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เลีย้ งกุง กุลาดําระบบปดหรือระบบรีไซเคิล้
ลักษณะแผนผังโครงสรางฟารม
การเตรียมฟารม การบําบัดปรับปรุงฟารมกอนเลีย้ งกุง รุน ตอไป
การเตรียมนํ้า การบําบัดปรับปรุงคุณภาพนํ้ากอนใชเลีย้ งกุง รุน ตอไป
การปลอยกุง ลงเลีย้ ง
การใหอาหาร
การควบคุมและรักษาคุณภาพนํ้าระหวางการเลีย้ ง
การจับ
• แนวทางแกปญ
 หาบางประการ
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เลีย้ งกุง กุลาดําระบบปดหรือระบบรีไซเคิล้
กุง กุลาดํา เปนชือ่ เรียกตามภาษาพืน้ บานของไทย มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษวา ไจแอนท ไท
เกอร ชริมพ (giant tiger shrimp) มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตรวา พีเนียส โมโนดอน (penaeus
monodon) เปนสัตวน้ําเค็มอีกชนิดหนึง่ มีคณ
ุ คาทางอาหารสูง รสชาดดี มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยสามารถเพาะเลีย้ งกุง ชนิดนีไ้ ดผลผลิตมาก จนกระทั่งมีปริมาณเหลือจากการบริโภคภายใน
ประเทศ แลวสงเปนสินคาออกนํารายไดเขาประเทศมากเปนอันดับหนึง่ ในบรรดาสินคาสัตวน้ํา
จากสภาพที่เปนจริง แหลงนํ้าธรรมชาตินน้ั ตัง้ อยูใ นทีต่ ่ํา และเปนสาธารณสมบัตริ ว มกันใช
จึงเปนแหลงรองรับสิง่ ปฏิกลู ของผูค นทุกสาขาอาชีพ ที่มิไดรับการบําบัดอยางตอเนือ่ งจากการประกอบ
กิจตางๆ ดังนัน้ เมือ่ มีสง่ิ ปฏิกลู ตาง ๆ สะสมมากเกินกวาทีก่ ลไกตามธรรมชาติของแหลงนํ้านัน้ จะบําบัด
ไดทัน จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดสภาพแวดลอมในหลายพื้นที่เสื่อมโทรมมากจนกระทัง่ อยูใ นภาวะ
วิกฤต แลวกอใหเกิดมลพิษและโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สัตวน้ําซึง่ อาศัยอยูใ นแหลงนํ้า
ตลอดจนการเพาะเลีย้ งกุง ระบบเปด ( opened system) “แบบพัฒนา” ซึง่ ใชวธิ กี ารจัดการเลีย้ งโดย
การเปลีย่ นถายระบบทิง้ ระหวางฟารมกับแหลงนํ้าธรรมชาติโดยตรงนัน้ ก็จะไดรับอันตรายเปนพวกแรก
อีกทัง้ ลักษณะโครงสรางฟารมขัน้ พืน้ ฐานและวิธจี ดั การฟารมเลีย้ งกุง ระบบเปด “แบบพัฒนา” ก็ไมเอือ้
โอกาสตอการปองกันมลภาวะจากภายนอก ไมเอือ้ อํานวยตอการบําบัด ควบคุม และรักษาความสมดุล
ของสภาพแวดลอมภายในฟารม

ภาพที่ 1 แผนภูมแิ สดงความสัมพันธ ระหวางฟารมเลี้ยงกุงระบบเปดแบบพัฒนากับแหลงนํ้าธรรมชาติ
เสื่อมโทรม

นอกจากนีฟ้ ารมตางๆ มักจะอยูต ดิ กันคลายสลัม จึงไมเอือ้ อํานวยตอการปองกันมลพิษโรคและ
ปรสิตตางๆ ตลอดจนไมคํานึงถึงเชือ้ ตางๆ ทีต่ กคางอยูใ นรูปของซีสท-สปอร ไมคํานึงถึงการนําขอมูล
และหลักเกณฑทางวิชาการสาขาตางๆ มาจัดการเชือ่ มโยงใหสอดคลองกับสภาพทีเ่ ปนจริงตามกลไกทาง
ธรรมชาติ อีกทั้งความเชื่อและวิธีการแกปญหาบางประการที่ปฏิบัติ และสัง่ สอนตอๆกันมานัน้ ก็ไมคํานึง
ถึงผลตอเนือ่ งทีส่ ะทอนกลับมากอใหเกิดปญหาดานอืน่ ๆ
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ตามภาพที่ 1 การเพาะเลีย้ งกุง ในลักษณะดังกลาวขางตนนัน้ นาจะเปนอีกสาเหตุหนึง่ ทีม่ ผี ล
สะทอนกลับมาทําลายกิจการของทัง้ ตนเองและผูอ น่ื ดังจะเห็นไดจากสภาพที่เปนจริงของทุกพื้นที่ เมือ่
เริม่ ตนเพาะเลีย้ งกุง ระบบเปด “แบบพัฒนา” สภาพแวดลอมโดยทั่วไปยังดีอยู ก็มักจะไดผลผลิตกุงที่ดี
แตเมือ่ ดําเนินการเพาะเลีย้ งรุน ตอๆ ไป มีความรู ความชํานาญ ประสบการณมากขึน้ แทนที่จะได
ผลผลิตดีขน้ึ ปญหาลดลง แตในสภาพที่เปนจริงกลับมีปญหาสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม เกิดมลพิษ
และโรคภัยไขเจ็บตางๆ มากยิง่ ขึน้ จนกระทัง่ ไมสามารถเพาะเลีย้ งกุง ระบบเปด “แบบพัฒนา” ไดอกี ตอ
ไป จึงมักจะยายพืน้ ทีเ่ ลีย้ งกุง ในลักษณะเสมือนกับการทําไรเลือ่ นลอย ทําใหพื้นที่หลายแหงซึ่งเคยเลี้ยง
กุง ไดผลผลิตดีกลับถูกปลอยราง หากขืนเลีย้ งกุง ระบบเปด “แบบพัฒนา” ตอไปก็มแี นวโนมสูงเปน
อยางยิ่งวาจะตองประสบภาวะลมสลายเชนเดียวกับที่เกิดแลวในประเทศอืน่ ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดความสูญ
เสียทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก อนึ่ง ถาจะฟน ฟูการเลีย้ งกุง และสัตวน้ําอืน่ ๆ ใหกลับมีความมัน่ คง
ดํารงอยูไดอยางยั่งยืนตอไปนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งทีค่ วรจะตองเลิกการเปลีย่ นถายระบายทิง้
(ทัง้ เลน ตะกอน และนํ้า) คือควรเลิกการเลีย้ งกุง ระบบเปด “แบบพัฒนา” ที่ใชกันอยูแตเดิมแลว
ควรหันมาเลี้ยงกุงระบบเปดหรือรีไซเคิ้ล ซึ่งเปนการเลี้ยงโดยใชวิธีการปองกันมลภาวะจากภาย
นอก พรอมดําเนินการบําบัด ควบคุมและรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอมภายในฟารมอยาง
ตอเนือ่ ง โดยไมตอ งเปลีย่ นระบายทิง้ แตกอ นดําเนินการเลีย้ งจะตองปรับปรุงลักษณะแผนผัง โครง
สรางขัน้ พืน้ ฐาน และเปลีย่ นวิธกี ารจัดการฟารมทุกขัน้ ตอน ใหสอดคลองกับสภาพตามความเปนจริง
ทางธรรมชาติ ใหเอือ้ อํานวยตอการปองกันมลภาวะตางๆ จากภายนอก สะดวกตอการบําบัดมลภาวะ
ตาง ๆ ภายในฟารม (ทัง้ กอน ระหวาง และหลังการเพาะเลี้ยง) จนกระทัง่ กลับคืนสูภ าวะสมดุล สะอาด
ถูกสุขอนามัย แลวนํากลับมาใชเพาะเลีย้ งกุง และสัตวน้ําอืน่ ๆ ไดอยางตอเนือ่ งครบวงจร

