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คําปรารภ 
 

ปัจจุบันเป็นท่ีทราบโดยท่ัวไปแล้วว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นการผลิตภาคการประมงท่ีมีความสําคัญ
มากข้ึนตามลําดับ เนื่องจากทรัพยากรประมงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติในทะเลและแหล่งน้ําจืดอยู่ในสถานะภาพ
ท่ีเสื่อมโทรมจากการทําการประมงท่ีมากเกินไป และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทําให้ผลผลิตจากการทํา
ประมงลดน้อยลงสวนทางกับการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกและความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีกระตุ้นให้เกิดการ
บริโภคอาหารทะเลเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องการผลิตอาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจึงเติบโตข้ึนมา
ทดแทนอาหารทะเลท่ีได้จากการทําการประมง และทวีปเอเชียเป็นแหล่งผลิตอาหารจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ท่ีใหญ่ท่ีสุดให้กับประชากรท่ัวโลก  

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จัดเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ทําให้เกิดอุตสาหกรรมกุ้งครบวงจร (ผลิต แปรรูปและส่งออก) ในประเทศไทยท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ี
ยอมรับกันท่ัวโลกมาต้ังแต่ปี 2530 และต้ังแต่ปี 2534 อุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยได้ก้าวข้ึนมาเป็นผู้นําใน
ธุรกิจกุ้งโลกอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 20 ปี ประเทศไทยเคยทําสถิติการผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงได้
สูงสุดมากกว่า 600,000 ตัน/ปี และมีมูลค่าส่งออกมากกว่า 100,000 ล้านบาท สร้างรายได้เข้าประเทศเป็น
มูลค่ามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตสัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยง และเฉลี่ยกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ของ
อุตสาหกรรมสัตว์น้ําส่งออกโดยรวมของประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย ปัญหาด้านการระบาดของโรคกุ้งทะเลท่ีเก่ียวเนื่อง
กับการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลและการจัดการเลี้ยง ยังคงเป็นปัญหาสําคัญท่ีเกษตรกรซ่ึงเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบและ 
อยู่ต้นน้ําของอุตสาหกรรมกุ้งไทย ยังคงประสบอยู่เป็นประจํา เช่น ไวรัสหัวเหลือง และไวรัสดวงขาว ท่ีอุบัติข้ึน
ในประเทศไทยระหว่างปี 2534 - 2538 ทําให้การผลิตเกิดความเสียหาย และต่อมาได้กลายเป็นโรคประจําถ่ิน 
ในกรณีล่าสุดคือ การเกิดโรคระบาดกุ้งตายด่วน (EMS/AHPND) ท่ีอุบัติข้ึนในปี 2555 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ทําให้ผลผลิตกุ้งของประเทศไทยในปี 2557ลดลงเหลือประมาณ 217,600 ตัน เกษตรกรได้รับความเสียหาย
จากการผลิตและประเทศไทยสูญเสียความเป็นผู้นําด้านการผลิตกุ้งทะเลเพ่ือการส่งออกซ่ึงจากแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโรคระบาดกุ้งตายด่วนพบว่า มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์
ท่ีสามารถสร้างสารพิษรุนแรง ชอบเติบโตในระบบนิเวศท่ีมีสารอินทรีย์และความเค็มของน้ําสูง รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีมีความแปรปรวนในช่วงกว้าง เช่น อากาศร้อนข้ึนอย่างกะทันหัน ทําให้อุณหภูมิน้ํา
เพ่ิมสูงข้ึน ออกซิเจนลดน้อยลง หรือกรณีฝนตกหนัก น้ําขาดออกซิเจน และแพลงก์ตอนพืชตายเป็นจํานวนมาก
การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้งเช่นนี้ ทําให้กุ้งเกิดความเครียด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจึงเป็นความเสี่ยงท่ีจะทําให้เกิดโรคระบาดของกุ้งเพ่ิมมากข้ึน 
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ปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยส่วนใหญ่ยังคงใช้บ่อดินในการผลิตกุ้งจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งได้ ผลกระทบนี้เกิดข้ึนอย่างเป็น
องค์รวมกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เช่น แพลงก์ตอนพืช และแบคทีเรีย ตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ดินและน้ํา) ใน
บ่อเลี้ยงกุ้งทะเลไปพร้อม ๆ กัน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจนเกิดความเครียดกับกุ้ง ทําให้
สุขภาพกุ้งอ่อนแอและติดเชื้อ กินอาหารน้อยลง การจัดการเลี้ยงกุ้งเกิดความผิดพลาดขยายตัวเป็นการระบาด
ของโรคกุ้ง นํามาซ่ึงความเสียหายของผลผลิตและการขาดทุนของเกษตรกรเป็นลําดับ 

องค์ความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรูปแบบผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับกุ้งทะเล แพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียท่ีดํารงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน ตลอดจนวิธีการ
จัดการบ่อเลี้ยงกุ้งภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการจัดการในฟาร์มของเกษตรกร 
รวมถึงข้อแนะนําเชิงนโยบายและวิชาการท่ีเขียนข้ึนมาในคู่มือฉบับนี้ เป็นองค์ความรู้ท่ีได้มาจากการทํางานวิจัย
และประสบการณ์ในด้านการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลของตนเองในกรมประมงมาไม่น้อยกว่า 20 ปี รวมถึงการ
ค้นคว้าจากการวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศจึงเป็นองค์ความรู้ท่ีสําคัญต่อการกระบวนการปรับตัวของ
เกษตรกรเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลท่ีนับวันจะรุนแรงมากข้ึน
ทําให้เกษตรกรยังคงสามารถบริหารจัดการเลี้ยงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดเพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
ระบาดของกุ้ง และสนับสนุนแนวทางฟ้ืนฟูการผลิตกุ้งและรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันของสินค้ากุ้ง
ในตลาดโลกได้ต่อไป 
 
 

          ผู้จัดทํา 
   12 พฤษภาคม 2559 
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คําปรารภ (1) 

สารบัญ (3) 
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บทท่ี 1 บทนํา 1 
บทท่ี 2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4 

2.1 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศแหล่งน้ํา 4 
2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย 5 

บทท่ี 3 องค์ประกอบของระบบนิเวศบ่อเล้ียงกุ้งทะเล 9 
3.1 น้ําในบ่อเลี้ยงกุ้ง 9 
3.2 ดินพ้ืนบ่อเลี้ยงกุ้ง 13 

(1) ในสภาวะท่ีดินมีออกซิเจน (Aerobic Condition) 13 
(2) ในสภาวะท่ีขาดออกซิเจน (Anaerobic Condition) 14 

3.3 กุ้ง 15 
บทท่ี 4 การหมุนเวียนของสารอาหารในระบบนิเวศบ่อเล้ียงกุ้งทะเล 18 

4.1 การหมุนเวียนของคาร์บอน 18 
4.2 การหมุนเวียนไนโตรเจน 20 
4.3 การหมุนเวียนฟอสฟอรัส 22 
4.4 การหมุนเวียนของซัลเฟอร์ 24 

บทท่ี 5 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา
และระบบนิเวศบ่อเล้ียงกุ้งทะเล 

26 

5.1 ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 26 
5.2 ผลกระทบต่อการระบาดของโรคในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 27 
5.3 ผลกระทบต่อระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล 28 

(1) ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา 29 
(2) ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินพ้ืนบ่อ 32 
(3) ผลกระทบต่อตัวแปรผลผลิตกุ้ง 33 
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5.4 ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ต่อการผลิตกุ้งทะเล 34 
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(5) หลักการควบคุมแบคทีเรียและแพลงก์ตอนพืช 46 
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(7) หลักการจัดการรักษาหน้าดินไม่ให้เน่าเสีย 50 
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ของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อปริมาณแพลงก์ตอนพืช การผลิตออกซิเจนจาก
การสังเคราะห์แสงและการหายใจปริมาณธาตุอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) 
และการใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียในกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิกและแบคทีเรียกลุ่ม 
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ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศบ่อเลีย้ง 
และการปรับตัวในด้านการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

บทที่ 1  บทนํา 
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) เป็นเรื่องท่ีมีการพูดถึงกัน
ท่ัวโลกและนับวันยิ่งมีการพูดถึงบ่อยครั้งข้ึน โลกร้อน (Global Warming) เป็นสภาวะท่ีอุณหภูมิของโลกเพ่ิม
สูงข้ึนอันเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) สู่ชั้นบรรยากาศซ่ึงเกิดจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การใช้พลังงานเชื้อเพลิง รวมไปถึงการตัดไม้ทําลายป่า (IPCC, 2007)
ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันว่าโลกร้อนเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอุณหภูมิ
โลกท่ีสูงข้ึนมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังส่งผล
กระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ การเกิด
การระบาดของโรคตลอดจนภัยธรรมชาติท่ีมีความถ่ีและมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 

จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) เผยแพร่
ในปี 2007 พบว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกสามารถส่งผลกระทบโดยตรงท่ีชัดเจนต่อปริมาณผลผลิต
สัตว์น้ําจากการประมงรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (IPCC, 2007) สําหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศท่ีต้ังอยู่
ในตําแหน่งภูมิศาสตร์ท่ีมีภูมิอากาศเหมาะสําหรับการทําการเกษตร ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ผลของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากจะทําให้บรรยากาศของโลกร้อนข้ึนแล้ว ยังทําให้อุณหภูมิและความ
เข้มแสงในทะเลและบ่อเลี้ยงสัตวน์้ําเพ่ิมสูงข้ึน และส่งผลต่อกระบวนการเผาพลาญอาหารของสัตว์น้ํา รวมไปถึง
ความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคและได้รับสารพิษของสัตว์น้ํา (Ficke et al., 2007) ดังนั้นภาคการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รายงานว่าผลจากการใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ PRECIS (Providing Regional Climates 
for Impacts Studies) ทํานายว่า ในอนาคตประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน มีฤดูร้อนท่ียาวนานและคลุมพ้ืนท่ี
กว้างมากข้ึน (ภาพท่ี 1) โดยมีแนวโน้มว่าปริมาณฝนจะสูงข้ึน แต่ฤดูแล้งอากาศจะแล้งจัดกว่าเดิม เนื่องจาก
ระยะเวลาและพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศร้อนเพ่ิมมากข้ึน (ศุภกร และคณะ, 2552) ซ่ึงปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยท่ีระบบ
นิเวศของบ่อเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมของแหล่งเลี้ยงสัตว์และส่งผล
กระทบต่อภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยตรง (Cochrane et al., 2009)  
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ภาพท่ี 1  ผลการพยากรณ์ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายวันสูงสุดในทศวรรษของปี ค.ศ. 1980s (พ.ศ. 2523 - 2532), 
2030s (พ.ศ. 2573 - 2582), 2060s (พ.ศ. 2603 - 2612) และ 2090s (พ.ศ. 2633 - 2642) ของ
ประเทศไทยโดยใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ PRECIS (รูปจาก Chinvanno and Luang-aram, 2009) 

 

ระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนา เป็นระบบนิเวศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับการจัดการเลี้ยง
กุ้งของเกษตรกร การเลี้ยงกุ้งต้องใช้อาหารในปริมาณมากเพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง ในสภาวะปกติสารอาหารมี
การหมุนเวียนแลกเปลี่ยนอยู่ในระบบนิเวศและถ่ายทอดไปมาอยู่ตลอดเวลาในระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ท่ีอยู่
ร่วมกันในระบบ เช่น กุ้ง แพลงก์ตอนพืช จุลินทรีย์ท่ีอาศัยอยู่ในน้ําและดินพ้ืนบ่อ 

แพลงก์ตอนพืชจัดเป็นสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งในบ่อเลี้ยงท่ีมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการหมุนเวียน
ของสารอาหารท่ีมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ (Eutrophication) ลดระดับความเป็นพิษจากปริมาณแอมโมเนียซ่ึง
เป็นสิ่งขับถ่ายจากกุ้ง และเพ่ิมออกซิเจนในบ่อเลี้ยงในเวลากลางวันท่ีมีการสังเคราะห์แสง ซ่ึงทําให้กุ้งมีการกิน
อาหารท่ีดีและเติบโตได้เร็วอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพของประชาคมแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton community) ในบ่อเลี้ยงกุ้ง โดย
มีอุณหภูมิและปริมาณความเข้มของแสงเป็นตัวควบคุมระดับกิจกรรมของแพลงก์ตอนพืช เช่น การเติบโตและ
สมดุลของธาตุอาหาร และส่งผลกระทบต่อกระบวนการควบคุมแพลงก์ตอนพืชและการเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศไปจนเกิดไร้สมดุลในท่ีสุดนอกจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประชาคมแพลงก์ตอนพืช (Succession) แล้ว 
ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงท่ีทําให้เกิดแพลงก์ตอนชนิดท่ีเป็นพิษมาแทนท่ี ทําให้เกิดอันตรายและสร้างความ
เสียหายต่อกุ้งท่ีเลี้ยงในบ่อได้ โดย Niscklisch และคณะ (2007) รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก โดยเฉพาะอุณหภูมิและแสง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชนิดของแพลงก์ตอนพืช เนื่องจากแพลงก์ตอน
พืชแต่ละชนิดมีช่วงอุณหภูมิและความเข้มแสงท่ีเหมาะสมแตกต่างกัน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิยัง
เป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อกระบวนการทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนในน้ําและดินตะกอนท่ีมีบทบาทท้ังเป็นแหล่งกําเนิด 
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(Source) และแหล่งดูดซับ (Sink) ของสารอาหารในกลุ่มไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซ่ึงผ่านกระบวนการทํางาน
ของจุลินทรีย์ท่ีมีกิจกรรมเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามความแปรปรวนของระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นนี้ ทําให้เกษตรกรต้องมีการปรับตัวและพัฒนา
วิธีการเลี้ยงกุ้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากประสบการณ์และองค์ความรู้เดิมของ
เกษตรกร เช่น การให้อาหารกุ้ง การควบคุมสีน้ํา และควบคุมคุณภาพน้ําให้อยู่ในช่วงปกติ ไม่สามารถนํามาใช้
จัดการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสําเร็จเหมือนเดิม ตัวอย่างเช่น ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทําให้
เกิดอากาศท่ีร้อนจัดผิดปกติในฤดูร้อน ทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลประสบปัญหาน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งมีอุณหภูมิ
สูงเกินไป สภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในบ่อเลี้ยงมีความแปรปรวน ส่งผลให้กุ้งในบ่อเกิดสภาวะเครียด 
อ่อนแอและตายลงเป็นจํานวนมาก เกษตรกรได้รับความเสียหายผลผลิตตกตํ่าลง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
การจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลในสภาพภูมิอากาศท่ีมีความแปรปรวน การทําความเข้าใจถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาท่ีเกิดข้ึน และแนวทางในการปรับตัวเพ่ือลดการ
สูญเสียผลผลิตจากระบบนิเวศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพภูมิอากาศ และรวมถึงการลดความเครียดของกุ้ง
จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาโรคสัตว์น้ํา เพ่ือนํามาจัดการการเลี้ยงกุ้งทะเล 
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ กําลังผลิต และต้นทุนการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อให้อยู่ได้ในระดับเดิม ซ่ึงจะทําให้
เกษตรกรสามารถบริหารจัดการในด้านต้นทุนการเลี้ยงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด และสามารถรักษาระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้ากุ้งไทยในตลาดโลกได้ต่อไป 
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บทที่ 2  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของอากาศซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมของ
มนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม และทําให้ส่วนประกอบของบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากการ
เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกัน จากผลการศึกษาของ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ในปี 2001 ได้ประเมินไว้ว่าในอนาคตปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุ
กระตุ้นให้เกิดสภาวะโลกร้อนนั้นอาจมีปริมาณผันแปรอยู่ต้ังแต่ 550 - 1,100 ส่วนในล้านส่วน ข้ึนกับการพัฒนา
ของโลก โดยค่าท่ีสูงจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาท่ีเน้นด้านเศรษฐกิจและการใช้พลังงานฟอสซิลอย่างมาก ผลจาก
การศึกษาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2007 แสดงให้เห็น
ถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้สภาวะอากาศของโลกร้อนข้ึน โดยพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีผิวโลกในช่วงศตวรรษ
ท่ีผ่านมา (1906 - 2005) เพ่ิมข้ึนจากเดิมถึง 0.74 องศาเซลเซียส ซ่ึงมากกว่าท่ีเคยประเมินไว้โดยคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2001 เท่ากับ 0.6 องศาเซลเซียส โดยในทศวรรษ 
1990 เป็นทศวรรษท่ีร้อนท่ีสุดในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา และในช่วง 12 ปี ระหว่าง 1995 - 2006 มีถึง 12 ปีท่ี
ถูกจัดให้เป็นปีท่ีร้อนท่ีสุดนับต้ังแต่ปี 1850 เป็นต้นมา โดยแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกในช่วง 50 ปีท่ี
ผ่านมาสูงกว่าในช่วง 100 ปีก่อนเกือบสองเท่า อุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มท่ีจะสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงปี 
1980 - 1999 ถึง 1.8 - 4.0 องศาเซลเซียสภายในปี ค.ศ. 2100 นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Chinvanno
และ Luang-aram ในปี 2009 ได้รายงานผลการทํานายปริมาณฝนในรอบปีของเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ว่า จะมีความแปรปรวนในช่วงต้นของศตวรรษ 21 และในอนาคต (ช่วงปลายศตวรรษ 21) ในบางพ้ืนท่ี
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีแนวโน้มท่ีจะมีปริมาณน้ําฝนมากข้ึนร้อยละ 25 - 50 

