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แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ และปริมาณน้ำในฟารมกุง
(Guidelines for improvement of water quality and volume in shrimp farm)

ปญหาคุณภาพน้ำท่ีเส่ือมลงในทุกๆแหลงท่ีมีการเล้ียงกงุกันอยางหนาแนนไดถกู
หยบิยกขึน้มาพจิารณาหาทางแกไขในระยะยาว  โดยกลมุผทูีเ่กีย่วของกบัธุรกิจ
ฟารมเพาะเล้ียงกงุ ทัง้ทางภาครัฐบาลและเอกชนกันมาตลอด เพือ่หาทางแกไขและ
วางมาตรการการปองกนัมลภาวะอนัอาจจะเกดิข้ึนอกีในแหลงท่ีมีการพฒันาการ
เลีย้งกงุแหลงใหมๆ  อกีทัง้ยงัหาแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพน้ำในแหลงเส่ือม
โทรมใหสามารถนำมาใชเลีย้งกงุไดอกีคร้ังหนึง่ ปจจบุนัเราจะเหน็วาในบางพ้ืนท่ี
ทีส่ภาพแวดลอมยังถูกทำลายไมมากนัก และคุณภาพน้ำยังอยใูนเกณฑปานกลาง
กย็งัสามารถท่ีจะผลติกงุไดอยางดี โดยจะตองอาศัยเทคนิคหรอืวธีิการตางๆในการ
ปรับปรุงและควบคุมดูแลกัน อยางใกลชิด ซ่ึงในท่ีนี้จะไดอธิบายถึงแนวทางใน
การวางแผนแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดมาจากคุณภาพน้ำท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวด
เรว็รวมทัง้ปญหาน้ำไมพอใชในฟารมซ่ึงเปนอปุสรรคในการผลติกงุเปนอยางมาก
โดยเฉพาะในชวงท่ีไมสามารถใชน้ำจากแหลงน้ำได ทัง้น้ีอาจจะเปนเพราะปญหา
คุณภาพน้ำหรอืโรคระบาดตางๆ
(The problem on deterioration of water quality in every crowded shrimp
farming area has been continuosly discussed for its long-term solution by
shrimp farming stakeholders including government and private sectors.  This
includes not only the development of measures for protection of water pollution
in newly developed areas, but also the guideline for improvement of water
quality in the polluted areas for re-use.  Water sources in some crowded
shrimp farming areas have not yet been absolutely polluted and water quality
is still not too poor for shrimp production.  This type of water may yield
successful crop if the proper technologies for water improvement and control
are closely followed.  This article will explain the guideline in planning for
solution of the major problems on sudden change of water quality and the
shortage of water supply for exchange during deteriorated water quality or
disease outbreak crisis.)

ถาทานไดติดตามสถานการณการเลีย้งกงุมาโดยตลอด จะพบวาปญหากงุนอค หรอื
การจับกงุขายกอนกำหนดจะพบมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในแหลงท่ีมีฟารมเล้ียง
กงุอยหูนาแนน และในฟารมท่ีมีการเลีย้งกงุในความหนาแนนสูง  (มากกวา 30 -

35  ตัว/ตารางเมตร)  และเหตุการณดังกลาวมักจะเกิดข้ึนในฤดูแลงหรอืในชวงท่ี
ไมสามารถเปล่ียนถายน้ำได ซ่ึงกุงจะมีปญหาในเร่ืองโรคเหงือกเปนสวนใหญ
นอกจากน้ีในฟารมท่ีรบัน้ำจากทะเลเปดโดยตรงไมมีบอเก็บน้ำก็อาจพบเหตุการณ
กงุตายโดยไมทราบสาเหตุไดเชนกนั ปญหาตางๆเหลาน้ีมักจะสรปุกนัวาเกิดมา