ลักษณะแผนผังโครงสรางฟารม
ฟารมเลีย้ งกุง ระบบปดหรือระบบรีไซเคิล้
ทีจ่ ะเอือ้ โอกาสใหสามารถจัดการเลีย้ งไดอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพความเปนจริงตามกลไกทางธรรมชาติ สะอาดถูกสุขอนามัย เอือ้ อํานวย
ตอการฟนฟู ควบคุม และรักษาสภาพแวดลอมอยางตอเนือ่ ง โดยไมตองใชกากชา ไมตอ งทําสีน้ํา ไม
ตองดูดเลน ไมตอ งเปลีย่ นถายระบบทิง้ นัน้ จะตองวางรูปแบบแผนผังโครงสรางฟารม (นอกเหนือจาก
รูปแบบแผนผังโครงสรางฟารมในระบบเปด “แบบพัฒนา” ที่ใชกันอยูเดิม) ใหเหมาะสม ตามภาพที่ 2
นัน้ แบงองคประกอบตาง ๆ ภายในฟารมเลีย้ งโดยสังเขป ดังตอไปนี้
- ฟารมขนาดเล็ก “small scale farm” หลาย ๆ ฟารมประกอบกันเขาเปนฟารมขนาดใหญ
“large scale farm” และระหวางฟารมกันพืน้ ทีไ่ วเปนเขตกัน้ กลาง “buffer zone” โดยรอบ (กวาง
ระหวาง 10-40 เมตร) ในเขตกัน้ กลางระหวางฟารมควรมีทง้ั ทีพ่ กั อาศัย ดานสําหรับฆาเชื้อชําระลาง
ใหสะอาดกอนเขาฟารม และควรปลูกพรรณไม (สวนปา) ที่เหมาะสมดวย เพื่อจะไดมีโอกาสจัดการ
ปองกันและลดปญหาเกีย่ วกับมลพิษ โรค ปรสิตและภัยพิบัติตาง ๆ ตามธรรมชาติจากภายนอกฟารม
- ฟารมเลีย้ งกุง ขนาดเล็กแตละฟารมนัน้ ควรแบงพืน้ ทีอ่ อกเปนเขตบอเลีย้ งกุง (50-70%)
กับเขตบอบําบัดนํ้า “หรือเขตบอเลีย้ งพรรณไมน้ํา (สวนปา) และสัตวน้ําอืน่ ๆ แบบครบวงจร” (30-

การเลีย้ งกุง กุลาดํา ระบบปดหรือระบบรีไซเคิ้ล

4

50%)
สําหรับในสวนทีเ่ ปนแนวคลองผันนํ้าที่ระบายจากบอเลี้ยงกุงกลับไปบําบัดนัน้ ควรอยูโ ดยรอบ
ฟารม ระดับพืน้ กนคลองตองลึกกวาพืน้ ทีก่ น บอ และมีทอ หรือประตูบงั คับนํ้าปดกัน้ คลองตาง ๆ (รวม
ทัง้ ปดกัน้ คลองระหวางฟารมกับแหลงนํ้าธรรมชาติดว ย เพือ่ รองรับนํ้าทั้งจากการระบายและการรั่วซึม
แลวสงกลับไปบําบัด ถารักษาระดับนํ้าในคลองดังกลาวใหต่ํากวาพืน้ ทีข่ า งเคียงอยางตอเนือ่ ง ก็จะชวย
ปองกันมิใหกการเลีย้ งกุง สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมภายนอก

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะแผนผังโครงสรางฟารมเลีย้ งกุง ระบบเปดหรือระบบรีไซเคิ้ล

1 = คลองสงนํ้าเขาบอบําบัด
3 = คลองรวมนํ้าบําบัดแลว
4 = คลองสงนํ้าที่บําบัดแลวเขาบอเลีย้ งกุง 6 = คลองผันนํ้าที่ระบายจากบอเลี้ยงกุงกลับไปบําบัด

การเตรียมฟารม การบําบัดปรับปรุงฟารมกอนเลีย้ งกุง รุน ตอไป”
หลังจับกุง แตละรุน แลว ภายในฟารมทั้งที่พื้นดิน ตะกอน เลน นํ้า เครือ่ งมือและอุปกรณตา งๆ
นัน้ ก็จะปนเปอ นดวยสิงขับถาย เศษอาหาร ซากสิง่ มีชวี ติ สารพิษ จุลินทรีย ตลอดจนเชือ้ โรค-ปรสิต
ตาง ๆ รวมทัง้ ทีเ่ ขาเกราะอยูใ นรูปของซีสท สปอร ซึง่ ดือ้ และทนทานตอทัง้ ยา สารเคมี และสภาพแวด
ลอมทีไ่ มเหมาะสมดวย) ดังนัน้ ถาหากยังทําความสะอาดฟารม โดยการลางแลวเปลีย่ นถายระบบทิง้
ลงสูแ หลงนํ้าธรรมชาติหรือเก็บกักไวภายในฟารมโดยมิไดรบั การบําบัดกอนทีจ่ ะใชเพาะเลีย้ งรุน ตอไป ก็
นาจะเปนอีกสาเหตุหนึง่ ทีม่ ผี ลสะทอนกลับมาทําลายกิจการของตนเองและผูอ น่ื ดวย ดังนัน้ ถาจะเลี้ยง
กุง โดยไมมกี ารทิง้ เลนและตะกอนออกจากฟารมนัน้ มีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองจัดการยอยสลายสิง่
ปฏิกลู ตาง ๆ ภายในฟารมใหกลับคืนสูภ าวะสมดุล สะอาด ถูกสุขอนามัย กอนทีจ่ ะเลีย้ งกุง รุน ตอไป ซึง่ มี
ขัน้ ตอนโดยสังเขป ดังนี้
1. การบําบัดปรับปรุงเลนในบอ
หลังจับกุง แลวระบายนํ้าเขาพอทวมเลนทีพ่ น้ื บอ (5-30 ซม.) แลวฉีด และ ดูดและ
คราดเลนที่พื้นใหกระจายอยูเฉพาะในบอ (สําหรับเอกสารฉบับนีจ้ ะกลาวเฉพาะการคราด ตามภาพที่
3) โดยคราดใหเลนแตกกระจายผสมกับนํ้า สัมผัสกับอากาศในหลักการเดียวกันกับการเตรียมนาหวาน