 

2.1 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศแหล่งน้ํา 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศแหล่งน้ําพบว่าเกิดข้ึนในลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพียงน้อยนิดอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญ่ของแหล่งน้ํา เนื่องจาก
ภูมิอากาศและระบบนิเวศแหล่งน้ํามีความเก่ียวพันเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เม่ือตัวแปรสภาพภูมิอากาศใน
บรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปและระบบนิเวศแหล่งน้ําต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกันจะเปลี่ยนแปลงตามกันไปเป็นลําดับ 
เช่น เม่ืออุณหภูมิในอากาศเพ่ิมสูงข้ึนก็จะส่งผลต่อวงจรของน้ํา ทําให้ปริมาณไอน้ําระเหยข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศมากข้ึน 
ปริมาณฝนท่ีตกลงมาอาจถ่ีและหนักข้ึน จนอาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาภัยพิบัติ เช่น พายุ น้ําท่วม ดินถล่ม และ
การกัดเซาะผิวดิน เม่ือเกิดการกัดเซาะมากข้ึนอาจส่งผลต่อเนื่องถึงปัญหาดินขาดแร่ธาตุ ดินเค็ม และเม่ือแร่ธาตุ
จากดินถูกพัดพาลงสู่แม่น้ําและทะเลมากเกินไป อาจเป็นสาเหตุของการเติบโตท่ีมากผิดปกติของแพลงก์ตอนพืช
และแบคทีเรียท่ีสามารถสร้างและปลดปล่อยสารพิษได้หรือก่อให้เกิดปรากฏการณ์ข้ีปลาวาฬ ทําให้คุณภาพน้ํา
เปลี่ยนแปลงและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ํา 
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การศึกษาผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลของทะเลอาระเบียน (Arabian Sea)
พบว่า สภาวะโลกร้อนส่งผลให้ลมมรสุมเพ่ิมความแรงและกระทบต่อการหมุนเวียนของกระแสน้ําในแนวด่ิง ทําให้
กระแสน้ําผุด (Upwelling Current) เพ่ิมมากข้ึน และมวลน้ําท่ีไหลข้ึนมาได้นําสารอาหารจากพ้ืนท้องทะเลข้ึนมา
ให้กับแพลงก์ตอนพืชท่ีบริเวณผิวน้ํา ทําให้ในหน้าร้อนมวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชเพ่ิมได้สูงกว่าปกติของ
ทะเลชายฝั่งถึง 3.5 เท่า และในบริเวณทะเลลึกได้ถึง 3 เท่า นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมี
ผลต่อฤดูกาลสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในมหาสมุทรซ่ึง Hashioka และ Yamanaka นักวิทยาศาสตร์ชาวญ่ีปุ่น
ได้ทํานายผลกระทบต่อระบบนิเวศของมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกเฉียงเหนือว่า เม่ือสิ้นสุดศตวรรษท่ี 21 
สภาวะโลกร้อนสามารถทําให้เกิดการแบ่งชั้นในแนวด่ิงของมหาสมุทรในหน้าร้อน และทําให้เกิดการลดลงของ
สารอาหารและปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ท่ีบริเวณผิวน้ํา แต่เม่ือเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูใบไม้ผลิจะเกิดการสะพรั่งของ
ไดอะตอมก่อนฤดูกาลปกติประมาณ 1.5 เดือน 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจมีผลกระทบต่อการเพ่ิมความถ่ีของฝนท่ีตกและส่งผลต่อเนื่องไป
ยังการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น ในกรณีศึกษาบริเวณอ่าวเม็กซิโกพบว่า การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
น้ําฝนในรอบปีและในระหว่างปี ทําให้รูปแบบการไหลของน้ําท่า (Runoff) จากแผ่นดินเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วยหากน้ําท่าไหลลงสู่ชายฝั่งมากข้ึน เนื่องจากฝนตกชุกมากกว่าปกติทําให้ความถ่ีของการเกิดน้ําท่วมมากข้ึน
และเกิดการเปลี่ยนแปลงของประชาคมสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่ง จากชนิดท่ีทนความเค็มสูงในช่วงแคบมาเป็น
ชนิดท่ีทนความเค็มตํ่าและมีช่วงกว้าง ในกรณีกลับกันหากฝนแล้งปริมาณน้ําท่าท่ีไหลลงสู่ชายฝั่งจะลดลง ดังนั้น 
ในพ้ืนท่ีชายฝั่งท่ีเคยรับน้ําจืดในปริมาณมากก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของประชาคมสิ่งมีชีวิตท่ีทนความเค็มตํ่า
กลายเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีทนความเค็มสูงเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการรุกตัวของน้ําทะเลและความเค็มท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

สําหรับในระบบนิเวศน้ําจืด ผลกระทบจากโลกร้อนท่ีสําคัญอย่างหนึ่งคือ พ้ืนท่ีอยู่อาศัยสัตว์น้ําท่ีเหมาะสม
ลดลง Stefan และคณะ (1995) ได้รายงานผลการทํานายผลกระทบดังกล่าว ในกรณีท่ีบรรยากาศของโลกมี
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่าของปัจจุบัน พบว่าลําธารซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมของ
สัตว์น้ําชนิดเขตหนาว (Cold Species) และชนิดเขตเย็น (Cool Species) ลดลงได้ถึงร้อยละ 36 และ 15
ตามลําดับ ส่วนในมหาสมุทรผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนทําให้มีการเปลี่ยนแปลง
ของกําลังผลิต (Productivity) และรูปแบบการไหลของกระแสน้ํา ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังการเคลื่อนย้าย
มวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สาหร่าย และสัตว์น้ํา โดยในท่ีสุดจะเกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่
อาหาร กําลังการผลิตสัตว์น้ํา และปริมาณทรัพยากรประมงท่ีมีการอพยพไปสู่บริเวณท่ีเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงไป 

 

2.2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีเล้ียงกุ้งของประเทศไทย 

 จากข้อมูลการศึกษาวิจัยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย
ย้อนหลัง 60 ปี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 
โดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดสงขลาเป็นกรณีศึกษาของพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้งฝั่งอ่าวไทย และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
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ของจังหวัดตรังเป็นกรณีศึกษาของพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้งฝั่งอันดามัน พบว่า บริเวณพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างช้า ๆ ท้ังการเพ่ิมข้ึนของค่าอุณหภูมิสูงสุดใน
รอบปี (0.00 - 0.014 องศาเซลเซียส/ปี) และค่าอุณหภูมิตํ่าสุดในรอบปีค่อย ๆ เพ่ิมสูงข้ึน (0.045 - 0.053 
องศาเซลเซียส/ปี) ซ่ึงทําให้แนวโน้มของความแตกต่างของอุณหภูมิในรอบปี (สูงสุด - ตํ่าสุด) มีแนวโน้มลดลง 
0.020 - 0.047 องศาเซลเซียส/ปี ค่าความชื้นสัมพัทธ์มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.022 - 0.044 /ปี และจํานวน
วันท่ีฝนตกและปริมาณน้ําฝนสะสมในรอบปี ลดลงในช่วง 0.103 - 0.150 วัน/ปี และ 0.613 - 5.31 มม./ปี 
ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์กับปริมาณน้ําฝนรวมในรอบปี 
พบว่า มีแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง โดยเม่ือพบความชื้นสัมพัทธ์ลดลงร้อยละ 1 /ปี ปริมาณน้ําฝนรวม
ลดลง 50.637 มม./ปี ผลการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา พบว่า 
เม่ือความแตกต่างของอุณหภูมิมีค่าเพ่ิมข้ึนทําให้ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ จํานวนวันท่ีฝนตก และปริมาณ
น้ําฝนท่ีตกรวมท้ังปีเปลี่ยนแปลงตาม โดยท่ีพบว่า เม่ือมีความแตกต่างของอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1 องศาเซลเซียส/ปี 
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

- ความชื้นสัมพัทธ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.597 /ปี 

- จํานวนวันท่ีฝนตกลดลง 2.957 วัน/ปี 

- ปริมาณน้ําฝนลดลง 14.09 มม./ปี 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแสงแดด อุณหภูมิอากาศ และอุณหภูมิของน้ํา ในบ่อเลี้ยง
กุ้งในรอบวันพบว่า การเปลี่ยนแปลงในรอบวันของความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ข้ึนอยู่กับตําแหน่งของดวงอาทิตย์
ท่ีแผ่รังสีมาตกกระทบพ้ืนโลก จากการเก็บข้อมูลในบริเวณพ้ืนท่ีฟาร์มกุ้ง พบว่าท้ังความเข้มข้นของแสงแดด
และอุณหภูมิอากาศมีความสัมพันธ์ในรูปเส้นตรง กล่าวคือ เม่ือดวงอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งท่ีสามารถแผ่รังสีตก
กระทบพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้งได้มากข้ึน ความเข้มของแสงแดดท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําให้อุณหภูมิอากาศเพ่ิมสูงตามข้ึนไปด้วย 
โดยในระหว่างการศึกษาความเข้มของแสงแดดมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 1.73 และ 154,300 ลักซ์ และอุณหภูมิ
อากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 25.2 และ 29.1 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 2) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่า ในช่วงวันท่ีอากาศเย็นตัวลงความเข้มของแสงแดดก็จะลดลง ส่งผลให้เกิดการลดการสังเคราะห์แสง 
การแกว่งตัวในรอบวันของปริมาณออกซิเจนและความเป็นกรด - ด่างของน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแคบลง และ
เม่ือความเข้มของแสงแดดเพ่ิมมากข้ึนในวันถัดไปอุณหภูมิของอากาศจะสูงมากข้ึน การแกว่งตัวในรอบวันของ
ปริมาณออกซิเจนและความเป็นกรด - ด่างของน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งจะมีช่วงกว้างมากข้ึน 
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ภาพท่ี 2  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความเข้มของแสงแดดและอุณหภูมิอากาศในพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้ง (จังหวัดสงขลา) 

 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งและอุณหภูมิอากาศ พบว่า อุณหภูมิของอากาศและน้ํามีการ
แกว่งตัวในรอบวันแตกต่างกัน โดยในช่วงเวลากลางวัน (09.00 น. - 16.00 น.) อุณหภูมิของอากาศมีค่าสูงกว่า
อุณหภูมิน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้ง และในช่วงเวลาากลางคืน (16.00 น. - 09.00 น.) อุณหภูมิอากาศมีแนวโน้มลดลง
เร็วกว่า ทําให้น้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งมีอุณหภูมิท่ีสูงกว่าอากาศจนกระท้ังถึงเช้าตรู่ของวันถัดไป อุณหภูมิของอากาศ
จะกลับมาสูงกว่าน้ําในบ่ออีกครั้ง โดยการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเก่ียวข้องกับอุณหภูมิ
อากาศ ความเข้มของแสง และอัตราการเพ่ิมข้ึนของความเข้มของแสงแดดต่อหน่วยเวลา (ภาพท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 3  การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบวันของอากาศและน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้ง (กรณีศึกษาในระหว่างวันท่ี 

19 - 23 เมษายน 2554) 

อุณหภูมิน้าํ อุณหภูมิอากาศ 
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 ดังนั้นเม่ือนําปัจจัยดังกล่าวมาคํานวณเราจะสามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําในบ่อ
เลี้ยงกุ้งท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ ซ่ึงจากภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศมีช่วงกว้างและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าอุณหภูมิของน้ําในบ่อ และถึงแม้ว่า
อุณหภูมิของน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอากาศและฤดูกาลได้ก็ตาม แต่เนื่องจากน้ํามีความสามารถ
ในการดูดซับความร้อนจากอากาศและคายความร้อนได้ช้าจึงทําให้อุณหภูมิน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งมีแนวโน้มของการ
แกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบกว่าอุณหภูมิอากาศ 

 

 

ภาพท่ี 4  ค่าประมาณอุณหภูมิของน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศในบริเวณ
พ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้ง (จังหวัดสงขลา)  
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อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้ง
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บทที่ 3  องค์ประกอบของระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล 
   

 การเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีการเติบโตท่ีดี นอกจากต้องการลูกกุ้งท่ีมีคุณภาพดีแล้ว การจัดการให้บ่อเลี้ยงกุ้ง
มีระบบนิเวศท่ีดี (น้ําและพ้ืนบ่อมีคุณภาพดี) ก็มีความสําคัญ และเป็นสิ่งท่ีเกษตรกรต้องทําให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดผลสําเร็จในบ่อเลีย้งกุ้ง โดยระบบนิเวศของบ่อเลีย้งกุ้งมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ น้ํา พ้ืนบ่อ 
และกุ้ง ซ่ึงในระหว่างการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเล ท้ัง 3 องค์ประกอบนี้จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในรูปปัจจัย
ควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ ดังนั้นวิธีการจัดการเลี้ยงกุ้งจึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาจัดการได้
โดยลําพัง เกษตรกรจึงจําเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งและนํามาใช้เป็นศาสตร์ร่วมกับศิลปะ
ในการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นประจําทุกวัน เพ่ือให้การเลี้ยงกุ้งทะเลมีประสิทธิภาพเหมาะสม และมีปัญหาเกิดข้ึน
น้อยท่ีสุด 
 

