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สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
1

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช
790
790
นักวิชาการประมง 1.การพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตร์
ชํานาญการพิเศษ เพื่อศึกษาพลวัตไนโตรเจนในบ่อเลี้ยง

ต.ค. 52 - มี.ค. 54 1.นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช
2.นางสาวเพ็ญศรี เมืองเยาว์

80% การศึกษาพลวัตคาร์บอนเพื่อลด
20% การปลดปล่อยและเพิ่มแหล่งดูดซับ

กุ้งกุลาดําระบบปิด

ก๊าซเรือนกระจกในฟาร์มเลี้ยง
กุ้งทะเล

2.เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ

ต.ค. 52 - เม.ย. 53 1.นายไวยพจน์ เครือเสน่ห์

50%

กุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon

2.นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช

30%

Fabricius, 1798) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์

3.นายสมชาย พุฒหอม

10%

ธรรมชาติและพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 4

4.นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร

10%

หนาที่ 1

เอกสารหมายเลข ๓
โครงร่างการเสนอผลงาน
๑. ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาพลวัตไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําระบบปิด
๒. ระยะเวลาที่ดําเนินการ ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2554
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ
3.1 ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ําและคุณภาพดินตะกอน
3.2 ความรู้เรื่องของการหมุนเวียนสารอาหารในน้ําและดินตะกอน และการแลกเปลีย่ น
สารอาหารระหว่างน้ําและดินตะกอน
3.3 ความรู้เรื่องการใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาของการหมุนเวียนสารอาหารในน้ํา
และดินตะกอนในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาพลวัตไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําและ
ศึกษาบทบาทของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการทางชีวเคมีที่มีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนใน
น้ํ า และดิ น ตะกอนในระบบนิ เ วศบ่ อ เลี้ ย งกุ้ ง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จํ า แนกระบบนิ เ วศบ่ อ เลี้ ย งกุ้ ง ออกเป็ น 3
องค์ประกอบ คือ ไนโตรเจน แพลงก์ตอนพืช และกุ้ง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ไนโตรเจน ประกอบไปด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
กระบวนการดังกล่าว ได้แก่ อุณหภูมิ แสง และปริมาณออกซิเจน ผลการศึกษาพบว่าการกินอาหาร (75.8 กก.
N /ไร่/รอบ) และการขับถ่าย (70.7 กก. N /ไร่/รอบ) ของกุ้งมีบทบาทต่อการหมุนเวียนของไนโตรเจนมาก
ที่สุด รองลงมาคือแพลงก์ตอนพืช ซึ่งใช้ อนินทรีย์ไนโตรเจนเพื่อการเติบโต (74.2 กก. N /ไร่/รอบ) และการ
ตายของแพลงก์ตอนพืช (61.1 กก. N /ไร่/รอบ) และการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําโดยแบคทีเรีย (26.9 กก.
N /ไร่/รอบ) ขณะที่ในดินตะกอนพื้นบ่อแบคทีเรียมีบทบาทสําคัญในการย่อยสลายอินทรีย์ไนโตรเจนโดย
heterotrophic bacteria (54.8 กก. N /ไร่/รอบ) nitrifying bacteria (33.1 กก. N /ไร่/รอบ) และ
denitrifying bacteria (33.0 กก. N /ไร่/รอบ) แสดงให้เห็นว่าในการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา ความหนาแน่นใน
การปล่อยกุ้งมีความสําคัญมากต่อการสะสมและหมุนเวียนไนโตรเจนในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง
ในการศึ ก ษาได้ จํ า ลองระบบนิ เ วศบ่ อ เลี้ ย งกุ้ ง กุ ล าดํ า ตลอดระยะเวลาการเลี้ ย งหนึ่ ง รอบ
การศึกษาครั้งนี้เน้นอธิบายองค์ประกอบไนโตรเจนในกุ้ง แพลงก์ตอนพืช น้ําและดินตะกอนพื้นบ่อ กระบวนการ
ย่อยสลายที่เกี่ยวข้องและการแลกเปลี่ยนของธาตุอาหารระหว่างดินตะกอนและมวลน้ําที่เกิดขึ้นในบริเวณ
ผิวสัมผัสของดินตะกอนและน้ํา กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินประกอบด้วยการเปลี่ยน
ไนโตรเจนในอนุภาคเป็นไนโตรเจนอินทรีย์ละลายน้ํา เปลี่ยนไนโตรเจนในอนุภาคและไนโตรเจนอินทรีย์ละลาย
น้ําเป็นแอมโมเนียรวมโดยจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยอินทรีย์ไนโตรเจนขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิและปริมาณ
ออกซิเจนผิวดิน สมการที่ใช้ในการคํานวณครั้งนี้อ้างอิงจาก Chapelle et al. (2000) แอมโมเนียรวมใน
ตะกอนดินเปลี่ยนเป็นไนไตรท์และไนเตรท โดยกระบวนการไนตริฟิเคชั่น ในชั้นดินที่ออกซิเจนผ่านไปไม่ถึงอยู่
ในสภาวะที่ ไม่มี อ อกซิ เจน ไนเตรทถูก เปลี่ย นเป็น ก๊า ซไนโตรเจน สมการที่ ใ ช้ใ นการคํา นวณกระบวนการ
ไนตริฟิเคชั่นและดีไนตริฟิเคชั่นอ้างอิงจาก Chapelle et al. (2000)

ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้ในตะกอนดิน และปริมาณความต้องการใช้ออกซิเจน
ทั้งหมดของตะกอนดิน นํามาใช้เพื่อคํานวณชั้นความลึกของตะกอนดินที่มีออกซิเจน คํานวณจาก (Smits and
van der Molen, 1993)
การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรม Stella version 8.0 คํานวณโดยวิธี Euler’s Method และ
ช่วงเวลา (time step) 0.02 วัน จากการเลี้ยงกุ้งวันแรกจนถึงวันที่ 151 ผลที่ได้จากการคํานวณความเข้มข้น
ของไนโตรเจนในตะกอนดิน นํามาเปรียบเทียบกับค่าสังเกตของไนโตรเจนในตะกอนดินในบ่อเลี้ยง 2 สัปดาห์/
ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงหนึ่งรอบ ความน่าเชื่อถือของผลการคํานวณที่ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
พิจารณาจากค่า Relative Error (RE) (van Dam et al., 1996)
๕. ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี)

๑. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช
๒. นางสาวเพ็ญศรี เมืองเยาว์

สัดส่วนงาน 80% (หัวหน้าโครงการ)
สัดส่วนงาน 20%

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
รวบรวมเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตร์ศึกษาพลวัตไนโตรเจนใน
บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํ าระบบปิด และศึกษาบทบาทของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการทางชีวเคมี ในบ่อเลี้ ยงกุ้งที่มี
ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนในน้ําและดินตะกอนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําระบบปิด วิเคราะห์
ข้อมูล และเขียนเอกสารวิชาการเพื่อเผยแพร่
๗. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
ผลการศึกษาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
7.1 ทราบปริมาณการหมุนเวียนสารประกอบไนโตรเจนในการเลี้ยงกุ้งกุลาดําหนึ่งรอบ
7.2 ทราบบทบาทและระดับความสําคัญของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต่อการหมุนเวียนไนโตรเจน
ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําอย่างชัดเจน
๘. การนําไปใช้ประโยชน์
ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลสําหรับนักวิชาการและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล
ทําให้เข้าใจระบบนิเวศแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กระบวนการทางชีวเคมีและการหมุนเวียนสารประกอบ
ไนโตรเจนในน้ํา ดินตะกอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนระหว่างน้ําและดินตะกอน รวมทั้งบทบาทสําคัญของกุ้ง
แพลงก์ตอนพืช และแบคทีเรียต่อการหมุนเวียนไนโตรเจน และสามารถนําความรู้เหล่านี้มาใช้ในการบริหาร
จัดการฟาร์มและการจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยการจัดการคุณภาพน้ํา
และตะกอนดินพื้นบ่อ เพื่อทําให้ระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงมีความสมดุลและไม่สร้างปัญหาให้กับสัตว์น้ําในบ่อ
เลี้ยง
๙. ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาระบบนิเวศบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา มีรายละเอียด
มากซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและปรับปรุงเพื่อให้ผลจากการคํานวณมีความใกล้เคียงกับค่าสังเกตจาก
การเก็บตัวอย่างในภาคสนามข้อมูลจากการเก็บตัวอย่าง

๑๐. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลได้เน้นและให้ความสําคัญ
กั บ การศึ ก ษาบทบาทและการหมุ น เวี ย นไนโตรเจนต่อ การจั ด การเลี้ ย งกุ้ ง เป็ น หลั ก อย่ า งไรก็ ต ามการ
เปลี่ ย นแปลงปริ ม าณคาร์บ อนในระบบนิ เ วศก็ มีค วามสํา คัญ และเป็ นอี กปั จจั ย หนึ่ง ที่ช่ว ยให้เ ข้ า ใจการ
หมุนเวียนสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ องค์ประกอบคาร์บอนที่อยู่ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็น
ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก จึงควรมีการพัฒนา
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นต้นแบบของระบบนิเวศแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดที่มีรวมสารประกอบ
คาร์บอนในการนําเข้ามาพิจารณาเพื่อใช้ในการนําเสนอแนวคิดในการจัดการฟาร์มที่ดี ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเป็นการผลิตกุ้งโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (green product)
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………
(นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช)
ผู้เสนอผลงาน
……../………./…………..
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็น
จริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………….
(นางสาวเพ็ญศรี เมืองเยาว์)
ผู้ร่วมดําเนินการ
……../………./…………..
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………….
(นายพุทธ ส่องแสงจินดา)
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
……../………./…………..
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ…………………………….…….
(นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง)
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
……../………./…………..