จากน้ำไมดีทั้งส้ิน  การแกไขก็จะทำไดยาก  เพราะน้ำไมดีอยางไร  และจะแกไข
โดยวิธีไหนก็ไมมีใครใหคำตอบไดอยางแนนอน ซ่ึงถาธุรกิจการเล้ียงกงุท่ีมีมูลคา
สูงหลายหม่ืนลานบาทตอป มาฝากความหวังกับการแปรปรวนของคุณภาพน้ำท่ี
ใชเล้ียงกุงโดยไมมีแนวทางแกไข  หรือปรับปรุงในสวนท่ีแตละฟารมสามารถ
ทำได อนาคตของผูเลี้ยงกุงคงจะส้ินสุดลงในไมชาน้ี  ดังน้ันในแตละฟารมท่ีกอ
สรางข้ึนมาดวยทุนมหาศาล แตอาจจะไมไดวางแผนการแกไขปญหาระยะยาว
ไดนัน้ กน็าท่ีจะไดมีการนำปญหาท่ีเกิดข้ึนในแหลงน้ันๆ มาพจิารณาหาทางแกไข
ใหเขากับสถานการณของฟารมในแตละแหลง ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวเร่ืองท่ีสำคัญท่ีสุด
จะตองนำมาพิจารณาก็คือ การปรับปรุงปริมาณน้ำท่ีจะสามารถนำมาใชได ให
สัมพนัธกบัปรมิาณน้ำท่ีตองการใชในชวงเวลาหน่ึงๆ ซ่ึงเราจะตองวางแผนจดัการ
ใหเหมาะสมกันมากท่ีสุด โดยมแีนวทางการจัดการดังน้ี
(For intensive culture (over 30-35 pieces/m2) in crowded shrimp farming
areas, it is observed that  sudden shock of shrimp followed by emergency
harvest always occur.  This generally happens during the dry season or water
critical period when gill problems are mainly found.  If seawater is directly
introduced to grow-out pond without pre-treatment in reservoir, shrimp mortality
may also occur.  It is always concluded without specific answer that poor
water quality is the cause of the above problems.  Therefore, it is difficult to
solve the problems if real causes have not yet been identified.  If our billion
US$/year-shrimp farming business relies on these variable water quality
without any definite solution or improvement, there will be no future for our
farmers.  Therefore, the farms with high construction cost which have had no
measure or plan for long-term solution on the above problems, should compile
all information regarding the problems occurred in that area and find out the
solutions suitable for their own farms.  In general, improvement of management
plan for water supply to match with water requirement in each period, should
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be considered.  The guideline for suitable water management includes:)

1. การเพ่ิมปริมาณน้ำท่ีสามารถนำมาใชได ในฟารมขนาดเล็กโดยท่ัวไป
แลวมักจะไมไดสรางบอเก็บน้ำไว เน่ืองจากมีพื้นท่ีคอนขางจะจำกัด จึงมีความ
เส่ียงสูงมากในการเล้ียงกงุ แนวทางในการแกไขก็คือการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
สูบน้ำใหสูงท่ีสุด เนือ่งจากจำเปนจะตองใชเวลาในการสบูน้ำส้ันๆ ในชวงทีแ่น
ใจวาคุณภาพน้ำดีทีสุ่ดในขณะน้ัน ประกอบกับการเตรียมการท่ีดีในชวงกอนน้ำ
ตาย สำหรบัเรือ่งการวางแผนการถายน้ำ และการปรบัโปรแกรมการใหอาหารใน
ชวงน้ำตายจะอธิบายรายละเอียดภายหลัง  ในฟารมขนาดใหญที่มีบอเก็บน้ำอยู