3.1 น้ําในบ่อเล้ียงกุ้ง 

 น้ําเป็นตัวกลางระหว่างกุ้งกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น แพลงก์ตอนพืช และจุลินทรีย์ คุณภาพ
ทางเคมีและทางกายภาพของน้ํามีผลต่อการดํารงชีวิตของกุ้งในบ่อเลี้ยง น้ําจึงควรมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับ
การเลี้ยงกุ้งทะเล ซ่ึงข้ึนอยู่กับแหล่งน้ําและวิธีการจัดการคุณภาพน้ําในระหว่างการเลี้ยงกุ้งเกษตรกรควรสูบน้ํา
ทะเลจากธรรมชาติในช่วงน้ําข้ึน เนื่องจากหากสูบน้ําในช่วงน้ําลง อาจเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบด้านมลภาวะ 
และการถ่ายน้ําจากการเลี้ยงสัตว์น้ําของพ้ืนท่ีใกล้เคียง จากนั้นนํามาพักไว้ในบ่อพักน้ําและปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ให้เหมาะสม เช่น ทําให้มีสารอินทรีย์และตะกอนแขวนลอยตํ่าก่อนนําไปใช้ เกษตรกรอาจนําน้ําทะเลท่ีผ่านการ
เลี้ยงกุ้งแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง โดยหลังจากถ่ายน้ําออกจากบ่อแล้ว สามารถนํามา
บําบัดในบ่อพักน้ําของระบบหมุนเวียน แล้วจึงหมุนเวียนนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ โดยระยะเวลาการพักและบําบัด
น้ําท้ิงในบ่อพักน้ําระบบหมุนเวียนข้ึนอยู่กับความสามารถและเป้าหมายในการบําบัดน้ําของเกษตรกร 

 คุณภาพของน้ําทะเลท่ีเหมาะสมท่ีเกษตรกรต้องพิจารณาในเบื้องต้นคือ ค่าความเป็นกรด - ด่างของ
น้ําอยู่ในช่วง 7.5 - 8.2 ออกซิเจนละลายสูงในช่วง 6 - 8 มิลลิกรัม/ลิตร ความเค็มของน้ําอยู่ในช่วง 2 - 35 
ส่วนในพันส่วน ตลอดจนลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ําท่ีดูด้วยสายตาแล้วมีความสะอาด ไม่มีความเน่าเสีย 
ไม่มีสัตว์น้ําตาย ไม่ต้ืนเขินจนการระบายน้ําไม่ดี และควรอยู่ห่างไกลจากแหล่งมลพิษเพ่ือช่วยในการรักษามาตรฐาน
การผลิตและความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงมีความสําคัญต่อการเลี้ยงกุ้ง 
กล่าวคือ เป็นปัจจัยท่ีทําให้กุ้งมีสุขภาพดี แข็งแรงและเติบโตเร็ว ดังนั้น เกษตรกรจึงจําเป็นต้องจัดการนําน้ําท่ีมี
คุณภาพเหมาะสมมาใช้งานอยู่เสมอ โดยค่าคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลท่ีควรนํามาใช้เป็นเกณฑ์
ในการจัดการประจําวันมีดังนี้ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1  คุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุ้งทะเล 
 

 คุณภาพน้ํา ค่าท่ีเหมาะสม 
อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) 28 - 32 
ออกซิเจนละลายน้ํา (มก./ล.) > 5  
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.5 - 8.0 
คาร์บอนไดออกไซด์ (มก./ล.) < 20 
ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน) 2-35  
ความกระด้างของน้ํา (มก./ล. ของ CaCO3) > 150 
ค่าความเป็นด่าง/อัลคาร์ไลนิตี้ (มก./ล. ของ CaCO3) > 100  
ความโปร่งแสงของน้ํา (เซนติเมตร) 35 - 40  
แอมโมเนียอิสระ (มก./ล.) <0.1 
ไนไตรท์ (มก./ล.) < 2.0 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (มก./ล.) < 0.002  

 
 แพลงก์ตอนพืชเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถพบได้ในน้ําของบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลโดยเฉพาะบ่อดินท่ีเปิดรับแสงแดด
ได้โดยตรง แอมโมเนียและไนเตรทในน้ําเป็นปุ๋ยท่ีมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการเติบโตของแพลงก์ตอนพืช 
นอกเหนือจากนี้แพลงก์ตอนพืชยังต้องการปุ๋ยฟอสเฟต ซิลิเกต และคาร์บอนไดออกไซด์ สําหรับการเติบโตด้วย 
หากแพลงก์ตอนพืชใช้แอมโมเนียเป็นแหล่งไนโตรเจนก็ต้องใช้ไบคาร์บอเนตเป็นแหล่งคาร์บอน แต่หากใช้ไนเต
รทเป็นแหล่งไนโตรเจนแพลงก์ตอนพืชก็จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์และสามารถปล่อยไบคาร์บอเนตออกมาสู่น้ํา
ในบ่อเลี้ยงกุ้งได้ (ภาพท่ี 5) 

 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5  สมการทางเคมีของการใช้สารประกอบไนโตรเจน และผลผลิตของสารประกอบต่าง ๆ ในน้ําท่ีเกิดข้ึน
จากการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช 

 การสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) เป็นกระบวนการท่ีแพลงก์ตอนพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และ
พลังงานจากแสงแดดสําหรับการเติบโตและสร้างสารอินทรีย์ใหม่ในเวลากลางวัน ผลจากการสังเคราะห์แสงทํา

16NH4
+ + 92 CO2 + HPO4

2- + 92 H2O + 14 HCO3
- � C106H263O110N16P + 106 O2 

แอมโมเนีย + คาร์บอนไดออกไซด์ + ฟอสเฟต + น้ํา + ไบคาร์บอเนต � สารอินทรีย์ในแพลงก์ตอนพืช + ออกซิเจน 

16 NO3- + 124 CO2 + HPO4
2- + 140 H2O � C106H263O110N16P + 138 O2 + 18 HCO3

- 
ไนเตรท + คาร์บอนไดออกไซด์ + ฟอสเฟต + น้ํา � สารอินทรีย์ในแพลงก์ตอนพืช + ออกซิเจน + ไบคารบ์อเนต 
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ให้เกิดออกซิเจน และแพลงก์ตอนพืชก็จะปล่อยออกซิเจนเหล่านี้ออกมาให้ละลายอยู่ในน้ํา ถึงแม้ว่าแพลงก์ตอนพืช
มีการหายใจตลอดเวลา แต่การสังเคราะห์แสงซ่ึงต้องการใช้คาร์บอนไดออกไซด์จะทําให้คาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึง
ทําให้น้ํามีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนมีปริมาณลดน้อยลงจึงส่งผลให้ความเป็นกรด - ด่างของน้ํา และปริมาณออกซิเจน
ในบ่อเลี้ยงกุ้งเพ่ิมสูงข้ึน ในทํานองท่ีตรงกันข้ามในเวลากลางคืนแพลงก์ตอนพืชหยุดการสังเคราะห์แสงแล้วแต่
ยังคงมีการหายใจพร้อม ๆ กับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ จึงมีการใช้ออกซิเจน และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในน้ํา
จึงทําให้ความเป็นกรด - ด่างของน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งลดตํ่าลง 

 แบคทีเรียท่ีดํารงชีวิตอยู่ในน้ําของบ่อเลี้ยงกุ้งมีบทบาทในการหมุนเวียนธาตุอาหารท่ีมีอยู่ในน้ําท่ีเป็น
สารอินทรีย์ท้ังในรูปตะกอนแขวนลอยและในรูปละลายน้ํา (แบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิก: Heterotrophic 
Bacteria) และสารอนินทรีย์ท่ีอยู่ในรูปสารประกอบของคาร์บอนและไนโตรเจน (แบคทีเรียกลุ่มออโตโทรฟิค: 
Autotrophic Bacteria) การหมุนเวียนสารอาหารของแบคทีเรียสามารถทําให้คุณภาพน้ํามีการเปลี่ยนแปลง
ไป ดังนั้นการควบคุมระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งจึงต้องมีความเข้าใจบทบาทของแบคทีเรียในน้ํา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) แบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิก เป็นแบคทีเรียกลุ่มหลักอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกับปริมาณ
ความเป็นด่าง และมีบทบาทในการลดปริมาณสารอินทรีย์และไนโตรเจนในสภาวะท่ีมีออกซิเจนของบ่อเลี้ยงกุ้ง
ระบบถ่ายน้ําน้อย และผลสุดท้ายมีการเพ่ิมเซลล์แบคทีเรีย แอมโมเนีย และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ จึงทํา
หน้าท่ีหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ โดยการย่อยสลายให้สารอินทรีย์กลายเป็นสารอนินทรีย์ (ภาพท่ี 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6  การย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิก 

 ในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีเป็นน้ําทะเลและน้ํากร่อย แบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิกท่ีรู้จักกันดีคือ วิบริโอ 
(Vibrio spp.) ซ่ึงมีจํานวนชนิดแตกต่างอยู่เป็นจํานวนมาก แบคทีเรียนี้เติบโตโดยการอาศัยกินสารอินทรีย์จาก
ระบบนิเวศ และสามารถปรับตัวอยู่ในสภาวะก่ึงขาดออกซิเจนได้ (Facultative Anaerobic) มีวิบริโอจํานวน
ไม่ก่ีชนิดเท่านั้นท่ีเป็นแบคทีเรียก่อโรคในกุ้ง และมีชนิดหนึ่งท่ีเรารู้จักกันดีคือ Vibrio parahaemolyticus 
โดยเฉพาะสายพันธุ์ (Stain) ท่ีก่อให้เกิดโรคกุ้งตายด่วนจากอาการตับอักเสบอย่างเฉียบพลัน (Early Mortality 

การใช้แอมโมเนียและน้ําตาลของแบคทีเรีย เฮเทอโรโทรฟิกในสภาพมีออกซิเจน 
NH4

+ + 1.18 C6H12O6 + HCO3
- + 2.06 O2  �  C5H7O2N + 6.06 H2O + 3.07 CO2 

แอมโมเนีย + น้ําตาล + ไบคาร์บอเนต + ออกซิเจน  �  เซลล์แบคทีเรีย + น้ํา + คาร์บอนไดออกไซด์ 
 

การใช้สารอินทรีย์ของแบคทีเรียเฮเทอโรโทรฟิก ในสภาพมีออกซิเจน 
C5H7NO2 + 5O2  �  5CO2 + 2H2O + NH3 + energy 

สารอินทรีย์ + ออกซิเจน  �  คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ํา + แอมโมเนีย + พลังงาน 
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Syndrome/Acute Hepatopancreatic Narcosis Disease: EMS/APHND) ดังนั้น ในแนวทางการควบคุม
แบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิก เช่น วิบริโอ จึงสามารถทําได้โดยการควบคุมปริมาณสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ 
หรือใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการแย่งชิงสารอาหารแข่งกับเชื้อโรคในกลุ่มวิบริโอ 

(2) แบคทีเรียกลุ่มออโตโทรฟิก ไม่ต้องการสารอินทรีย์เพ่ือการเติบโต ดํารงชีวิตโดยอาศัยสารอนินทรีย์
ในระบบนิเวศและสร้างสารอินทรีย์กลับข้ึนมาใหม่ จึงทําหน้าท่ีเป็นตัวหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง 
กลุ่มท่ีเกษตรกรรู้จักกันดีคือแบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิง (Nitrifying Bacteria) ท่ีต้องการไนโตรเจน ไบคาร์บอเนต 
และออกซิเจน ในการดํารงชีวิต การนําสารประกอบไนโตรเจนเข้าไปใช้มี 2 ข้ันตอน คือ 1) การใช้แอมโมเนีย 
โดยแบคทีเรียกลุ่มแอมโมเนียออกซิไดซิง (Ammonia Oxidizing Bacteria) และ 2) การใช้ไนไตรท์ คือ แบคทีเรีย
กลุ่มไนไตรท์ออกซิไดซิง (Nitrite Oxidizing Bacteria) ซ่ึงท้ังสองข้ันตอนนี้รวมเรียกว่า ไนตริฟิเคชัน (Nitrification) 
(ภาพท่ี 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7  กระบวนการไนตริฟิเคชันท่ีเกิดข้ึนโดยแบคทีเรียกลุ่มออโตโทรฟิกและแบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิงใน
ระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง 

 กระบวนการไนตริฟิเคชันท่ีเกิดข้ึนในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นการเปลี่ยนสารประกอบไนโตรเจน
จากท่ีเป็นพิษกับสัตว์น้ําคือ แอมโมเนีย ให้เป็นสารประกอบท่ีไม่มีพิษคือไนเตรท กระบวนการนี้นอกจากจะใช้
สารประกอบไนโตรเจนแล้ว ยังจําเป็นต้องใช้ไบคาร์บอเนตและออกซิเจน โดยคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมต้องมี
ความเข้มข้นของแอมโมเนียท่ีเหมาะสมในรูปของแอมโมเนียรวมประมาณ1 - 2 มก./ล. มีค่าความเป็นด่างในช่วง 
100 - 200 มก./ล. ค่าออกซิเจนในรอบวันในช่วง 4 - 5.5 มก./ล. และค่าความเป็นกรด - ด่างท่ีเหมาะสมอยู่
ในช่วง7.8 - 8.2 และผลผลิตจากกระบวนการไนตริฟิเคชันจะได้ไนเตรทและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กลับ
ออกมาในระบบนิเวศ 

 แบคทีเรียในน้ําสามารถเติบโตได้โดยอาศัยของสารอินทรีย์ซ่ึงเป็นของเสียท่ีเกิดข้ึนเม่ือให้อาหารกับกุ้ง
ในบ่อ การมีออกซิเจนในน้ําของบ่อเลี้ยงกุ้งในระดับท่ีเหมาะสม (มากกว่า 4 มก./ล.) จะช่วยให้มีการย่อยสลาย
สารอินทรีย์และการเปลี่ยนแอมโมเนียให้ไปอยู่ในรูปของไนเตรทท่ีไม่เป็นพิษโดยแบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิง 

แบคทีเรียกลุ่มแอมโมเนียออกซิไดซิง เช่น ไนโตรโซโมแนส เปลี่ยนแอมโมเนีย เป็นไนไตรท์ 
55 NH4

+ + 76 O2 + 109 HCO3
-  �  54 NO2

- + C5H7O2N + 57 H2O + 104 H2CO3 
แอมโมเนีย + ออกซิเจน + ไบคาร์บอเนต �ไนไตรท์ + เซลล์แบคทีเรีย + น้ํา + กรดคาร์บอนิค 

แบคทีเรียกลุ่มไนไตรท์ออกซิไดซิง เช่น ไนโตรแบคเตอร์ ไนโตรสไปรา เปลี่ยนไนไตรท์ เป็นไนเตรท 
400 NO2

- + NH4
+ + 195 O2 + 4 H2CO3 + HCO3

-  �  400 NO3
- + C5H7O2N + 3 H2O 

ไนไตรท ์+ แอมโมเนีย + ออกซิเจน + กรดคาร์บอนิค + ไบคาร์บอเนต  �  ไนเตรท + เซลล์แบคทีเรีย + น้ํา 
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(Nitrifying Bacteria) จะเกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการขาดออกซิเจนและไบคาร์บอเนตในน้ําของบ่อเลี้ยงกุ้ง
ก็เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้แอมโมเนียเปลี่ยนไปเป็นไนเตรทไม่สมบูรณ์จนเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง
จนเกิดความเสียหายกับการเลี้ยงกุ้งทะเลได้ 

 การจัดการควบคุมการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียในระบบนิเวศบ่อให้มีในปริมาณท่ีเหมาะสม
หรือเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงกุ้งจึงเป็นสิ่งจําเป็น การย่อยสารอินทรีย์และใช้ออกซิเจน โดยปล่อยธาตุอาหาร
และคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ทําให้ความเป็นกรด - ด่างของน้ําลดตํ่าลง ส่วนแพลงก์ตอนพืชทําหน้าท่ีดูดซับ
เอาคาร์บอนไดออกไซด์ สารอาหารท่ีเกิดจากการย่อยสลายของอาหารและข้ีกุ้ง สร้างเป็นสารอินทรีย์ใหม่ และ
ผลิตออกซิเจนให้กับในน้ํา กระบวนการนี้ทําให้ความเป็นกรด - ด่างของน้ําเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้นสมดุลของแพลงก์ตอนพืช
และแบคทีเรียในระบบนิเวศจึงสามารถสังเกตได้จากค่าความเป็นกรด - ด่างของน้ําระหว่าง 7.5 ถึง 8.0 โดยมี
ค่าการแกว่งตัวในช่วงแคบ ๆ ประมาณ 0.2 - 0.3 

 ระบบนิเวศในน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลสามารถเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําและดิน
ในระหว่างการเลี้ยง การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในน้ํา เช่น การย่อยสลายของเสียให้เป็นธาตุอาหารและ
ปุ๋ย ทําให้แพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียในน้ํามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมปริมาณมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
น้ําท่ีเก่ียวข้อง เช่น ออกซิเจน ความเป็นกรด - ด่าง และการนําเอาปุ๋ยและธาตุอาหารในน้ําไปใช้ ระบบนิเวศ
พ้ืนบ่อท่ีเสียไปเนื่องจากสภาวะขาดออกซิเจนทําให้เคมีของดินเปลี่ยนไป ชนิด และปริมาณปุ๋ยท่ีดินปล่อย
ออกมาไม่เหมาะสมต่อการรักษาระบบนิเวศของน้ํา ทําให้สีน้ําล้มและกุ้งเกิดความเครียด จนเป็นสาเหตุของ
การจับกุ้งฉุกเฉิน 

 
3.2 ดินพ้ืนบ่อเล้ียงกุ้ง 

 พ้ืนบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วย เนื้อดิน น้ําท่ีแทรกระหว่างเนื้อดินและสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ชนิด
ต่าง ๆ และสัตว์หน้าดิน สิ่งมีชีวิตท่ีมีบทบาสําคัญท่ีพ้ืนบ่อเลี้ยงกุ้งคือ จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ท่ีทํา
หน้าท่ีย่อยสลายสารอินทรีย์และหมุนเวียนสารอาหารจากสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารอนินทรีย์ (แบคทีเรีย
กลุ่มเฮเทอโรโทรฟิค) และจากสารอนินทรีย์กลับมาเป็นสารอินทรีย์อีกครั้ง (แบคทีเรียกลุ่มออโตโทรฟิค) ซ่ึง
การหมุนเวียนสารอาหารและการย่อยสลายสารอินทรีย์ข้ึนกับระดับของออกซิเจนท่ีพ้ืนบ่อดังนี้ 

(1) ในสภาวะท่ีดินมีออกซิเจน (Aerobic Condition) 

ในสภาวะท่ีดินมีออกซิเจนอย่างเพียงพอท่ีบริเวณผิวหน้าดินซ่ึงเป็นชั้นดินบาง ๆ บนพ้ืนบ่อเลี้ยง
กุ้งสามารถสังเกตจากสีดินท่ีเป็นสีดินเดิม (สีเทา) การย่อยสลายสารอินทรีย์ของแบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิค
จะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ นั่นคือ คาร์บอนในสารอินทรีย์ท่ีถูกเปลี่ยนไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมท้ังสาร 
อินทรีย์ท่ีย่อยได้ยาก เช่น ฮิวมัส และสารประกอบท่ีเป็นแร่ธาตุและธาตุอาหารอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการย่อยสลาย
และการสังเคราะห์ของสารอินทรีย์และจุลินทรีย์ในดิน โดยท่ีสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลประกอบด้วยธาตุ
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อาหารต่าง ๆ กัน เช่น คาร์บอน (C) ไนโตรเจน (N) ซัลเฟอร์ (S) และฟอสเฟต (P) เม่ือย่อยสลายแล้ว จะได้
สารประกอบอนินทรีย์ เช่น แอมโมเนีย ไนเตรทซัลเฟต ฟอสเฟต ส่วนแบคทีเรียกลุ่มออโตโทรฟิคท่ีเปลี่ยนแปลง
สารอาหารในสภาพท่ีมีออกซิเจนในดิน เช่น แบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิงมีบทบาทสําคัญเก่ียวข้องกับเปลี่ยนแปลง
แอมโมเนียไปเป็นไนไตรท์ และไนเตรท ตามลําดับ เหมือนกับท่ีเกิดข้ึนในน้ํา (ภาพท่ี 8) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 8 การย่อยสลายของสารอินทรีย์การเปลี่ยนสารอนินทรีย์กลับมาเป็นสารอินทรีย์และสารประกอบท่ี
เกิดข้ึนในระบบนิเวศท่ีเป็นดินบ่อเลี้ยงกุ้งภายใต้สภาวะท่ีมีออกซิเจน 

สภาพของผิวหน้าดินท่ีมีออกซิเจนเพียงพอจะทําให้มีสัตว์หน้าดินและจุลินทรีย์จํานวนมากอยู่ท่ี
พ้ืนบ่อ ลูกกุ้งท่ีปล่อยลงเลี้ยงจึงมีอาหารธรรมชาติอย่างเพียงพอและออกซิเจนท่ีเพียงพอจะทําให้เกิดการเปลี่ยน
แอมโมเนียท่ีเป็นสารมีพิษกับกุ้งให้อยู่ในรูปของไนเตรทท่ีไม่เป็นพิษและสะสมอยู่ดินในพ้ืนบ่อ 

(2) ในสภาวะท่ีขาดออกซิเจน (Anaerobic Condition) 

ในสภาวะขาดออกซิเจนเนื้อดินท่ีอยู่ลึกลงไปในพ้ืนบ่อเลี้ยงกุ้งมีสีเปลี่ยนไป สังเกตได้จากสีของ
เนื้อดินเดิมเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีดํา สภาวะเช่นนี้การย่อยสลายสารอินทรีย์ของแบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิค
จะเกิดข้ึนอย่างไม่สมบูรณ์คือ องค์ประกอบของสารอินทรีย์ท่ีย่อยได้ง่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และสารอินทรีย์ท่ียังย่อยสลายไม่สมบูรณ์จะเปลี่ยนเป็นสารประกอบพวกกรดอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ (Organic Acids) 
หรือเปลี่ยนเป็นสารประกอบท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการเกิดปฏิกิริยาอ่ืน ๆ (Intermediate Products) สะสม
อยู่ในเนื้อดินอีกด้วย แบคทีเรียกลุ่มดีไนตริไฟอิง (Denitrifying Bacteria) เก่ียวข้องกับกระบวนการ Denitrification 
มีบทบาทในการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไนเตรทไปเป็นไนไตรท์ ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และก๊าซไนโตรเจน (N2) 

กระบวนการไนตริฟิเคชันในดิน 
NH4

+ + 1.83 O2 + 1.97 HCO3
- � 0.0244 C5H7O2N + 0.976 NO3

- + 2.90 H2O + 1.86 CO2 
แอมโมเนีย + ออกซิเจน + ไบคาร์บอเนต � เซลล์แบคทีเรีย + ไนเตรท + น้ํา + คาร์บอนไดออกไซด์ 

ใช้ออกซิเจน 
สารอินทรีย์                                  คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ํา + ฮิวมัส + แร่ธาตุ + เซลล์จุลินทรีย์ 
           แบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิค 

คาร์บอนอินทรีย์ (C)                    คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอเนต (CO3
2-) 

ไนโตรเจนอินทรีย์ (N)        แอมโมเนีย (NH4
+) ไนเตรท (NO3

-) 
ซัลเฟอร์อินทรีย์ (S)                ซัลเฟต (SO4

2-) 
ฟอสฟอรัสอินทรีย์ (P)        สารประกอบฟอสฟอรัส (H2PO4

-, HPO4
2-, PO4

3-) 
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ตามลําดับ ซ่ึงในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาท่ีมีการเติมออกซิเจนได้อย่างเพียงพอเพ่ือการเติบโตของกุ้งท่ีดํารงชีวิต
บนหน้าดินกระบวนการ Denitrification จะเกิดข้ึนเฉพาะในบริเวณดินชั้นล่างลงไปท่ีขาดออกซิเจนเท่านั้น 
(ภาพท่ี 9) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9  การย่อยสลายของสารอินทรีย์ในสภาวะท่ีขาดออกซิเจนและผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในระบบนิเวศท่ีเป็นดิน
บ่อเลี้ยงกุ้ง  

 
3.3 กุ้ง 

 ในระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้ง กุ้งจัดเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความสําคัญท่ีสุดเนื่องจากมีปริมาณมากและมี
มูลค่าสูง การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศท่ีทําให้เกิดความเครียดกับกุ้งเพียงเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องอาจส่งผล
เสียหายอย่างรุนแรงกับกุ้งได้ในภายหลัง ในขณะเดียวกับการจัดการเลี้ยงกุ้งโดยวิธีท่ีไม่เหมาะสมก็จะส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งและย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อกุ้งได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการให้และการ
กินอาหารของกุ้ง โดยกุ้งมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง 
เนื่องจากกุ้งเป็นตัวเปลี่ยนไนโตรเจนท่ีมากับอาหารสําเร็จรูปเก็บสะสมไว้ในร่างกายและขับถ่ายออกมาในรูป
ของเสีย การใช้และให้อาหารท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นหลักการสําคัญหลักการหนึ่งในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้
เติบโตได้ดี และสามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสุขภาพของกุ้งท่ีเลี้ยงในบ่อได้ การกินอาหารเป็นปัจจัย

 
 

 

ไม่ใช้ออกซิเจน 

แบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิค 

สารอินทรีย์ 
คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ํา + ฮิวมัส +แร่ธาตุ +เซลล์
จุลินทรีย์ + สารประกอบระหว่างกระบวนการอ่ืน ๆ
(Intermediate products) 

สคาร์บอนอินทรีย์ (C)                คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเธน(CH4) กรดอินทรีย์ (lactic, Acetic, 
Butyric acid และอ่ืน ๆ ) 

สารอินทรีย์ไนโตรเจน (N)       แอมโมเนีย (NH4
+) ก๊าซไนโตรเจน (N2) 

สารอินทรีย์ซัลเฟอร์ (S)              ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซัลไฟด์ (S2-) และสารประกอบซัลไฟด์อ่ืน ๆ 
สารอินทรีย์ฟอสเฟต (P)       สารฟอสฟีน (PH3)สารประกอบฟอสฟอรัสอ่ืนๆ 

การย่อยสลายสารอินทรีย์ของแบคทีเรียกลุ่มดีไนตริฟิเคชัน ในสภาพไม่มีออกซิเจน 
5CH2O + 4NO3

-  �  2N2 + 4HCO3
-+ CO2 + 2H20 

สารอินทรีย์ + ไนเตรท  �  ก๊าซไนโตรเจน + ไบคาร์บอนเนต + คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ํา 

การย่อยสลายของสารอินทรีย์ของแบคทีเรียกลุ่มซัลเฟตรีดักชัน ในสภาพไม่มีออกซิเจน 
 2CH2O + SO4

2-
� 2HCO3

- + H2S 
สารอินทรีย์ + ซัลเฟต  �  ไบคาร์บอนเนต + ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
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สําคัญในกระบวนการเติบโตของกุ้ง การผสมสูตรอาหารจะต้องคํานึงถึงวัตถุดิบอาหารท่ีกินแล้วย่อยดูดซึมได้ง่าย 
มีอัตราการแลกเนื้อตํ่า เพ่ือให้การจัดการให้อาหารเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพลดการสะสมของสารอินทรีย์และ
สารประกอบไนโตรเจนท่ีเป็นพิษ 

 ผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจจะกระทบถึงการจัดการเลี้ยงกุ้งคือ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
อย่างกะทันหัน เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ฝนตก เป็นต้น การจัดการเลี้ยงกุ้งด้วยวิธีท่ีไม่เหมาะสม รวมท้ัง
ความบกพร่องหรือชํารุดของอุปกรณ์ท่ีใช้ในฟาร์ม เช่น เครื่องตีน้ํา เครื่องสูบน้ํา อาจจะนําไปสู่ปัญหาการขาด
ออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้ง และกระทบต่อการจัดการให้อาหารกุ้ง และการเช็คยอ จากคําแนะนําในการจัดการ
ออกซิเจนในการเลี้ยงกุ้งทะเล นักวิชาการแนะนําให้มีการจัดการปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในช่วงเวลาเช้าตรู่ 
ให้อยู่ในระดับท่ีสูงกว่า 4 มก./ล. เพ่ือให้กุ้งทะเลสามารถเติบโตได้ตามปกติ (ตารางท่ี 2) ซ่ึงถ้าระดับออกซิเจน
ตํ่าลงก็จะส่งผลให้ กุ้งมีการเติบโตช้า เครียดและมีโอกาสเป็นโรคและตายสูง 

ตารางท่ี 2  การตอบสนองของกุ้งทะเลและการย่อยสลายท่ีเกิดข้ึนในบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีมีออกซิเจนระดับต่าง ๆ กัน 

ออกซิเจนในน้ํา การตอบสนองของกุ้งทะเล และส่ิงแวดล้อมในบ่อ 
5 - 6  มก./ล. กุ้งเติบโตเร็ว กินอาหารได้ดี และแข็งแรง  
มากกว่า 4  มก./ล. กุ้งเติบโตดี สารอินทรีย์และของเสียสลายตัวได้เร็ว 
3 - 4  มก./ล. กุ้งเติบโตช้า อัตราการสะสมของเสียในบ่อเพ่ิมข้ึน 
2 - 3  มก./ล. กุ้งกินอาหารลดลง เติบโตช้า กุ้งเกิดความเครียด อาหารเหลือในบ่อ 
1 - 2  มก./ล. ระบบภูมิคุ้มกันโรคของกุ้งลดลง เกิดการย่อยสลายของเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนเพ่ิม

มากข้ึน กุ้งลอยหัว 
น้อยกว่า 1 มก./ล. กุ้งเริ่มตายจากการขาดออกซิเจน 

 
 ความต้องการออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งนั้น เกิดข้ึนจากการบริโภคออกซิเจนของกุ้ง การบริโภคออกซิเจน
ในการย่อยสลายของสารอินทรีย์และขบวนการไนตริฟิเคชันในบ่อเลี้ยงกุ้งการบริโภคออกซิเจนของกุ้งท้ังบ่อ
อาจจะสูงถึงระดับ 0.8 - 1.2 มก./ล./ชม. อาจจะทําให้ปริมาณออกซิเจนละลายในตอนเช้าตรู่ของบ่อเลี้ยงตํ่า
กว่าจุดท่ีทําให้มีการเติบโตได้อย่างปกติ (4 มก./ล.) โดยเฉพาะในบ่อท่ีไม่สามารถเติมอากาศได้อย่างพอเพียง 
แต่ในเวลากลางวันแพลงก์ตอนพืชท่ีพบหนาแน่นในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล สามารถผลิตออกซิเจนออกมาละลายอยู่
ในน้ําได้ถึง 10 เท่าของปริมาณออกซิเจนท่ีแพลงก์ตอนพืชเหล่านี้ใช้ไปในการหายใจดํารงชีวิต จึงทําให้ปริมาณ
ออกซิเจนในช่วงบ่ายแตกต่างจากช่วงเช้าตรู่มาก และจะยิ่งเพ่ิมมากข้ึนเม่ือปริมาณแพลงก์ตอนพืชเพ่ิมมากข้ึน 
และในสภาวะสามารถควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนพืชได้ การท่ีออกซิเจนในปริมาณมากในเวลากลางวันเป็น
ประโยชน์สําหรับการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งและการประหยัดพลังงานในการเพ่ิมออกซิเจน 

 บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลท่ีมีการจัดการระบบปิดต้องการการเติมออกซิเจนในปริมาณท่ีเพียงพอเพ่ือการ
เติบโตท่ีดี โดยเฉพาะบ่อท่ีปล่อยกุ้งในอัตราความหนาแน่นสูงและให้อาหารในปริมาณมาก ปริมาณความต้องการ
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ออกซิเจนก็จะมากข้ึนเป็นเงาตามตัว เม่ือพิจารณาความต้องการออกซิเจนเทียบต่อน้ําหนักกุ้ง 1 กรัม แล้ว 
กุ้งตัวเล็กมีอัตราความต้องการออกซิเจนมากกว่ากุ้งตัวใหญ่ นอกจากนี้กุ้งท่ีอยู่ในระหว่างการลอกคราบและสร้าง
เปลือกใหม่มีอัตราความต้องการออกซิเจนมากเช่นกัน เพ่ือเป็นพลังงานสําหรับดูดแร่ธาตุในน้ําเข้าไปในร่างกาย 
และกรณีการสร้างเปลือกใหม่หากระบบนิเวศอยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะสม เช่น มีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
ตํ่า กุ้งตัวเล็กหรือกุ้งตัวท่ีอ่อนแอ เช่น กุ้งท่ีอยู่ในระหว่างลอกคราบจะได้รับผลของการขาดออกซิเจนมากกว่า
กุ้งขนาดใหญ่หรือกุ้งท่ีแข็งแรง ถ้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงต่อเนื่องจนพ้ืนบ่อขาดออกซิเจนจนถึง
ท่ีสุดแล้ว กุ้งในบ่อก็จะลอยข้ึนมาอยู่ท่ีผิวน้ําท่ีมีออกซิเจนมากกว่า กุ้งท่ีไม่สามารถปรับตัวก็จะตาย และทําให้
การจัดการเลี้ยงเกิดความผิดพลาดมากข้ึนจนต้องจับกุ้งในท่ีสุด 
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บทที่ 4  การหมุนเวียนของสารอาหารในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล 
 

 เนื่องจากระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้งมีเติมสารอาหารลงไปในรูปของการให้อาหารกุ้งและการจัดการ
บ่อเลี้ยงกุ้ง ในขณะท่ีสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งไม่ว่าจะอยู่ในน้ําและดินพ้ืนบ่อ เช่น กุ้ง แพลงก์ตอนพืช 
และแบคทีเรีย มีหน้าท่ีในการหมุนเวียนสารอาหารภายในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยท่ีอาหารท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเลไม่ว่าจะเกิดข้ึนมาโดยธรรมชาติหรือผลิตข้ึนมาจากมนุษย์ เป็นสารอินทรีย์ท่ีมีธาตุคาร์บอน (C) ไนโตรเจน 
(N) ฟอสฟอรัส (P) และซัลเฟอร์ (S) เป็นองค์ประกอบหลัก ซ่ึงในการให้อาหารเลี้ยงกุ้งให้เติบโตจนถึงขนาดท่ี
ตลาดต้องการ ธาตุเหล่านี้จะถูกดูดซับและขับถ่ายออกมาสะสมหมุนเวียนอยู่ในบ่อได้ตลอดระยะเวลาเลี้ยง 
การจัดการเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ จึงจําเป็นต้องมีความเข้าใจเรื่องการหมุนเวียนของสารอาหารท่ี
เกิดข้ึนภายในระบบ 

 
4.1 การหมุนเวียนของคาร์บอน 

 สารประกอบคาร์บอนในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลสามารถจัดแบ่งได้สองกลุ่มคือ 

(1) คาร์บอนอินทรีย์(Organic Carbon) เช่น โปรตีน และสารอินทรีย์อ่ืน ๆ ในอาหารกุ้ง สิ่งมีชีวิต
อ่ืน ๆ ท่ีเกิดและตายในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และจุลินทรีย์ เป็นต้น 
บางส่วนจะอยู่ในรูปของสารอินทรีย์ท่ีละลายน้ําได้ เช่น เอนไซม์ น้ําตาล ยูเรีย กรดอินทรีย์ท่ีผลิตโดยสิ่งมีชีวิตท่ี
อาศัยในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งรวมท้ังสารอินทรีย์ท่ีละลายออกมาจากอาหารท่ีเหลือตกค้างในบ่อเลี้ยงกุ้งจาก
กระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียท่ีอาศัยอยู่ภายในระบบนิเวศ 

(2) คาร์บอนอนินทรีย์ (Inorganic Carbon) ในรูปของ คาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเกิดข้ึนจากการ 
แพร่จากบรรยากาศ และจากการหายใจของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง รวมท้ังสารประกอบคาร์บอเนต 
ไบคาร์บอเนต ท่ีเข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งจากการใช้วัสดุปูน 

 สารประกอบคาร์บอนเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอย่างซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงปริมาณของ
สารประกอบคาร์บอนระหว่างสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เกิดข้ึนโดยผ่านกระบวนการทางกายภาพ เช่น 
การแพร่ การละลาย และการเติมไปในบ่อ หรือผ่านทางกระบวนการทางเคมี เช่น การเปลี่ยนแปลงของความ
เป็นกรด - ด่าง และระดับอุณหภูมิ และกระบวนทางชีวเคมีของแพลงก์ตอนพืชท่ีนําคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป
การผลิตคาร์บอนอินทรีย์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช หรือการย่อยสลายสารอินทรีย์โดย
แบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิค 

 ระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งสามารถเป็นแหล่งปล่อย (Source) และแหล่งกักเก็บ (Sink) สารประกอบ
คาร์บอนโดยคาร์บอนท่ีเข้ามานั้นจะถูกเก็บไว้รูปของสารอินทรีย์ในตัวแพลงก์ตอนพืช กุ้ง สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ และ
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อยู่ในองค์ประกอบคาร์บอนรูปแบบต่าง ๆ ท้ังในน้ําและดินตะกอน คาร์บอนออกจากระบบโดยอยู่ในรูปของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไปสู่บรรยากาศรอบ ๆ ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล และออกไปสู่แหล่งน้ําในสิ่งแวดล้อมภายนอก
บ่อเลี้ยงกุ้ง ในรูปของไบคาร์บอเนตและคาร์บอนอินทรีย์ในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายน้ํา และออกมาในรูปสารอินทรีย์
ในผลผลิตกุ้งท่ีจับได้จากการศึกษาระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง พบว่านอกจากกุ้งท่ีสามารถสะสมคาร์บอนอินทรีย์ไว้
ในตัวได้ถึงร้อยละ 40 แพลงก์ตอนพืชก็มีความสําคัญท่ีเป็นแหล่งสะสมคาร์บอนในตัวเอง โดยพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์
ท่ีเข้าสู่แพลงก์ตอนพืชประมาณร้อยละ 73 ถูกเก็บอยู่ในแพลงก์ตอนพืชในรูปของสารอินทรีย์และอีกร้อยละ 32 
ถูกเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์โดยการหายใจของแพลงก์ตอนพืช แสดงให้เห็นว่าแพลงก์ตอนพืชมีบทบาท
สําคัญในการหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง 

 ดินพ้ืนบ่อเป็นส่วนของระบบนิเวศท่ีเป็นแหล่งสะสมของคาร์บอนอินทรีย์ท่ีสําคัญท่ีสุดและมีความ 
สําคัญต่อการจัดการเลี้ยงกุ้งเนื่องจากกุ้งดํารงชีวิตท่ีพ้ืนบ่อ ของเสียท่ีเป็นตะกอนสารอินทรีย์ จากการให้อาหาร 
การขับถ่าย และการตายของแพลงก์ตอนพืชสะสมอยู่ท่ีบริเวณพ้ืนบ่อเลี้ยงกุ้ง แบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิก
เม่ือเข้าไปใช้ประโยชน์จากสารอินทรีย์ต้องการออกซิจนสําหรับการเผาพลาญสารอินทรีย์ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมาในระบบนิเวศ และทําให้เกิดการขาดแคลนออกซิเจนบริเวณดินพ้ืนบ่อส่วนท่ีลึกลงไปเกิดการย่อยสลาย
คาร์บอนอินทรีย์ท่ีไม่สมบูรณ์กลายเป็นสารประกอบมีเธน (ภาพท่ี 10) 

 
 
ภาพท่ี 10  การหมุนเวียนของคาร์บอนท่ีเกิดข้ึนในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง  
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4.2 การหมุนเวียนไนโตรเจน 

 สารประกอบไนโตรเจน มีความสําคัญในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา 
เนื่องจากสัตว์น้ําต้องการโปรตีนในการเติบโต และขับของเสียท่ีอยู่ในรูปแอมโมเนียและไนโตรเจนอินทรีย์ออกมา
อยู่ในระบบนิเวศของบ่อเลี้ยง สารประกอบไนโตรเจนในระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงมีอยู่ได้ในหลายรูปแบบดังนี้ 

(1) ไนโตรเจนอนินทรีย์ละลายน้ํา (Dissolved Inorganic Nitrogen: DIN) ได้แก่ แอมโมเนีย - 
ไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen: TAN) ไนไตรท์ - ไนโตรเจน (Nitrite Nitrogen: NO2

-) และไนเตรท - ไนโตรเจน 
(Nitrate Nitrogen: NO3

-) ซ่ึงสารประกอบท้ังสามตัวเป็นไนโตรเจนท่ีสามารถละลายน้ําได้ 

(2) ไนโตรเจนอินทรีย์ละลายน้ํา (Dissolved organic nitrogen: DON) ได้แก่ สารละลายของ
โปรตีน อะมิโนแอซิด (Amino acid) และยูเรีย (Urea) ซ่ึงเป็นของเสียท่ีกุ้งขับออกมาเพียงเล็กน้อยซ่ึงปนมาใน
ระหว่างการขับถ่ายแอมโมเนีย และสามารถละลายน้ําได้ 

(3) ไนโตรเจนอินทรีย์ในอนุภาค (Particulate organic nitrogen: PON) ได้แก่ ไนโตรเจนท่ีอยู่
ในสารอินทรีย์หรือในซากอินทรีย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ท่ีแขวนลอยในน้ํา ไนโตรเจนในรูปแบบนี้ไม่ละลายน้ํา 
และสามารถทับถมกันท่ีบริเวณพ้ืนบ่อได้  

 แหล่งกําเนิดของสารประกอบไนโตรเจนมาจากน้ํา สิ่งขับถ่ายของกุ้ง รวมท้ังมาจากการละลายออกมา
จากอาหารท่ีเหลือตกค้างในบ่อ และจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ หรืออาจถูกปล่อยออกมาจากผิวตะกอนดิน
ของบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยกระบวนการเหล่านี้มีสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีเข้ามาเก่ียวข้องมีท้ังแพลงก์ตอนพืช 
แบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิงท่ีอยู่ในน้ําและในดิน แบคทีเรียกลุ่มดีไนตริไฟอิงในดิน และแบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิค
ท่ีอาศัยอยู่ในน้ําและดิน ซ่ึงต้องบริโภคสารอินทรีย์ สารอาหาร และออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อม 

 ไนโตรเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีอยู่ในรูปอินทรีย์ไนโตรเจนถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์กลายเป็นซาก
เน่าเปื่อย (Detritus) และขับไนโตรเจนออกมาในรูปแอมโมเนียโดยกระบวนการ Nitrification ในสภาวะท่ีมี
ออกซิเจน แอมโมเนียจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไนไตรท์และไนเตรท แล้วไนเตรทจะถูกดูดซับไปใช้โดยพืชสีเขียวและ
อยู่ในรูปของอินทรีย์ไนโตรเจน จากนั้นก็จะถูกส่งผ่านไปยังสัตว์ท่ีกินพืชสีเขียวภายในห่วงโซ่อาหารซ่ึงอยู่ในรูป
อินทรีย์ไนโตรเจนเช่นกัน โดยอินทรีย์ไนโตรเจนในพืชสีเขียวและสัตว์เหล่านั้นจะหมุนเวียนไปอยู่ในรูปอินทรีย์
ไนโตรเจนท่ีไม่มีชีวิตอีกครั้งในรูปของสิ่งขับถ่ายและการตายตกลงไป นอกจากนี้สัตว์ในห่วงโซ่อาหารก็มีการขับ
ไนโตรเจนออกมาในรูปสารอินทรีไนโตรเจน และต่อมากลายเป็นแอมโมเนียแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการ Nitrification 
เช่นเดียวกับแอมโมเนียท่ีถูกปล่อยออกมาโดยจุลินทรีย์ โดยท่ีไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียส่วนหนึ่งจะระเหย
ออกสู่บรรยากาศในรูปของแอมโมเนีย จากการย่อยสลายของจุลินทรีย์เป็นไนโตรเจนในซากเน่าเปื่อย จะถูก
หมุนเวียนไปสู่สัตว์ท่ีกินซากเน่าเปื่อยในห่วงโซ่อาหาร และสัตว์เหล่านั้นขับไนโตรเจนออกมาสู่มวลน้ําในรูปของ
แอมโมเนีย 
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 ธาตุไนโตรเจนมีการหมุนเวียนอยู่ในระบบนิเวศแหล่งน้ําและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอยู่ตลอดเวลา ตะกอนดิน
พ้ืนบ่อทําหน้าท่ีสําคัญท้ังเป็นแหล่งดูดซับและปล่อยสารประกอบไนโตรเจนไปพร้อม ๆ กันตลอดระยะเวลาท่ี
เลี้ยงกุ้ง ในชั้นของตะกอนดินเม่ือสารอินทรีย์ตกลงไป อินทรีย์ไนโตรเจนจะถูกแบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิ
คย่อยสลายกลายเป็นแอมโมเนียโดยผ่านกระบวนการแอมโมนิฟิเคชัน (Ammonification) ซ่ึงแบคทีเรียจะ
นําเอาโปรตีนในสารอินทรีย์เข้าไปใช้ประโยชน์แล้วขับไนโตรเจนออกมาเป็นแอมโมเนีย ในข้ันต่อมาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนข้ึนโดยกระบวนการไนตริฟิเคชัน ท่ีไนโตรเจนอนินทรีย์ถูก
เปลี่ยนรูปไปจากสารประกอบแอมโมเนียเป็นไนไตรท์และไนเตรทในสภาวะท่ีมีออกซิเจน ขณะท่ีสภาวะขาด
ออกซิเจนโดยเฉพาะในตะกอนดินชั้นล่างกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification) จะดึงเอาอะตอมของ
ออกซิเจนออกจากสารประกอบไนโตรเจน เพ่ือนําไปใช้ในการสร้างพลังงาน เริ่มต้นจากไนเตรท แล้วถูก
เปลี่ยนเป็น ไนไตรท์ ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และก๊าซไนโตรเจน (N2) (ภาพท่ี 11) 

 
 