การเลีย้ งกุง กุลาดํา ระบบปดหรือระบบรีไซเคิ้ล

5

นําตม
้
และการทําปุยหมัก 2-3 ครัง้ ระยะหางแตละครั้งปลอยพักไวระหวาง 5-7 วัน/ครัง้ ซึง่ ใน
ระหวางการคราดอากาศจะเขาไปแทนที่แกสพิษตาง ๆ ทีอ่ ยูใ นเลน ก็จะมีผลตอเนือ่ ง ชวยเรงใหจุลินท
รียต า ง ๆ ทีม่ อี ยูแ ลวตามธรรมชาติยอ ยสลายเศษอาหาร สิง่ ขับถาย ซากสิง่ มีชวี ติ ตลอดจนสารพิษตาง ๆ
ใหแปรสภาพตามกลไกลทางธรรมชาติเปลีย่ นเปน ฮิวมัส ปุย แรธาตุตา ง ๆ จนกระทั่งกลับคืนสูภาวะสม
ดุล (ใสจลุ นิ ทรียเ สริมลงในเลนระหวางการคราดอาจยนระยะเวลาในการยอยสลาย) แลวจึงหวานปูน
ขาวพรอมคราดอีกครัง้ เพื่อฆาเชื้อ (ยกเวนเชือ้ ทีอ่ ยูใ นรูปของ ซีสท สปอร ไมสามารถกําจัดไดในขัน้
ตอนนี้) พรอมปรับ pH ใหอยูในระดับที่เหมาะสม เสร็จแลวปลอยใหตกตะกอนกอนระบายเฉพาะนํ้า
ออกใหหมด ตากใหแหง เลนก็จะแปรสภาพกลับเปนดินแข็งพรอมขุดลอกเสริมตกแตงภายในฟารมให
อยูในสภาพที่ดีพรอมกอนที่จะดําเนินการในขอ 2 ตอไป

ภาพที่ 3 แสดงการคราดบําบัดเลนในบอเลีย้ งกุง

2. การบําบัดปรับปรุงผิวดินในบอ
- หลังจากตากบอแหงแลวระบายนํ้าเขาบอพอทวมพื้น (5-30 ซม.) พรอมคราดผิวดินทีพ่ น้ื
บอใหแตกกระจายผสมกับนํ้า แลวปลอยพักไวประมาณ 3-5 วัน เชือ้ ตาง ๆ ทีเ่ ขาเกราะอยูใ นรูปของ
ซีสท สปอร “ ซึง่ ปนอยูก บั ดิน” เมือ่ ไดรบั นํ้าและอากาศที่เหมาะสม ก็จะเพาะฟกออกจากเกราะเปนตัว
ออน ซึ่งจะอยูในสภาพที่เราสามารถกําจัดได
- หวานปูนขาวแลวคราดอีกครัง้ เพื่อกําจัดเชือ้ พรอมปรับ pH บริเวณพืน้ บอใหอยูใ นระดับที่
เหมาะสม ปลอยใหตกตะกอนระบายนํ้าออกใหหมด ตากพอแหงพรอมบดอัดพืน้ บอใหแนนตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงการบดอัดพืน้ บอเลีย้ งกุง
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3. การบําบัดปรับปรุงเครือ่ งมือและอุปกรณตา ง ๆ
หลังจากทําความสะอาด ซอมบํารุงเครือ่ งมือ และอุปกรณตา งๆ เสร็จพรอมตากแหงแลว นํา
อุปกรณตา งๆ (เฉพาะสวนทีเ่ คลือ่ นยายไดและตองใชในนํ้า) ไปแชนํ้าไวประมาณ 3-5 วัน เพื่อใหเชื้อ
ตางๆ ทีอ่ าจตกคางอยูใ นรูปของซีสท สปอร ฟกออกจากเกราะ จากนัน้ ฆาเชือ้ ตากใหแหงอีกครัง้