เอกสารหมายเลข ๓
โครงร่างการเสนอผลงาน
๑. ชื่อผลงาน เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius, 1798)
ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติและพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 4
๒. ระยะเวลาที่ดําเนินการ ตุลาคม 2552 – เมษายน 2553
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ
3.1 ความรู้เรื่องการทดสอบความทนทานของลูกกุ้งกุลาดํา
3.2 ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
3.3 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์มูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ เพื่อศึกษาความแตกต่างของความ
ทนทานของลูกกุ้ง การเจริญเติบโต การรอดตาย การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ผลผลิต และคุณภาพน้ําของการ
เลี้ยงกุ้งกุลาดําที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติและพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 4
๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
การศึกษาในครั้งนี้ได้ทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดําธรรมชาติและกุ้งกุลาดํารุ่นที่ 4 ในบ่อดินขนาด
2,500 ตร.ม. ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความทนทานของลูกกุ้งกุลาดํา การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อ ผลผลิต และการกระจายขนาดของกุ้งและคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยเริ่มเลี้ยงกุ้ง PL 16-24 ใน 2
ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 บ่อ ๆ ละ 51,000 ตัว ด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูป ผลการทดลองพบว่า ลูกกุ้งกุลาดํา
จากทั้ง 2 แหล่ง มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็ม ฟอร์มาลิน และการอดอาหาร แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงเป็นเวลา 120 วัน พบว่าการเจริญเติบโตทั้งความ
ยาวและน้ําหนัก ช่วง 1-120 วัน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนอัตรารอด
ตายเฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยและผลิตผลิตเฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตาม การกระจายขนาดของกุ้งกุลาดํารุ่นที่ 4 ค่อนข้างสม่ําเสมอเมื่อเทียบกับกุ้งที่ได้
จากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติ และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีกว่ากุ้งธรรมชาติทั้งในด้านความยาวและน้ําหนักตัว
คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งทั้ง 2 ประเภท มีค่าความเป็นกรดด่าง ความเป็นด่าง และบีโอดี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนค่าคุณภาพน้ําอื่น ๆ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05)
การทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของลูกกุ้งกุลาดํา มีทั้งหมด 3
รูปแบบ ๆ ละ 3 ซ้ํา คือ
1) ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็ม โดยนําลูกกุ้งกุลาดําจํานวน 100 ตัว จากน้ํา
ทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน แช่ในน้ําจืดนาน 15 นาที
2) ความทนทานต่อฟอร์มาลิน โดยนําลูกกุ้งกุลาดําจํานวน 100 ตัว แช่ในสารละลาย
ฟอร์มาลิน 150 มก./ล. นาน 30 นาที
3) ความทนทานต่อการอดอาหาร โดยนําลูกกุ้งกุลาดําจํานวน 100 ตัว ใส่ในถังที่มีน้ําทะเล
4 ลิตร ความเค็ม 30 ส่วนในพัน อดอาหารในสภาวะไม่เติมอากาศนาน 24 ชั่วโมง

ข้อมูลอัตรารอดตายหลังการพักฟื้น 24 ชั่วโมง นําไปวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกุ้งธรรมชาติและกุ้งรุ่นที่ 4 โดยใช้โมเดลทางสถิติแบบ Nested analysis of variance (Sokal and
Rohlf, 1981)
การเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดํา ดําเนินการโดยสุ่มกุ้งจํานวน 50 ตัว/บ่อ ด้วยการทอดแหเพื่อ
ชั่งวัดการเจริญเติบโตขนาดน้ําหนัก (ก.) และความยาว (ซม.) ชั่งวัดครั้งแรกเมื่ออายุ 28 วัน และทุก 14 วันใน
ครั้งต่อๆ ไปจนสิ้นสุดการทดลอง 120 วัน หลังจากการชั่งวัดแล้วนํากุ้งปล่อยกลับลงเลี้ยงในบ่อเดิม
เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง สุ่มกุ้งบ่อละ 1 กก. นําไปชั่งวัดขนาดน้ําหนักและความยาว เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการกระจายของขนาดกุ้งระหว่างกุ้งธรรมชาติและกุ้งรุ่นที่ 4 เก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้งทั้งหมดชั่งน้ําหนัก
เพื่อนําไปคํานวณอัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และผลผลิต นําข้อมูลน้ําหนักและความ
ยาวกุ้งทุก 14 วัน นําไปวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกุ้งธรรมชาติและกุ้งรุ่นที่ 4 โดยใช้โมเดล
ทางสถิติแบบ Nested analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981)
การตรวจวัดคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องต้นในบ่อเลี้ยงกุ้งทุกวันเวลา 06.00 และ 15.00 น. ตลอดการเลี้ยง
โดยตรวจวัดอุณหภูมิน้ํา ความเค็ม ความเป็นกรดด่าง ความโปร่งใส และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทุกสองสัปดาห์ โดยเก็บตัวอย่างน้ําที่เวลา 08.00 น. ตรวจวัดอนินทรีย์
ฟอสเฟตละลายน้ํา ด้วยวิธี Ascorbic acid (Strickland and Parsons, 1972) ปริมาณแอมโมเนียรวม
วิเคราะห์โดยวิธี modified idophenol (Sasaki and Sawada, 1980) วิเคราะห์ไนไตรท์โดยวิธี
Diazotization (Bendschneider and Robinson, 1952) และวิเคราะห์ไนเตรทโดยนําตัวอย่างน้ําผ่าน
Cadmium reduction column (APHA, 1985) แล้ววิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในรูปของไนไตรท์โดยวิธี
Diazotization ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ความเป็นด่างโดยวิธี EDTA Titrimetric (APHA, AWWA and
WPCP, 1986) วิเคราะห์บีโอดีโดยวิธี Azide modification (Strickland and Parsons, 1972) บ่มที่
อุณหภูมิ 20 oซ. เป็นระยะเวลา 5 วัน นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณภาพน้ํา
ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําจากธรรมชาติกับกุ้งกุลาดํารุ่นที่ 4 ด้วยวิธี Independent sample T-Test ด้วยโปรแกรม
SPSS Release 10.00 (กัลยา, 2540)
๕. ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี)