แลว กค็วรจะมีการปรับปรงุบอเกบ็น้ำใหไดใชประโยชนสูงสุด โดยการเพิม่ความ
สามารถในการเก็บกักน้ำในบอใหนานท่ีสุดกอนท่ีจะสูบไปใช และสามารถจะใช
น้ำในบอเกบ็น้ำใหไดปรมิาณมากท่ีสุด  เพราะบางฟารมท่ีสรางมานาน และไม
มีการขุดลอกบอพกัน้ำเลย  จะพบวาตะกอนจะมาตกอยทูางดานหนาเคร่ืองสูบน้ำ
ทำใหต้ืนเขนิปดก้ันทางสูบน้ำไปใช หรอืเกดิจากการติดต้ังเครือ่งสูบน้ำสูงเกินไป
จงึสูบน้ำไดในปริมาณนอยกวาท่ีควรจะได นอกจากนีก้ารเพิม่ระยะเวลาในการ
พกัน้ำโดยจัดวางแนวทางการเคล่ือนตัวของน้ำในบอพกั เพือ่ใหน้ำไดเคลือ่นตัว
ชาๆ ในบอเก็บน้ำเปนเวลานานท่ีสุดก็จะทำใหเกิดการตกตะกอนไดดีมากข้ึน น้ำ
กจ็ะสะอาดข้ึน โดยอาจจะใชระบบการสรางคันดินบังคับใหน้ำเคล่ือนตัวไปในทิศ
ทางท่ีเราตองการได นอกจากน้ีการเพ่ิมอากาศในบอพกัน้ำก็จะชวยใหขบวนการ
ยอยสลายของเสียท่ีปะปนเขามากับน้ำเกิดไดสมบูรณข้ึน ทัง้ยังเปนการผสมผสาน
น้ำเกาและใหมเขาดวยกนั ทำใหคุณภาพน้ำคงท่ีอกีดวย สวนในฟารมท่ีมีบอพกั
น้ำขนาดเล็กไมเพยีงพอ  หรอืมแีตคลองสงน้ำก็ควรจะมีการพจิารณาเพิม่ปรมิาณ
การเก็บกักน้ำใหมากข้ึน  โดยอาจลดจำนวนบอเล้ียงลง  ซ่ึงในทางปฏิบติัแลวฟาร
มท่ัวไปจะไมนิยมกระทำกัน เพราะทำใหเสียเน้ือท่ีในการผลิตกุงไป แตในท่ีนี้
อยากจะชีแ้จงใหเหน็ถงึปญหาทีเ่กดิข้ึนเสมอๆ คือในฟารมท่ีมีบอเลีย้งกงุอยมูาก
และปลอยกงุลงเล้ียงในความหนาแนน 30 - 35 ตัว/ตารางเมตร โดยมีปรมิาณน้ำ
ใชจำกดั เม่ือเกดิปญหาน้ำไมพอใชกงุทุกบอกจ็ะเริม่มีปญหา  ตองทะยอยจบัขาย
ซ่ึงมักจะไดกุงขนาดเล็กไมไดราคา  และผลผลิตตอไรต่ำ แตคาใชจายจะสูงเต็ม
ทีเ่น่ืองจากใชพืน้ท่ี และอุปกรณทัง้ระบบ  แตในทางกลับกันถาเราลดพ้ืนท่ีในการ
เลีย้งลง 30 เปอรเซ็นต เพือ่นำมาเปนบอเกบ็น้ำ  เรากจ็ะมีน้ำใชเพิม่ข้ึนมาอกี 30
เปอรเซน็ต  ในขณะท่ีบอเลีย้งกงุกล็ดลง 30 เปอรเซน็ต ปรมิาณน้ำกจ็ะเพยีงพอตอ
การแกไขปญหา สามารถเล้ียงกุงไดขนาดใหญข้ึน ใชอุปกรณนอยลง  คาใชจาย
ต่ำลงขณะท่ีผลผลติตอไรกจ็ะเพิม่มากข้ึน  ฟารมก็จะอยรูอดได  อนึง่ในบางฟารม
ทีมี่บออยเูปนจำนวนมาก  และมีบอเกบ็น้ำเพยีงพอ  แตบอบางบอมปีญหาอยตูลอด
การเล้ียง ไมคอยไดผล  หรอืขาดทุนอยเูสมอ  บอจำพวกน้ีกค็วรจะปด  หรอืนำไป
ใชในกิจการอืน่  เชน เลีย้งปลา  หรอืเกบ็น้ำไวใชในกรณีฉกุเฉนิกจ็ะเปนการดี
กวาท่ีจะเพ่ิมการขาดทุนใหแก ฟารม เปนตน
(1. In general, there are no reservoirs attached to most of small-scale farms
for increase of water supply due to their limited areas.  Therefore, the
operations of these small farms are always risky.  The only solution for this
type of farm is to maximize the pumping capacity to match with the time
limited for pumping in each day, particularly during the highest tide which is
the best quality.  Suitable water management before neap tide should be well
prepared.  Plans for water exchanges and adjustment of feeding scheme
during neap tide will be described later.  In case of large-scale or medium-
scale farms installed with reservoirs, the existing reservoirs for most efficient