ภาพท่ี 11  การหมุนเวียนของสารประกอบไนโตรเจนในระบบนิเวศท่ีเป็นดินบ่อเลี้ยงกุ้ง  

 จากการศึกษาวิจัยพบว่าไนโตรเจนเกือบท้ังหมด (ร้อยละ 97) ท่ีเข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งมาจากอาหารท่ีให้กุ้งกิน 
กุ้งสามารถเก็บไนโตรเจนไว้ในเนื้อกุ้งได้ประมาณร้อยละ 21.8 ส่วนไนโตรเจนอีกประมาณเกือบร้อยละ 80 พบว่า
ตกค้างอยู่ในบ่อในรูปของเศษอาหารและข้ีกุ้งท่ีบริเวณพ้ืนบ่อจํานวนประมาณร้อยละ 70 และอีกประมาณร้อยละ 
9 อยู่ในรูปของสิ่งขับถ่ายท่ีละลายน้ําได้ เช่น ไนโตรเจนอินทรีย์ แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท ไนโตรเจนท่ี
สะสมอยู่ในบ่อสามารถเปลี่ยนแปลงจากรูปท่ีเป็นอาหารของแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (ไนโตรเจนอินทรีย์) 
ให้อยู่ในรูปของสารประกอบท่ีเป็นพิษกับกุ้ง เช่น แอมโมเนีย และไนไตรท์ (ไนโตรเจนอนินทรีย์) และหมุนเวียน
ไปมาอยู่ในระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้ง มีเพียงบางส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจนในสภาวะท่ีขาดออกซิเจน
และถูกออกจากบ่อเลี้ยงกุ้งไปอยู่ในชั้นบรรยากาศ (ภาพท่ี 12) 
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ภาพท่ี 12  ดุลของสารประกอบไนโตรเจนในการเลี้ยงกุ้งกุลาดําระบบเปิด 

4.3 การหมุนเวียนฟอสฟอรัส 

 สารประกอบฟอสฟอรัส มีความสําคัญเช่นกันในการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา เนื่องจากสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลต้องการฟอสฟอรัสเข้าไปใช้ในการสร้างสารชีวเคมีระดับเซลล์ เช่น ATP DNA RNA 
เป็นต้น สารประกอบฟอสฟอรัสในระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้งท้ังในน้ําและดิน สามารถจําแนกได้ดังนี้  

(1) ฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ํา (Dissolved Inorganic Phosphorus: DIP) เป็นสารประกอบ
ฟอสฟอรัสท่ีอยู่ในรูปอนุมูลฟอสเฟต (PO4

2-) ท่ีสามารถละลายน้ําได้  
(2) ฟอสฟอรัสอินทรีย์ละลายน้ํา (Dissolved Organic Phosphorus: DOP) เป็นฟอสฟอรัสท่ี

ประกอบอยู่กับสารอินทรีย์ และสามารถละลายน้ําได้  
(3) ฟอสฟอรัสในอนุภาค (Particulate Phosphorus: PP) ได้แก่ สารประกอบฟอสฟอรัสท่ีแขวนลอย

อยู่ในน้ํา อาจจะอยู่ในสารอินทรีย์หรือในซากอินทรีย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ท่ีแขวนลอยในน้ํา เช่น แพลงก์ตอนพืช 
หรืออาจจับกับโลหะ (Autogenic particulate inorganic phosphorus) ตกตะกอนอยู่ในตะกอนดินก็ได้ 

 ในระบบนิเวศแหล่งน้ํา ฟอสฟอรัสสะสมอยู่ในชั้นดินในรูปสารประกอบท่ีไม่ละลายน้ํา เช่น แคลเซียม
ฟอสเฟต (CaPO4) เฟอรัสฟอสเฟต (FePO4) หรืออะลูมิเนียมฟอสเฟต (AlPO4) ถูกปล่อยออกมาสู่น้ําโดยการ
แพร่ออกมาจากชั้นผิวหน้าดิน นอกจากนี้ยังถูกปล่อยออกมาโดยกิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์มาอยู่ใน
รูปฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ํา (ออร์โธฟอสเฟต) แล้วถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตโดยพืชสีเขียว 
จากนั้นจึงถูกส่งผ่านไปสู่สัตว์ท่ีกินพืชสีเขียวเหล่านั้น และพืชสีเขียวบางส่วนท่ีตายจะไปอยู่ในรูปของฟอสฟอรัส
อินทรีย์และตกกลับไปสะสมในดินอีกครั้ง สําหรับฟอสฟอรัสท่ีถูกหมุนเวียนไปยังสัตว์ท่ีกินพืชจะถูกส่งต่อไปอยู่
ในรูปฟอสฟอรัสอินทรีย์โดยการขับถ่ายและการตายของสัตว์ ซ่ึงฟอสฟอรัสอินทรีย์บางส่วนท่ีแขวนลอยในน้ํา
จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์กลายเป็นฟอสฟอรัสอนินทรีย์ และบางส่วนหมุนเวียนกลับไปเป็นฟอสฟอรัส
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อินทรีย์อีกครั้งโดยการตายของจุลินทรีย์และการส่งผ่านไปสู่สัตว์ท่ีกินซากเน่าเปื่อยในห่วงโซ่อาหาร โดยท่ีสัตว์
เหล่านี้จะหมุนเวียนฟอสฟอรัสจากชั้นดินผ่านการกินซากเน่าเปื่อย (Detritus) แล้วหมุนเวียนไปเป็นฟอสฟอรัส
อินทรีย์อีกครั้งโดยการตายและการขับถ่าย  

 ฟอสฟอรัสในบ่อเลี้ยงกุ้งได้มาจากการให้อาหารกุ้ง การขับถ่าย ซากสิ่งมีชีวิต และอาหารท่ีหลงเหลือ
จากการกินของกุ้ง ซ่ึงฟอสฟอรัสส่วนใหญ่สามารถตกตะกอนและสะสมในเนื้อดินบ่อเลี้ยงกุ้งในรูปเฟอรัสฟอสเฟต 
อะลูมิเนียมฟอสเฟต และแคลเซียมฟอสเฟต เม่ือความเป็นกรด - ด่างของดินลดลง (เช่น เกิดการเน่าเสียบริเวณ
หน้าดินพ้ืนบ่อ) เฟอรัสฟอสเฟตและอะลูมิเนียมฟอสเฟตจะปลดปล่อยไอออนฟอสเฟตออกมาสู่สารละลาย
ระหว่างเนื้อดินและในน้ํา ในระหว่างท่ีตากบ่อให้เนื้อดินถูกออกซิไดซ์ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 
(Available Phosphorus) อยู่ในช่วง 37.37 - 42.62 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีแนวโน้มลดลงตามความลึก
ของหน้าดิน นอกจากนี้การหมุนเวียนของฟอสฟอรัสในระบบการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาพบว่าชนิดของอาหารและ
วิธีการให้อาหาร เป็นปัจจัยสําคัญต่อปริมาณและระดับของฟอสฟอรัสท่ีถูกหมุนเวียน โดยท่ีฟอสฟอรัสในอาหาร
ถูกบริโภคและเผาผลาญและขับถ่ายออกมาโดยกุ้ง หรือสูญเสียออกไปในรูปของอาหารเหลือในท่ีเป็นตะกอน
อินทรีย์สิ่งขับถ่ายและท่ีละลายไปกับน้ํา ส่วนฟอสฟอรัสท่ีสะสมอยู่ในเนื้อดินก็สามารถถูกย่อยสลายให้กลายเป็น
ฟอสฟอรัสอินทรีย์และฟอสฟอรัสอนินทรีย์สะสมหรือปล่อยออกจากพ้ืนดินสู่น้ําในบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยในน้ําก็จะมี
แพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียซ่ึงเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีจะนําเอาสารประกอบฟอสฟอรัสเข้าไปใช้ในการดํารงชีวิต และ
เม่ือตายก็จะกลายเป็นฟอสฟอรัสอินทรีย์หมุนเวียนลงมาสะสมท่ีพ้ืนบ่ออีกครั้งหนึ่ง (ภาพท่ี 13) 

 

ภาพท่ี 13  การหมุนเวียนของสารประกอบฟอสฟอรัสในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล 
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4.4 การหมุนเวียนของซัลเฟอร์ 

 ซัลเฟอร์ หรือ กํามะถัน เป็นธาตุอีกตัวหนึ่งท่ีมีความจําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิตเม่ือซัลเฟอร์เข้าสู่ร่างกาย
สิ่งมีชีวิตจะถูกนําไปสร้างเป็นโปรตีนวิตามินหรือสารประกอบอ่ืน ๆ ซัลเฟอร์สามารถเปลี่ยนกลับเป็นซัลเฟต
หรือสารประกอบอ่ืน ๆ ของซัลเฟอร์เม่ือถูกขับถ่ายออกจากร่างกายสิ่งมีชีวิต และเม่ือสิ่งมีชีวิตตายลงซัลเฟอร์
จะถูกสะสมในสิ่งแวดล้อมในรูปของสารอินทรีย์ซัลเฟอร์ 

 แหล่งน้ําและมหาสมุทรเป็นท่ีสะสมของซัลเฟอร์ในรูปซัลเฟตละลายน้ําท่ีได้รับมาจากการชะล้าง รวมท้ัง
สารประกอบของซัลเฟอร์จากแร่ธาตุท่ีผุพัง สารอินทรีย์ท่ีถูกย่อยสลายสมบูรณ์ และจากการใช้ปุ๋ยซัลเฟตใน
แปลงเกษตรแล้วถูกน้ําชะล้างออกมาจากดินไหลลงมาสะสมในแม่น้ําและดินตะกอนของแหล่งน้ําต่าง ๆ ซัลเฟอร์
ส่วนหนึ่งยังได้มาจากการชะล้างของน้ําฝนท่ีตกผ่านชั้นบรรยากาศท่ีมีซัลเฟอร์กระจายอยู่ ท้ังหมดจะถูกย่อย
สลายและเปลี่ยนรูปร่างเป็นซัลเฟตละลายในน้ําหรือเป็นสารประกอบซัลเฟอร์สะสมอยู่ในตะกอนดิน ทับถมจน
อยู่ในชั้นดินท่ีขาดออกซิเจน เช่น พ้ืนดินในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีมีน้ําท่วมขังและออกซิเจนละลายลงไปไม่ถึง ซัลเฟ
ตจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปซัลไฟด์ แต่เม่ือเติมก๊าซออกซิเจนลงไปซัลไฟด์จะเปลี่ยนกลับมาเป็นซัลเฟตท่ีมีความ 
สามารถละลายน้ําได้ดีจึงถูกชะออกจากดินได้กลับมาอยู่ในน้ําอีกครั้งหนึ่ง 

 ในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งสารประกอบซัลเฟอร์ท่ีเข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งได้มาจากการเติมแร่ธาตุ เช่น แมกนีเซียม-
ซัลเฟต แคลเซียมซัลเฟต และอลูมิเนียมซัลเฟต จากการให้อาหาร และจากบรรยากาศท่ีน้ําฝนชะสารประกอบ
ซัลเฟอร์ในรูปก๊าซให้ละลายมากับน้ําฝน สารประกอบซัลเฟอร์ส่วนท่ีสามารถละลายน้ําได้ถูกแพลงก์ตอน 
จุลินทรีย์ และกุ้งนําไปใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิต ส่วนท่ีเป็นของแข็งไม่ว่าจะมาในรูปสารอินทรีย์หรือเกลือ
แร่ในอาหาร ซากแพลงก์ตอนและจุลินทรีย์ สิ่งขับถ่าย รวมถึงเกลือแร่ท่ีเกษตรกรเติมเข้าไปเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ํา
แต่ยังละลายน้ําไม่หมด สารประกอบซัลเฟตท่ีสามารถละลายน้ําแล้วจับตัวกับธาตุประจุบวกแล้วกลายเป็น
เกลือแร่ตกตะกอนสะสมอยู่ท่ีบริเวณพ้ืนบ่อและฝังตัวจมลงไปในเนื้อดิน และเม่ือจมลงไปในส่วนท่ีขาดออกซิเจน
ก็จะถูกแบคทีเรียกลุ่มซัลเฟตรีดิวซิง (Sulfate Reducing Bacteria) เปลี่ยนให้กลายเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
และสําหรับในดินบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีอยู่ชายฝั่งทะเลท่ีมีธาตุเหล็กอยู่ในปริมาณมาก ในสภาวะขาดออกซิเจนธาตุเหล็ก
สามารถจับตัวกับซัลไฟด์กลายเป็นสารประกอบเฟอรัสซัลไฟด์ (FeS) มีสีดํา และมีกลิ่นเหม็นของก๊าซไขเน่า 
และเม่ือเจอสภาวะกรดก็จะทําให้สารประกอบเฟอรัสซัลไฟด์เปลี่ยนกลับมาเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ละลาย
อยู่ในน้ําท่ีแทรกระหว่างเม็ดดินหรือน้ําผิวหน้าดินพ้ืนบ่อ โดยเม่ือละลายข้ึนมาในน้ําแล้วก็จะถูกออกซิไดซ์โดย
ออกซิเจน กลายเป็นซัลเฟตละลายในน้ําอีกครั้งหนึ่ง (ภาพท่ี 14) 

 ไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นสารประกอบท่ีเป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะกับสัตว์น้ํา เม่ือละลายน้ํา ไฮโดรเจนซัลไฟด์
จะมีความเป็นพิษลดลงข้ึนกับอุณหภูมิและความเป็นกรด - ด่างของน้ํา เช่น ในน้ําความเป็นกรด - ด่าง 7.0  
มีไฮโดรเจนซัลไฟด์ในรูปท่ีเป็นพิษประมาณร้อยละ 50 ในน้ําความเป็นกรด - ด่าง 8.3 ความเข้มข้นของ H2S 
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6 และในน้ําบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีมีออกซิเจนละลายอยู่ในความเข้มข้นท่ีสูงไฮโดรเจนซัลไฟด์ยิ่ง
เป็นพิษน้อยลง เนื่องจากไฮโดรเจนซัลไฟด์สลายตัวได้ง่ายในสภาพแวดล้อมท่ีมีออกซิเจน 
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ภาพท่ี 14  การหมุนเวียนของธาตุซัลเฟอร์และการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง 

 ไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดข้ึนจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ท่ีสะสมอยู่ในดินพ้ืนบ่อพ้ืนบ่อเลี้ยงกุ้ง
เนื่องจากการให้อาหารมากเกินไป หรือการท่ีแพลงก์ตอนพืชตายเป็นจํานวนมากแล้วเกิดการเน่าสลาย การ
ย่อยสลายของสารอินทรีย์จะทําให้เกิดสภาวะขาดออกซิเจนภายในดินพ้ืนบ่อ โดยไฮโดรเจนซัลไฟด์สามารถซึม
ผ่านเนื้อเยื่อเข้าไปในร่างกายของสัตว์น้ําได้ ความเป็นพิษของไฮโดรเจนซัลไฟด์ในสิ่งมีชีวิตจึงคล้ายกับการขาด
ออกซิเจนแต่จะรุนแรงกว่า เนื่องจากไฮโดรเจนซัลไฟด์ไปขัดขวางการขนส่งออกซิเจนภายในเซลล์ทําให้ปริมาณ
แลคเตท (lactate) ในเลือดสูงข้ึน ในสภาวะแวดล้อมท่ีมีออกซิเจนสูงความเป็นพิษของไฮโดรเจนซัลไฟด์จะ
ลดลง ดังนั้น เม่ือเกษตรกรจัดการระบบนิเวศพ้ืนบ่อไม่เหมาะสม ปริมาณของเสียและออกซิเจนพ้ืนบ่อไม่สมดุล
กัน หน้าดินขาดออกซิเจนทําให้พ้ืนบ่อรับของเสียแล้วเปลี่ยนเป็นสารประกอบท่ีเป็นพิษกับกุ้ง เช่นไฮโดรเจนซัลไฟด์
ท่ีมีผลต่อการกินอาหาร การเติบโต และการตายของกุ้งในบ่อ 