๑. นายไวยพจน์ เครือเสน่ห์ สัดส่วนงาน 50% (หัวหน้าโครงการ)
๒. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช สัดส่วนงาน 30%
๓. นายสมชาย พุฒหอม
สัดส่วนงาน 10%
4. นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร
สัดส่วนงาน 10%

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
รวบรวมเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง การวางแผนเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการเขียนรายงานในส่วนของคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยง การตรวจแก้ไขเอกสารวิชาการ
เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์

๗. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
ผลการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยพบว่ากุ้งกุลาดําที่ผ่านการคัดพันธุ์มาแล้ว 4 รุ่น ลูกกุ้ง
มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับกุ้งธรรมชาติ แต่มีการกระจาย
ของขนาดดีกว่ากุ้งกุลาดําธรรมชาติที่ยังไม่ได้ผ่านการคัดเลือก ดังนั้น พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําที่ผ่านการคัดพันธุ์
จากบ่ อเลี้ยงจึงสามารถผลิตลูกกุ้งที่มีคุณภาพได้เทียบเท่ากั บพ่อแม่พันธุ์ ที่จับจากธรรมชาติ ซึ่งจะช่ว ยให้
สามารถลดการจับพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติ ลดการทําลายทรัพยากรกุ้งกุลาดําในธรรมชาติ
๘. การนําไปใช้ประโยชน์
ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนํามาใช้เพื่อบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรพ่อแม่
พันธุ์ในการผลิตกุ้งกุลาดํา ทราบถึงศักยภาพของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําที่ผ่านการคัดพันธุ์จากบ่อเลี้ยง ซึ่ง
เกษตรกรสามารถผลิตลูกกุ้งโดยใช้ต้นทุนในการผลิตที่ต่ํากว่าการจับจากธรรมชาติ สามารถวางแผนการผลิตได้
ตลอดปีโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาอุปสรรคจากคลื่นลมธรรมชาติ และการขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์ อีกทั้งช่วยลด
การจับพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติโดยนําพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่านการคัดพันธุ์จากบ่อเลี้ยงเพื่อนํามาผลิตลูกกุ้งทดแทน
เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรพ่อแม่พันธุ์ที่จํากัดในธรรมชาติและลดความเสี่ยงของกิจกรรมการเลี้ยงกุ้ง
กุลาดํา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร หากได้รับการพัฒนาต่อเนื่องก็จะสามารถเลี้ยงกุ้ง
กุลาดําได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทําให้โอกาสในการพลิกฟื้นการเลี้ยงกุ้งกุลาดําเพื่อการส่งออกเพิ่มมากขึ้นด้วย
๙. ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
ในช่วงอายุ 57-71 วัน พบ Zoothamnium เกาะตามลําตัวกุ้ง ทําให้กุ้งบางส่วนที่อ่อนแอ
ตายไป อีกทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในรอบวัน บางวันมีฝนตกตอนเย็นทําให้อุณหภูมิและ
ความเค็มเปลี่ยนแปลงฉับพลัน กุ้งเกิดอาการเครียด กินอาหารลดลง อ่อนแอและเป็นโรค ทําให้อัตรารอดตาย
ต่ําและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูงกว่าปรกติ
๑๐. ข้อเสนอแนะ
ในอนาคตควรมีการศึกษาในเชิงลึกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อคัดสายพันธุ์กุ้งกุลาดําที่มี
การเจริญเติบโตดี และต้านทานโรค รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเพาะฟักให้เป็นระบบ Bio-secure ที่ปลอด
โรคเพื่อเป็นแหล่งบริการลูกกุ้งคุณภาพดีปลอดโรคให้แก่เกษตรกร
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช)
ผู้เสนอผลงาน
……../………./…………..

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็น
จริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………….
(นายไวยพจน์ เครือเสน่ห์)
หัวหน้าโครงการ
……../………./…………..

ลงชื่อ…………………………………….
(นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร)
ผู้ร่วมดําเนินการ
……../………./…………..

ลงชื่อ……………………………….
(นายสมชาย พุฒหอม)
ผู้ร่วมดําเนินการ
……../………./…………..
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………….
(นายพุทธ ส่องแสงจินดา)
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
……../………./…………..
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ………………………………….…….
(นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง)
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
……../………./…………..