storage (eg. increase volume and storaging time) should be improved by
excavation of silt settling at the bottom for long period.  Silt are generally
found to accumulate in front the inlet of water pump which blocks water flow
in supply canal.     Pumping capacity is also reduced if it is installed too high.
Efficiency of silt settling in reservoir will increase if water keep moving as

slow as possible in reservoir.  Installation of internal dikes in reservoir may be
able to control water flow velocity and its direction for better siltation, thus
improves water quality.  Aeration in reservoir will increase the decomposition
of organic matters in water supply and also help to mix new and old water to
keep water parametres stable.  If farm has too small or no reservoir, some
existing grow-out ponds should be converted to serve as reservoir.  Farmers
may not practically prefer this measure due to the loss of their production
ponds.    When grow-out ponds with 30-35 pieces/m2 stocking density are in
full operation without efficient water storage, farmer may have to harvest
some ponds before schedule to avoid the damage caused by shortage of water
supply.  This early harvest of small size shrimp causes lower in price and
production yield while costs of production (except feed), particularly for farm
management as full operation are still high.  If 30% of grow-out pond area has
been converted to reservoir for water storage during critical period, shrimp
yields/pond and sizes in these remaining 70 % ponds will increase to compensate
for 30% non-productive ponds.   Meanwhile, overall profit margin becomes
higher because operation cost of these non-operated (30%) grow-out ponds
have been dissolved. Though reservoir has been installed, some grow-out
ponds may always face the problems and economic loss.  These ponds should
be closed or converted to culture other species such as finfish, crab, etc., or to
reserve more water.)

2. การวางแผนการใชน้ำในแตละชวงเวลา เม่ือเราสามารถเพิม่ปรมิาณน้ำ
ที่สามารถนำมาใชไดแลว ปญหาท่ีตองนำมาพิจารณาตอไปก็คือ จะใชน้ำอยาง
ไรเพือ่ใหไดประโยชนสูงสุด โดยใชน้ำในแตละชวงเวลาใหนอยทีสุ่ด    โดยเรา
สามารถจะหาทางวางแผนปองกันลวงหนาได 3 ข้ันตอน  คือ
(2. If there has been sufficient water supply, next measure for consideration
in water management plan is its most efficient use in each period.  This
planning will cover the following steps:)

2.1 การวางแผนการปลอยกงุใหสลบัเวลากัน เพือ่ใหปรมิาณการใชน้ำของ
กุงท่ีปลอยในแตละกลุมไมตรงกัน เชน  อาจแบงกลุมปลอยกุงเปน 2 - 3 กลุม
โดยแตละกลมุเวนระยะหางกัน 40 ถงึ 50 วนั เปนตน ซ่ึงเม่ือกงุกลมุแรกมีอาย ุ60