การเตรียมนํ้า การบําบัดปรับปรุงคุณภาพนํ้ากอนใชเลีย้ งกุง รุน ตอไป”
เมือ่ แหลงนํ้าธรรมชาติเปนสาธารณสมบัติ ของผูค นทุกสาขาอาชีพรวมกันใชจงึ เปนแหลงรองรับ
สิง่ ปฏิกลู ตาง ๆ ที่มิไดรับการบําบัด จากการประกอบกิจการตางๆ เมือ่ มีสะสมมากเหลือลนเกินกวากล
ไกทางธรรมชาติจะบําบัดไดทัน ก็จะเปนอันตรายตอสัตวน้ําและไมสามารถใชน้ําจากแหลงนํ้าธรรมชาติ
ทีเ่ สือ่ มโทรมนัน้ เพาะเลีย้ งสัตวน้ําโดยตรงไดอกี ตอไป แตเมือ่ มีความจําเปนทีจ่ ะตองใชน้ําทีม่ สี ง่ิ ปฏิกลู ปน
เปอ น ในการเพาะเลีย้ งกุง และสัตวน้ําอืน่ ๆ ตอไป จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองนํานํ้าที่มีสิ่งปฏิกูล
ตางๆปนเปอ นเหลานัน้ มาบําบัด จัดการชวยเรงในการยอยสลายจนกระทั่งแปรสภาพกลับคืนสูสภาวะสม
ดุล สะอาด ถูกสุขอนามัย กอนทีจ่ ะนําไปใชในการเพาะเลีย้ งซึง่ มีขน้ั ตอนในการบําบัดโดยสังเขป ดังนี้
1. สูบนํ้าเขาเก็บกักพักไวภายในฟารมใหเต็มทุกบอ โดยจัดการใหนํ้าในเขตบอทีจ่ ะใชเลีย้ งกุง มี
ความเค็มเริม่ ตนระหวาง 2-35 สวนในพัน สวนนํ้าในเขตบอบําบัด
(เขตเลีย้ งพรรณไมน้ํา และ
สัตวนํ้าอืน่ ๆ ) จัดการใหความเค็มเริม่ ตนระหวาง 0-35 สวนในพัน เสร็จแลวปดประตูบงั คับนํ้าทุก
ประตูภายในฟารม ถานํ้าทีน่ ําเขามาเก็บกักไวเปนนํ้าสะอาด ก็ใหดําเนินการตอไปในขัน้ ตอนที่ 3 ไดทัน
ที แตถา เปนนํ้าทีม่ สี ง่ิ ปฏิกลู ตาง ๆ ปนเปอ นมากจนกระทัง่ ไมสามารถใชเลีย้ งกุง โดยตรงอีกตอไปแลว ก็
ตองนํานํ้าที่มีสิ่งปฏิกูลปนเปอนนั้นมาเก็บกักพักไวภายในฟารมแลวปลอยใหกลไกตามธรรมชาติทางชีว
ภาพบําบัด จนกระทัง่ กลับคืนสภาวะสมดุล กอนที่จะดําเนินการในขัน้ ตอนตอไปนัน้ ก็ตอ งใชระยะเวลา
ระหวาง 6-8 สัปดาห แตถา ตองการยนระยะเวลาในการบําบัด ก็ควรตองเปดเครือ่ งชวยเพิม่ อากาศใน
นําและอาจใส
้
จลุ นิ ทรียเ สริมเพือ่ ชวยยนระยะเวลาในการยอยสลาย
2. สูบนําจากเขตบ
้
อบําบัดมาใชทลี ะบอสําหรับเติมใสบอ ในเขตเลีย้ งกุง ทดแทนสวนทีร่ ะเหยและ
รัว่ ซึม (สวนนํ้าในเขตบอบําบัดทุกบอทีถ่ กู นําไปใช “บอละ 70-80 %” ก็สบู นํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ
เขามาทดแทนเพื่อบําบัดไวใชตอ ไป)
3. เปดเครือ่ งชวยเพิม่ อากาศในเขตบอเลีย้ งเปนเวลาประมาณ 3-5 วัน (ควรปรับ pH ดวยปูน
ขาวใหอยูใ นระดับ 8-9 และอัลคาลินติ ใ้ี หอยูใ นระดับ 80-150 สวนในลาน) เพือ่ เรงใหเชือ้ ตาง ๆ ที่
คงตกคางอยูใ นรูปของ ซีสท สปอร ฟกออกจากเกราะเปนตัวออน กอนที่จะดําเนินการตอตามขอ 4
4. ใสสารประกอบพวกทีเ่ ปนทัง้ ออกซิไดซิง่ เอเจนเปนตัวเติมออกซิเจน และเปนสารฆาเชือ้ พรอม
กันไป (เฉพาะในบอที่จะใชเลี้ยงกุง ยกเวนในเขตบอบําบัดนํ้าทางชีวภาพ)
โดยใชในปริมาณทีม่ าก
เพียงพอที่จะแปรสภาพสารพิษ
เชน
พวกโลหะตาง ๆ
ใหเปลีย่ นไปอยูใ นรูปทีไ่ มเปนพิษ
จนกระทัง่ หมดตลอดจนฆาเชือ้ พรอมสิง่ มีชวี ติ ตาง ๆ ทีม่ อี ยูใ นบอทีจ่ ะใชเลีย้ งกุง ดวย สารทีจ่ ะเลือกใชมี
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อยูหลายชนิด อาทิ คลอรีนผง (เกรด 60%) 10-30 กรัม/ตัน “20-50 กิโลกรัม/ไร” หรือคลอรีนนํ้า
(เกรด 10%) 30-100 ซีซี/ตัน หรือดางทับทิม (5-15 สวนในลาน) ฯลฯ
5. หลังจากปฏิบตั ติ ามขอ 4 แลวประมาณ 1 วัน ถาหากในนํ้านัน้ มีซากสิง่ มีชวี ติ ตาง ๆ ใน
ปริมาณมาก (ระหวางการเนาสลาย) ควรเริม่ ตนควบคุมคุณภาพนํ้าภายในบอ ดังตอไปนี้
5.1 ใสสารประกอบพวกที่จะทําปฏิกริยากับแกสคารบอนไดออกไซด และแกสไขเนาในนํ้า แลว
เปลีย่ นสภาพไปอยูใ นรูปทีไ่ มเปนอันตรายตอสัตวน้ํา (อาทิ ปูนขาว 0.5-3 สวนในลาน “1-5 กิโลกรัม/
ไร” ยกเวนในกรณีทน่ี ้ํามี pH และอัลคาลินติ ส้ี งู มากเกินกวาระดับทีเ่ หมาะสม ควรงดใช)
5.2 ใสสารประกอบพวกที่จะทําปฏิกริยากับแอมโมเนีย แลวเปลี่ยนสภาพไปอยูในรูปที่ไมเปน
อันตรายตอสัตวน้ํา อาทิ ฟอรมาลิน 0.25-3 สวนในลาน “0.5-5 ลิตร/ไร” หรือกรดเกลือ 0.250.50 สวนในลาน “0.5-1 ลิตร” หรือคลอรีนผง (เกรด 60%) 0.025-0.1 สวนในลาน
“50-100 กรัม/ไร” คลอรีนนํ้า (เกรด 10%) 0.25-0.1% “300-600 ซีซี/ไร” ยกเวนในกรณีท่ี pH
และอัลคาลินติ ต้ี ่ํากวาระดับทีเ่ หมาะสมควรงดใช
5.3 ใสสารประกอบพวกที่จะชวยลดความเปนพิษของสารพิษพวกโลหะตางๆ โดยจะไปจับกับ
พวกสารพิษแลวเชือ่ มโยงตอเขาดวยกันอยูใ นรูปกามปู (chelated) ทีไ่ มเปนอันตรายตอสัตวน้ํา อาทิ
อีดที ีเอ 0.01-0.05 สวนในลาน “25-100 กรัม/ไร หรือโซเดียมทัยโอซัลเฟต 0.01-0.05 สวนใน
ลาน 25-100 กรัม/ไร” ยกเวนกรณีที่ไมมีสารพิษงดใช
ซึง่ สารแตละกลุม ตามขอ 5.1, 5.2, 5.3 ดังกลาวขางตนจะใชสลับกันทุก ๆ ระยะ 4-6
ชัว่ โมง/ครัง้ ควรเริม่ ตนใชสารประกอบดังกลาว (ควรเดินทวนทิศทางของกระแสนํ้าในบอ) จากระดับ
ความเขมขนสูงสุดทีก่ ําหนด แลวลดปริมาณลงวันละประมาณ 20-30% จนกระทัง่ อยูใ นระดับตํ่าสุด
(ซึง่ ใชระยะเวลาระหวาง 3-5 วัน) แลวหยุดดําเนินการในขัน้ ตอนนีป้ ระมาณ 2 วันกอนปลอยกุง (สาร
ใด ๆ ก็ตามทีจ่ ะใชในขัน้ ตอน 5 นีจ้ ะตองใชระดับความเขมขนทีต่ ่ํามากจนกระทัง่ ไมกอ ใหเกิดอันตรายตอ
จุลนิ ทรียแ ละสิง่ มีชวี ติ ตาง ๆ ที่กําลังจะเกิดขึน้ ใหมในบอตามกลไกทางธรรมชาติ) เพื่อแปรสภาพสาร
และแกสพิษตาง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการยอยสลาย (ซากสิง่ มีชวี ติ ตาง ๆ) มิใหสะสมภายในบอ อีกทั้ง
เพื่อตองการใหสงผลกระทบในทางออมยอนกลับมาควบคุมสภาพแวดลอมภายในบอใหไมเอือ้ อํานวยตอ
การดํารงชีวติ ของพวกจุลนิ ทรีย และสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ทีก่ อ ใหเกิดอันตรายตอกุง แตเอือ้ อํานวยตอการ
ดํารงชีวติ ของจุลนิ ทรีย แพลงกตอน และสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ พวกที่จะกอใหเกิดสายใยธรรมชาติซึ่งเปน
ประโยชนตอกุง (ควรตรวจเช็กคุณสมบัตขิ องนํ้าทั้งชีวะ ฟสกิ สและเคมี พรอมปรับใหกลับคืนสูภ าวะ
สมดุล มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทุกประการกอนปลอยลูกกุง ลงเลีย้ ง)

การปลอยกุง ลงเลีย้ ง
- เปดเครือ่ งชวยเพิม่ อากาศในนํ้าทีจ่ ะปลอยกุง ลงเลีย้ งตลอดเวลา กอนนําลูกกุง มาปลอยอยาง
นอย 1 วัน
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- ลูกกุง ทีจ่ ะปลอยลงเลีย้ งควรเปนกุง ทีแ่ ข็งแรง ไมเปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ ความเค็มของ
นําในบ
้ ออนุบาลลูกกุง ควรปรับใหใกลเคียงกับความเค็มของนํ้าในบอทีจ่ ะปลอยลูกกุง ลงเลีย้ ง
- ปลอยลูกกุง ลงเลีย้ งในอัตราระหวาง 30,000-100,000 ตัว/ไร ขึน้ อยูก บั รูปแบบวิธกี าร
จัดการเลีย้ งและขนาดกุง ทีจ่ ะจับขาย