เอกสารหมายเลข ๔
โครงร่างข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
ตําแหน่งเลขที่ 790
สํานัก วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
เรื่อง การศึกษาพลวัตคาร์บอนเพื่อลดการปลดปล่อยและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกในฟาร์มเลี้ยง
กุ้งทะเล
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและกล่าวถึงกันทั่วโลก โดยเฉพาะปัญหา
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases, GHG) ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ (Climate change) ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงและมีความถี่เพิ่มมากขึ้น ทําให้องค์การ
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาดังกล่าว และได้มีการควบคุมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกผ่านมาตรการต่างๆ เช่น กลุ่มประเทศผู้ซื้อในสหภาพยุโรปได้นําประเด็นการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในการพิจารณานําเข้าสินค้า โดยเลือกซื้อสินค้าที่แสดงฉลากคาร์บอน (Carbon label) ซึ่งเป็นฉลาก
แสดงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ในเชิงปริมาณ โดยวัดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ เทียบเท่ากับ
ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นกิโลกรัม (kg CO2 equivalent) จากการรายงานผลการศึกษา
การผลิตสัตว์น้ํา พบว่าการผลิตและปลดปล่อย CO2 (ทั้งจากทางตรงและทางอ้อม) ต่อผลผลิต 1 kg (หน่วย
kilograms of CO2 equivalents; Kg CO2e) ของปลาจากนอร์เวย์ เท่ากับ 1.75 Kg CO2e ปลาแซลมอน
จากชิลี เท่ากับ 2.25 Kg CO2e ปลาจากแคนาดา เท่ากับ 2.5 Kg CO2e และปลาจากฟาร์มเลี้ยงสก๊อตแลนด์
เท่ากับ 3.3 Kg CO2e ส่วนผลิตและปลดปล่อย CO2 จากการผลิตกุ้งทะเลในฟาร์มของประเทศไทย เท่ากับ
3.26 Kg CO2e ต่อผลผลิตกุ้งแช่แข็ง (Instant Quick Freeze, IQF) 453 กรัม หรือเท่ากับ 7.20 Kg CO2e
ต่อผลผลิตกุ้ง IQF 1 กิโลกรัม จะเห็นได้ว่า การผลิตและปล่อย CO2 จากการเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยในระดับ
ฟาร์ม ยังมีค่าสูงกว่าสัตว์น้ําจากระบบการผลิตอื่นๆ ดังนั้น เมื่อทั่วโลกมีการตื่นตัวและตระหนักเรื่องสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเช่นนี้แล้ว มีความเป็นไปได้ว่าประเทศที่นําเข้าสินค้ากุ้งทะเลจากประเทศไทย
อาจนําประเด็นการปล่อย CO2 ระหว่างกระบวนการเลี้ยงขึ้นมาเป็นเงื่อนไขในการซื้อสินค้าในอนาคต
สินค้ากุ้งทะเลมีความสําคั ญต่อประเทศไทยทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยธุรกิจกุ้งมีการ
ดําเนินการในรูปแบบอุตสาหกรรม โดยมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการต่าง ๆ ของการผลิตสินค้า ตั้งแต่การเลี้ยงพ่อ
แม่พันธุ์ การเพาะและการอนุบาล การเลี้ยง และการแปรรูป มากกว่า 1 ล้านคน ทั้งนี้ในแวดวงอุตสาหกรรมกุ้ง
ของโลก ประเทศไทยเป็นผู้นําทั้งด้านการผลิตและส่งออกมาตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากข้อมูลในปี
2550 มีผลผลิตกุ้งทั้งประเทศประมาณ 445,000 ตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ํากว่า 55,000 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตาม การเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นกิจกรรมที่ใช้สารอินทรีย์ในรูปของอาหารกุ้งจํานวนมากถึงประมาณ 700,000 ตัน
ต่อปี ซึ่งปริมาณ CO2 ที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจน จึงควรมีการ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาวิจัยเพื่อรักษาตลาดส่งออกสินค้ากุ้งทะเลของประเทศ หากเกิดกรณีประเทศคู่
ค้ามีความตระหนักเรื่องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและนําประเด็น
ดังกล่าวนี้มาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-tariff barrier) กับสินค้ากุ้งทะเลจากประเทศ
ไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างมาก ดังนั้น องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบนิเวศบ่อ

