ ที่เกษตรกรเคยปฏิบัติและสามารถสร้าง
อาหารธรรมชาติอย่างได้ผลมาก่อน เช่น หนอนแดง ไรแดง
เป็นต้น โดยประมาณว่าอาหารธรรมชาติจะพอเพียงแก่ลูกกุ้ง
ในระยะ 10-15 วันแรกของการปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง
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การด�ำเนินงาน

ขั้นตอนปฏิบัติ

การสร้างอาหาร • ควรมีก ารลากโซ่ในช่วงการเตรี ย มบ่ อ และระหว่ า งการเลี้ ย ง
ธรรมชาติ
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียที่พื้นบ่อลง
ลูกกุ้งมีคุณภาพดี • ควรผ่านการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคตายด่วน ด้วย
วิธีพีซีอาร์ และลูกกุ้งมีความแข็งแรง มีลักษณะตับและตับอ่อน
ทีป่ กติและมีปริมาณเม็ดไขมันสะสมในระดับปกติ ได้รบั การตรวจ
สุขภาพและทดสอบความทนทานต่อความเครียดตามมาตรฐาน
ของกรมประมง หรือห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้
การปล่อยลูกกุ้ง • ปล่อยลูกกุ้งที่ระยะ P12-13 ไม่เกิน 120,000 ตัว/ไร่ (รวมตัว
แถม) อาจท�ำกระชังช�ำลูกกุ้งภายในบ่อเลี้ยงในอัตราส่วนลูก
กุ้ง 100,000 ตัวต่อน�้ำ 100 คิว มีเครื่องให้อากาศรักษาระดับ
ออกซิเจนให้สูงกว่า  4.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตลอดเวลา 
สร้างอาหารธรรมชาติในบ่อช�ำก่อนปล่อยกุง้ ตรวจวัดคุณภาพน�ำ้
ใส่จุลินทรีย์ คุมแอมโมเนียไม่เกิน 1 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ค่า
ความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 7.8-8.0 ช�ำกุ้งนาน 25-30 วันจึง
ปล่อยลงบ่อใหญ่ที่ปรับสภาพน�้ำให้ใกล้เคียงกับสภาพของบ่อช�ำ

การให้อาหารเม็ด
ส�ำเร็จรูป

การควบคุมปริมาณ
สารอินทรีย์ในน�้ำใน
ระหว่างการเลี้ยง

• ในกรณีที่ไม่ได้ช�ำกุ้ง ลูกกุ้งในช่วง 10-15 วันแรกควรกินอาหาร
ธรรมชาติเป็นหลัก เริ่มให้อาหารส�ำเร็จเมื่ออาหารธรรมชาติ
ลดปริมาณลง โดยที่อาหารรวมใน 1 เดือนแรกไม่ควรเกิน 1
กิโลกรัม/ลูกกุ้ง 100,000 ตัว
• ให้เลือกใช้อาหารเม็ดที่มีคุณภาพ มีการใช้วัตถุดิบที่กุ้งสามารถ
ย่อยและดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้มาก โดยไม่จ�ำเป็นต้องเน้น
ที่การมีระดับโปรตีนที่สูงเพียงอย่างเดียว ควบคุมอัตราการให้
อาหารอย่างเข้มงวด ระวังการให้อาหารที่มากเกินความต้องการ
ของกุ้ง
• มีการระบายของเสียออกจากบ่อโดยการดูดเลนจากกลางบ่อทุก
วัน มีการเติมน�้ำหรือถ่ายน�้ำที่ผ่านการพักน�้ำในบ่อพักในระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า  5-7 วัน รักษาระดับออกซิเจนในบ่อเลี้ยงให้
ไม่น้อยกว่า 4.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตลอดเวลา

การด�ำเนินงาน

ขั้นตอนปฏิบัติ

การรักษาสมดุลของ • รักษาสัดส่วนของระดับคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) ให้
สูงกว่า  5:1 โดยอาจปฏิบัติตามระบบตราดโมเดล หรือ ระบบ
จุลินทรีย์ภายในน�้ำ
semi-floc หรือการเติมกากน�ำ้ ตาลแป้งมัน หรือ น�ำ้ ตาลลงในน�ำ้
ระหว่างการเลี้ยงกุ้ง
ในระหว่างการเลี้ยงในอัตรา  1 กิโลกรัมต่อทุกการใช้อาหารเม็ด
ส�ำเร็จรูป 8-10 กิโลกรัม และเติมจุลินทรีย์ เช่น ปม.1 Bacillus
spp. เป็นต้น ทุกๆ 7 วัน เพือ่ เร่งการย่อยสลายของเสีย โดยท�ำให้
ตลอดการเลี้ยงควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างของน�้ำในช่วงเช้า
ไม่ให้เกิน 7.8 และความแตกต่างของค่าความเป็นกรด-ด่าง
ในรอบวันไม่เกิน 0.3
การควบคุมเชื้อ • เสริมอาหารกุ้งด้วย probiotics ชนิดที่ผ่านการหมักแล้ว หรือ
ผสมสมุนไพรหรือสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
แบคทีเรียในตัวกุ้ง
เชื้อแบคทีเรีย เช่น ข่า กระเทียม
ระหว่างการเลี้ยง
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บทที่ 4