- 80 วันเร่ิมใชน้ำมากข้ึน  แตอีกกลุมหน่ึงก็ยังคงใชน้ำปริมาณนอยอยู   และใน
ขณะท่ีกลุมแรกมีอายุ 120 - 150 วัน ซ่ึงมีความตองการใชน้ำสูงสุด แตอีก 2 กลุม
ก็ยังใชน้ำนอยอยู และเม่ือเริ่มจับกุงกลุมแรกได ความตองการใชน้ำในกุงกลุมท่ี
1 และ 2 กจ็ะทะยอยมากข้ึนสลับกนัไป เปนตน นอกจากน้ีแทนท่ีเราจะใชวธีิปลอย
กงุสลับเวลากัน เราก็อาจใชวธีิปลอยกงุเวลาเดียวกันแตความหนาแนนตางกันก็ได
หรือใชวิธีผสมผสานกัน เชน  ปลอยกุงกลุมแรกในความหนาแนน 35 - 40 ตัว/
ตารางเมตร  เม่ือกงุอายไุด 30 - 40 วนั  กเ็ริม่ปลอยกงุในกลมุท่ีสอง ในความหนา
แนนประมาณ 30 - 35 ตัว/ตารางเมตร หลงัจากน้ันอกี 10 - 20 วนั กป็ลอยกงุกลมุ
ที่ 3 ในอัตรา 40 - 45 ตัว/ตารางเมตร  ซ่ึงเม่ือกุงในกลุมแรกมีอายุประมาณ 100 -
120  วัน  เริ่มตองการใชน้ำมากข้ึน  กุงจะมีขนาดประมาณ  20 - 25 กรัม สามารถ
เริ่มทะยอยจับขายออกบางสวน ซ่ึงจะทำใหปริมาณการใชน้ำลดลง พอเพียง
สำหรับกงุอกี 2 กลมุท่ีเพิง่เร่ิมโตข้ึนมา  และเม่ือกงุกลมุท่ี 2 และ 3 เริม่โต ตองการ
ใชน้ำมากข้ึน เราก็สามารถจับกุงในกลุมท่ี 1 ขายได และทะยอยจับกุงในกลุมท่ี
2 และ 3 ขายไดตอไป การใชน้ำปริมาณมากๆ   พรอมกันก็จะไมเกิดข้ึน น้ำก็จะ
พอเพยีงแกความตองการ
(2.1 Gradual stocking : Shrimp should be gradually stocked so that water
requirement in each group will be different.  Stocking should be divided into
2-3 groups with an intervals of 40-50 days   When first group reaches 60-80
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days, water requirement will be more than the newly stocked-second group.
While first group has reached 120-150 days which requires maximal water
exchange, water supply from reservoir is still enough for 70-100 days old-
group 2 and 20-60 days old-group 3.  When shrimp in group 2 and 3 become
larger and require more water exchange, group 1 has been harvested.  If it is
necessary to stock PL at the same time, different stocking densities should be
considered.  Manipulation of stocking densities and stocking intervals is an
alternative.  For example, the second group (30-35 pieces/m2) is stocked after
the first group (35-40 pieces/m2) has reached 30-40 days.  10-20 days later,
the third group (40-45 pieces/m2) is then started.  When first group with
medium stocking density has reached 100-120 days (20-25 gm body weight),
partial harvest can be carried out in order to minimize water requirement.
Water in reservoir will be then sufficient for the growing group 2 and 3.
When group 2 and 3 grow older and require more water exchange, group 1
should have been totally harvested.  Meanwhile group 2 with lowest stocking
density can also be partially harvested.  Therefore maximal water requirement
in each group will not occur at the same time thus reserved water is sufficient.