เลี้ยงกุ้งเพื่อลดการปลดปล่อย CO2 จากการศึกษาวิจัยสามารถนํามาใช้เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและเป็นข้อมูลสําหรับอุตสาหกรรมกุ้งในการต่อสู้กับปัญหาการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี ได้เป็น
อย่างดีและทันท่วงที โดยไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมกุ้งส่งออกที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50,00060,000 ล้านบาท
บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ
กรมประมงได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่มีต่อ
ภาคประมง จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งด้านเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบ
(Mitigation) และ/หรือ การปรับตัว (Adaptation) ทั้งนี้เนื่องจากผลของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยตั้งแต่ยุค
อุตสาหกรรม ได้ส่งผลกระทบทําให้โลกร้อนขึ้นในปัจจุบัน คือ โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเกิดภัยธรรมชาติหลายชนิดตามมา และก๊าซเรือนกระจกยังคงมีปริมาณสะสมมากขึ้นในชั้น
บรรยากาศตลอดเวลา การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในการผลิตกุ้งทะเล ศึกษาระบบนิเวศแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผลของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีต่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล วิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อนําไปใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มและการจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและมุ่งไปสู่การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีความ
ยั่งยืน ที่ผ่านมากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลได้
ศึกษาวิจัยระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลโดยนําแบบจําลองคณิตศาสตร์มาใช้เพื่อประเมินระดับชั้นความลึกของ
ดินตะกอนบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีออกซิเจนตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุ้งกุลาดําในรอบการผลิต สามารถทํานายแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนต่ําสุดในรอบวันที่เพียงพอต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในดินตะกอนพื้น
บ่อจากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จําลองที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งมีความผิดพลาด ทําให้
สามารถนําผลการศึกษาที่ได้มาปรับใช้ในการเติมอากาศให้เหมาะสมและเพียงพอสําหรับกุ้งทะเลได้ในอนาคต
รวมไปถึงการทํานายการเปลี่ยนแปลงของดินตะกอน น้ํา แพลงก์ตอนพืช และสารประกอบไนโตรเจนของบ่อ
เลี้ยงกุ้งกุลาดําในสถานการณ์จําลองที่ให้อาหารในระดับต่างๆ กัน ทําให้ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพน้ํา
และการหมุนเวียนไนโตรเจนที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงกุ้งภายใต้สิ่งแวดล้อมของการเลี้ยงกุ้ง
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกที่ มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ และมีความพร้อมในการขยายศักยภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมี
บทบาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโลกร้อนสองด้าน คือ เป็นแหล่งปลดปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจก จึงต้องมีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีความถูกต้องแม่นยํา
ขึ้นและการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการจัดการการเลี้ยงที่เหมาะสมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการฟาร์มและมีส่วนช่วยในการลดหรือป้องกันการ
เกิ ด ภาวะโลกร้ อ น ซึ่ ง มี ผ ลดี ใ นด้ า นของภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องการเลี้ ย งกุ้ ง ทะเลของไทยที่ ใ ส่ ใ จในการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม และไม่ถูกนําประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี กับ
สินค้ากุ้งทะเลจากประเทศไทย
การเลี้ ยงกุ้งทะเลแบบพั ฒนาเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยกุ้งหนาแน่นและให้อาหารสําเร็ จรูปใน
ปริมาณมากเพื่อเพิ่มผลผลิต ทําให้สภาพแวดล้อมภายในบ่อเสื่อมโทรม มีการสะสมของสารอินทรีย์ในบ่อเพิ่ม
มากขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยง ส่งผลให้กระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์มีอัตราเพิ่มมากขึ้นด้วย ปริมาณ

ออกซิเจนละลายน้ําลดน้อยลงและมีการเพิ่มขึ้นของ CO2 ทําให้เกิดความเสียหายต่อผลิตกุ้ง เช่น กุ้งโตช้า
สุขภาพอ่อนแอ จนเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกุ้ง และอัตราการตายของกุ้งสูงขึ้น เกษตรกรต้องใช้พลังงานใน
การเปิดเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําตลอดเวลา ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและเพิ่มปริมาณการ
ปล่อย CO2นอกจากนี้ การใช้วัสดุปูน โดยเฉพาะปูนขาวและปูนโดโลไมท์ ทําให้พลวัตของคาร์บอนในน้ําของบ่อ
เลี้ยงกุ้งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะให้เกิดการผลิตและปลดปล่อย CO2 ได้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามปริมาณ
CO2 ที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยยังขาดข้อมูลที่ชัดเจน จึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบ
ปริมาณ CO2 ที่ปล่อยจากการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาและทราบแนวทางในการจัดการฟาร์มที่เหมาะสมเพื่อ
ลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระบบนิเวศบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งมีความซับซ้อนมีหลายองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้อง การ
เปลี่ยนแปลงคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางชีวเคมีในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน (ภาพที่ 1) โดยบ่อเลี้ยงกุ้งแสดงพฤติกรรมทั้งการปล่อย (Source) และกักเก็บ (Sink) คาร์บอนภายใน
ระบบนิเวศของบ่อเลี้ยง จะเห็นได้ว่าคาร์บอนที่เข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งมาจากการให้อาหาร การใช้วัสดุปูน ลูกกุ้งและ
น้ําที่สูบเข้ามาในบ่อ รวมถึงส่วนที่ปล่อยออกจากการหายใจของสิ่งมีชีวิตในรูป CO2 โดยคาร์บอนที่เข้ามานั้นจะ
ถู ก เก็ บ ไว้ ใ นตั ว แพลงก์ ต อนพื ช กุ้ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ และอยู่ ใ นองค์ ป ระกอบคาร์ บ อนรู ป แบบ
ต่างๆ ทั้งในน้ําและดินตะกอน เช่น คาร์บอนในอนุภาค (Particulate Organic Carbon, POC) คาร์บอน
อินทรีย์ละลายน้ํา (Dissolved Organic Carbon, DOC) และคาร์บอนอนินทรีย์ละลายน้ํา (Dissolved
Inorganic Carbon, DIC) และองค์ประกอบที่รวมตัวกับคาร์บอเนตที่อยู่ในน้ํา คาร์บอนออกจากระบบโดยอยู่
ในรูปของ CO2 ไปสู่บรรยากาศรอบๆ ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล และออกไปสู่แหล่งน้ําในสิ่งแวดล้อมภายนอกบ่อเลี้ยง
กุ้ ง ในรู ป ของไบคาร์ บ อเนตและคาร์ บ อนอิ น ทรี ย์ ใ นน้ํ า ทิ้ ง ระหว่ า งการเปลี่ ย นถ่ า ยน้ํ า และออกมาในรู ป
สารอินทรีย์ในผลผลิตกุ้งที่จับได้