แนวทาง

การเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน
ในช่วงที่เกิดวิกฤติปัญหาโรคตายด่วนในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง พบว่ามีเกษตรกร
บางรายประสบผลส�ำเร็จในการเลี้ยง แม้ว่าจะใช้ลูกกุ้งที่ติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio
parahaemolyticus ที่เป็นสาเหตุของโรคในระยะที่ไม่รุนแรง โดยเกษตรกรมี
การจัดการบ่อเลี้ยงที่ดี ปล่อยลูกกุ้งที่ขนาดและความหนาแน่นเหมาะสม ให้อาหาร
และใช้พลังงานในการเติมอากาศที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้คุณภาพน�้ำและดินในบ่อ
เลี้ยงกุ้งมีความเหมาะสมต่อการเติบโตของกุ้ง ซึ่งช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงและลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรค อีกทั้งยังส่งผลให้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกด้วย นอกจากนี้ หาก
เกษตรกรเพิ่มกิจกรรมในฟาร์มเพื่อลดปริมาณของเสียจากการเลี้ยงกุ้งให้เป็นศูนย์
(Zero Waste) ก็จะน�ำไปสู่แนวทางการผลิตกุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้ากุ้งทะเลของไทย ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมกุ้งให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
แนวทางการเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 แนวทาง
คือ 1) การลดการใช้ทรัพยากรในการเลี้ยงกุ้ง และ 2) การลดการปล่อยของเสีย
จากการเลี้ยงกุ้ง โดยสามารถใช้วิธีด�ำเนินงานได้หลากหลาย ได้แก่ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้อาหาร การลดการใช้พลังงานในการเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้ง
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการปลูกป่าชายเลน การลดสารอินทรีย์ใน
น�้ำทิ้งด้วยการเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหาร
อาหารเลี้ยงกุ้งเป็นต้นทุนการผลิตที่ส�ำคัญ มีสัดส่วนถึงร้อยละ 52 ของต้นทุน
การเลีย้ งทัง้ หมด ดังนัน้ หากเกษตรกรมีการจัดการให้อาหารทีไ่ ม่เหมาะสม นอกจาก
จะส่งผลต่อการเติบโต อัตรารอดตาย และปริมาณผลผลิตที่ต�่ำลงแล้ว ยังส่งผล
ให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio: FCR) และต้นทุน
การเลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ที่มา: ส่วนเศรษฐกิจการประมง กรมประมง, 2555

ภาพที่ 4.1 ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร
จากการศึกษาที่ผ่านมา  พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังคงให้อาหารในปริมาณ
มาก โดยมีอตั ราการเปลีย่ นอาหารเป็นเนือ้ หรือ FCR สูงกว่า 1.2 ทัง้ นีห้ ากเกษตรกร
สามารถควบคุมการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับลดปริมาณอาหารที่ให้กุ้ง
ตามความต้องการที่แท้จริงตามน�้ำหนักและปริมาณผลผลิตที่มีในบ่อ เกษตรกรจะ
สามารถลดปริมาณอาหารในการเลี้ยง ท�ำให้คุณภาพน�้ำและดินในบ่อดีขึ้น ช่วยลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรค และลดต้นทุนการเลี้ยง
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4.1.1 หลักการให้อาหารเลี้ยงกุ้ง
ควรให้กุ้งได้กินอาหารในปริมาณที่พอดีในช่วงเวลาที่เหมาะสม อัตราการให้
อาหารขึ้นอยู่กับขนาดและจ�ำนวนของกุ้งในบ่อ การให้อาหารน้อยเกินไปท�ำให้
กุ้งโตช้าและท�ำให้เกิดการกินกันเอง แต่การให้อาหารที่มากเกิดไปท�ำให้อาหาร
เหลือสะสมอยู่บริเวณพื้นบ่อ ส่งผลให้คุณภาพน�้ำและดินในบ่อเลี้ยงเสื่อมโทรมลง
สารอินทรีย์จากอาหารเหลือจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ต้องการใช้ออกซิเจน เกิดแอมโมเนีย และไนไตรท์ ส่งผลต่อสุขภาพของกุ้ง ท�ำให้
กุ้งมีโอกาสติดเชื้อโรคสูงขึ้น

ภาพที่ 4.2 วงจรไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
4.1.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหารกุ้ง
การให้อาหารตามการเติบโตของกุ้ง โดยค�ำนวณปริมาณอาหารจากขอบเขต
การเติบโต (scope for growth) เพื่อให้ได้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ หรือ

FCR เท่ากับ 1.1 แสดงในตารางที่ 4.1 และ 4.2 โดยเกษตรกรต้องสุม่ กุง้ เพือ่ หาขนาด
น�้ำหนัก และประเมินความหนาแน่นของกุ้งในบ่อ จากนั้นจึงคิดปริมาณอาหารที่ให้
กุ้งตามตารางที่ก�ำหนด โดยคิดต่อกุ้งจ�ำนวน 100,000 ตัว แนวทางดังกล่าวนี้
เกษตรกรจะสามารถควบคุมปริมาณอาหารทีใ่ ห้ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ คุณภาพสิง่ แวดล้อม
ภายในบ่อกุ้ง และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งได้อีกด้วย
ตารางที่ 4.1 การให้อาหารตามการเติบโตของกุ้งขาว โดยควบคุม FCR ให้เท่ากับ
1.1
ระยะเวลา
เลี้ยง
(วัน)
1
15
22
28
33
38
42
46
50
54
57
60
64
67

น�้ำหนักกุ้ง
ขนาด
ปริมาณอาหารที่ให้ อาหารที่ให้ต่อน�้ำ
(กรัม/ตัว) (ตัว/กิโลกรัม) (กิโลกรัม/แสนตัว หนักตัวของกุ้ง
(%)
/วัน)
0.01
125,000
0.28
35.5
1.00
1,000
6.56
6.6
2.00
500
10.29
5.1
3.00
333
13.39
4.5
4.00
250
16.15
4.0
5.00
200
18.67
3.7
6.00
167
21.01
3.5
7.00
143
23.23
3.3
8.00
125
25.33
3.2
9.00
111
27.35
3.0
10.00
100
29.29
2.9
11.00
91
31.16
2.8
12.00
83
32.97
2.7
13.00
77
34.74
2.7
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ระยะเวลา
เลี้ยง
(วัน)
70
73
75
78
81
83
86
89
91
93
96
98
100
103
105
107
109
112
114
116
118
120