 ในบริเวณพ้ืนบ่อท่ีมีเลนและสารอินทรีย์สะสมอยู่มาก การเพ่ิมความเป็นกรด - ด่างของน้ําและดินโดย
การใช้วัสดุปูนละลายน้ําสาดบริเวณกลางบ่อสามารถทําให้ความเป็นพิษของไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลง แต่วิธีการ
ป้องกันท่ีดีท่ีสุดคือ การปล่อยกุ้งในความหนาแน่นท่ีเหมาะสมกับศักยภาพในการจัดการออกซิเจนของเกษตรกร 
และออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในน้ํา รวมถึงความสามารถในการจัดการของเสียและออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แนวทางการจัดการควบคุมและลดความเสี่ยงจากการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง เกษตรกร
ต้องจัดการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เหลือเป็นของเน่าเสียมากเกินไปในบ่อเลี้ยงกุ้งรวมถึงการรักษา
พ้ืนบ่อให้สะอาดและมีระดับออกซิเจนสูงตลอดระยะเวลาเลี้ยงกุ้ง เพ่ือให้จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์
ในสภาวะท่ีมีออกซิเจนได้โดยสมบูรณ์  
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บทที่ 5  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิากาศต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
และระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

5.1 ผลกระทบต่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อฤดูกาลท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการทางชีววิทยาฅ
ท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อาหารท้ังในทะเลและน้ําจืด และส่งผลกระทบท่ีไม่สามารถทํานายได้ 
ต่อผลผลิตของปลาและการแพร่กระจายของพาหะเชื้อโรคท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยง 
(FAO, 2008) นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ํา และการประมง เนื่องจากผลจาก
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกระทบต่อระบบนิเวศโดยตรง การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอุณหภูมิในแหล่งท่ีอยู่อาศัย
ของสัตว์น้ําตามธรรมชาติส่งผลกระทบต่อเมตาโบลิซึมของสัตว์น้ําท่ีเลี้ยง การเติบโต ผลผลิต การสืบพันธุ์ โอกาส
ท่ีจะติดเชื้อโรค และการได้รับสารพิษของสัตว์น้ํา ซ่ึงความรุนแรงจะข้ึนอยู่กับพ้ืนท่ีและชนิดสัตว์น้ําท่ีอยู่อาศัย 
(Ficke et al., 2007) 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ําเช่นกัน Handisyde และคณะ 
(2006) ได้รายงานถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยมีผล
ทางตรงต่อปริมาณน้ําจืดสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําและอากาศ รวมท้ังการ
เพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล การเพ่ิมความถ่ีของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง เช่น พายุ และ 
น้ําท่วม ท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้สามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เช่น สร้างความเครียดของ
สัตว์น้ําท่ีเกิดจากอุณหภูมิและความต้องการออกซิเจนท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ิมโอกาสในการได้รับเชื้อโรคและสารพิษ 
รวมท้ังเพ่ิมการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชท่ีเป็นพิษ (Harmful algal blooms) ของสัตว์น้ําท่ีเลี้ยงท่ีเพาะเลี้ยง
ในบ่อโดยสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถหลบหนีไปอาศัยในสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีดีกว่าได้ 

 Nicklishch และคณะ (2007) รายงานว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอุณหภูมิและ
แสงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชนิดของแพลงก์ตอนพืชและเกิดผลกระทบต่อการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชใน
ระดับท่ีรุนแรงแตกต่างกัน เนื่องจากแพลงก์ตอนพืชแต่ละชนิดมีช่วงอุณหภูมิและความเข้มแสงท่ีเหมาะสมต่อ
การเติบโตแตกต่างกัน จึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพประชาคมแพลงก์ตอนพืช 
(Phytoplankton Community) นอกจากนี้ความเค็มท่ีเพ่ิมข้ึนและอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ทําให้ผลกระทบเชิงลบ โดยปริมาณการละลายของออกซิเจนในน้ําลดลง คุณภาพของน้ําเสื่อมโทรม เพ่ิมความถ่ี
ในการเกิดโรคสัตว์น้ํา ทําให้ความสามารถในการรองรับผลผลิตสัตว์น้ํา (Carrying Capacity) ของบ่อเลี้ยง 
สัตว์น้ําลดลง ในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบเชิงบวกได้ เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อให้ดีข้ึน ทําให้สัตว์น้ําในเขตอบอุ่นมีช่วงเวลาในการเติบโตนานข้ึน สัตว์จําพวกหอย
กินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารได้มากข้ึน ทําให้ปริมาณน้ําฝนมีมากข้ึน ส่วนบรรยากาศท่ีร้อนข้ึนอาจส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุทกวิทยาของน้ําจืดในแผ่นดิน และการเปลี่ยนแปลงของการเพาะเลี้ยง
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สัตว์น้ําท่ีอยู่ในบริเวณน้ํานิ่งและน้ําไหล โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มต้นจากการทําให้สภาพความ
อุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําเกิดข้ึนมากเกินไปและทําให้มีการแบ่งชั้นน้ําอย่างชัดเจนมากข้ึน ผลกระทบนี้ต่อเนื่อง
ไปถึงความพอเพียงและคุณภาพของอาหารในห่วงโซ่อาหารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ํา และสามารถส่งผล
กระทบย้อนกลับไปยังกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังหรือคอกได้เช่นกัน 
(Ficke et al., 2007) 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของความเค็มและอุณหภูมิน้ําในแหล่งน้ํา
กร่อยบริเวณชายฝั่ง โดยสามารถส่งกระทบต่อผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น 
เช่น การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล การรุกตัวของน้ําทะเลเข้าไปในเขตน้ําจืด ซ่ึงอาจทําให้เกษตรกรต้องเปลี่ยน
สถานท่ีในการทําฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือจําเป็นต้องปรับตัวไปเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดท่ีทนความเค็มมากข้ึน 
จึงเห็นได้ว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความเค็มและอุณหภูมิดังกล่าวสามารถเกิดข้ึนได้โดยตรงกับ
สัตว์น้ําท่ีเกษตรกรเลี้ยง (De Silva and Soto, 2009) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง
สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคและทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทํา
ให้เกิดความไม่เหมาะสมของพ้ืนท่ีข้ึนชั่วคราว เช่น เกิดสภาวะน้ําท่วมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทําให้สัตว์น้ําตาย
หรือหลบหนีออกจากบ่อเลี้ยง และต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพ่ิมสูงข้ึนตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เป็นต้น 

 

5.2 ผลกระทบต่อการระบาดของโรคในระบบการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 

 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นการนําสัตว์น้ําเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีแตกต่างไปจากถ่ินท่ีอยู่อาศัย
เดิมในธรรมชาติ สภาพแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีมีความหนาแน่นสูงนํามาสู่การระบาดของโรค 
ใหม่ ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคไวรัส ในปลาและกุ้งภายใต้สภาวะท่ีมีผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Walker and Winton, 2010) อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในกลไกของ
ความเสี่ยงเหล่านี้ยังมีอยู่ในปริมาณท่ีจํากัด เนื่องจากข้อมูลท่ีกระจัดกระจายและไม่ครบถ้วน จากรายงาน
การศึกษาของ Karvonen และคณะ (2010) พบว่าในช่วงปี 1986 - 2006 สภาวะโลกร้อนทําให้ค่าเฉลี่ยใน
รอบปีของอุณหภูมิอากาศสูงข้ึนและระยะเวลาฤดูร้อนยาวนานมากข้ึน ทําให้สัดส่วนและความเสี่ยงของปลาท่ี
จะติดเชื้อ Ichthyophthirius multifiliis, Flavobacterium columnare มีมากข้ึนในทิศทางเดียวกับอุณหภูมิ
ท่ีสูงข้ึนแต่การติดเชื้อ Ichthyobodonecator พบว่าเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ
น้ําและจะไม่พบการติดเชื้อChilodonella spp. ในสัตว์น้ํา ซ่ึงผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิของน้ําท่ีสูงข้ึน
มีผลต่อการติดเชื้อโรคของปลาแตกต่างกัน ข้ึนกับชีววิทยาของโรคแต่ละชนิดและสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนท่ี  

 สภาวะโลกร้อนอาจนํามาซ่ึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของสัตว์น้ํา ในกรณีท่ีอุณหภูมิน้ําท่ีเพ่ิมสูงข้ึนนําไปสู่
การเกิดข้ึนของโรคสัตว์น้ํา เนื่องจากอุณหภูมิเป็นตัวเร่งการเพ่ิมปริมาณของเชื้อโรคโดยเฉพาะภายในตัวของ
สัตว์น้ําติดเชื้อท่ีอ่อนแอ หรือแม้กระท่ังอุณหภูมิท่ีสูงสามารถทําให้ฤดูกาลระบาดของเชื้อโรคยาวนานข้ึน สัตว์น้ํา
ติดเชื้อและแพร่กระจายได้เป็นจํานวนมากข้ึน ผลกระทบโดยท่ัวไปของการท่ีอุณหภูมิของน้ําเพ่ิมสูงข้ึนต่อการ



28 

  

แพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น แบคทีเรียในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การเกิดข้ึนและความสามารถในการ
ต่อต้านเชื้อโรคสัมพันธ์กับความเครียดของปลา ซ่ึงโดยท่ัวไปความเครียดจะกระตุ้นให้เชื้อเข้าสู่ตัวปลาได้มากข้ึน 
(Snieszko, 1974) นอกจากผลกระทบถึงความเครียดของปลาแล้วก็ยังมีรายงานว่าสภาวะโรคร้อนท่ีทําให้เกิด
สภาพมหาสมุทรเป็นกรด (Ocean Acidification) อาจส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของหอยแมลงภู่ 
(Mytilus edulis) ทําให้มีการตายมากข้ึน (Bibby et al., 2008) 

 Daszak และคณะ (2000) ได้รายงานผลการศึกษาท่ีชี้ให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อนท่ีนําไปสู่การอุบัติของโรคสัตว์น้ําชนิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะในสัตว์น้ําท่ีอาศัยตามธรรมชาติ
และยังส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ช่วงท่ีเกิดสภาวะแห้งแล้ง น้ําทะเลรุกตัวเข้ามาสู่เขต
น้ําจืดมากข้ึน ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการ
ติดเชื้อโรคของสัตว์น้ํา Marcogliese (2001) ได้รายงานผลการศึกษาจากการจําลองสถานการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสัตว์น้ําพบว่า อาจมีผลกระทบต่อการถ่ายทอดเชื้อโรคระหว่างสัตว์น้ําและ
ระดับความรุนแรงของการติดเชื้อ แต่ก็เป็นการยากในการทํานายผลต่อเนื่องท่ีจะเกิดข้ึนกับสัตว์น้ําท่ีเลี้ยงใน
ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จากประสบการณ์ของเกษตรกรการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุ
สําคัญท่ีทําให้กุ้งเครียดและเกิดสารพิษในระบบการเลี้ยงมากข้ึน (Noyes et al., 2009) สภาวะท่ีอุณหภูมิสูง
และ/หรือปริมาณฝนตกมากข้ึน ทําให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงกุ้งตํ่าลงและเกิดภาวะเป็นพิษต่อกุ้งมากข้ึน 
ในสภาวะท่ีสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมนี้ กุ้งอาจติดเชื้อโรคแบคทีเรียและป่วยเป็นโรคเหงือกดําและรยางค์กร่อน 
ภายหลังจากท่ีกุ้งหายป่วยอาจสังเกตเห็นเป็นจุดดําหรือจุดน้ําตาลข้ึนท่ีบริเวณเปลือกได้  

 การแพร่กระจายของโรคจัดเป็นอุปสรรคสําคัญท่ีน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เช่น 
การระบาดของเชื้อโรคไวรัสดวงขาวซ่ึงเป็นโรคไวรัสกุ้งจากเอเชียเข้าไปสู่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งในเอควาดอร์ และประเทศ
ในลาตินอเมริกา (Morales and Morales, 2005) หรือการระบาดของ ISA (Infectious Salmon Anemia) 
ต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาแซลมอนของประเทศชิลี ซ่ึงการแพร่กระจายของโรคเกิดข้ึนได้จากการกระจาย
ตัวของพาหะของโรคในสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาคุณภาพน้ําท่ีเปลี่ยนแปลงไม่
เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของกุ้งในบ่อเลี้ยงทําให้กุ้งเครียดและนําไปสู่การติดเชื้อโรค ผลผลิตตกตํ่า การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมท่ีผิดปกติไม่ตรงตามฤดูกาล มักทําให้การจัดการเลี้ยงผิดพลาด กุ้งเกิดความเครียดและเป็นสาเหตุ
ของการเกิดโรคกุ้งและการตาย 

5.3 ผลกระทบต่อระบบนิเวศบ่อเล้ียงกุ้งทะเล 

 ระบบนิเวศบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลท่ีประกอบด้วย น้ํา ดินพ้ืนบ่อ และกุ้ง เป็นองค์ประกอบท่ีอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และปริมาณแสงแดด โดยมีรูปแบบ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ อากาศร้อนทําให้การเพ่ิมระดับและช่วงกว้างของอุณหภูมิน้ําในรอบวันและความเข้ม
ของแสงแดดเพ่ิมมากข้ึน ความเค็มของน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งเพ่ิมสูงข้ึน เม่ือฝนท่ีตกหนักสามารถทําให้เกิดการลดระดับ
ของอุณหภูมิน้ํา การลดความเข้มของแสงแดด และการเปลี่ยนความเค็มของน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างเฉียบพลัน 
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ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซ่ึงมีประเด็นผลกระทบต่อตัวแปร
ท่ีสําคัญในบ่อเลี้ยงกุ้ง ดังนี้ 

(1) ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ํา 

ผลกระทบในภาพรวมท่ีเกิดข้ึนต่อคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งคือ อุณหภูมิน้ําท่ีเพ่ิมสูงและการเปลี่ยนแปลง
ในรอบวันของอุณหภูมิน้ําในช่วงกว้าง ปริมาณฝนท่ีตกหนักสามารถก่อให้เกิดปัญหาความเค็มเปลี่ยนแปลง
อย่างเฉียบพลัน ส่วนสภาวะอุณหภูมิสูงกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของสารอาหารอย่างรวดเร็ว แพลงก์ตอน
พืชเติบโตและตายสะสมเป็นสารอินทรีย์บริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งซ่ึงทําให้ออกซิเจนในบ่อเลี้ยงตํ่า (Najjar et al., 2010) 
การพบแบคทีเรีย V. cholera และ V. Parahaemolyticus เก่ียวข้องกับการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิน้ําผิวทะเล 
(McLaughlin et al., 2005) ซ่ึงแบคทีเรียเหล่านี้พบอยู่กับแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ดังนั้นการท่ี
ปริมาณของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเนื่องจากสภาวะโลกร้อน ทําให้แบคทีเรียวิบริโอเพ่ิมปริมาณ
มากข้ึน นอกจากนี้ความเค็มท่ีสูงข้ึนทําให้แบคทีเรียกลุ่มวิบริโอเพ่ิมปริมาณมากข้ึนในบ่อเลี้ยงกุ้งได้ 