การใหอาหาร
อาหารสําเร็จรูปทีด่ นี น้ั
นอกจากจะตองมีคณ
ุ คาทางอาหารครบถวนแลวยังตองมีขนาดเม็ด
เหมาะสมกับวัย ละลายนํ้าชา ไมกอ ใหเกิดฟอง สะอาดและถูกสุขอนามัยดวย
- เริม่ ใหอาหารสําเร็จรูป 50-100 กรัม/มือ้ /100,000 ตัว หลังจากปลอยลูกกุง พี 10-15
ลงเลีย้ ง ถาในบอมีอาหารธรรมชาติ พวก โคพีพอด ลูกนํ้า หนอนแดง และอืน่ ๆ ควรปรับลดปริมาณ
อาหารสําเร็จรูปใหเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณอาหารธรรมชาติดว ย
- ใหกงุ กินอาหารวันละ 4-6 มือ้ (กลางคืน 2-3 มือ้ กลางวัน 2-3 มือ้ ) เมือ่ ปลอยลูกกุง ลง
เลีย้ งแลว ถาไมมอี าหารธรรมชาติ ควรเริม่ ใหอาหารสําเร็จรูป ปริมาณ 6 มือ้ แลวคอย ๆ ลดจํานวน
มือ้ ลงพรอมปรับปริมาณอาหารตามความเหมาะสม เมือ่ กุง มีขนาดโตขึน้ หลัง (เดินทวนทิศทางของ
กระแสนํ้าในบอ) หวานอาหาร โดยรอบบอใหกงุ กินแตละมือ้ เสร็จแลว (สักครู “5-15 นาที” เพือ่ รอ
ใหกระแสนํ้าพาอาหารกระจายทั่วบอ) จึงนําอาหารสวนทีแ่ บงมาใสยอละประมาณ 1 กํามือ พรอมปด
เครือ่ งชวยเพิม่ อากาศในนํ้าประมาณ 1 ชั่วโมง เพือ่ ใหกงุ กินอาหารสวนทีห่ วานกอน (ในกรณีทเ่ี ริม่
เปลีย่ นเบอรอาหารควรนําอาหารประมาณ 5 กรัม ใสถงุ อวนมุง ไนลอน แลวผูกไวกับยอ เพื่อตรวจเช็ก
การละลายนํ้าดวย) ควรปรับปริมาณอาหารทีใ่ หกงุ กินแตละมือ้ จนกระทัง่ อาหารในยอหมดกอน
เปดเครือ่ งกังหันตีน้ํา (อาหารหมดไปจากยอในชวงนีม้ ไิ ดหมายความวา อาหารที่ใหกุงกินภายในบอ
หมดไปดวย ยังมีสว นทีเ่ ปนเศษอาหาร และสวนทีก่ งุ กินเหลือตกคางอยู) ดังนัน้ ควรแยกยอตรวจดู
ปริมาณอาหารกอนเปดเครือ่ งชวยเพิม่ อากาศในนํ้า หลังจากตรวจอาหารในยอแตละมือ้ แลวควรนํายอ
ขึน้ ตาก)
ระหวางตรวจเช็กปริมาณอาหารในยอควรตรวจดูสขุ ภาพกุง และคุณภาพนํ้ าทางฟสิกสบาง
ประการพรอมกันไปดวย จากนัน้ ปรับปริมาณอาหารมือ้ ตอไปใหเหมาะสม
ในกรณีทอ่ี ณ
ุ หภูมลิ ดลง ทองฟาปดตอเนือ่ ง รวมทัง้ เมือ่ กุง ปวยยิง่ ตองปรับลดปริมาณอาหารที่
ใหกงุ กินลงจากระดับปกติ (ระหวาง 20-50%) พรอมเสริมวิตามินซีหรือและวิตามินรวมในอาหาร
ประมาณ 2-5 กรัม/กิโลกรัม และตรวจเช็กพรอมปรับปริมาณอาหารใหเหมาะสมอยางตอเนือ่ งเปน
กรณีพิเศษ จนกวาสุขภาพกุงที่เลี้ยง สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและสภาพนํ้าภายในบอจะกลับคืนสู
ภาวะปกติ

การควบคุมและรักษาคุณภาพนํ้าระหวางการเลีย้ ง
ตามกลไกธรรมชาติภายในบอระหวางการเลีย้ งกุง จะมีทง้ั เศษอาหาร สิง่ ขับถาย ซากสิง่ มีชวี ติ
จุลินทรีย ฮิวมัส ปุย แรธาตุ แกสพิษ อากาศ แพลงกตอน เบนโทส และอืน่ ๆ อยูก อ นแลว
ดังนั้นถาจะเลี้ยงกุงโดยที่ไมมีการเปลี่ยนถายระบายนํ้าทิง้ ในระหวางการเลีย้ งนัน้ มีความจําเปนอยางยิง่ ที่
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จะตองควบคุมและรักษาสภาพแวลอมภายในฟารมทั้งทางชีวภาพ ฟสิกส และเคมีใหคงอยูใ นภาวะสมดุล
สะอาด ถูกสุขอนามัย อยางตอเนือ่ ง ซึง่ มีขน้ั ตอนโดยสังเขป ดังนี้

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงความสัมพันธภายในฟารมเลี้ยงกุงระบบปด
(แบบใชบอเลี้ยงเปนบอบําบัดนํ้าทางชีวภาพดวย)

