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บทความปริทัศน์

3 สะอาด แนวทางการเลี้ยงกุ้งในยุคปัจจุบัน
ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์*
ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

บทคัดย่อ
การประยุกต์ใช้เทคนิค 3 สะอาด เป็นการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มเลี้ยงและโรงเพาะฟัก เพื่อผลิตกุ้งให้ได้คุณภาพ
ดี โดยเทคนิคนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) กุ้งสะอาด คือ เกษตรกรควรใช้ลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่ใช้แม่พันธุ์กุ้งที่ปลอดเชื้อ 2)
น้้าสะอาด คือ เกษตรกรควรมีบ่อพักน้้าให้เพียงพอและใช้น้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วซึ่งผ่านการพักน้้าในบ่อเป็นเวลานานก่อนที่จะ
น้าไปใช้ในบ่อเลี้ยง และ 3) บ่อสะอาด คือ เกษตรกรต้องสร้างบ่อเลี้ยงโดยการปูด้วยโพลีเอทิลีนและมีหลุมดูดตะกอนกลางบ่อ
ปัจจุบันระบบการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบที่ได้น้าเทคนิคนี้มาปรับใช้ในการเลี้ยงกุ้ง เช่น การเลี้ยงระบบน้้า
โปร่ง ระบบหนาแน่นสูง ระบบน้้าหมุนเวียน และระบบไบโอฟล็อ ค รูปแบบการเลี้ยงแบบพัฒนาหนาแน่นสูงเน้นการใช้บ่อเลี้ยง
ผ้าใบขนาดเล็ก 120-300 ตร.ม. ปล่อยกุ้งในอัตราความหนาแน่น 120-500 ตัว/ลบ.ม. มีหลุมดูดตะกอนในการก้าจัดของเสีย
เกษตรกรจะเลือกเลี้ยงระบบใดควรค้านึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่เลี้ยงของตน
คาสาคัญ: กุ้งสะอาด น้้าสะอาด บ่อสะอาด ระบบน้้าหมุนเวียน และ ระบบไบโอฟล็อค
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3 Clean Techniques in Shrimp Culture
Pattama Wiriyapattanasub*
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand

Abstract
The applications of 3 clean techniques are reared shrimp in grow out pond and hatchery system. The
productions of postlarvae were good management. The 3 clean techniques should be 3 method consists of;
1) Clean of postlarvae is mean the farmer should be sure to buy the postlarvae only from breeders who use
specific pathogen free broodstock. 2) Clean of water is mean the farmer should be used a reservoir pond and
use only disinfected water that has been left settle rest for a long time in the reservoir pond when changing
the water in their grow out ponds. 3) Clean of pond is mean the farmer must have a pond with polyethylene
liner and waste of sump. The current culture system of shrimp farming has a variety of this technique such as
clear water system, super intensive and intensive system, recirculating system and biofloc system. However,
the intensive culture was developed to rear a small pond (120-300 m2) with plastic sheet liner and high
density (120-500 ind/m3) of postlarvae rearing in the pond. This pond has sediment of sump. Therefore, The
shrimp culture should be suitable for the area of farmer.
Keywords: Clean shrimp, Clean water, Clean the pond in shrimp culture, Recirculation system and Biofloc system
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บทนา
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่าน
มาต้องประสบปัญหาส้าคัญ และส่งผลกระทบทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ต้นน้้าคือ กระบวนการผลิตลูกกุ้งจนกระทั่งปลายน้้า
คือ ผลผลิตกุ้ง โดย ค.ศ.2012 ประเทศไทยพบการระบาด
ของโรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome : EMS)
ต่อมา ค.ศ. 2014 สหรัฐอเมริกาจัดอัน ดับให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีการค้ามนุษย์ล้าดับร้ายแรง (Tier 3) และ
สหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized
System of Preference: GSP) กับสินค้าประเภทกุ้งปรุง
แต่งของประเทศไทย จากนั้น ค.ศ. 2015 สหภาพยุโรปให้
ใบเหลืองเรื่องการท้าประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)
และต่อเนื่องใน ค.ศ. 2016 สหภาพยุโรปตัด GSP กับสินค้า
ประเภทกุ้งสดแช่เย็นของประเทศไทย เห็นได้ว่าประเทศไทย
เผชิญปัญหาอย่างต่อเนื่อง และปัญหาส้าคัญคือ การเกิดโรค
EMS ส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงประสบปัญหาขาดทุน
เพราะกุ้งที่เลี้ยงอัตราการรอดตายต่้าและผู้ส่งออกไม่กล้าท้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ เนื่องจากไม่
มั่นใจว่าผลผลิตกุ้งจะได้เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ท้า
ให้รายได้ในการส่งออกกุ้ง ของประเทศไทยลดลงอย่างมาก
จนสู ญ เสี ย ส่ ว นแบ่ ง ตลาดโลกและความเป็ น ผู้ น้ า ในการ
ส่งออกกุ้ งของประเทศไทยที่เ คยเป็ น อัน ดั บ หนึ่ งมาหลาย