น�้ำหนักกุ้ง
ขนาด
ปริมาณอาหารที่ให้ อาหารที่ให้ต่อน�้ำ
(กรัม/ตัว) (ตัว/กิโลกรัม) (กิโลกรัม/แสนตัว หนักตัวของกุ้ง
(%)
/วัน)
14.00
71
36.45
2.6
15.00
67
38.12
2.5
16.00
63
39.75
2.5
17.00
59
41.35
2.4
18.00
56
42.92
2.4
19.00
53
44.45
2.3
20.00
50
45.96
2.3
21.00
48
47.44
2.3
22.00
45
48.90
2.2
23.00
43
50.33
2.2
24.00
42
51.74
2.2
25.00
40
53.13
2.1
26.00
38
54.51
2.1
27.00
37
55.86
2.1
28.00
36
57.19
2.0
29.00
34
58.51
2.0
30.00
33
59.82
2.0
31.00
32
61.11
2.0
32.00
31
62.38
1.9
33.00
30
63.64
1.9
34.00
29
64.89
1.9
35.00
29
66.12
1.9

ตารางที่ 4.2 ปริมาณการกินอาหารรายวันและการกินอาหารสะสมรายสัปดาห์
ตามการเจริญเติบโตของกุ้งขาว
ปริมาณ
สัปดาห์ ระยะเวลา น�้ำหนักกุ้ง ขนาด ปริมาณอาหารที่ให้
(กิโลกรัม/แสนตัว อาหารสะสม
(กรัม/ตัว)
(ตัว/
ที่
เลี้ยง
(กิโลกรัม)
/วัน)
กิโลกรัม)
(วัน)
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 3,506.01
29
FCR เฉลี่ย
1.1
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เมื่อเปรียบเทียบคิดต้นทุนจาก FCR 1.4 และ 1.1 ในการเลี้ยงกุ้ง 100,000
ตัว จนได้ขนาด 29 ตัว/กิโลกรัม ได้ผลผลิตกุ้ง 3,506 กิโลกรัม เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนอาหารได้ถึง 43,377 บาท
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบต้นทุนอาหารของการใช้อตั ราการเปลีย่ นอาหารเป็นเนือ้
(FCR) ที่ค่า 1.4 และ 1. 1
FCR

ผลผลิตกุ้ง (กิโลกรัม)

1.4
1.1

3,506
3,506

ปริมาณอาหาร
ค่าอาหาร (บาท)
(กิโลกรัม)
4,908
196,336
3,824
152,966
ค่าอาหารลดลง
43,377
หมายเหตุ: ราคาอาหาร 40 บาท/กิโลกรัม

ข้อแนะน�ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหารกุ้ง
(1) การให้อาหารกุ้งต้องค�ำนึงถึงตัวแปรสิ่งแวดล้อมในบ่อที่ก�ำหนดการ
กินอาหารและกิจกรรมในตัวกุ้ง เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม และปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน�้ำ
(2) อุณหภูมิน�้ำในช่วง 26-32 ๐C จะท�ำให้กุ้งกินอาหารเพิ่มขึ้น หาก
อุณหภูมิสูงหรือต�่ำกว่าช่วงดังกล่าว จะท�ำให้กุ้งกินอาหารลดลง ดังนั้น
ในระหว่างการเลีย้ งหากสภาพอากาศแปรปรวนจะส่งผลให้อณ
ุ หภูมนิ ำ�้
ในบ่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกษตรกรสามารถประมาณการกินอาหาร
ของกุ้งได้ล่วงหน้า
(3) ในบ่อเลี้ยงควรมีปริมาณออกซิเจนละลายในน�้ำประมาณ 6 มิลลิกรัม/
ลิตร หรือใกล้จดุ อิม่ ตัว (6.5-7.3 มิลลิกรัม/ลิตร) ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
บริเวณติดตัง้ เครือ่ งให้อาหารอัตโนมัติ ซึง่ มีอาหารสะสมและมีกงุ้ เข้ามา
กินอาหารมาก

(4) เกษตรกรสามารถเพิ่มออกซิเจนในบริเวณที่ให้อาหารโดยใช้ท่อจ่าย
ออกซิเจนหรือเครื่องเติมอากาศ แต่ควรระมัดระวังไม่ให้กระแสน�้ำแรง
เกินไป เพราะจะท�ำให้กุ้งไม่สามารถว่ายน�้ำจับอาหารกินได้
(5) ในเวลากลางคืน หากไม่สามารถควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายใน
น�้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เกษตรกรควรลดปริมาณการให้อาหาร
ตามสัดส่วน
(6) เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งในความเค็มต�่ำต้องค�ำนึงถึงปริมาณโปแตสเซียม
แมกนีเซียม ซึ่งมักขาดแคลนในน�้ำที่ความเค็มต�่ำ นอกจากนี้เกษตรกร
ต้องค�ำนึงถึงคุณค่าทางอาหารทีเ่ หมาะสม โดยเลือกอาหารทีม่ พี ลังงาน
จากคาร์โบไฮเดรท และโปรตีนสูง จะท�ำให้กุ้งมีการเติบโตเต็มที่

4.2 การลดการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
พลังงานเป็นต้นทุนการผลิตที่ส�ำคัญในการเลี้ยงกุ้ง มีสัดส่วนร้อยละ 17 ของ
ต้นทุนการเลี้ยงทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นอันดับสองรองจากอาหารเลี้ยงกุ้ง (ภาพที่ 4.1)
ในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งมีความต้องการใช้พลังงานในการเติมอากาศเพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนในน�ำ้ ส�ำหรับการหายใจของกุง้ การหายใจของแพลงก์ตอนในบ่อ และการ
ย่อยสลายสารอินทรียโ์ ดยจุลนิ ทรีย์ ดังนัน้ การให้อากาศเพือ่ รักษาปริมาณออกซิเจน
ในน�้ำให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในบ่อเลี้ยงกุ้ง
จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง หากมีการจัดการที่ดีจะสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงลงได้
แต่หากให้อากาศมากจนระดับออกซิเจนในน�ำ้ เกินจุดอิม่ ตัว ออกซิเจนจะไม่สามารถ
ละลายในน�้ำได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดเครื่องเติมอากาศ ท�ำให้สิ้นเปลืองพลังงาน
เป็นการเพิ่มต้นทุน และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.2.1 การหมุนเวียนออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ในบ่อเลี้ยงกุ้งมีทั้งการผลิตและการใช้ออกซิเจน ความเข้าใจในการหมุนเวียน
ของออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งจึงเป็นหัวใจส�ำคัญของการใช้พลังงานในการเติมอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในตอนกลางวัน แสงแดดกระตุ้นการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชท�ำให้
มีการดึงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากน�้ำและอากาศเข้ามาใช้ในการสังเคราะห์
แสง และผลิตออกซิเจน (O2) เพื่อให้สิ่งมีชีวิตในบ่อใช้ในการหายใจและการย่อย
สลายสารอินทรีย์ (ภาพที่ 4.3)
ส่วนในตอนกลางคืน แพลงก์ตอนพืชหยุดการสังเคราะห์แสง ท�ำให้ปริมาณ
ออกซิเจนในบ่อเหลือน้อยลง กุ้งและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จึงต้องแย่งชิงออกซิเจนส�ำหรับ
การหายใจ ดังนัน้ ในเวลากลางคืนกุง้ ในบ่อจึงมีโอกาสขาดออกซิเจนได้งา่ ย เกษตรกร
จึงควรเปิดเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอต่อความต้องการ
เพื่อให้กุ้งแข็งแรง กินอาหารดี และเติบโตเป็นปกติ

