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3. ความเป็นมา 
 การเล้ียงกุ้งในจังหวัดจันทบุรี ได้มีการพัฒนาการเล้ียงจากเดิมโดยในระยะแรก ๆ การเล้ียงของเกษตรกรจะ
อาศัยลูกกุ้งวัยอ่อนจากธรรมชาติ ท่ีเข้ามาจากการเปิดน้ าเข้าน้ าออกจากร่องน้ าธรรมชาติ แล้วท าการกักเก็บไว้ซึง่ถือเป็น
รายได้ท่ีให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงโดยไม่ต้องลงทุน ต่อมาได้มีการพัฒนาการเล้ียงมาเป็นแบบพัฒนากึ่งหนาแน่นและ
แบบพัฒนาหนาแน่นตามล าดับ ระยะแรกนิยมเล้ียงกันตามพื้นท่ีท่ีติดกับริมคลองหรือริมแม่น้ า ริมป่าชายเลน ซึ่งได้
ผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ การเล้ียงจึงขยายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ประกอบกับเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการเล้ียงและการจัดการ ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถท่ีจะ
หลีกเล่ียงได้ โดยสรุปแล้ว สาเหตุแห่งความล้มเหลวของการเล้ียงกุ้ง จังหวัดจันทบุรี มี 2 ประการ คือ 
 ประการแรก เกิดจากความโลภของเกษตรกรผู้เล้ียงเอง เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งในยุคแรก ๆ มักจะเล้ียงได้ผลผลิตดี
เนื่องจากปล่อยกุ้งน้อย กุ้งไม่อ่อนแอ ไม่เป็นโรค ไม่ตาย เพราะบ่อยังใหม่ น้ าค่อนข้างสะอาด ส่ิงแวดล้อมรอบข้างดี 
สภาพยังเป็นธรรมชาติ การเล้ียงจึงด าเนินไปด้วยดี มีก าไรมากหลายเท่าของการลงทุน ต่อมาเกษตรกรจึงหันมาปล่อยกุ้ง
หนาแน่นขึ้นจากไร่ละ 50,000 ตัว เป็น 100,000 ตัว 200,000 ตัว และ 500,000 ตัว เพื่อหวังก าไร จนเกิน
ความสามารถของธรรมชาติ ปัญหาต่าง ๆ จึงตามมา 
 ประการท่ีสอง เกิดจากการขาดความรู้และข้อมูลการจัดการในการเล้ียงในยุคแรก ๆ เกษตรกรยังไม่มีผู้รู้ที่รู้จริง
ในเรื่องของการเล้ียงกุ้งให้ได้ผลกว่าการเล้ียงควรค านึงถึงปัจจัยตัวใดบ้าง การหาความรู้และการหาข้อมูลจึงได้จากผู้ท่ี
เล้ียงและมีก าไรมาก ๆ รวมถึงพนักงานของบริษัทขายยากุ้งต่าง ๆ ท่ีมิได้มีความรู้แท้จริงโดยตรงได้น าเสนอขายสารเคมี 
ยารักษาโรค อาหารเสริมต่าง ๆ ด้วยราคาแพง สุดทายกุ้งก็ตายเหมือนเดิม บริษัทผู้ขายสารเคมี ยารักษาโรคมีก าไร แต่
เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งกลับต้องเสียเงินค่าสารเคมีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเป็น
จ านวนมากนั้น ส่งผลให้เกิดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งท่ีส่งออกสู่ตลาดโลก นอกจากหลายประเทศท่ีรับซื้อกุ้งไทย
จึงได้จัดต้ังองค์กรท่ีดูแลเกี่ยวกับการตรวจหาสารพิษตกค้าง โดยออกข้อก าหนด HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point) จึงท าให้ทุกหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องต้องเริ่มท าการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาแนวทางการเล้ียงกุ้ง โดยน า
เทคโนโลยีชีวภาพต่าง ๆ มาใช้ โดยหลีกเล่ียงการใช้ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเช้ือและวัสดุปูน หรือท่ีเรียกว่าการเล้ียงกุ้งแบบ
ชีวภาพ ท้ังนี้เพื่อให้อาชีพการท านากุ้งเป็นอาชีพที่ยั่งยืนของเกษตรกรและของประเทศไทยต่อไป 
4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ 
 งานท่ีภาคภูมิใจคือการท่ีได้น าความรู้จารการศึกษาของสถาบันการศึกษา ประสบการณ์และการไปศึกษาดู
งานยังต่างประเทศในด้านของการจัดการท้ังการเล้ียงและการตลาดจนได้รับความเช่ือถือให้เป็นประธานชมรมผู้เล้ียง
กุ้งจันทบุรี และรองประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายประมง และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ ปัจจุบัน
ได้จัดท าบ่อสาธิตการเล้ียงกุ้งแบบชีวภาพ จ านวน 5 บ่อ พื้นท่ี 15 ไร่ เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ 
 การผลิต  
 การเล้ียงกุ้งแบบชีวภาพ 
 ชีวภาพในความหมายของเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้ง หมายถึง ชีวะ z อานุภาพ คือ อานุภาพของส่ิงมีชีวิต หรือพลัง
ชีวิตรวมไปถึงจุลชีพ สัตว์ พืช การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ก็คือการน าเอาส่ิงมีชีวิตท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยเฉพาะจุลชีพที่ถือเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีส าคัญในระบบห่วงโซ่อาหาร ช่วยในการย่อยสลาย และการเปล่ียนแปลง