ทศวรรษ จึงท้าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันและหา
วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยประเทศไทยมีการปรับเปลีย่ นกล
ยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรประมงและด้ า น
เพาะเลี้ยงต่างๆ ทั้งในระบบโรงเพาะฟัก เพื่อผลิตลูกกุ้งให้ได้
คุณภาพและปลอดเชื้อ ในระบบฟาร์มเลี้ยงต้องมีการจัดการ
และป้องกันโรคได้ดีมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งของประเทศ
ไทยมี แ นวโน้ ม ดี ตั้ งแต่ ค.ศ. 2015 ผลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง
260,000 ตัน เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ค.ศ. 2016 และ 2017 มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 300,000 ตัน (Table 1) จากที่ประสบ
ปัญหาเรื่องโรคที่ผ่านมา และได้มีแนวทางการแก้ปัญหาโดย
เทคนิค 3 สะอาด คือ กุ้งสะอาด น้้าสะอาด บ่อสะอาด ถือ
ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ท้าให้ผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
Apiruknusit (2016) ได้ศึกษาเพื่อท้าความเข้าใจโรคของกุ้ง
และได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งแข็งแรง ตลอดจนการ
อนุบาล การเพาะเลี้ยง และการจัดการระหว่างการเลี้ยงเพื่อ
ลดปัญหาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเทคนิค 3 สะอาด สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ลี้ ย งกุ้ ง ช่ ว ยป้ อ งกั น โรค และสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันที่การเลี้ยงต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ช่วยเกษตรกรลดต้ นทุ น เพิ่ มผลผลิต ต่อ พื้น ที่แ ละผลผลิ ต
สะอาด อย่างไรก็ตาม วิธีการเลี้ยงนี้สามารถน้าไปถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างความส้าเร็จอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนในอนาคต

Table 1 Global Farmed Shrimp Production 2012-2017
Country/Year
2012
2013
2014
Thailand
540
250
230
China
550
650
625
Vietnam
170
240
300
Indonesia
105
180
200
India
190
270
420
Malaysia
57
46
35
Philippines
40
52
57
Central-South
572
555
630
Other
85
65
70
America
Total
2,309
2,308 2,567
Unit: thousand tons
Source: Thai Shrimp Association (2017) * estimate
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2015
260
600
210
220
380
35
48
628
100
2,481