ภาพที่ 4.3 การหมุนเวียนของออกซิเจนและสิ่งมีชีวิตในระบบบ่อเลี้ยงกุ้ง
หากออกซิเจนไม่เพียงพอส�ำหรับย่อยสลายสารอินทรีย์ ในดินเลนพื้นบ่อ
จะเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ท�ำให้เกิดแอมโมเนีย (NH3) ไฮโดรเจน
ซัลไฟล์ (HS2) และมีเทน (CH4) ซึ่งมีความเป็นพิษต่อกุ้ง ท�ำให้กุ้งกินอาหารลดลง
สุขภาพอ่อนแอ และเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค หรืออาจตายฉับพลันได้ ปริมาณของ
ออกซิเจนในน�้ำต่อการตอบสนองของกุ้งและสิ่งแวดล้อมในบ่อแสดงดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ปริมาณออกซิเจนในน�้ำต่อการเติบโตของกุ้งและการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ออกซิเจนในน�้ำ การตอบสนองของกุ้งแลสิ่งแวดล้อมในบ่อ
มากกว่า 5 กุ้งเจริญเติบโตดี
มิลลิกรัม/ลิตร สารอินทรีย์และของเสียสลายตัวได้เร็ว
4 มิลลิกรัม/ลิตร กุ้งเจริญเติบโตปกติ
การย่อยสลายสารอินทรีย์อยู่ในระดับปกติ
2-3 มิลลิกรัม/ กุ้งกินอาหารลดลง เจริญเติบโตช้า และเครียด
ลิตร
การย่อยสลายสารอินทรีย์ลดลง
มีอาหารเหลือในบ่อมาก
1-2 มิลลิกรัม/ กุ้งลอยหัว ระบบภูมิคุ้มกันโรคลดลง
ลิตร
การย่อยสลายของเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ท�ำให้เกิดก๊าซที่มีความเป็นพิษ

ออกซิเจนละลาย
ในน�้ำ ควรมากกว่า
4 มิลลิกรัม/ลิตร
กุ้งจะมีสุขภาพ
แข็งแรงและโตเร็ว

น้อยกว่า  กุ้งตาย
1มิลลิกรัม/ลิตร

4.2.2 แนวทางลดการใช้พลังงานในการเติมอากาศ
การลดการใช้พลังงานในการเติมอากาศนอกจากช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้ง
แล้ว ยังสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ
เติมอากาศ ท�ำให้การเลี้ยงกุ้งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรควรมีการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
การจัดการบ่อ
(1) ควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนพืชให้เหมาะสม โดยให้มีค่าความโปร่งใส
ของน�้ำอยู่ในช่วง 30-40 เซนติเมตร เพื่อให้แพลงก์ตอนพืชสามารถ
ผลิตและใช้ออกซิเจนได้อย่างสมดุล

ก้าวต่อไปของกุ้งไทย
หลังวิกฤตโรคตายด่วน

63

(2) จัดการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีอาหารเหลือภายในบ่อมาก
เกินไป โดยปรับลดอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ หรือ FCR ให้อยู่
ในช่วง 1.0-1.2 เพื่อลดการสะสมสารอินทรีย์และความต้องการใช้
ออกซิเจนในการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์
การเปิด-ปิดเครื่องเติมอากาศ
(1) ควรมีเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน�้ำ เพื่อให้ทราบปริมาณการ
ละลายออกซิเจนที่แท้จริง และเติมอากาศได้ในปริมาณที่เหมาะสม
(2) เปิดและปิดเครื่องเติมอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม
(3) เปิดเครื่องเติมอากาศน้อยในช่วงต้นการเลี้ยงและเปิดเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
กุ้งมีอายุเพิ่มขึ้น
• ใช้ข้อมูลการวัดออกซิเจนละลายในน�้ำ (DO) เป็นค่าประกอบการ
ตัดสินใจควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องเติมอากาศ
• ในช่วงเวลากลางวัน ควรเปิดเครือ่ งเติมอากาศช้าๆ หรืออาจปิดเครือ่ ง
ได้เมื่อ DO สูงจนถึงจุดอิ่มตัว 100%
• ลดการเปิ ด เครื่ อ งเติ ม อากาศในช่ ว งกลางวั น ที่ มี ฟ ้ า แจ่ ม ใส ทั้ ง นี้
เกษตรกรควรพิจารณาความเข้มของสีน�้ำ สุขภาพ ขนาดและจ�ำนวน
ของกุ้งในบ่อประกอบด้วย
การเลือกใช้เครื่องเติมอากาศ
(1) เลือกใช้เครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูง เพื่อประหยัดพลังงาน
(2) ขนาดเครือ่ งยนต์ของเครือ่ งเติมอากาศทีเ่ หมาะสมควรมีขนาด 4 แรงม้า/ไร่
ในบ่อที่มีน�้ำลึกไม่เกิน 1.4 เมตร หรือมีขนาดเครื่องยนต์ 5-6 แรงม้า/ไร่
ในบ่อที่มีน�้ำลึกมากกว่า 1.4 เมตร (ชลอ และพรเลิศ, 2547)
(3) บ�ำรุงรักษาเครือ่ งเติมอากาศและระบบส่งก�ำลังให้อยูใ่ นสภาพทีด่ อี ยูเ่ สมอ