2.2 การใหอาหารทีถ่กูตอง ปริมาณการใชน้ำในฟารมกงุจะมีความสัมพนัธ
โดยตรงกับปริมาณอาหารท่ีใสลงไปในบอ   ถาเกิดการผดิพลาดในการประมาณ
อาหารท่ีใหกุงกิน   ทำใหอาหารเหลือก็จะเปนเหตุใหเกิดการเนาเสียเกิดปุย
ธรรมชาติข้ึน  เรงใหแพลงคตอนเจริญอยางรวดเร็ว คุณภาพน้ำจะเปล่ียนแปลง
เกดิตะกอนมากข้ึนโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเกดิการตายของแพลงคตอนพรอมๆกนั
จงึจำเปนจะตองใชน้ำในปริมาณมากจึงจะแกไขปญหาได   การใหอาหารสดใน
ชวงเวลาน้ำตายก็จะเปนสาเหตุทีท่ำใหน้ำเกิดการเนาเสียได  แตเราก็สามารถหลีก
เลีย่งไดโดยอาจใชหอยกะพงเปนๆแทนปลา  หรอื หอยแกะเนือ้ได การลดอาหาร
ในชวงลอกคราบ หรอืชวงอากาศเย็น (<25o c)  กจ็ะเปนการชวยปองกันเศษอาหาร
เหลอืเนาเสียทีพ่ืน้บอไดอกีวธีิหนึง่ นอกจากน้ีการยดืระยะเวลาในการเช็คยอนาน
เพิม่ข้ึน กจ็ะเปนอกีสาเหตุหน่ึงท่ีทำใหอาหารเหลอืได
(2.2 Proper feeding  : Water requirement in each pond directly relates to
amount of feed given.  If there is mis-calculation/estimation in the amount of
feed required, remnant feed will be decomposed and serve as organic fertilizer
to accelerate the growth of phytoplankton.  After overblooming of phytoplankton
and followed by sudden collaps, pond water quality will deteriorate and
organic load of dead plankton will accumlate at bottom.  Water exchange
from reservoir is then badly needed.  Using freshfeed as complementary feed
during neap tide also causes poor water quality.   It is avoidable if fresh fish
is replaced by alive horse mussel.  Reduction of feed during moulting and cold
weather (<250C) should improve pond bottom condition.  If time for feed
check in feeding tray is prolonged, uneaten feed will be dissolved and cause
mis-calculation of feed requirement and poor water quality.)

 2.3 การจัดระบบการถายน้ำ การประหยัดน้ำไมใชการงดถายน้ำ แตการ
ประหยัดในท่ีนี้หมายถึงถายตามความจำเปน ตามลำดับกอนหลัง และที่สำคัญ
จะตองจัดการกอนท่ีจะเกิดปญหา  แตโดยท่ัวไปเม่ือพบวาแพลงคตอนในบอเกดิ
ข้ึนอยางหนาแนนมาก จงึจะเร่ิมทำการถายน้ำ ซ่ึงในกรณีเชนน้ีจำเปนจะตองใช
น้ำปรมิาณมากๆ จงึจะเจือจางแพลงคตอนท่ีหนาแนน หรอืลดการเจรญิของแพ
ลงคตอนเหลาน้ันได ซ่ึงนอกจากเปนการสิน้เปลอืงน้ำแลว การเปลีย่นน้ำคราวละ
มากๆจะมีผลกระทบโดยตรงตอสขุภาพของกงุดวย เพราะอาจทำใหกงุปรบัตัวไม
ทนัเน่ืองจากคุณภาพของน้ำเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว แนวทางแกไขก็คือ การทะ
ยอยถายน้ำต้ังแตเริม่พบวา  แพลงคตอนเร่ิมมีการเจิรญมากข้ึน ซ่ึงจะใชน้ำปริมาณ
นอยในแตละวัน ในทางปฏิบติัแลวปจจยัทีจ่ะบอกเราไดทางออมกคื็อ การตรวจ

วดัคาความแตกตางของความเปนกรดเปนดางของน้ำในตอนเชาและตอนบาย โดย
จะตองเปล่ียนถายน้ำอยางสม่ำเสมอ  เพื่อที่จะควบคุมคา  pH  ของน้ำในชวงดัง
กลาวไมใหมีความแตกตางกันเกนิ 0.5 หนวย เปนตน
(2.3 Good water management : Saving water does mean no-water exchange.