2016
300
550
260
270
400
45
53
669
110
2,657

2017*
300
535
320
260
450
50
55
673
135
2,778

%different 2016/2017*
- 3%
+ 23%
- 4%
+ 13%
+ 11%
+ 4%
+ 1%
+ 23%
+ 5%
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เทคนิค 3 สะอาดในการเลี้ยงกุ้ง
1. กุ้งสะอาด
กุ้งสะอาดเป็นหัวใจส้าคัญของการเลี้ยงกุ้ง โดยต้อง
ปลอดจากเชื้ อ ต่ า งๆ เริ่ ม จากพ่ อ แม่ พั น ธุ์ เกษตรกรควร
พิจารณาเลือกใช้ลูกกุ้งที่มาจากโรงเพาะฟักที่ได้มาตรฐาน
พ่อแม่พันธุ์ต้องปลอดเชื้อ และมีการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้ว
และกระบวนการผลิ ต ในโรงเพาะฟั ก นั้ น จะต้ อ งให้
ความส้าคัญต่อระบบไบโอซีเคียว (Schuur, 2003) เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อในทุกๆ ขั้นตอนของการผลิต
และต้องไม่มีเชื้อก่อโรค เช่น ไวรัสดวงขาว (WSSV) โรคตายด่วน
(EMS/AHPND) และไมโครสปอริเดีย (EHP) ไม่มีการ
ปนเปื้ อ นตั้ ง แต่ ต้ น ลู ก กุ้ ง แข็ ง แรงและ มี ก ารตรวจสอบ
คุณภาพลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยงโดยวิธีวนัชสุนทรหรือชริมไบโอเทค
(Limsuwan and Chanratchakool, 2004) การสุ่มตรวจ
ปริมาณเชื้อบริโอในลูกกุ้ง โดยเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
คือ ต้องมีโคโลนีสีเหลืองไม่เกิน 100 โคโลนี สีเขียวมีได้ไม่
เกิน 10 โคโลนี และต้องไม่มีโคโลนีเรืองแสง จากการสุ่ ม
ตั ว อย่ า งลู ก กุ้ ง จ้ า นวน 100 ตั ว (Limsuwan
and
Chanratchakool, 2004) และทดสอบความสามารถในการ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะความเค็ม หรือมีการ
ตรวจสอบความแข็งแรงของลูกกุ้ง สุ่มตัวอย่างลูกกุ้งจ้านวน
100 ตัว และท้าให้ลูกกุ้งอยู่ในภาวะเครียดโดยใช้ฟอร์มาลิน
เข็ ม ข้ น 100 พี พี เ อ็ ม แช่ ลู ก กุ้ ง นาน 2 ชั่ ว โมง ถ้ า ผ่ า น 2
ชั่วโมงแล้ว ลูกกุ้งยังไม่ตาย แสดงว่าลูกกุ้งแข็งแรง
2. น้าสะอาด
ในปัจจุบันแหล่งน้้าที่ใช้เลี้ยงกุ้งมีเชื้อก่อโรคปนเปื้อน
อยู่ ทั่ วไปจนกลายเป็ นเชื้ อประจ้า ถิ่ น จึ งจ้า เป็น ต้ อ งมี ก าร
ควบคุมเพื่อไม่ให้มีการเพิ่มจ้านวนขึ้นจนเป็นอันตรายต่อกุ้ง
น้้ า สะอาดจะต้ อ งท้ า ให้ ต ะกอนแขวนลอยลดน้ อ ยลง
สารอินทรีย์ในน้้า (DOC: Dissolved Organic Carbon)
ระดั บ ต่้ า ไม่ มี ต ะกอน มี แ พลงก์ ต อนไม่ ม ากเกิ น ไป ไม่ มี
สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน (Blue green algae) รวมทั้งต้อง
มีปริมาณน้้าสะอาดที่เพียงพอตลอดระยะเวลาการเลี้ยง โดย
ต้องมีการวางแผนการเลี้ยงและท้าการปรับปรุงโครงสร้าง
ฟาร์มให้เหมาะสม สัดส่วนพื้นที่ระหว่างพื้นที่เก็บน้้าต่อพื้นที่
การเลี้ ย งที่ เ หมาะสมคื อ 70:30 ปั จ จุ บั น จ้ า เป็ น ต้ อ งใส่ ใ จ
คุณภาพน้้าที่จะน้ามาใช้เลี้ยงต้องปลอดภัยต่อกุ้งมากที่สุด
34
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โดยการจัดการลดสารอินทรีย์ที่อยู่ในมวลน้้า ในกระบวนนี้
ต้องใช้พื้นที่เก็บน้้ามากขึ้นมีปริมาณน้้าเพียงพอ มีการพักน้้า
ก่อนน้าไปใช้อย่างน้อย 5 วัน และมี การใช้สารเคมีในการ
จัดการ เช่น ใช้ด่างทับทิม คลอรีน สารจับตะกอน เป็นต้น
3. บ่อสะอาด
ต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมบ่อให้สะอาด เพื่อก้าจัดของเสีย
แหล่งอาศัย และอาหารของเชื้อโรค บ่อเลี้ยงปูโพลีเอทีลินหรือ