รูปเป็นสารอาหาร ฉะนั้นถ้าจะมีการฟื้นฟูการเล้ียงกุ้งในแหล่งท่ีล่มสลายไปแล้วของจังหวัดจันทบุรี ให้กลับมาเล้ียงได้
ใหม่อีกครั้ง เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งจะต้องปรับเปล่ียนเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงในทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถฟื้นฟูตะกอน
เลน ดิน น้ า และอากาศให้กลับสู่ภาวะปกติ กลไกต่าง ๆ ทางธรรมชาติต้องกลับสู่ภาวะท่ีสมดุล โดยเกษตรกรจะต้องท า
การวิเคราะห์พื้นท่ีของตนเอง และตัดสินใจปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ ประกอบการเล้ียง 5 ด้าน คือ 
 5.1 ปัจจัยเรื่องดิน  
 -  การเตรียมบ่อท่ีดี จะท าให้สารพิษและเช้ือท่ีสามารถก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ท่ีอยู่ในดินถูกท าลาย โดยสมดุล
ของธรรมชาติ จะมีส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ หรือจุลชีพท าการควบคุมกระบวนการทางธรรมชาติ ในบ่อกุ้งมีท้ังขึ้กุ้ง ซากกุ้งท่ีตาย 
และเศษอาหารที่เหลือตกค้างในบ่อ จะมีจุลชีพและสัตว์หน้าเลน ท าหน้าท่ีย่อยสลาย ดังนั้นในบ่อกุ้งต้องไม่ใส่ยาฆ่าเช้ือ
ลงไป ถ้าใส่ยาฆ่าเช้ือลงไปจะท าให้สมดุลธรรมชาติเปล่ียนไป โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
 -  หลังจากเกษตรกรจับกุ้งแล้ว ไม่ควรเอาเลนออก แต่ควรตากบ่อให้แห้งและราดปุ๋ยน้ าหมักสมุนไพรลงในบ่อ
ในปริมาณไร่ละ 1 ลิตร ถงึ 5 ลิตร และตากบ่อให้แห้ง ควรท าซ้ า 2 – 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งควรห่างกันประมาณ 3 – 5 วัน 
แล้วแต่แสงแดด เพื่อย่อยสลายข้ีเลน ไม่ให้เลนเน่าและเป็นการเบียนเช้ือโรคท่ีอยู่ในบ่อ 
 - หว่านปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพลงในบ่อในปริมาณไร่ละ 25 – 50 กิโลกรัม แล้วตากดินไว้ประมาณ  
1 อาทิตย์ เพื่อสร้างสารอาหารธรรมชาติ 