ตัวอย่างการเปิดเครือ่ งเติมอากาศเพือ่ ลดต้นทุนการเลีย้ งและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(1) ช่วงเดือนแรกของการเลี้ยง ใช้เครื่องเติมอากาศประมาณ 40% ของ
จ�ำนวนเครื่องเติมอากาศทั้งบ่อ ในช่วงเวลา 08.00-22.00 น. หลังจากนั้น
ให้ใช้เครื่องเติมอากาศตามปกติ (100% ของจ�ำนวนเครื่องเติมอากาศ
ทั้งบ่อ) ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 35%
(2) ช่วงเดือนที่ 2 เป็นต้นไป
• วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศปกติ ค่าความโปร่งใสของน�้ำประมาณ
30-40 เซนติเมตร ใช้เครื่องเติมอากาศประมาณ 40% ของจ�ำนวน
เครื่องเติมอากาศทั้งบ่อ ในช่วงเวลา  08.00-22.00 น. หลังจากนั้น
ให้ใช้เครื่องเติมอากาศตามปกติ (100% ของจ�ำนวนเครื่องเติมอากาศ
ทั้งบ่อ)
• วันทีท่ อ้ งฟ้ามีเมฆสลับเมฆมาก ค่าความโปร่งใสของน�ำ้ ประมาณ 30-40
เซนติเมตร ใช้เครื่องเติมอากาศประมาณ 60% ของจ�ำนวนเครื่องเติม
อากาศทั้งบ่อ ในช่วงเวลา  08.00-22.00 น. หลังจากนั้นให้ใช้เครื่อง
เติมอากาศตามปกติ (100% ของจ�ำนวนเครื่องเติมอากาศทั้งบ่อ)
• วันที่ฝนตกประมาณ 4-6 เซนติเมตร ในเวลากลางวัน ค่าความโปร่งใส
ของน�ำ้ ประมาณ 30-40 เซนติเมตร ใช้เครือ่ งเติมอากาศประมาณ 80%
ของจ�ำนวนเครื่องเติมอากาศทั้งบ่อ ในช่วงเวลา  08.00-22.00 น.
หลังจากนัน้ ให้ใช้เครือ่ งเติมอากาศตามปกติ (100% ของจ�ำนวนเครือ่ ง
เติมอากาศทั้งบ่อ)
• วันที่ฝนตกมากกว่า  6 เซนติเมตร ค่าความโปร่งใสของน�้ำประมาณ
30-40 เซนติเมตร ใช้เครื่องเติมอากาศ 100% ของจ�ำนวนเครื่องเติม
อากาศทั้งบ่อตลอดเวลา
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ตารางที่ 4.5 การเปิดเครื่องเติมอากาศเพื่อใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระยะ
เวลาการ
เลี้ยงกุ้ง
(วัน)
1-30

สภาพ
อากาศ

-

ความ
โปร่งใส

การใช้เครื่องเติม
อากาศ

ก�ำลัง
ไฟฟ้า

การ การปล่อย
ปล่อย
CO2
CO2
ลดลง

(ซม.)

08.0022.00

22.0008.00

(kW)

(กก.)

(%)

40%

100%

5,616

3,422

35

40%

100%

11,232 6,844

35

60%

100%

13,248 8,072

23

80%

100%

15,264 9,300

11

100%

100%

17,280 10,528

0

-

30-40

30-40
31-90
30-40
4-6 ซม.
30-40
> 6 ซม.

4.3 การจัดการก๊าซเรือนกระจกและน�้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
4.3.1 การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากการเลี้ยงกุ้งด้วยป่าชายเลน
การเลี้ยงกุ้งทะเลมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นก๊าซเรือน
กระจกท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยปริมาณการปล่อยขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนลูกกุง้ ปริมาณ
อาหาร พลังงาน ปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง หากมีการใช้ทรัพยากร
อย่างสิ้นเปลืองจะส่งผลให้การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการเลี้ยงกุ้งเพิ่มสูงขึ้น
ด้วย ดังนัน้ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ กิดขึน้ สามารถใช้เป็นดัชนีชว้ี ดั ระดับความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด
จากการศึกษาปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของการเลี้ยงกุ้งขาว
ที่ความหนาแน่น 120,000 ตัว/ไร่ จนได้กุ้งขนาด 12 กรัม พบว่ามีการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 3.66 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  (CO2e)
ต่อผลผลิตกุ้ง 1 กิโลกรัม โดยมีสัดส่วนการปล่อยมาจากกระบวนการผลิตอาหาร
55.5% พลังงาน 42.5% ลูกพันธุ์ 1.5% และอื่นๆ 0.5% (ภาพที่ 4.4)

ภาพที่ 4.4 สัดส่วนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการเลี้ยงกุ้ง
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เกษตรกรสามารถปลูกป่าชายเลนเพื่อกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากการ
ผลิตกุ้งไว้ในเนื้อไม้ และเมื่อครบรอบตัดฟันสามารถน�ำไปใช้ท�ำฟืนเผาถ่านเพื่อใช้
เป็นพลังงานทดแทนจากพลังงานชีวมวล และสามารถน�ำมาใช้เพือ่ ประโยชน์ในการ
ซื้อขายคาร์บอน (carbon credit) ในอนาคต
ตัวอย่างเช่น การผลิตกุง้ จากฟาร์มขนาดกลาง 1 ตัน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
3.66 ตัน สามารถชดเชย (offset) ได้ด้วยการปลูกไม้โกงกางใบเล็ก 895 ต้น/ปี
เนือ่ งจากไม้โกงกางใบเล็กสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4.09 กิโลกรัม CO2/
ต้น/ปี และสามารถน�ำไม้โกงกางมาท�ำฟืนเผาถ่าน 3,200-4,000 ต้น/ไร่ (ภาพที่ 4.5)