พีอี มีหลุมรวมตะกอนกลางบ่อ มีการเก็บตัวอย่างดินและน้้า
เพื่อตรวจเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสที่ก่อโรคก่อนที่จะปล่อย
กุ้งลงเลี้ยง มีบ่อเก็บตะกอนไม่ปล่อยตะกอนให้ล้นออกมา
นอกฟาร์มเลี้ยง การติดตั้งเครื่องตีน้าและเปิดให้เหมาะสม
และสามารถรวมตะกอนได้ดี จะไม่กระทบต่อการกินอาหาร
ของกุ้งและสามารถประหยัด พลังงานได้ ส้าหรับในระหว่าง
การเลี้ ย งต้ อ งมี ก ารก้ า จั ด ตะกอนที่ เ กิ ด จากขี้ กุ้ ง และเศษ
อาหารที่เหลือจากการกินของกุ้ง โดยดูดออกจากหลุมรวม
ตะกอนไปเก็บไว้ในบ่อเก็บตะกอน ต้องระวังอย่าให้ตะกอน
เปลี่ยนเป็นสีด้าหรือมีเลนเกิดขึ้น สิ่งที่ส้าคัญคือเกษตรกร
ต้องลดพื้นที่การเลี้ยงกุ้ง เพื่อน้าไปใช้เป็นพื้นที่เก็บน้้าสะอาด
มากขึ้น แต่ไม่ได้ท้าให้ผลผลิตกุ้งลดลง Thai Shrimp News
(2017) ที่ไ ด้เ ก็บ ข้อมู ล การเลี้ ยงกุ้ง ด้วยเทคนิ ค 3 สะอาด
ต้นทุนต่้าแบบอิงธรรมชาติที่ฟาร์มเอกชน จ.สงขลา เลี้ยง
ด้วยน้้าความเค็ม 25-30 พีพีที มีบ่อพักน้้าพื้นที่ 3 ไร่ จ้านวน
7 บ่อ และบ่อเลี้ยงพื้นที่ 3 ไร่ จ้านวน 3 บ่อ (อัตราส่วน
70:30) การเตรียมน้้าทะเล คือสูบน้้าทะเลโดยตรง เข้ามายัง
บ่อพักน้้าที่ 1 ใช้ด่างทับทิม 15-20 พีพีเอ็ม ในการฆ่าเชื้อน้้า
ทะเล จากบ่อที่ 1 ท้าเป็นฝายน้้าล้นต่อเนื่องไปยังบ่อที่ 2-5
หลังจากนั้นจะสูบน้้าเข้าบ่อเลี้ยงกรองด้วยผ้ากรองละเอียด
และใช้สีน้าเทียมช่วยพรางแสงแดดให้ลูกกุ้งในช่วงแรก โดย
บ่อเลี้ยงปูด้วยพีอี 100 % และพื้นบ่อมีหลุมดูดตะกอนขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร ก้นหลุมลึก 2.5 เมตรอยู่กลางบ่อ
เลี้ยง (Fig. 1) พื้นบ่อเป็นลักษณะเหมือนแอ่งกระทะเพื่อให้
จัดการตะกอนและขี้กุ้งได้ง่าย มีเครื่องให้อากาศแบบใบพัด
และให้ออกซิเจนโดยสายยางรอบบ่อเลี้ยง ปล่อยกุ้งในอัตรา
ความหนาแน่น 300,000 ตัว/ไร่ (หรือเท่ากับ 188 ตัว/ตร.ม.)
เป็ นการทดลองเลี้ย งเพื่ อหาความเป็ นไปได้ ในการพัฒ นา
ระบบเลี้ยงกุ้งด้วยเทคนิค 3 สะอาด ไม่ใช้สารเคมีระหว่าง
เลี้ยง ท้าการตรวจเช็คคุณภาพน้้าทุกวันและเติมแร่ธาตุ
สม่้าเสมอตลอดระยะการเลี้ยง สามารถเลี้ยงกุ้งได้นานถึง
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105 วัน เริ่มมีการเก็บเกี่ยวกุ้งออกบางส่วนเป็นจ้านวน 4
ครั้ง และครั้งที่ 5 จับหมดบ่อ ผลผลิตรวมทั้งหมดเฉลี่ย 1520 ตัน/บ่อ โดยมีอัตราแลกเนื้อเฉลี่ย 1.67 และยังมีการถ่าย
น้้าในปริมาณ 20-40% ทุกวัน ไม่ได้มีระบบบ้าบัดน้้า แต่ใช้
วิ ธี ก ารตกตะกอนในบ่ อ พั ก น้้ า ผลการเลี้ ย งนี้ ถึ ง แม้
ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ อ าหารยั ง คงไม่ ดี แต่ ร ะบบนี้ ก็ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพของการเลี้ ย งในเชิ ง ผลผลิ ต มากกว่ า
ประสิทธิภาพของกุ้งที่เลี้ยงในระบบถ่ายน้้าน้อยในปัจจุบัน
แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากุ้งจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น
จากปัจจัยส้าคัญในการเลี้ยง การจัดการระหว่างการเลี้ยง
รวมถึงสภาพแวดล้อมดีขึ้น และเกษตรกรใส่ใจในการเลี้ยง
เป็นอย่างดี จะท้าให้ผลผลิตกุ้งจากการเลี้ยงด้วยวิธีนี้เพิ่ ม
มากขึ้นได้ และสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรได้
เป็นอย่างดี