1. การควบคุมและรักษาคุณภาพนํ้าทางชีวภาพ มีหลายรูปแบบ แลวแตจะเลือกใช (ควร
เลือกใชเพียงรูปแบบเดียวตามความเหมาะสม) แต ณ ที่นี้จะกลาวเพียง 3 รูปแบบดังนี้
1.1แบบใชบอ เลีย้ งกุง เปนบอบําบัดนํ้าทางชีวภาพระหวางการเลี้ยงกุงดวย (รูปแบบนี้เหมาะสม
สําหรับฟารมขนาดเล็ก)
ตามภาพที่ 5 ขอ 1.1 การควบคุมและรักษาคุณภาพนํ้าทางชีวภาพ รูปแบบนีต้ ลอดการเลีย้ ง
จะไมมกี ารระบายนํ้าออกจากบอเลีย้ งกุง มีแตการใชน้ําสะอาด จากบอบําบัดนํ้าทางชีวภาพ (หรือและ
ใชนาจากแหล
ํ้
งนํ้าธรรมชาติทส่ี ภาพแวดลอมยังดีอยู แตจะมีปญหา สัตวน้ําวัยออนชนิดทีไ่ มตอ งการติด
เขาไปเจริญเติบโตอยูใ นบอดวย) เติมใสบอเลี้ยงกุงทดแทนสวนที่ระเหยและรั่วซึม (ระหวางการเลีย้ งกุง
ระบบปดหรือระบบรีไซเคิล้ นัน้ ควรเลิกใหกากชา เลิกการทําสีน้ํา เลิกดูดตะกอนและเลิกปฏิบตั กิ าร
อืน่ ๆ ทีจ่ ะกอใหเกิดความไมสมดุลของสภาพแวดลอม)
หลังจากปลอยลูกกุง ลงเลีย้ งในบอแลว ควรนําสัตวน้ําทีม่ ขี นาดเล็กระหวาง 1-3 เซนติเมตร ที่
กินแพลงกตอนเปนอาหาร เชน ปลาหางนกยูง ปลอยลงในบอเลีย้ งกุง (ถาหากพืน้ บอเริม่ เนาเสียควร
ใสจลุ นิ ทรียเ สริมลงในบอเพือ่ ชวยยนระยะเวลาในการยอยสลายดวย) หรือและปลอยใหสตั วน้ําทีม่ ขี นาด
เล็กซึง่ มีอยูต ามธรรมชาติในบอบําบัดนํ้าทางชีวภาพ เชน ปลาบูแ คระ บูใ ส ซึง่ ลอดผานถุงกรองนํ้า (ที่
ทําดวยอวนมุง ไนลอน ขนาดตาระหวาง 16-20 ตา/นิว้ ) ในระหวางสูบนํ้าจากบอบําบัด (ทางชีวภาพ)
เติมใสบอเลี้ยงกุงโดยสัตวนํ้าที่มีขนาดเล็กเหลานั้นจะเจริญเติบโตขยายพันธุภายในบอเลี้ยงกุ งทําหนาที่
เสมือนพนักงานรักษาความสะอาด เก็บกินแพลงกตอน เศษอาหาร สิง่ ขับถายและซากสิง่ มีชวี ติ ตางๆ
เมือ่ กุง เจริญเติบโตจนกระทัง่ มีขนาดนอยกวา 80 ตัว/กิโลกรัม ก็จะเริม่ จับสัตวน้ําเหลานัน้ กินเปนอาหาร
อีกทอดหนึง่ ตราบใดก็ตามทีส่ ายใยอาหารธรรมชาตภายในบอเลีย้ งกุง ยังคงสมดุล พรอมทั้งใชวิธีการ
ทางฟสกิ ส (ตามขอ 2) และเคมี (ตามขอ 3) รวมดวยก็จะสามารถควบคุมและรักษาคุณภาพนํ้าภาย
ในบอใหคงอยูใ นภาวะสมดุลไดโดยไมตอ งระบายนํ้าออกจากบอเลีย้ งกุง ตลอดการเลีย้ ง
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1.2 แบบผันนํ้าระหวางเขตบอเลีย้ งกุง กับเขตบอบําบัดนํ้าแบงแนวทางเลือกใชออกเปน 2 รูป
แบบยอย
1.2.1 แบบผันนํ้าจากบอเลีย้ งกุง ใหไหลผานบอบําบัดนํ้าทางชีวภาพตางๆ เรียงตามลําดับหวง
โซอาหารธรรมชาติ (เชน บอตกตะกอน บอจุลนิ ทรียแ ละแพลงกตอน บอเลีย้ งสัตวน้ําพวกกินแพลงก
ตอน บอพรรณไมน้ํา) และบอบําบัดนํ้าทางเคมี แลวเวียนกลับไปใชเลีย้ งกุง อยางตอเนือ่ ง (การเลีย้ งกุง
ในรูปแบบนีง้ า ยตอการปฏิบตั ิ แตไมเอือ้ อํานวยตอการปองกันควบคุมและรักษาโรคทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายใน
ฟารมระหวางการเลีย้ ง)
1.2.2 แบบผันนํ้าจากเขตบอเลีย้ งกุง ใสเขตบอบําบัดนํ้าทางชีวภาพใหเต็มทีละบอ (เมือ่ คืน
สภาพกลับสูภาวะปกติแลวนํากลับไปใชทีละบอ)

ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงความสัมพันธในฟารมเลี้ยงกุงระบบปดหรือระบบรีไซเคิ้ ล
(แบบผันนํ้าจากเขตบอเลีย้ งกุง ใสเขตบําบัดนํ้าทางชีวภาพใหเต็มทีละบอ)

ตามภาพที่ 6 ขอ 1.2.2 ควรมีบอ บําบัดนํ้ารวม (ภาพที่ 7) จํานวนระหวาง 3-6 บอ แตละ
บอนัน้ จะมีสายใยอาหารธรรมชาติครบวงจร เชน จุลินทรีย แพลงกตอน พรรณไมน้ํา (สวนปา)
ตลอดจนสัตวน้ําอืน่ ๆ (เชน พวกปลาและหอย ทีก่ นิ แพลงกตอนเปนอาหาร พวกปลาทีก่ นิ เนือ้ เปน
อาหาร ฯลฯ) เมือ่ บําบัดจนกระทัง่ คืนความสมดุลกลับสูภ าวะปกติแลว จึงนํานํ้าที่บําบัดแลวทีละบอ
(ประมาณ 80% ของนํ้าในบอบําบัด) กลับไปใสบอ เลีย้ งกุง
1.3 แบบผสมผสานโดยใชทง้ั แบบใชบอ เลีย้ งกุง เปนบอบําบัดนํ้า ระหวางการเลีย้ งกุง ดวย
ตามขอ 1.1 ควบคูไปกับแบบผันนํ้าระหวางเขตบอเลีย้ งกุง กับเขตบอบําบัดนํ้า (ตามขอ 1.2) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทั้งในการจัดการฟารม การปองกันโรค และการควบคุมสภาพแวดลอมภายในฟารมใหอยู
ในภาวะสมดุล
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ภาพที่ 7 แสดงบอบําบัดนํ้าทางชีวภาพ ซึง่ ภายในแตละบอมีสาหรายทะเลหรือหญาทะเล
พรอมสายใยอาหารธรรมชาติครบวงจร