ภาพที่ 4.5 การปลูกป่าชายเลนเพือ่ ชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตกุง้ 1 ตัน
4.3.2 การลดคาร์บอนในน�้ำทิ้งด้วยหอยนางรม
คาร์บอนในบ่อเลีย้ งกุง้ มาจากอาหารเหลือ การขับถ่ายกุง้ และซากแพลงก์ตอน
พืช ที่ตกตะกอนและสะสมอยู่บริเวณพื้นบ่อ ซึ่งจากการศึกษาปริมาณคาร์บอนใน
บ่อเลี้ยงกุ้งขนาด 2.5 ไร่ ปล่อยกุ้งที่ความหนาแน่น 120,000 ตัว/ไร่ มีระยะเวลา
การเลี้ยง 69 วัน ได้กุ้งขนาด 12 กรัม ปริมาณผลผลิต 1,200 กิโลกรัม/ไร่ และ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) เท่ากับ 1.1 พบว่าคาร์บอนจากอาหารที่ให้
กุ้งทั้งหมด 100% มีการสะสมคาร์บอนในผลผลิตกุ้ง 16% แพลงก์ตอนพืช 10% ใน
น�้ำ 21% และดินพื้นบ่อ 53% (ภาพที่ 4.4)

ภาพที่ 4.4 การสะสมของคาร์บอนในบ่อเลี้ยงกุ้ง
หากปล่อยกุ้งที่ความหนาแน่นสูงและให้อาหารกุ้งมากเกินไป จะท�ำให้เกิด
การสะสมของสารอินทรีย์ ซึ่งจุลินทรีย์ต้องการใช้ออกซิเจน เพื่อการย่อยสลายสาร
อินทรีย์ดังกล่าว ส่งผลให้ขาดออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งได้ ดังนั้น ต้องมีการจัดการ
ที่ดีโดยควบคุมปริมาณอาหารที่ให้กุ้ง เพื่อป้องกันการเหลือตกค้างและสะสม
ของสารอินทรียซ์ งึ่ มีผลต่อปริมาณออกซิเจนในบ่อ อีกทัง้ การลดปริมาณสารอินทรีย์
ในบ่อเลีย้ งกุง้ การยังช่วยควบคุมเชือ้ Vibrio parahaemolyticus ทีเ่ ป็นสาเหตุสำ� คัญ
ของโรคตายด่วน เนื่องจากเชื้อนี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีบนตะกอนอินทรีย์และ
ซากแพลงก์ตอนพืชในภาวะที่มีออกซิเจนต�่ำหรือไม่มีออกซิเจน
จากการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณคาร์ บ อนในระบบนิ เวศบ่ อ เลี้ ย ง
กุ้งขาวพบว่า  การเลี้ยงกุ้งขาวที่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) เท่ากับ 1.1
ให้ได้ผลผลิต 1 ตัน เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงจะมีคาร์บอนอินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน�้ำ
(Particulate Organic Carbon: POC) 5.92 กิโลกรัมคาร์บอน และมีอนินทรีย์
คาร์บอนที่ละลายน�้ำ (Dissolved Inorganic Carbon: DIC) 16.40 กิโลกรัม
คาร์บอน การลดคาร์บอนอินทรียแ์ ละคาร์บอนอนินทรียเ์ หล่านีใ้ นน�ำ้ ทิง้ สามารถท�ำได้
โดยเลี้ยงหอยนางรมให้ท�ำหน้าที่บ�ำบัดน�้ำจากการเลี้ยงกุ้งให้มีคุณภาพดีก่อนที่
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จะน�ำกลับมาเลีย้ งในรอบต่อไปหรือปล่อยออกจากฟาร์ม โดยหอยนางรมจะท�ำหน้าที่
เป็นตัวกรองแบบชีวภาพ (biological filter) ช่วยควบคุมคุณภาพน�้ำด้วยการกรอง
กินแพลงก์ตอนและอินทรียวัตถุในน�้ำ สารอินทรีย์เหล่านี้จะถูกย่อยและดูดซึมไว้
ในเนื้อเยื่อของหอยส�ำหรับใช้ในการเจริญเติบโตผ่านกระบวนการแคลซิฟิเคชั่น
เพื่อสร้างเป็นเนื้อหอยและเปลือกที่เป็นแหล่งเก็บคาร์บอนได้ในระยะยาว ความ
สามารถในการกักเก็บคาร์บอนของหอยนางรมขึน้ อยูก่ บั ชนิดพันธุ์ โดยการเลีย้ งหอย
ตะโกรมกรามขาว (หอยนางรมพันธุ์ใหญ่) เพื่อกักเก็บ POC และ DIC ในน�้ำทิ้งที่
เกิดจากการเลี้ยงกุ้ง 1 ตัน จนหมด จะต้องเลี้ยงหอยตะโกรมขาว จ�ำนวน 1,025 ตัว
โดยใช้เวลาการเลีย้ ง 12 เดือนเพือ่ ให้ได้ขนาดทีต่ ลาดต้องการ ในขณะทีก่ ารเลีย้ งหอย
นางรมปากจีบ (หอยนางรมพันธุเ์ ล็ก) ซึง่ มีอตั ราการเจริญเติบโตต�ำ่ กว่าหอยตะโกรม
ขาว จะต้องเลี้ยงจ�ำนวน 3,710 ตัว และใช้เวลา 18 เดือน (ตารางที่ 4.6-4.7)
ตารางที่ 4.6 จ�ำนวนหอยตะโกรมกรามขาวและหอยนางรมปากจีบส�ำหรับลด
POC ในน�้ำทิ้ง
อายุ น�้ำหนัก น�้ำหนัก C ในเนื้อ POC จากการ จ�ำนวน พื้นที่
เนื้อ (กรัม/ เลี้ยงกุง้ 1 ตัน หอยเพื่อ เลี้ยง
(เดือน) เนื้อ
ตัว) (กิโลกรัม C/ ลด POC หอย**
สด* แห้ง
(แพ)
(ตัว)
ตัน)
(กรัม) (กรัม)
กราม
6
8.70 6.62
2.95
5.92
2,008
0.63
ขาว
12 20.00 15.22 6.77
5.92
874
0.27
18 20.40 15.52 6.91
5.92
856
0.27
ปากจีบ 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
หมายเหตุ: * มณีย์ และจินตนา (2547)
** แพขนาด 5X6 ตร.ม. มีหอยจ�ำนวน 3,200 ตัว (320 พวงๆ ละ 10 ตัว)
ชนิด