Fig.1 Grow-out shrimp pond with plastic sheet
liner 100% and sump (8-m diameter, 2.5-m deep)
Source: Thai Shrimp News (2017)

เกิน 25 NTU ซึ่งค่าความขุ่นของน้้าประปาตามมาตรฐาน
ต้องไม่เกิน 4 NTU
3. Total count vibrio ตรวจสอบแบคทีเรียกลุ่ม
วิบริโอ โดยเฉพาะโคโลนีสีเขียวมากเกินไป (ไม่ควรเกิน 102
cfu/ml) ท้าการตรวจเช็คในน้้า ใช้ในการอนุบาลและลูกกุ้ง
ก่อนปล่อยลงเลี้ยงด้วย (Limsuwan and Chanratchakool,
2004)
4. Biofilm check เป็นการตรวจเช็คการปนเปื้อน
ของเชื้ อวิบริ โอและเชื้อ EHP ส้าหรับ การตรวจเช็คการ
ปนเปื้อนของเชือ้ EHP ต้องตรวจทั้งในตับของกุ้งเป็นระยะๆ
โดยการสุ่ ม และตรวจการปนเปื้ อ นของเชื้ อ ที่ บ ริ เ วณใยฟู
ส้ า หรั บ กรองน้้ า ในกรณี ที่ พ บเชื้ อ ต้ อ งเข้ ม งวดในการดู ด
ตะกอนและควบคุมคุณภาพน้้าให้โปร่งมากขึ้น
5. Stress test คือ การทดสอบความแข็งแรงของลูก
กุ้งที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของความเค็มแบบเฉียบพลั น
ต้ อ งใช้ เ กณฑ์ ผ่ า นที่ 95% ขึ้ น ไป (Limsuwan and
Chanratchakool, 2004)
6. Oxidation Reduction Potential (ORP) คือค่า
ปฏิ กิ ริ ย าทางไฟฟ้ า เคมี ใ นน้้ า โดยเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการให้
อิเล็กตรอน (Oxidation) หรือรับอิเล็กตรอน (Reduction)
มีหน่วยวัดเป็นมิลลิโวลต์ (mV) หากน้้าในบ่อมีค่า ORP ไป
ในทางบวกจะเกิดการใช้ออกซิเจนเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ถ้าค่า ORP เป็นค่าลบแสดงว่าเกิดปฏิกิริยารีดักชั่น คือการ
วัดค่ าความเน่ าเสี ย ของบ่ อเลี้ยง สามารถตรวจสอบทั้ งใน
ตะกอนและดินในบ่ อใต้พีอี ค่ามาตรฐานคือ ไม่เกิน -100
mV หากมีค่าเกินมาตรฐานถือว่าพื้นบ่อมีปัญหาต้องรีบ
จัดการแก้ไขทันที (Wongmaneeprateep, 2006)