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของคาร์บอนในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
การบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดการอาหาร การใช้วัสดุปูนที่ถูกต้อง
และมีความเหมาะสมเท่าที่จําเป็น การประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ดีอีกทาง
หนึ่งด้วย ดังนั้นการได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่เกี่ยวของกับพลวัตคาร์บอนในบ่อเลี้ยงกุ้งและการเปลี่ยนแปลงภายใต้
สถานการณ์ ต่ า งๆ ของการเลี้ ย งกุ้ ง ในแต่ ล ะรู ป แบบการเลี้ ย ง (ระบบปิ ด ระบบเปิ ด และการเลี้ ย งระบบ
หมุนเวียน) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลเชิงพาณิชย์ทุกขนาด (เล็ก กลาง ใหญ่) และทุกชนิด (กุ้งกุลาดํา กุ้งขาว) และ
เสนอรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้ฟาร์มเลี้ยงกุ้งแต่ละขนาดผลิตและปลดปล่อย CO2 น้อยที่สุด ซึ่งผลดี

ที่จะเกิดขึ้นคือประสิทธิภาพของการเลี้ยงกุ้งที่มีของเสียต่ํา ใช้อาหาร วัสดุปูนและพลังงานในกระบวนการผลิต
เท่าที่จําเป็น
การทราบปริมาณ CO2 ที่ปล่อยออกมาจะช่วยให้สามารถกําหนดรูปแบบและวิธีการในการดักจับ
และกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS) ในฟาร์มด้วยกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่
เกี่ยวข้อง เช่น การเลี้ยงหอยนางรมในคลองน้ําทิ้งนากุ้งเพื่อดึงเอาไบคาร์บอเนตจากน้ําทิ้งบ่อกุ้งมาเก็บไว้ในรูป
ของแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกหอย และการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ฟาร์มไว้เพื่อดูดซับ CO2 จาก
บรรยากาศ นําไปสู่สภาพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีการจัดการคาร์บอนอย่างเหมาะสม ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้
สามารถใช้เป็นฐานในการเปิดมุมมองใหม่ให้กับเกษตรกรให้มีความเข้าใจอย่างเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบนิ เ วศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเพาะเลี้ ย งกุ้ ง ทะเล และนํ า องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษานี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในระบบการผลิต เพื่อให้ผลผลิตกุ้งจากประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นผลผลิตกุ้งสะอาด
(Clean product) มีการผลิต CO2 ต่ํา (Low carbon product) และแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมช่วยในการประหยัดพลังงาน การบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อน ในลักษณะ
ของกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR)
การศึกษาวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาวิธีการจัดการในเชิงบูรณาการตลอดสายการผลิตในฟาร์มเลี้ยง
กุ้งทะเล เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลเสื่อมโทรม ลดการปล่อย CO2 และผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนําเอาแบบจําลองคณิตศาสตร์ (Mathematical modelling) ซึ่งเป็น
เครื่องมือเชื่อมโยงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และชีวะที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
เพื่อศึกษาพลวัตคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลง (ทั้งในรูปคาร์บอนอินทรีย์ และคาร์บอนอนินทรีย์) ในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ทะเล โดยการสร้ า งแบบจํ า ลองต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง สมการทางคณิ ต ศาสตร์ ข ององค์ ป ระกอบและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาทางเคมี กระบวนการทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบคาร์บอน
และนํามาคํานวณเชื่อมโยงกัน สอบทานผลลัพธ์ที่ได้กับข้อมูลทางภาคสนามว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือไม่
เมื่อพัฒนาแบบจําลองโดยสมบูรณ์แล้ว จะทําให้ทราบอัตราการเปลี่ยนแปลงและปริมาณของสารประกอบ
คาร์บอนที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันในบ่อเลี้ยงกุ้ง และเกิดความเข้าใจในกระบวนการและการเปลี่ยนแปลงของ
สารประกอบคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเสนอรูปแบบของการจัดการฟาร์มที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่ง ประโยชน์ อ ย่า งหนึ่ ง ของการใช้ แ บบจํา ลองทางคณิ ตศาสตร์ คื อ การที่ เ ราสามารถจํ า ลองสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้หลายปัจจัยพร้อมๆ กัน เช่น การให้อาหารในปริมาณที่แตกต่างกัน การใช้
วัสดุปูน การบริหารจัดการให้ออกซิเจนอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน เป็นต้น ทําให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวะในระบบนิเวศของแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นสาเหตุของการตายของกุ้งและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุ้งโดยได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จําเป็นต้องใช้การทดลองซึ่งใช้เวลานานและมี
ต้นทุนดําเนินการสูง
ข้อเสนอ
ข้อเสนอสําหรับการศึกษาพลวัตคาร์บอนในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อลดการผลิตและปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีดังนี้
1. พัฒนาโมเดลต้ นแบบเพื่อจําลองระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลโดยครอบคลุ ม ทั้งในน้ํา และ
ตะกอนดินพื้นบ่อ ซึ่งประกอบด้วยโมเดลย่อย (sub-model) หลายส่วนมาประกอบกัน เช่น โมเดลการ
เจริ ญ เติ บ โตของกุ้ ง โมเดลการเจริ ญ เติ บ โตของแพลงก์ ต อนพื ช โมเดลการเปลี่ ย นแปลงของสารอาหาร
ประกอบด้วยคาร์บอน (C) ในน้ําและตะกอนดิน และการทดสอบความน่าเชื่อถือของโมเดลต้นแบบโดยการ
เปรียบเทียบผลที่ได้จากการคํานวณกับข้อมูลที่เก็บจากภาคสนาม