In fact, it means utilization of water in an efficient way.  Water will be
exchanged as necessary and priority.  It should be done as prevention measure
before problems occur.  In general, pond water is exchanged after overblooming
of phytoplankton.  This heavy water exchange to dilute those plankton requires
excess water from reservoir.  It also affects shrimp health due to the sudden
change in water quality and parameters.  This can be solved by gradual
exchange which requires minimal water since the first observation of irregular
planton growth in pond.  In practical,  the differences of water pH between
morning and afternoon will indirectly determine the overblooming of
phytoplankton.  If the difference in pH is over 0.5, water exchange should be
carried out regularly.)

นอกจากน้ียังมีปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของอีก เชน การจัดวางแนวเคร่ืองตีน้ำ  ก็จะ
ตองจัดใหเกิดแรงน้ำพดัพาเอาตะกอนท่ีเกิดข้ึนในบอเขาสศููนยกลางใหได พืน้ขอบ
บอจะสะอาดข้ึนกุงก็จะกินอาหารไดดี ไมเหลือเนาเสียที่พื้นบอ เปนตน จะเห็น
วาแนวทางในการจัดการคุณภาพน้ำใหดี และพอเพียงแกความตองการน้ัน จะตอง
อาศัยขอมูลตางๆ และประสบการณของนักวชิาการในแตละพืน้ท่ีแตละฟารม มา
ประยุกตและวางแผนการจัดการใหละเอียดรอบคอบ การแกปญหาจึงจะไดผล ทัง้
นีเ้น่ืองจากสถานท่ี  และสภาพแวดลอมในแตละพืน้ท่ีจะไมเหมือนกัน
(Direction of paddle wheel installation which should circulate pond water and
accumulate pond waste to the centre, is also important.  It will make the
remaining bottom area clean thus increase feeding ability.  Due to the
differences in conditions and environment, the good water management in
order to have sufficient supply as needed, requires the compilation of
informations and expertises from various farms in those area for modification
and preparation of the efficient management plan suitable for their own
farms.)

ในระบบการเล้ียงกงุ ปจจุบนัซ่ึงมีการลดการใชน้ำลงมาก แตปญหาท่ีตามมาก็คือ
ถาบังเอิญมีของเสียสะสมอยใูนบอมากเกินไป จะทำใหเกิดแพลงคตอนในกลมุได
โนแฟลกเจลเลต เจริญข้ึนมามากและแพลงคตอนกลมุน้ีบางชนิด สรางสารพิษ บาง
ชนิดมีแอมโมเนียอยูในเซลลมาก ซ่ึงถาแพลงคตอนกลุมน้ีตายลงพรอมๆ กัน
กอ็าจเปนสาเหตุหนึง่ท่ีทำใหกงุออนแอ เกิดการติดเช้ือไดงายข้ึน เพือ่ปองกันหรอื
ลดปญหาดังกลาว จะตองเตรียมบอใหดี กำจดัของเสียทีก่นบอออกใหเหลอืนอย
ที่สุด นอกจากน้ันถาสามารถหาแหลงน้ำท่ีเหมาะสมมาใชในการเปล่ียนถายได
บาง เพือ่เจือจางของเสียหรอืปริมาณแพลงคตอนในบอเปนคร้ังคราวก็จะเปนปจจัย
ชวยในการแกปญหาไดดีอกีปจจยัหนึง่
(Though minimal water exchange is now generally practised, due to viral
disease outbreak, it may lead to the overblooming of dinoflagellate plankton of
which some species produce toxic gases or NH3 that cause shrimp weak and
easily susceptible to diseases.  Measure to prevent this problem in advance is
to have good pond preparation before stocking.  Accumulated pond waste at
the bottom should be efficiently removed.  Additional water supply from
reservoir is required for necessary water exchange to dilute the excess plankton.)