ค่ามาตรฐานต่างๆ ในระบบการเลี้ยง 3 สะอาด
ประโยชน์จากเทคนิค 3 สะอาดในการเลี้ยงกุ้ง
1. ค่า DOC (Dissolved Organic Carbon) ในน้้า
คือ ค่าปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนที่ละลายในน้้า ซึ่งส่วน
ใหญ่มาจากอาหารที่ตกค้างในบ่อเลี้ยงและการขับถ่ายของ
เสี ย จากกุ้ ง วั ด ด้ ว ยค่ า potassium permanganate
demand ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ของน้้าพร้อมใช้คือ 0 พีพีเอ็ม
ส้าหรับน้้าในบ่อเลี้ยงและบ่ออนุบาลต้องไม่เกิน 20 พีพีเอ็ม
2. ความขุ่นของน้้า เกิดจากสารแขวนลอยในน้้าที่ท้า
ให้น้าไม่โปร่ง โดยใช้ Turbidity meter มีหน่วยเป็น NTU
(Nephelometric Turbidity Units) น้้าพร้อมใช้ต้องมีค่าไม่
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การเลี้ยงกุ้งตั้งแต่ ค.ศ. 2015 – 2017 มีผลผลิต
เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงโดยใช้เทคนิค 3 สะอาด คือ บ่อสะอาด
น้้าสะอาดและกุ้งสะอาด สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการ
เลี้ยงกุ้งหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่บ่อเลี้ยงไม่ถึง 1 ไร่ จนถึง
3 ไร่ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพการเลี้ยงและพื้นที่
เลี้ยง สามารถสรุปรูปแบบการเลี้ยง (Table 2) ได้ ดังนี้
1. การเลี้ยงกุ้งแบบโปร่ง Songsaengjinda (2016)
กล่าวว่าเป็นระบบการเลี้ยงแบบใหม่ที่เน้นการท้าให้บ่อเลี้ยง
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กุ้งมีสารอินทรีย์สะสมน้อยที่สุด ตั้งแต่การน้าน้้าเข้ามาใช้ใน
บ่อโดยน้้าทะเลต้องผ่านการตกตะกอน และใช้สารเคมีบ้าบัด
ให้เป็นน้้าที่มีสารอินทรีย์ต่้า เก็บไว้ใช้ถ่ายน้้าร่วมกับวิธีการ
ดูด ของเสีย และกุ้งที่อ่ อนแอในระหว่ างเลี้ ยงจากหลุม ดู ด
ตะกอนกลางบ่ อ ท้ า ให้ บ่ อ เลี้ ย งกุ้ ง มี ส ารอิ น ทรี ย์ ต่้ า กุ้ ง
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โครงสร้างระบบเลี้ยง
กุ้งแบบน้้าโปร่งนีน้ ิยมการปูพีอี 100% เพื่อหยุดบทบาทของ
ดิ น พื้ น บ่ อ ต่ อ ระบบนิ เ วศบ่ อ เลี้ ย งกุ้ ง และท้ า ให้ ส ามารถ
จัดการตะกอนเลนได้ดีขึ้น และสามารถน้าเอาออกซิเจนที่ให้
ดินบริโภคมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น ระบบ
นี้ใช้เครื่องให้อากาศปริมาณมาก 4-10 แรงม้า/ไร่ และนิยม
ใช้ บ่ อ ขนาด 2-4 ไร่ และปล่ อ ยกุ้ งหนาแน่ น 200,000500,000 ตัว/ไร่ จุดเด่นของระบบนี้คือ สามารถจั ดการให้มี
สารอิ น ทรี ย์ ต่้ า เลี้ ย งกุ้ ง ให้ ผ ลผลิ ต สู ง โดยต้ อ งเก็ บ เกี่ ย ว
บางส่ ว นระหว่ า งเลี้ ย งเมื่ อ ปริ ม าณกุ้ ง ในบ่ อ ถึ ง จุ ด สู ง สุ ด ที่
ระบบสามารถจัดการ และยังเป็นระบบที่สามารถรองรับการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีกว่าบ่อเลี้ยงกุ้งระบบ
การเปลี่ยนถ่ายน้้า จุดด้อยของระบบเลี้ ยงกุ้งแบบน้้าโปร่ง
คื อ ใช้ พื้ น ที่ ก ารเลี้ ย งและทรั พ ยากรน้้ า ในปริ ม าณมาก มี
ต้นทุนสารเคมีในการจัดการน้้าสูง และต้นทุนพลังงานสูง
2. การเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูง (super-intensive
culture) เป็นการเลี้ยงในบ่อขนาดเล็กใช้พื้นที่ในการเลี้ยงไม่
เกิน 1 ไร่ หรือเรียกว่าบ่อเลี้ยงกุ้งไร้ดิน (Raceway) บ่อเลี้ยง
เป็นบ่อผ้าใบทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เมตร หรือ
เป็นบ่อผ้าใบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นระบบการเลี้ยงแบบความ
หนาแน่นสูงและบ่อเลี้ยงลักษณะนี้เน้นการจัดการง่าย การ
ดูดของเสียโดยวิธีดูดผ่านท่อพีวีซี ระบบนี้เติมอากาศโดยใช้
รูทโบลว์เวอร์ขนาด 3-4 นิ้ว พร้อมมอเตอร์ 10 แรงม้า และ
นิยมใช้บ่อขนาดเล็กความจุน้า 150-300 ลบ.ม. และปล่อย
กุ้งหนาแน่น 200,000-300,000 ตัว/บ่อ สามารถทยอยจับ
กุ้งขายบางส่วน 3-4 ครั้ง อัตราการเปลี่ยนถ่ายน้้า 20-40%
จุดเด่นของระบบนี้คือ สามารถจัดการให้มีส ารอินทรีย์และ
ของเสียในบ่อได้ง่าย ใช้คนน้อย มีความเสี่ยงน้อย และให้ผล
ผลิตสูง จุดด้อยของระบบบ่อผ้าใบ คือ หลังจากปิดรอบการ
เลี้ยงอัตราการแลกเนื้อสูงกว่าบ่อดิน มีต้นทุนสารเคมีในการ
จัดการน้้าสูง
3. การเลี้ยงกุ้งแบบน้้าหมุนเวียน (Recirculation
Aquaculture System; RAS) เป็นระบบน้าน้้าที่ใช้แล้วมา
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บ้าบัดและน้ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการใช้น้า
อย่ า งประหยั ด และคุ้ ม ค่ า มี ก ารใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายใน
ต่างประเทศ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในระบบน้้าหมุนเวียนใช้
เทคโนโลยี ใ นการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า เพื่ อ ทดแทนการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบดั้งเดิ ม เช่น การเพาะเลี้ยงในบ่อดิน
ระบบน้้ า หมุน เวี ยนแตกต่ า งกับ ระบบ raceway ตรงที่
raceway เป็นระบบน้้าไหล่ผ่านออกจากบ่อเลี้ยงแล้วทิ้งไป
การเลี้ยงสัตว์น้าด้วยระบบน้้าหมุนเวียนต้องควบคุมสภาวะที่
จ้าเป็นส้าหรับการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีของสัตว์น้า
ระบบนีจ้ ้าเป็นต้องผลิตน้้าที่สะอาด มีออกซิเจนที่ละลายใน
น้้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้า มีการกรองน้้าโดย
ระบบไบโอฟิวเตอร์ โปรตีนสกิมเมอร์ สาหร่าย หรือไบโอบอล
ในการบ้าบัดน้้าก่อนน้ากลับเข้ามาในระบบการเลี้ยงอีกรอบ
(Ray, 2015) ซึ่งท้าให้น้าที่ไหลผ่านมีความสะอาดขึ้น และ
น้าของเสียเศษอาหารออกจากน้้าหมุนเวียน ควรให้อาหารที่
มีสารอาหารครบถ้วนเพื่อการเจริญ เติบโตของสัต ว์น้าที่ ดี
และมีอัตราการรอดตายสูง การเลี้ยงสัตว์น้าในระบบน้้า
หมุนเวียน มีจุดเด่น คือ วิธีการนี้สามารถเพิ่มผลผลิต กุ้งได้
สูงสุด สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงได้ดีเพื่อให้
ได้อัตราการเจริญเติบโตที่ดีและสามารถควบคุมการเกิดโรค
ได้ดี จุดด้อยคือ มีปริมาณน้้าจ้ากัด พื้นที่เลี้ยงจ้ากัดต้นทุน
พลังงานสูงในการจัดการระบบหมุนเวียน
4. ระบบการเลี้ยงแบบไบโอฟล็อค Ingthamjitr
(2017) กล่าวว่า ไบโอฟล็อค คือ การใช้ตะกอนจุลินทรีย์มา
ช่วยในการย่อยสลายซากของเสีย (แอมโมเนีย) เปลี่ยนของ
เสียให้ กลายเป็นของดีเพื่ อน้าไปใช้ประโยชน์ ไบโอฟล็ อ ค
สามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติ แต่หากน้้าไม่หมุนเวียนหรือ
เคลื่อนไหว ฟล็อคก็จะตกตะกอนสะสมที่พื้นก้นบ่อกลายเป็น
ของเสียเช่นเดิม ไบโอฟล็ อคจะเกิดเมื่อเกิดความสมดุล ของ
อั ต ราส่ ว นของคาร์ บ อนและไนโตรเจนในน้้ า ซึ่ งการสร้ า ง
ไบโอฟล็อคในบ่อเลี้ยงกุ้งจะท้าได้ต้องมีปัจจัยที่สนับสนุนการ
เกิดฟล็อค ดังนี้
4.1 สัดส่วนของคาร์บอนกับไนโตรเจน หรือ C:N
ratio ที่เหมาะสมกับการเจริญของแบคทีเรียที่มีประโยชน์
คือ 20:1 หมายถึง ในน้้าจะต้องมีคาร์บอน 20 ส่วน ต่อ
ไนโตรเจน 1 ส่วน แต่โดยทั่วไปในบ่อเลี้ยงกุ้งจะมีไนโตรเจนสูง
ซึ่งเกิดจากอาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งมีโปรตีนสูง ดังนั้นการจะปรับ
C:N ให้ปริมาณคาร์บอนสูงขึ้นสามารถท้าได้โดยการเติม
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
Volume 15 Number 1 January – June 2018