ตารางที่ 4.7 การสะสมของคาร์บอนในเปลือกหอยนางรม
ชนิด

อายุ น�้ำหนัก CaCO3 C ใน DIC จากการ จ�ำนวน พื้นที่
(เดือน) เปลือก* ในเปลือก เปลือก เลี้ยงกุง้ 1 ตัน หอยเพื่อ เลี้ยง
(กรัม) (กรัม/ตัว) (กรัม/ (กิโลกรัม C/ ลด DIC หอย**
(แพ)
(ตัว)
ตัน)
ตัว)

กราม
ขาว

6

32.87

31.56

3.79

ปากจีบ

12
18
6
12
18

138.89 133.33
191.38 183.72
0.16
0.15
2.87
2.76
38.37 36.84

16.00
22.05
0.02
0.33
4.42

16.40

4,331

1.35

16.40
1,025 0.32
16.40
744
0.23
16.40
889,789 278.06
16.40
49,605 15.50
16.40
3,710 1.16
หมายเหตุ: * มณีย์ และจินตนา (2547)
** แพขนาด 5X6 ตร.ม. มีหอยจ�ำนวน 3,200 ตัว (320 พวงๆ ละ 10 ตัว)

4.3.3 การจัดการฟาร์มเลีย้ งกุง้ แบบผสมผสานด้วยการปลูกป่าชายเลนและ
   การเลี้ยงหอยนางรม
การจัดการฟาร์มแบบผสมผสาน ด้วยการเลีย้ งหอยนางรมและการปลูกป่าชาย
เลนในฟาร์มเลีย้ งกุง้ ทะเล นอกจากจะช่วยลดปริมาณสารอาหารในน�ำ้ ทิง้ ช่วยในการ
กักเก็บและชดเชยคาร์บอนที่ปล่อยจากการเลี้ยงกุ้งแล้วยังสามารถน�ำไปจ�ำหน่าย
เพื่อให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ตัวอย่างการเลี้ยงกุ้งขาวให้ได้ผลผลิต 1 ตัน ที่มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อ (FCR) เท่ากับ 1.1 และมีการใช้พลังงานในการเติมอากาศ 130 กิโลวัตต์
(kW) จะมีการปล่อยคาร์บอนในการเลี้ยงจาก 3 ส่วนหลัก คือ 1) การปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการให้อาหาร การใช้พลังงาน และการใช้ปัจจัยการ
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ผลิตในการเลี้ยงกุ้ง โดยมีปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 3.66 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  (ton CO2e) 2) การปล่อย POC ในน�้ำทิ้งที่เกิด
จากอาหารเหลือ การตายของแพลงก์ตอนพืช และการขับถ่ายของเสียจากกุ้งขาว
มีปริมาณเท่ากับ 5.92 กิโลกรัมคาร์บอน (kg C) และ 3) การปล่อย DIC ในน�้ำทิ้งที่
เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ และการขับถ่ายของเสียจากกุ้งขาว มีปริมาณ
เท่ากับ 16.4 กิโลกรัมคาร์บอน (kg C) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนในน�ำ้ ทิง้
ที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงกุ้งนี้ สามารถกักเก็บได้ด้วยการปลูกไม้โกงกางใบเล็ก จ�ำนวน
895 ต้น/ปี และการเลี้ยงหอยตะโกรมขาว จ�ำนวน 1,025 ตัว หรือการเลี้ยงหอย
นางรมปาก จ�ำนวน 3,710 ตัว
แนวทางการจัดการคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลนี้ หาก
เกษตรกรมีความเข้าใจสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการ
เลี้ยงกุ้งลงได้ รวมทั้งสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ (Carbon
Sequestration) อยู่ในรูปของมวลชีวภาพ (Biomass) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการเลี้ยงกุ้งทะเล จะแสดงให้เห็นได้ว่ากิจกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลมี
ความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และไม่สร้างผลกระทบต่อการท�ำให้เกิดสภาวะโลกร้อน
โดยสรุปแนวทางการจัดการคาร์บอนจากการเลี้ยงกุ้ง แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การเลี้ยงหอยนางรมเพื่อลดคาร์บอนอินทรีย์และคาร์บอนอนินทรีย์
ในน�้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง โดยหอยนางรมจะกรองกินคาร์บอนอินทรีย์ในน�้ำทิ้งมา
เก็บไว้ในเนื้อ ส่วนคาร์บอนอนินทรีย์จะถูกน�ำไปใช้ในการสร้างเปลือก จึงจัดได้ว่า
หอยนางรมเป็นแหล่งเก็บคาร์บอน (carbon sink) และเมื่อค�ำนวณค่า  bio-sequestration ของการเลี้ยงหอย ที่ความหนาแน่น 3,200 ตัว ในแพขนาด 30 ตร.ม.
จ�ำนวน 25 แพ/ไร่ คิดเป็นจ�ำนวนหอยตะโกรมทั้งหมด 80,000 ตัว/ไร่ ระยะเวลา
การเลี้ยง 1 ปี จะได้หอยขนาด 9.97 ซม. สามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ในเปลือกหอย
เท่ากับ 1.28 ตัน C/ไร่/ปี ดังนั้น การเลี้ยงหอยนางรมจึงเป็นการผลิตอาหารที่เป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม (green production) การเลีย้ งหอยตะโกรมกรามขาว เป็นเวลา 
1 ปี หอย 1 ตัว มีคาร์บอนสะสมอยูใ่ นเปลือก 16 กรัม ดังนัน้ เมือ่ บริโภคหอยนางรม