2. พัฒนาความซับซ้อนของโมเดลเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการฟาร์มที่แตกต่าง
กันจะส่งผลอย่างไรต่อการการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในบ่อเลี้ยง ปริมาณการให้อาหาร การใช้พลังงาน และ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และหาวิธีการในการจัดการพลวัตคาร์บอนเพื่อลดการผลิตและปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนช่วยในการลดหรือป้องกันการเกิดภาวะโลกร้อนและช่วยในด้าน
ของภาพลักษณ์ที่ดีของการเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยที่ใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. นําผลการศึกษาวิจัยไปเผยแพร่กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลให้เข้าใจวิธีการจัดการการเลี้ยงที่
เหมาะสมและสามารถนําเข้ามาผนวกเข้ากับการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมให้มากที่สุด เพื่อให้ผลผลิตกุ้งจากประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นผลผลิตกุ้งสะอาด (Clean
product) มีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ํา (Low carbon product)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบการจัดการการเลี้ยงกุ้งทะเลที่สามารถรักษาสมดุลนิเวศบ่อเลี้ยง ทําให้กุ้งทะเลสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี ลดปัญหาการตายของกุ้งระหว่างการเลี้ยง
2. ได้เทคนิคการจําลองการคาดการณ์พลวัตของคาร์บอนและการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
จากกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเล ทราบค่า Carbon footprint ที่เกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตลอดสายการผลิต
กุ้งในฟาร์ม และใช้เป็นตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพของการจัดการฟาร์มและระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของกุ้งทะเลที่ผลิตจากประเทศไทย
3. ได้โมเดลลดผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นส่วนประกอบ (Sector) ที่ใหญ่ที่สุด
ของกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของไทยต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4. ทราบรู ป แบบการเลี้ ยงที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งแต่ ละระบบ และเผยแพร่ สู่เ กษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงให้หันมาสนใจแนวทางในการจัดการเพื่อผลิตกุ้งที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green product) เพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันในการขายสินค้ากุ้งทะเลในตลาดโลก โดยเน้นในแง่มุมของการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แสดงฉลากคาร์บอน (Carbon label) สามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกและนํารายได้สู่ประเทศมากขึ้น
5. เกษตรกรมีความเข้าใจและมีมุมมองใหม่ในการจัดการคาร์บอนและระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งให้มี
ความสมดุล ได้ผลผลิตกุ้งที่ดีและสม่ําเสมอ และปรับปรุงการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต
ที่ต่ําลง เป็นการปรับตัวเพื่อช่วยในการลดผลกระทบ (Mitigation) ต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศโลก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. มี แ บบจํ า ลองคณิ ต ศาสตร์ ที่ เ ป็ น ต้ น แบบของระบบนิ เ วศบ่ อ เลี้ ย งกุ้ ง ทะเล เพื่ อ ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคาร์บอน ปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
2. สามารถนํ า แบบจํ า ลองคณิ ต ศาสตร์ ต้ น แบบนี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ประเมิ น ปริ ม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกจากบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลภายใต้สถานการณ์จําลองของวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน
เช่น การให้อาหารในปริมาณที่แตกต่างกัน ปริมาณอาหารเหลือ การใช้วัสดุปูน การบริหารจัดการให้ออกซิเจน
ในระดับที่แตกต่างกัน เป็นต้น
ลงชื่อ……………………….………………
(นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช)
ผู้เสนอแนวคิด
กันยายน 2554