5.2 ปัจจัยเรื่องน้ า 
 น้ าท่ีน าเข้าในบ่อกุ้งไม่จ าเป็นต้องใส่ยาฆ่าเช้ือ เพราะจุลินทรีย์ที่มีอยู่จะท าการควบคุมกันเอง ระหว่างจุลชีพที่
มีประโยชน์กับจุลชีพที่เป็นโรคให้อยู่ในสภาะสมดุล การใส่ยาฆ่าเช้ือลงในบ่อนอกจากจะเป็นการท าลายจุลชีพที่เป็น
ประโยชน์แล้วยังท าลายความสมดุลของระบบนิเวศน์ ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และส่ิงท่ีถูกฆ่าตายพร้อมกันนัน้ไม่
สามารถแยกออกจากน้ าได้ แต่ก็ตกค้างเน่าสลายเป็นมลพิษเป็นการเพาะเล้ียงเช้ือโรค 
 - หลังจากมีการตากดินแล้ว การสูบน้ าเข้าบ่อควรใช้ตาข่ายละเอียดกรองน้ าด้วยในกรณีท่ีเกษตรกรคิดว่าน้ ามี
ตัวพาหะมากก็ให้ใช้กากชาในการกรองน้ า 
 - หลังจากกรองน้ าแล้ว ให้ราดปุ๋ยน้ ามักสมุนไพรอินทรีย์ชีวภาพลงในบ่อในปริมาณไร่ละ 4 – 8 ลิตร เพื่อ
ก าจัดโรคและปรับสภาพน้ าให้สมดุลตีน้ าเบา ๆ ในช่วงกลางคืน 2 – 5 ช่ัวโมง ติดต่อกันประมาณ 7 วัน เพื่อปรับสมดุล
และให้เกิดอาหารธรรมชาติ 
 5.3 ปัจจัยเรื่องลูกกุ้ง 
 -  ลูกกุ้งท่ีน ามาเล้ียงควรตรวจสอบให้ละเอียดว่ามาจากฟาร์มท่ีเช่ือถือได้มีพ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรง และไม่มีการใช้
สารปฏิชีวนะในระหว่างการอนุบาลเพราะลูกกุ้งท่ีเล้ียงด้วยสารปฏิชีวนะมักจะอ่อนแอเนื่องจากมีเช้ือโรคแฝงอยู่ เมื่อ
น าไปปล่อยในบ่อท่ีเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีไม่ดี เช้ือโรคท่ีแฝงตัวอยู่ก็จะแสดงอาการออกมาท าให้ลูกกุ้งตาย 
 - ไม่ปล่อยลูกกุ้งในอัตราความหนาแน่นมากเกินไป ควรปล่อยไม่เกินอัตรา 50,000 ตัว ต่อพื้นท่ี 1 ไร่ โดยการ
วางถุงลูกกุ้งลอยน้ าท้ิงไว้สักครู่ เพื่อการปรับอุณหภูมิ และความคุ้นเคยของลูกกุ้ง 
 5.4 ปัจจัยเรื่องอาหารกุ้ง 
 - อาหารกุ้งเป็นหัวใจส าคัญของการเล้ียงกุ้งแบบพัฒนา ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ อาหารธรรมชาติ และอาหาร
ส าเร็จรูป หรืออาหารเม็ด ความส าคัญของอาหารธรรมชาติใบบ่อกุ้ง เช่น โรติเฟอร์ ลูกไร หนอนแดง ไซคลอป ซึ่งแต่
ละชนิดล้วนแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ถ้าบ่อมีการเตรียมดินดี เตรียมน้ าดี อาหารธรรมชาติจะเกิดมาก ซึ่งปกติใน
การเล้ียงกุ้งในช่วงเดือนแรกที่ปล่อยลูกกุ้งลงบ่อ ลูกกุ้งจะไม่ค่อยกินอาหารเม็ด แต่จะกินอาหารธรรมชาติมากกว่า 
อาหารธรรมชาติท่ีมีความส าคัญต่อการเล้ียงกุ้ง มี 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี 1 แพลงตอนสัตว์ (zooplankton) มีคุณค่าทางอาหารสูง เช่น ลูกไร โรติเฟอร์ ไซคลอป 
 กลุ่มท่ี 2 หนอนแดง เป็นตัวอ่อนของพวกแมลง มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตัวเต็มวัยลักษณะคล้ายยุง มีหนวด
เป็นพู่ยาว บางพื้นท่ีเกษตรกรจะเรียกว่ายุงหนวดยาว และวางไข่และเป็นตัวอ่อนในบ่อ หนอนแดงมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง อาหารส าเร็จรูป หรืออาหารเม็ด เป็นอาหารที่ผลิตมาจากพืชไร่ ปลาป่น และวิตามิน พืชไร่จ าพวก 
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ท่ีมีการปนเปือ้นของสารเคมี เมื่อน ามาผลิตเป็นอาหารกุ้ง สารพิษจะสะสมในอาหารที่ให้กุ้งกิน โดย