1 ตัว จะมีสว่ นช่วยลดคาร์บอนออกจากบรรยากาศ 16 กรัม “Eat a clam, save the
earth” ซึง่ จะเป็นแนวโน้มของการบริโภคสัตว์นำ�้ ในอนาคต ทีค่ ำ� นึงถึงกระบวนการ
ผลิตที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(2) การปลูกป่าชายเลนเพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการ
เลี้ยงกุ้งไว้ในเนื้อไม้ และเมื่อครบรอบตัดฟันก็สามารถน�ำไปจ�ำหน่ายเพื่อใช้เป็น
พลังงานชีวมวล โดยพลังงานดังกล่าวนี้เป็นพลังงานสะอาด “clean energy” เมื่อ
ถูกน�ำไปใช้ในการให้พลังงานจะไม่ถูกน�ำมาคิดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างฟาร์มเลีย้ งกุง้ แบบผสมผสานกับการปลูกป่าชายเลน
และการเลีย้ งหอยนางรม
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บทที่ 5

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคกุ้งตายด่วน
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
5.1 การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคกุ้งตายด่วนอย่าง
เป็นระบบ
(1) การส่งเสริมการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
» ปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งให้มีความสามารถต้านทานโรคหรือภูมิคุ้มกันต่อ
เชือ้ ก่อโรคกุง้ ตายด่วน โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ได้แก่ การน�ำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว
» พัฒนาสายพันธุ์ในโรงเรือนระบบปิด และควบคุมคุณภาพน�้ำให้อยู่ใน
ช่วงที่เหมาะสม
» ก�ำหนดแนวทางในการควบคุมและลดปริมาณเชื้อโรคต่างๆ ในระหว่าง
การเลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การควบคุมคุณภาพลูกกุ้งในโรงเพาะฟักหรือโรงอนุบาล
» มีระบบควบคุมคุณภาพลูกกุ้งที่มีประสิทธิภาพก่อนจ�ำหน่ายให้แก่
เกษตรกร โดยใช้มาตรฐานและเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพลูกกุ้ง
ของกรมประมง เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค

» มีมาตรการควบคุมไม่ให้โรงเพาะฟักน�ำกุ้งเนื้อในฟาร์มทั่วไปซึ่งไม่มี
ระบบป้องกันโรคทีเ่ หมาะสม มาใช้เป็นพ่อแม่พนั ธุเ์ พือ่ ผลิตลูกกุง้ เพราะ
พ่อแม่พันธุ์ดังกล่าวอาจเป็นพาหะของโรคและแพร่เชื้อโรคไปยังลูกกุ้ง
จนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดในแหล่งเลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ
(3) การส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันโรคในระดับฟาร์ม
» เผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในการตรวจสอบคุณภาพ
และความแข็งแรงของลูกกุ้งอย่างง่าย ก่อนที่จะน�ำลูกกุ้งไปปล่อยเลี้ยง
ในบ่อดิน
» ส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ก่อนปล่อยกุ้งลงเลี้ยง และให้ความส�ำคัญกับการสร้างอาหารธรรมชาติ
ในบ่อให้มากขึ้น
» ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย
ทางเดิ น อาหารของกุ ้ ง เพื่ อ ทดแทนการใช้ ย าต้ า นหรื อ สารเคมี ใ น
การก�ำจัดเชื้อแบคทีเรีย เช่น จุลินทรีย์ ปม. 1 และสารสกัดข่า
(4) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ
» ตรวจสอบการปนเปือ้ นของเชือ้ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์
ก่อโรคตายด่วนและเชื้อปรสิต EHP อย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าติดตาม
การติดเชื้อในระบบการผลิตว่าลดลงหรือไม่
» ตรวจสอบการส่งผ่าน virulent plasmid ของเชือ้ Vibrio parahaemo			lyticus สายพันธุ์ก่อโรคตายด่วนไปยังแบคทีเรียชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะ
ในกลุ่ม vibrio ด้วยกัน
» พัฒนาเทคนิคและวิธีการตรวจสอบคัดกรองเชื้อโรคที่มีความไวและ
ความจ�ำเพาะสูง เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความแม่นย�ำให้มากขึ้น
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(5) การศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคกุ้งตายด่วน
» ศึกษาเพิ่มเติมวิธีก�ำจัดและควบคุมเชื้อ Vibrio parahaemolyticus
สายพันธุ์ก่อโรคตายด่วนที่ปนเปื้อนในดินและน�้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง รวมทั้ง
ศึกษาแนวทางในการป้องกันและรักษาโรค เช่น แบคทีริโอเฟจ (bacteriophage) และวัคซีน เป็นต้น
» ศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยสาเหตุ ระดับความรุนแรงของเชื้อ EHP ต่อ
การตายและผลผลิตของกุ้ง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ EHP
กับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงในการ
ก่อโรคตายด่วน รวมถึงวิธีการควบคุมและจัดการเชื้อดังกล่าว
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5.2 การเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนและเสริมศักยภาพการแข่งขัน
(1) การวางแผนและปรับตัวของภาคการผลิตกุ้ง
» จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งด้าน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) และการเพิ่มแหล่ง
กักเก็บก๊าซเรือนกระจก (carbon sink) ในกิจกรรมการเลีย้ งกุง้ เพือ่ เข้า
สู่การเกษตรสีเขียว
» พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้าสู่การผลิตสินค้าสีเขียว (green product) โดยใช้การจัดการฟาร์มแบบ zero waste
» สร้างแนวปฏิบัติที่ดีของการเพาะเลี้ยงกุ้ง ให้สามารถผลิตกุ้งที่ลดการ
ใช้ปัจจัยการผลิต ลดการปล่อยของเสียจากการกระบวนการผลิต และ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
» จัดท�ำฟาร์มสาธิตที่มีการจัดการอาหารและใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร
(2) การเพิ่มมูลค่าสินค้ากุ้งด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
» ใช้การจัดการฟาร์มแบบผสมผสาน โดยเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยกักเก็บหรือ
ลดการปล่อยคาร์บอน (carbon offset) จากการเลี้ยงกุ้งทะเล เช่น
การเลี้ยงหอยนางรม การปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นการสร้างความแตก
ต่างและสร้างจุดแข็งให้กับอุตสาหกรรมกุ้งไทย
» ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันกับต่างประเทศ
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