ภาพที่ 8 แสดงเครือ่ งชวยเพิม่ อากาศในบอเลีย้ งกุง

2. การควบคุมและรักษาคุณภาพนํ้าทางฟสกิ ส
2.1 การควบคุมและรักษาคุณภาพนํ้าทางฟสกิ สในบอเลีย้ งกุง
ตามภาพที่ 8 ควรติดตัง้ เครือ่ งชวยเพิม่ อากาศในระยะหางระหวาง 40-50 เมตร/แขนใน
ตําแหนงและทิศทางทีเ่ หมาะสม แลวเปดเครือ่ งทําใหน้ําเคลือ่ นทีส่ มั ผัสกับอากาศอยางตอเนือ่ งจนกระทัง่
เกิดกระแสนํ้าภายในบอเลีย้ งกุง พยุงใหเศษอาหาร สิง่ ขับถาย และซากสิง่ มีชวี ติ ตางๆ แขวนลอย ยอย
สลายกลางนํ้า(เหลือเปนตะกอนตกกองรวมกันนอยทีส่ ดุ ) เพือ่ ชวยเรงเพิม่ ออกซิเจนในนํ้าใหมมี ากเพียง
พอตอการดํารงอยูข องทุกสิง่ มีชวี ติ ภายในบออยางตอเนือ่ ง เพือ่ เรงในการบําบัดทางชีวภาพ และเคมี
พรอมกันไปดวยและชวยปองกันมิใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติตา งๆ (เชน ปองกันมิใหเกิดการแบง
ชัน้ ของความเค็มและคุณภาพนํ้าอืน่ ๆ ปองกันมิใหเกิดการสะสมความรอน หรือเกิดปฏิกริ ยิ าเรือนกระจก
ในนํ้า) ทีจ่ ะเปนอันตรายตอทุกสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ภายในบอเลีย้ งกุง (ยกเวน หลังจากหวานอาหารใหกงุ กินแต
ละมือ้ เสร็จแลวปดเครือ่ งชวยเพิม่ อากาศในนํ้าประมาณ 1 ชั่วโมง)
2.2 การควบคุมและรักษาคุณภาพนํ้าทางฟสิกส ในบอบําบัดนํ้า
ติดตัง้ เครือ่ งชวยเพิม่ อากาศนํ้าอยางนอยบอละ 1 เครือ่ ง ในตําแหนงและทิศทางที่เหมาะสม
แลวเปดเครื่องชวยเพิ่มอากาศในบอบํ าบัดทางชีวภาพอยางนอยก็ในระหวางเติมนํ้ าและระหวางฝนตก
เพือ่ ปองกันมิใหความเค็ม อุณหภูมิและคุณภาพนํ้าอืน่ ๆ แบงชั้น และเพือ่ ปองกันมิใหเกิดการสะสม
ความรอนหรือเกิดปฏิกริ ยิ าเรือนกระจกในนํ้าทีบ่ ริเวณพืน้ บอทีจ่ ะเปนอันตรายตอสิง่ มีชวี ติ ตาง ๆ ภายใน
บอบําบัด ตลอดจนเพือ่ ยนระยะเวลาในการบําบัด
3. การควบคุมและรักษาคุณภาพนํ้าทางเคมี
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สํ าหรับสารที่จะใชในการควบคุมและรักษาคุณภาพนํ้ านั้นจะตองใชในระดับความเขมขนที่ตํ่ า
มาก (ตํ่ากวาระดับตํ่าสุดทีจ่ ะเปนอันตรายตอกุง ระหวาง 10-50 เทา) จนกระทัง่ ไมกอ ใหเกิดอันตราย
ตอสิง่ มีชวี ติ ตาง ๆ ที่มีอยูภายในบอ สวนระยะเวลาและวิธกี ารจัดการใชนน้ั จะตองสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริง ตามกลไกทางธรรมชาติอยางตอเนือ่ ง อาทิ ในการควบคุมสารและแกสพิษตาง ๆ (ซึ่งมีที่
มาทัง้ จากซึมออกมาจากในดิน จากมลพิษในอากาศ จากการหายใจ และจากการยอยสลาย) มิใหตก
คางสะสมหรือตกคางภายในบอ ควรดําเนินการเฉพาะในชวงเวลากลางคืน และกลางวันทีท่ อ งฟาปด
ทั้งนี้เพราะชวงที่ไมมีแสงแดด ก็จะไมมกี ระบวนการทางชีวภาพในขัน้ ตอนการสังเคราะหแสงของสิง่ มี
ชีวติ พวกทีม่ คี ลอโรฟลล จึงไมมกี ารใชสารและแกสพิษใหหมดไปในกระบวนการดังกลาว แตทุกสิ่งที่มี
ชีวติ ยังคงตองกินอาหาร ตองขับถาย ตองการใชออกซิเจนในการหายใจและยอยสลาย
แลวคาย
คารบอนไดออกไซดและสารพิษอืน่ ๆ สะสมในนํ้ามากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ถาตองการควบคุมและรักษาปริมาณ
ออกซิเจนมิใหลดลง และสารพิษตาง ๆ ในชวงเวลาดังกลาวมิใหเพิม่ ขึน้ ก็มีความจําเปนทีจ่ ะตองใชวธิ ี
ทางเคมีชวยเสริมวิธีทางชีวภาพ (ขอ 1) และฟสิกส (ขอ 2)
โดยจัดการใชสารเคมีสําหรับการปองกันควบคุมและรักษาคุณภาพนํ้าในบอระหวางการเลีย้ งกุง
ใหอยูใ นภาวะสมดุลอยางตอเนือ่ งในกรณีตา ง ๆ กัน โดยสังเขปดังตอไปนี้
3.1 ใชสารเคมีในการปองกันมิใหแกสคารบอนไดออกไซด และแกสไขเนาสะสมในบอเลีย้ งกุง
(โดยจัดการใหเปลีย่ นสภาพไปอยูใ นรูปของเกลือแรทไ่ี มเปนอันตรายตอสัตวน้ํา) ในกรณีใชสารประกอบ
ทีม่ ฤี ทธิ์เปนดาง อาทิ ปูนขาว 0.5-3 สวนในลาน (1-5 กก./ไร) ยกเวนในกรณีทน่ี ้ําในบอมี pH หรือ
และอัลคาลินติ ม้ี คี า สูงเกินกวาระดับทีเ่ หมาะสมควรงดใช เพราะในนํ้านัน้ มีสารซึง่ ออกฤทธิด์ า งตามธรรม
ชาติสะสมมากเกินพออยูก อ นแลว
3.2 ใชสารเคมีในการปองกันมิใหแกสแอมโมเนียมีสะสมในบอเลีย้ งกุง (โดยจัดการใหเปลี่ยน
สภาพไปอยูใ นรูปของเกลือแรทไ่ี มเปนอันตรายตอสัตวน้ํา) ในกรณีนใ้ี ชสารประกอบทีม่ ฤี ทธิเ์ ปนกรด
อาทิ
- ฟอรมาลิน 0.25-3 สวนในลานหรือ 0.5-5 ลิตร/ไร
- คลอรีนผง (เกรด 60% ) 0.01-0.1 สวนในลานหรือ 25-100 กรัม/ไร
- คลอรีนนํ้า (เกรด 10%) 0.01-0.1 สวนในลานหรือ 150-600 ซี.ซี/ไร
เลือกใชสารดังกลาว (ในขอ 3.2 นี้) ครัง้ ละชนิดเดียว ยกเวนในกรณีท่ี pH และ
อัลคาลินติ ้ี มีคา ตํ่ากวาระดับทีเ่ หมาะสมควรงดใชเพราะในนํ้านัน้ มีสารพวกทีอ่ อกฤทธิก์ รดตามธรรมชาติ
สะสมมากเกินพออยูก อ นแลว
3.3 ใชสารเคมีในการชวยลดความเปนพิษของสารพิษตางๆ ทีล่ ะลายอยูใ นนํ้า โดยจัดการใส
สารสําหรับเชือ่ มโยงสารพิษเขาดวยกันใหอยูใ นรูปกามปู (chelated) ซึง่ จะไมเปนอันตรายตอสัตวน้ํา ใน
กรณีนใ้ี ชอดี ที เี อ 0.01-0.05 สวนในลานหรือ 25-100 กรัม/ไร (ยกเวนในกรณีทไ่ี มมสี ารพิษปนเปอ น
ควรงดใช)
ในการใชสารเคมีในกรณีดงั กลาว ตามขอ 3.1 3.2 และ 3.3 นัน้ ควรเจือจางกับนํ้า
แลวสาดโดยรอบบอ (เดินทวนทิศทางของกระแสนํ้าในบอ) กอนใหอาหารแตละมือ้ 30 นาที สลับกัน
เฉพาะในชวงเวลากลางคืน ชวงทองฟาปดเวลากลางวัน ชวงกุงปวย ชวงหลังจากทีม่ กี ารตายของ
สิง่ มีชวี ติ ตางๆ ภายในบอ และชวงทีส่ ภาพแวดลอมในบออยูใ นสภาวะไมปกติ (พรอมปรับปริมาณ
อาหารใหเหมาะสม) เพื่อควบคุมแกสและสารพิษตางๆ ใหอยูใ นรูปของสารประกอบทีไ่ มเปนอันตรายตอ
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สัตวนาํ้ (อีกทัง้ ในสภาพความเปนจริงตามธรรมชาติ เมื่อแกสพิษตาง ๆ ในนํ้าถูกกําจัดไป ออกซิเจน
ในอากาศก็จะละลายลงไปแทนที่ไดโดยเฉียบพลัน โดยมีเครือ่ งชวยเพิม่ อากาศในนํ้าชวยเรงใหน้ําเคลือ่ น
ทีส่ มั ผัสกับอากาศซึง่ เทากับเปนการเพิม่ ออกซิเจนในนํ้าพรอมกันไปดวย) อีกทัง้ เพือ่ ตองการควบคุมและ
รักษาคุณภาพนํ้าภายในบอเลีย้ งกุง ใหคงอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม สะอาด ถูกสุขอนามัยอยางตอเนือ่ ง
แลวใหสง ผลกระทบในทางออมยอนกลับมาควบคุมและรักษาสภาพแวดลอมต าง ๆ ภายในฟารม (ใหไม
เอือ้ อํานวยตอการดํารงชีวติ ของจุลนิ ทรียแ ละสิง่ มีชวี ติ ตาง ๆ พวกที่กอใหเกิดมลพิษแตเอื้อโอกาสตอการ
เกิดและการดํารงชีวติ ของพวกจุลนิ ทรีย แพลงกตอน และสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ทีไ่ มเปนอันตรายตอกุง ทีเ่ ลีย้ ง)
แลวสงผลสะทอนตอไป ชวยในการเสริมสรางโอกาส ในการปองกันและควบคุมโรค
- ในการใชสารประกอบตาง ๆ ตามขอ 3 ดังกลาวขางตนตามปรกติ เมือ่ กุง ยังมีขนาดเล็กจะ
ใชในอัตราความเขมขนตํ่าสุดตามทีก่ ําหนดไว และเมือ่ กุง มีขนาดโตขึน้ ยอมมีของเสียจากเศษอาหาร สิ่ง
ขับถาย และซากสิง่ มีชวี ติ ตางๆ มากขึน้ จึงคอยๆ เพิม่ ปริมาณสารตามความเหมาะสมในการควบคุม
และรักษาคุณภาพนํ้าใหยงั อยูใ นภาวะสมดุล ยกเวนในชวงทีเ่ กิดมีการตายของสิง่ มีชวี ติ ตางๆ เชน พวกจุ
ลินทรียแ ละแพลงกตอนในบอเลีย้ งกุง โดยเฉียบพลัน หรือและในชวงเกิดแพลงกตอนเปนพิษ (ภาวะนํ้า
เปลีย่ นสี “Red Tide” พรายนํ้าเรืองแสงในเวลากลางคืน) ภายในบอ หรือและในชวงทีเ่ ติมนํ้าใสบอ
เลีย้ งกุง แลวนํ้าไมสะอาดพอหรือและในชวงกุง ปวย ใหดําเนินการใชสารเคมีดงั กลาวตามขอ 3.1 3.2
และ 3.3 อยางตอเนือ่ งเปนกรณีพเิ ศษ โดยเริม่ ตนสลับกันจากระดับความเขมขนสูงสุดทีก่ ําหนด แลว
คอย ๆ ลดลงวันละ 10-30% จนกวาจะกลับคืนสูภาวะปกติ