การสังเกตพบว่าเมื่อกุ้งกินอาหารที่มีสารพิษเข้าไป กุ้งจะสร้างเมือกสีเหลือง หรือมันกุ้งหุ้มสารพิษไปไว้ที่ตับ ท าให้กุ้งมี
อาการมันเหลือง 
 การเลือกอาหารเม็ดท่ีดี ต้องพิจารณาดังนี้ 

1. สีของเม็ดอาหารสม่ าเสมอ 
2. ไม่ละลายน้ าเร็วหรือช้าเกินไป 
3. เมื่อดมจะมีกล่ินคาว 
4. ต้องไม่มีการปนเป้ือนของเช้ือรา 
การให้อาหารเม็ดควรให้ในปริมาณท่ีต่ ากว่าข้อแนะน าท่ีระบุไว้ข้างถุง และอย่ารีบเพิ่มอาหารเม็ดให้กุ้ง เมื่อ
เห็นว่ากุ้งกินอาหารดี การท่ีกุ้งกินอาหารมากกว่าปกติดจะเป็นส่ิงบ่งช้ีว่ากุ้งก าลังจะป่วย เพราะกุ้งกินอาหารที่
มีสารพิษตกค้างของยาฆ่าแมลงและยาปฏิชีวนะ ถ้าให้อาหารมากอาหรที่เหลือจะเน่าเสียท าให้เกิดมลพิษ 
5.5 ปัจจัยเรื่องอากาศ 
 อากาศเป็นส่ิงท่ีควบคุมไม่ได้ การสร้างหลังคาคลุมบ่อเพื่อป้องกันน้ าฝนเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก เมื่อฝนตก 

ลงมาจะท าให้เกิดช้ันของน้ า ส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนการสมดุลของน้ า ซึ่งมีผลกระทบต่อตัวกุ้ง ดังนั้น ถ้าฝนตก
อากาศปิด ควรบรรเทาด้วยการตีน้ า เพื่อปรับสภาพอากาศให้สมดุล และควรเติมเคนไซม์ สมุนไพรธรรมชาติลงไป
ประมาณ 1 ส่วน ในปริมาณน้ า 1 ล้านส่วน ขณะฝนตกหนักเพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนละลายในน้ าและหมั่นเช็คคุณภาพน้ า
สม่ าเสมอ วันละ 3 ครั้ง และให้หยุดการให้อาหารเพราะจะท าให้อาหารเหลือและเกิดสารพิษ 

 กากรดูแลรักษา 
- การควบคุมสารพิษในอาหารเม็ดส าเร็จรูป เนื่องจากอาหารเม็ดผลิตมาจากวัตถุดิบพวกพืชไร่ซึ่ง 

ใช้ยาฆ่าแมลงกันมาก จึงจ าเป็นต้องป้องกันโดยการคลุกอาหารเม็ดกับปุ๋ยน้ าหมักสมุนไพรอินทรีย์ชีวภาพ อัตราส่วน
อาหาร 1 กิโลกรัมต่อน้ าหมักสมุนไพรอินทรีย์ชีวภาพ 50 ซีซี 

- อากาศก้นบ่อ ต้องมีออกซิเจนละลายน้ าไม่น้อยกว่า 3.7 มิลลิกรัมต่อลิตร การป้องกันโดยเติมปุ๋ย 
น้ าหมักสมุนไพรอินทรีย์ชีวภาพอัตรา 4- 10 ลิตร/ไร่ ทุก 14 วัน หรือทุกวันโกนจะช่วยกระตุ้นห่วงโซ่ธรรมชาติ สร้าง
อากาศละลายน้ าท่ีก้นบ่อ 

- กรณีท่ีอากาศปิด ฟ้าครึ้ม ฝนตก ควรตีน้ าด้วยความเร็วประมาณ 75 รอบ/นาที ควบคู่ไปกับการ 
เติมปุ๋ยน้ าหมักสมุนไพรอินทรีย์ชีวภาพ 1 ลิตร/ไร่ ทุกวันท่ีมีอากาศปิดหรือฝนตก 