Prawarun Agr. J. Volume 15(1) 2018, Pages 31-40
คาร์ โบไฮเดรตลงในบ่อ แหล่งของคาร์ โบไฮเดรตที่ใช้ เติ ม
ได้แก่ กากน้้าตาล น้้าตาลแดง และแป้ง
4.2 แบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลไกส้าคัญใน
การสร้างสารที่ท้าหน้าที่ในการยึดรวมเอาสิ่งแขวนลอยในน้้า
ได้ แ ก่ สารอิ น ทรี ย์ แพลงก์ ต อนพื ช แพลงก์ ต อนสั ต ว์ จน
กลายเป็นตะกอนเบาแขวนลอยอยู่ในน้้า

4.3 มี ก ารควบคุ ม ปริ ม าณออกซิ เ จนให้ อ ยู่ ใ น
ปริ ม าณสู ง และการเคลื่ อ นตั ว ของมวลน้้ า ต้ อ งแรงและ
ต่อ เนื่ อ ง ตลอดจนต้ อ งมี ก ารก้ า จั ด คาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่
เหมาะสม

Table 2 Advantages and Disadvantages of various shrimp culture system

Check list
Size of pone (rai)
Deep (m)
Water Volume
(ton/pond)
Density of PL
(ind/m2)
Aerator (hp/rai)
Waste management
Suitable
environment of
culture system
Advantages

Disadvantages

Clean-water
2-4
1.5-2
4,800-12,800

Culture system
Intensive with
RAS
plastic sheet liner
>1
6-10
0.8-0.9
1.5-2.5
150-300
14,000-40,000

120-320 (shrimp/rai)

120-200

4-10
- Removal of sludge
- Recirculation water
- Outbreak of
bacteria

3-4
- Water changed 2040 %
- Outbreak of
disease

- Lower organic
mater
- High density of PL
- Use a lot of water
resources

- High density of PL

- Higher FCR

การศึกษาการเลี้ยงกุ้งในรูปแบบต่างๆ
การเลี้ย งกุ้งทะเลเพื่อ ป้ องกัน โรคและเพิ่ มผลผลิ ต
สูงขึ้น แต่มีการใช้พื้นที่การเลี้ยงน้อยลง โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคการเลี้ยงหลากหลายรูปแบบ สรุปจากการศึกษาได้
(Table 3) ดังนี้
Songsaengjinda (2016) ได้ศึกษาการเลี้ยงกุ้งแบบ
หนาแน่นสูงในบ่อขนาดเล็ก จ้านวน 2 บ่อ บ่อขนาด 300 ตร.ม.
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60-120

Biofloc
4-6
1-1.2
6,400-9,600
20-40

2-4
1-2
- Recirculation water - Biofloc system
- Protein skimmer
- Outbreak of
-Outbreak of
disease
disease with
grow out pond
- Use water drops
- Prevent the
disease
- Higher cost

- Use a lot of
water resources

ความจุน้า 270 ลบ.ม. ปล่อยกุ้งในอัตราความหนาแน่น
135,000 ตัว/บ่อ ในสภาพแวดล้อมควบคุมแสง ซึ่งเป็นการ
ทดลองเพื่อศึกษาความเป็น ไปได้ในการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
ขนาดเล็ก ระยะเวลาการเลี้ยง 102 วัน มีการเก็บเกี่ยวกุ้ง
ออกบางส่วนจ้านวน 3 ครั้ง และครั้งที่ 4 ได้ผลผลิตรวม
ทั้งหมด 2,450 กก. (9.07 กก./ลบ.ม.) อัตราแลกเนื้อ 1.67
และ Thai Shrimp news (2017) ได้เก็บข้อมูลการเลี้ยงกุ้ง
แบบไร้ ดิ น ระบบหนาแน่ น สู ง ในบ่ อ ขนาดเล็ ก ของฟาร์ ม
วารสารเกษตรพระวรุณ
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เอกชน จ้านวน 3 บ่อ บ่อผ้าใบทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 15
เมตร น้้าลึก 80 เซนติเมตร ความจุ 176 ลบ.ม. ปล่อยกุ้งใน
อัตราความหนาแน่น 50,000 ตัว/บ่อ มีการเปลี่ยนถ่ายน้้า
20-40% มีการคุมแสงโดยใช้สีน้าเทียม และมีการเก็บเกี่ยว
กุ้งออกบางส่วนจ้านวน 3 ครั้ง และครั้งที่ 4 ได้ผลผลิตรวม
ทั้งหมด 1,834 กก. (10.43 กก./ลบ.ม.) อัตราแลกเนื้อ
1.70 การเลี้ยงทั้ง 2 รูปแบบนี้ได้ผลผลิตใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่
กับเกษตรกรในการน้าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตน
นอกจากนี้ Ray et al. (2017) ได้ทดลองการเลี้ยง
กุ้งในระบบแตกต่ า งกั น 2 ระบบ คื อ ระบบน้้ า หมุ น เวี ย น
(RAS) และระบบไบโอฟล็อค (Biofloc) ในบ่อทดลองขนาด
1.36 ลบ.ม. ปล่อยกุ้งในอัตราความหนาแน่น 250 ตัว/บ่อ
ระยะเวลาการเลี้ยงนาน 55 วัน ศึกษาคุณภาพน้้า อัตราการ
เจริ ญ เติ บ โต และอั ต ราการรอดตาย พบว่ า ระบบน้้ า
หมุนเวียนมีคุณภาพน้้าดีกว่าระบบไบโอฟล็อค เนื่องจากมี
การเปลี่ยนถ่ายน้้า โดยเฉพาะปริมาณแอมโมเนียน้อยกว่า
ระบบไบโอฟล็อคอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วน
อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายทั้ง 2 ระบบ ไม่
มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ (P>0.05) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Esparza-Leal et al. (2015) ที่ได้ศึกษา
อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งระยะ
โพสลาวาในระบบน้้าหมุนเวียนและระบบไบโอฟล็อคที่ระดับ
ความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 1,500 3,000