การจับ
สูบนําใส
้ บอ ทีว่ า งเพือ่ รักษาระดับนํ้าในคลองระบายนํ้าหรือในชองทีม่ มุ บอ (ซึง่ มีเฝอกและไม
ปดกัน้ เปนผนังกัน้ นํ้าไว) ใหเกือบแหงอยางตอเนือ่ งในระหวางทีใ่ ชอวนรอจับกุง ทางชองระบายนํ้า ก็จะ
สามารถจับกุง ไดอยางรวดเร็ว สด สะอาด ถูกสุขอนามัย ไมกอ ใหเกิดมลภาวะตอสภาพแวดลอมภาย
นอกดวย

แนวทางแกปญ
 หาบางประการ
สํ าหรั บ การแก ไ ขป ญ หาเฉพาะหน า ระหว า งการเลี้ ย งกุ  ง ระบบป ด หรื อ ระบบรีไซเคิ้ลควรนํ า
ขอมูลผลการตรวจคุณภาพนํ้าทั้งทางชีวะ ฟสิกส และเคมี มาใชภมู ปิ ญ
 ญาวิเคราะหเชือ่ มโยงใหสอดคลอง
กับหลักเกณฑทางวิชาการสาขาตางๆ เพือ่ ใชเปนแนวทางปรับวิธกี ารจัดการเลีย้ ง ใหสามารถควบคุมและ
รักษาความสมดุลของสภาวะแวดลอมภายในบออยางตอเนือ่ ง อีกทั้งควรตรวจเช็กสุขภาพกุงระหวางการ
ตรวจเช็กอาหารในยอพรอมกันไปดวย เมือ่ เริม่ พบกุง มีอาการผิดปกติใหรบี นํากุงที่ปวยไปใหคลินิกโรค
สัตวนํ้า เพื่อตรวจวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงและหาวิธีการปองกันรักษาใหถกู ตอง สําหรับในกรณีที่กุง
เปนโรคที่เกี่ยวกับ ไวรัสลงตับ เชน หัวเหลือง ใหรบี จัดการเบือ้ งตนกอน โดยสังเขปดังตอไปนี้
1. งดการใชยาปฏิชวี นะ และนํ้ามันปลา…..ที่จะผสมอาหารใหกุงกินเพื่อชวยลดภาระของตับมิให
ตองทํางานหนัก ซึง่ จะชวยยืดอายุของกุง ออกไป (ถาใหยาปฏิชีวนะและนํ้ามันปลา…..จึงเทากับเปนการ
เรงทําลายตับ ทําใหกงุ ทีเ่ ลีย้ งตายเร็วขึน้ )
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2. ลดอาหารสําหรับหวานใหกงุ แตละมือ้ ลงจากระดับปกติ ระหวาง 20-25% (ประมาณ 2-4
เม็ด/ตัว/มือ้ ) โดยไมตอ งไปสนใจเรือ่ งอาหารในลําไสกงุ ขาดตอน
3. ลดความเครียดของกุง โดยไมควรรบกวนพรอมเสริมวิตามินซี หรือและวิตามินเกลือแรตา ง ๆ
ในอาหาร (เพื่อบํารุงสุขภาพของกุง ใหมโี อกาสเสริมสรางภูมคิ มุ กันตนเอง)ประมาณ 2-5 กรัม/กิโลกรัม
(โดยใชในอัตราสูงสุดทีก่ ําหนดกอน จากนัน้ คอย ๆ ลดปริมาณลงวันละประมาณ 1 กรัม แลวคงใชอยาง
ตอเนือ่ งในอัตราตํ่าสุดที่กําหนด จนกวาจะกลับคืนสูภาวะปกติ)
4. ดําเนินการควบคุมคุณภาพนํ้าทางเคมี ตามขอ 3 โดยเริม่ ตนใชสารตาง ๆ ในระดับความ
ระดับสูงสุดทีก่ ําหนด แลวคอย ๆ ลดลงจนกระทัง่ อยูใ นระดับทีส่ ามารถควบคุมคุณภาพนํ้าใหมคี ณ
ุ
สมบัตเิ หมาะสมคืนสภาพกลับสูภ าวะสมดุลอยางตอเนือ่ ง
5. ระหวางดําเนินการตามขอ 1-4 อยูน น้ั ในชวง 3-5 วันแรก ตามปรกติแลวกุง จะวายนํ้าผิด
ปกติหรือเกาะขางบอมากขึน้
ถากุง ยังไมตายใหดําเนินการตอไปจนกวาจะหายปวย (แตถาตายใหรีบ
จับ)

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