- ถ้าดินก้นบ่อเป็นกรดจัด ต้องรดด้วยน้ าหมักสมุนไพรอินทรีย์ชีวภาพไร่ละ 5 ลิตร ผสมน้ า 
อัตราส่วน 1 : 500 ราดทุก 7 วัน และตรวจค่า pH ให้อยู่ในระหว่าง 5 – 7 หรือหว่านปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพ ไร่
ละ 25 – 50 กิโลกรัม และวัดค่า pH ให้อยู่ระหว่าง 5-7 

- ถ้าปูนสะสมท่ีก้นบ่อมก และมีกล่ินเหม็นให้ท าการไถพรวนความลึกเท่ากับระดับท่ีเหม็นและราด 
ด้วยปุ๋ยน้ าหมักสมุนไพรชีวภาพ แล้วตรวจกล่ินและวัด pH ทุก 3 วัน 

- ถ้าในบ่อมนี้ าใสเกินไปให้ละลายดินเหนียวแล้วสาดท่ีผิวน้ าให้ท่ัวบ่อเพื่อบังแดด หรือหว่านปุ๋ย 
หมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพ อัตรา 5 – 10 กิโลกรัม/ไร่ ทุก 3 วัน จนกว่าน้ าจะมีสีเขียวโปร่ง 

- อัลคาไลน์ต่ ามากไป ปกติ 80 – 120 ) ให้หว่านด้วยปุ๋ยหมักแห้งอัตรา 50 -100 กิโลกรัม/ไร่  
และตรวจอัลคาไลน์ทุกเช้าทุกวัน 

- กุ้งไม่กนิอาหาร กุ้งล่อง เกาะขอบบ่อ ให้อดอาหารทันที แล้วเร่งเครื่องตีน้ าหว่านปุ๋ยหมักแห้ง 
อินทีย์ชีวภาพ 5-10 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติ 
 
 การตลาด 
 เมื่อเกษตรกรเล้ียงกุ้งได้อายุประมาณ 4 เดือน หรือสุ่มกุ้งดูน้ าหนักประมาณ 60 ตัว/กิโลกรัม ก็สามารถจับ
จ าหน่ายได้ โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงหน้าฟาร์ม หรือสามารถส่งผลผลิตจ าหน่ายได้โดยตรงให้กับแพกุ้งท่ีจังหวัด
สมุทรสาคร ในด้านราคาจะขึ้นลงอยู่กับสภาวะของตลาดและขนาดของไซด์กุ้งท่ีจับจ าหน่าย 



6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 - การหาความรู้ ความรู้หาได้จากต ารา ส่ือเอกสาร ครูอาจารย์ เพื่อนฝูง และ ภูมิปัญญาจากทุกท้องท่ีแล้ว
น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลส าเร็จ 

- การให้ความส าคัญกับอาชีพ อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร อยากจะท าก็
ท า เหนื่อยก็พัก แต่ต้องมีความขยันและอดทน 

- การสร้างเครือข่ายเกษตรกรด้วยกัน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ยอมรับความ
ผิดพลาด เพราะไม่มีใครรู้ปัญหาในทุก ๆ เรื่อง 
7. แนวคิดในการท างาน 
 - ให้ความส าคัญกับงานอาชีพที่ท า รวมท้ังพยายามขวนขวายหาความรู้ 

- พยายามหาเพื่อนร่วมอาชีพที่พร้อมจะให้ค าปรึกษา และเดินไปด้วยกันโดยไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์เพียง
ฝ่ายเดียว 
8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร 
 - ขยัน มานะ อดทน และมุ่งมั่นในอาชีพที่ท าอยู่ 

- อดทนต่อปัญหา และหาวิธีแก้ไข 
- ซื่อสัตย์ต่ออาชีพที่ท า และภูมิใจในอาชีพที่ท า 
- ใช้สติและมีเหตุผลในการตัดสินใจ 
- ไม่หวงความรู้ท่ีมีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ไม่อายท่ีจะถามในส่ิงท่ีตนเองไม่รู้ 

9. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้) 
ช่ือ นายสุธีป  ทองนวล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 