6,000 และ 9,000 ตัว/ลบ.ม. ระยะเวลาการเลี้ยงนาน 42
วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตที่ดี ระดับความหนาแน่ น
1,500 และ 3,000 ตัว/ลบ.ม. ที่เลี้ยงด้วยระบบน้้าหมุนเวียน
มากกว่ า ระบบไบโอฟล็ อ คอย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.05) และอั ต ราการรอดตายที่ เ ลี้ ย งด้ ว ยระบบน้้ า
หมุ น เวี ย นมี ค่ า สู ง กว่ า ระบบไบโอฟล็ อ ค แต่ ไ ม่ มี ค วาม
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนั้น Effendy et al.
(2016) ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย
ของกุ้งในระบบกึ่งหนาแน่น เปรี ยบเที ยบกับ ระบบไบโอฟ
ล็อคในบ่อโพลีเอสทีลีนขนาด 300 ตร.ม. ปล่อยกุ้งระยะพี
แอล 20 ในอัตราความหนาแน่น 100 ตัว/ตร.ม. ระยะวลา
การเลี้ยงนาน 120 วัน โดยในระบบกึ่งหนาแน่นมีการเปลีย่ น
ถ่ายน้้า 10% ส่วนระบบไบโอฟล็อคไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้้า
พบว่า การเลี้ยงระบบไบโอฟล็อคน้้าหนักกุ้งสุดท้ายมากกว่า
ระบบกึ่งหนาแน่นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ( P<0.05) ส่วน
อัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน มีค่าไม่
แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ (P>0.05) ซึ่ งการเลี้ ย งกุ้ งในปั จ จุ บั น
ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการเลี้ยงแบบพัฒนา โดยลดพื้นที่การ
เลี้ยงลง แต่ได้ผลผลิตกุ้งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงกุ้ง
รู ป แบบใดขึ้ น อยู่ กั บ สภาพแวดล้ อ มของพื้ น ที่ แ ละความรู้
ความเข้ าใจของผู้เลี้ยงเป็นปัจจั ยส้าคัญ ที่จะท้าให้ประสบ
ความส้าเร็จสูงสุด

Table 3 Effect of density on growth performance on shrimps
Culture system
Water change1

Level of density

1241(shrimp/m2)
251(shrimp/m2)
RAS
2502(shrimp/m3)
Intensive with plastic sheet
4503(shrimp/m3)
2854(shrimp/m3)
Biofloc
2502(shrimp/m3)
3005(shrimp/m3)
4005(shrimp/m3)
5005(shrimp/m3)
Semi-intensive
1006(shrimp/m2)
Semi-biofloc
1006(shrimp/m2)
Source: 1Juan et al. (2017); 2Ray et al. (2017);
6
Effendy et al.(2016)
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Period of
Survival rate
culture (day)
(%)
56
79
56
93
55
78
102
75
90
78
55
69
40
75
40
67
40
59
120
83
120
81
3
4
Songsaenjinda (2016); Thai Shrimp News

FCR

Biomass Produced

1.47
1,418.32 (kg/rai)
0.92
443.52 (kg/rai)
1.50
2.00 (kg/m3)
1.67
9.07 (kg/m3)
1.70
10.43 (kg/m3)
1.80
1.70 (kg/m3)
1.34
2.72 (kg/m3)
1.49
2.99 (kg/m3)
1.71
2.63 (kg/m3)
2.90
981.28 (kg/rai)
2.60
1,093.28 (kg/rai)
5
(2017); Gang et al. (2017) and

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
Volume 15 Number 1 January – June 2018

Prawarun Agr. J. Volume 15(1) 2018, Pages 31-40

สรุป
ระบบการเลี้ยงกุ้งในอนาคตไม่ว่าจะเลือกระบบใด
เช่น การเลี้ยงระบบน้้าโปร่ง ระบบน้้าหมุนเวียน ระบบบ่อไร้
ดิน หรือระบบไบโอฟล็อค ควรค้านึงถึงจุดด้อยหรือ จุดเด่น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหาร และต้นทุนพลังงาน
ในการจัดการเลี้ยงกุ้ง ก้าลังการผลิตต่อหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้น
และมีความเหมาะสมของพื้นที่เลี้ยง เนื่องจากการลดและ

ควบคุมของเสียในระหว่ างการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถ
น้ า ไปสู่ รู ป แบบการผลิ ต กุ้ ง ทะเลที่ มี ก ารปลดปล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศต่้ากว่าระบบปัจจุบันที่
เลี้ ย งกุ้ ง ในบ่ อ ดิ น ซึ่ ง ประเทศไทยมี ค วามพร้ อ มด้ า น
เทคโนโลยีและความสามารถในการพัฒนาระบบดังกล่าวให้
สมบูรณ์และสามารถน้ามาใช้งานได้จริง เพื่ อให้เกิดระบบ
เลี้ ย งกุ้ งที่ จ ะเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ของการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทยในอนาคต
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