พุทธ และคณะ (2554)ได้จําลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งของจังหวัด
สงขลาท่ีปล่อยกุ้งลงเลี้ยงท่ีความหนาแน่นต้ังแต่ 60,000 - 160,000 ตัว/ตร.ม. เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อตัวแปร
คุณภาพน้ําในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง เช่น ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (คลอโรฟิลล์เอ) การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงและการหายใจของแพลงก์ตอนพืชปริมาณธาตุอาหาร (ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส) 
และการใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียคือแบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิกท่ีดํารงชีวิตด้วยการย่อยสลายสารอินทรีย์
และแบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิงท่ีมีบทบาทสําคัญในการหมุนเวียนสารประกอบไนโตรเจนในน้ํา (ตารางท่ี 3) 

- ปริมาณแพลงก์ตอนพืชเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.1 - 74.2 เม่ืออุณหภูมิน้ําเพ่ิมข้ึน 
2 องศาเซลเซียส และเม่ืออุณหภูมิน้ําลดลง 2 องศาเซลเซียส เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 76.2 

- การสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 79.6 เม่ืออุณหภูมิน้ํา
เพ่ิมข้ึน 2 องศาเซลเซียส และเม่ืออุณหภูมิน้ําลดลง 2 องศาเซลเซียส เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 63.8 - 64.4 

- การหายใจของแพลงก์ตอนพืชมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 106.6 - 112.2 เม่ืออุณหภูมิน้ํา
เพ่ิมข้ึน 2 องศาเซลเซียส และเม่ืออุณหภูมิน้ําลดลง 2 องศาเซลเซียส เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 83.5 - 81.9 

- การหายใจของแพลงก์ตอนพืชมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 106.6 - 112.2 เม่ืออุณหภูมิน้ํา
เพ่ิมข้ึน 2 องศาเซลเซียส และเม่ืออุณหภูมิน้ําลดลง 2 องศาเซลเซียส เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 83.5 - 81.9 

- ปริมาณไนโตรเจนรวมในน้ําเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.9 - 33.4 เม่ืออุณหภูมิน้ําเพ่ิมข้ึน 
2 องศาเซลเซียส และเม่ืออุณหภูมิน้ําลดลง 2 องศาเซลเซียส เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 51.0 - 54.8 
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ตารางท่ี 3  สถานการณ์จําลองของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนต่อปริมาณแพลงก์ตอนพืช การผลิตออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงการหายใจปริมาณ
ธาตุอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) และการใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียในกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิก
และแบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิงในน้ําของบ่อเลี้ยงกุ้ง 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ความ

หนาแน่น 
(ตัว/ไร่) 

สถานการณ์จําลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ํา 

ปกติ 
+ 2 องศาเซลเซียส 

(ร้อยละท่ีเปลี่ยนแปลง) 
- 2 องศาเซลเซียส 

(ร้อยละท่ีเปลี่ยนแปลง) 
คลอโรฟิลล์ เอ 
(มก./ตัน) 

60,000 427.6 744.8  (74.2) 106.1  (-76.2) 
80,000 427.9 744.9  (74.1) 106.2  (-76.2) 
120,000 428.0 745.4  (74.2) 106.2  (-76.2) 
160,000 428.1 745.5  (74.1) 106.2  (-76.2) 

ออกซิเจนจากการ
สังเคราะห์แสง 
(มก.ออกซิเจน/ล./วัน) 

60,000 832.1 1,494.6  (79.6) 296.3  (-64.4) 
80,000 832.5 1,494.8  (79.6) 301.4  (-63.8) 
120,000 832.7 1,495.6  (79.6) 301.4  (-63.8) 
160,000 832.9 1,495.9  (79.6) 301.4  (-63.8) 

การหายใจของ 
แพลงก์ตอนพืช 
(มก.ออกซิเจน/ล./วัน) 

60,000 546.7 1,129.3  (106.6) 90.4  (-83.5) 
80,000 535.3 1,118.5  (108.9) 92.4  (-82.7) 
120,000 520.1 1,096.9  (110.9) 92.4  (-81.0) 
160,000 510.5 1,083.5  (112.2) 92.4 (-81.9) 

ไนโตรเจนรวมในน้ํา 
(มก./ล.) 

60,000 7.5 10.0  (33.4) 11.3  (51.0) 
80,000 7.5 10.0  (32.8) 11.5  (52.6) 
120,000 7.6 10.0  (32.4) 11.7  (54.1) 
160,000 7.6 10.1  (31.9) 11.8  (54.8) 

ฟอสฟอรัสรวมในน้ํา 
(มก./ล.) 

60,000 0.94 1.11  (18.3) 0.89  (-4.8) 
80,000 0.95 1.12  (17.5) 0.90  (-5.3) 
120,000 0.97 1.14  (16.8) 0.92  (-5.1) 
160,000 0.98 1.14  (16.4) 0.93  (-5.0) 

การใช้ออกซิเจน 
ของแบคทีเรียในน้ํา 
(มก.ออกซิเจน/ล./วัน) 

60,000 9.4 18.2  (93.7) 2.3  (-76.0) 
80,000 9.2 18.1  (95.8) 2.2  (-75.8) 
120,000 8.5 17.7  (108.1) 2.1  (-75.5) 
160,000 8.8 17.5  (97.8) 2.0  (-77.6) 
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- ปริมาณฟอสฟอรัสรวมในน้ําเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.4 - 18.3 เม่ืออุณหภูมิน้ําเพ่ิมข้ึน 
2 องศาเซลเซียสและเม่ืออุณหภูมิน้ําลดลง 2 องศาเซลเซียส เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 4.8 - 5.3 

- การใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียในน้ําเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.9 - 33.4 เม่ืออุณหภูมิน้ํา
เพ่ิมข้ึน 2 องศาเซลเซียส และเม่ืออุณหภูมิน้ําลดลง 2 องศาเซลเซียส เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 51.0 - 54.8 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสภาวะแวดล้อม 2 ตัว 
คือ อุณหภูมิน้ํา และความเค็ม สามารถส่งกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการละลายน้ําของออกซิเจนท่ี
ความกดอากาศระดับผิวน้ําทะเล (ตารางท่ี 4) โดยน้ําทะเลท่ีอุณหภูมิต่ําออกซิเจนจะละลายน้ําได้ดียิ่งข้ึน กล่าว
ในอีกแง่หนึ่งคือ เม่ืออุณหภูมิของน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งร้อนข้ึนออกซิเจนจะละลายน้ําได้น้อยลง และเม่ือน้ําเย็นตัว
ลงออกซิเจนจะละลายน้ําได้มากข้ึน ส่วนความเค็ม ในน้ําท่ีมีความเค็มสูงออกซิเจนสามารถละลายได้น้อยลง 
ปัจจัยดังกล่าวจะแสดงผลให้เห็นชัดเจนมากในช่วงหน้าร้อนท่ีเลี้ยงกุ้งแล้วความเค็มของน้ําในบ่อสูงข้ึนถึง 
37 - 45 ส่วนในพัน ทําให้เกษตรกรมีความยุ่งยากในการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้ง 

ตารางท่ี 4  ผลของอุณหภูมิและความเค็มต่อจุดอ่ิมตัวในการละลายของออกซิเจนในท่ีความกดอากาศ
ระดับน้ําทะเล 

 

อุณหภูมิ 
(เซลเซียส) 

ระดับอ่ิมตัวในการละลายของออกซิเจน (มก./ล.) ในท่ีความกดอากาศระดับน้ําทะเล  
ของน้ําทะเลความเค็มต่าง ๆ กัน (ส่วนในพัน) 

0 5 10 14 20 25 30 35 40 
22 8.73 8.48 8.23 8 7.77 7.54 7.33 7.12 6.91 
23 8.56 8.32 8.08 7.85 7.63 7.41 7.2 6.99 6.79 
24 8.4 8.16 7.93 7.71 7.49 7.28 7.07 6.87 6.68 
25 8.24 8.01 7.79 7.57 7.36 7.15 6.95 6.75 6.56 
26 8.09 7.87 7.65 7.44 7.23 7.03 6.83 6.64 6.46 
27 7.95 7.73 7.52 7.31 7.1 6.91 6.72 6.53 6.35 
28 7.81 7.59 7.38 7.18 6.98 6.79 6.61 6.42 6.25 
29 7.67 7.46 7.26 7.06 6.87 6.68 6.5 6.32 6.15 
30 7.54 7.34 7.14 6.94 6.76 6.57 6.39 6.22 6.05 
31 7.41 7.21 7.02 6.83 6.64 6.47 6.29 6.12 5.96 
32 7.29 7.09 6.9 6.72 6.54 6.36 6.19 6.03 5.87 
33 7.17 6.98 6.79 6.61 6.44 6.26 6.1 5.94 5.78 
34 7.05 6.86 6.68 6.51 6.34 6.17 6.01 5.85 5.69 
35 6.94 6.75 6.58 6.4 6.24 6.07 5.92 5.76 5.61 
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(2) ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพดินพ้ืนบ่อ 

พุทธ และคณะ (2554) ได้จําลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งของจังหวัด
สงขลาท่ีปล่อยกุ้งลงเลี้ยงท่ีความหนาแน่นต้ังแต่ 60,000 - 160,000 ตัว/ตร.ม. เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงตัวแปรคุณภาพดินในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง เช่น การเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหาร (ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส) และการใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิกท่ีดํารงชีวิตด้วยการย่อยสลายสารอินทรีย์
และแบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิงท่ีมีบทบาทสําคัญในการหมุนเวียนสารประกอบไนโตรเจนในดินพ้ืนบ่อเลี้ยงกุ้ง 
(ตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5  สถานการณ์จําลองของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนต่อปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และการใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิก
และแบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิงในดินพ้ืนบ่อเลี้ยงกุ้ง 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ความ

หนาแน่น 
(ตัว/ไร่) 

สถานการณ์จําลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ํา 

ปกติ 
+ 2 องศาเซลเซียส 

(ร้อยละท่ีเปลี่ยนแปลง) 
- 2 องศาเซลเซียส 

(ร้อยละท่ีเปลี่ยนแปลง) 
ไนโตรเจนรวมใน
ตะกอนดิน 
(มก./กก.) 

60,000 2,118.4 2,158.3  (1.9) 2,182.4  (3.0) 
80,000 2,205.6 2,242.4  (1.7) 2,255.2  (2.2) 
120,000 2,309.3 2,353.5  (1.9) 2,367.9  (2.5) 
160,000 2,368.4 2,414.2  (1.9) 2,429.4  (2.6) 

ฟอสฟอรัสรวมใน
ตะกอนดิน 
(มก./กก.) 

60,000 5.87 5.97  (1.8) 5.93  (1.0) 
80,000 6.27 6.45  (2.9) 6.47  (3.0) 
120,000 6.97 7.09  (1.7) 7.11  (2.0) 
160,000 7.31 7.44  (1.7) 7.46  (2.1) 

การใช้ออกซิเจนของ
แบคทีเรียในตะกอนดิน 
(มก.ออกซิเจน/ล./วัน) 

60,000 169.7 202.8  (19.5) 119.3  (-29.7) 
80,000 171.6 208.3  (21.3) 110.2  (-35.8) 
120,000 160.0 212.6  (32.8) 99.7  (-37.7) 
160,000 173.7 214.1  (23.3) 93.7   (-46.0) 

- ปริมาณไนโตรเจนรวมของดินพ้ืนบ่อ เม่ืออุณหภูมิน้ําเพ่ิมข้ึนและลดลง 2 องศาเซลเซียส 
ปริมาณไนโตรเจนรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 - 1.9 และร้อยละ2.2 - 2.6 ตามลําดับ 

- ปริมาณฟอสฟอรัสรวมของดินพ้ืนบ่อ เม่ืออุณหภูมิน้ําเพ่ิมข้ึนและลดลง 2 องศาเซลเซียส 
ปริมาณฟอสฟอรัสรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 - 2.9และร้อยละ 1.0 - 3.0 ตามลําดับ  
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- การใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียของดินพ้ืนบ่อเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ19.5 - 32.8 และ
ลดลงร้อยละ 29.7 - 46.0 เม่ืออุณหภูมิน้ําเพ่ิมข้ึน 2 องศาเซลเซียส และลดลง 2 องศาเซลเซียส ตามลําดับ 

(3) ผลกระทบต่อตัวแปรผลผลิตกุ้ง 

พุทธ และคณะ (2554) ได้จําลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งของจังหวัด
สงขลาท่ีปล่อยกุ้งลงเลี้ยงท่ีความหนาแน่นต้ังแต่ 60,000 - 160,000 ตัว/ตร.ม. เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อตัวแปร
ผลผลิตในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของ
น้ําท่ีเพ่ิมสูงข้ึน มีผลต่อเมตาโบลิซึมของกุ้ง (การหายใจ) มากกว่าพฤติกรรม (การกินอาหาร) การเติบโตและ
ผลผลิต โดยการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิน้ําในบ่อเลี้ยงจากอากาศท่ีร้อนข้ึนถึงแม้ว่าจะมีผลทําให้กุ้งกินอาหารและ
ได้พลังงานมากข้ึนแต่กุ้งต้องเสียพลังงานไปกับการหายใจเพ่ิมมากข้ึนกว่าท่ีได้รับจากอาหารอย่างมีนัยสําคัญ
ทําให้ผลรวมสุทธิกุ้งเสียพลังงานมากข้ึนและเติบโตช้าลง ส่วนการลดลงของอุณหภูมิอากาศทําให้น้ําเย็นตัวลง
และส่งผลทําให้กุ้งกินอาหารและได้พลังงานจากอาหารลดลงมากกว่าการใช้พลังงานจากการหายใจของกุ้ง 
จึงทําให้กุ้งเติบโตช้า (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6  สถานการณ์จําลองการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในจังหวัดสงขลาและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดกับการเติบโต ผลผลิต ปริมาณอาหารท่ีกิน และการหายใจของกุ้ง 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ความ

หนาแน่น 
(ตัว/ไร่) 

สถานการณ์จําลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ํา 

ปกติ 
+ 2 องศาเซลเซียส 

(ร้อยละท่ีเปลี่ยนแปลง) 
- 2 องศาเซลเซียส 

(ร้อยละท่ีเปลี่ยนแปลง) 
น้ําหนักกุ้ง  
(ก./ตัว) 

60,000 31.3 30.4  (-2.8) 30.9  (-1.2) 
80,000 25.9 25.2  (-2.8) 25.6  (-1.1) 
120,000 19.4 18.9  (-2.8) 19.2  (-0.9) 
160,000 15.5 15.1  (-2.7) 15.4  (-0.8) 

ผลผลิต  
(กก./บ่อ) 

60,000 4,386.2 4,263.0  (-2.8) 4,325.0  (-1.4) 
80,000 4,843.2 4,708.1  (-2.8) 4,781.0  (-1.3) 
120,000 5,450.8 5,300.1  (-2.8) 5,389.8  (-1.1) 
160,000 5,823.3 5,663.5  (-2.7) 5,765.7  (-1.0) 

ปริมาณอาหารกุ้ง
ต้องการกินรวม 
(กก./บ่อ) 

60,000 3,295 3,220  (-2.3) 3,135  (-4.9) 
80,000 3,696 3,614  (-2.2) 3,518  (-4.8) 
120,000 4,262 4,169  (-2.2) 4,061  (-4.7) 
160,000 4,641 4,541  (-2.1) 4,424  (-4.7) 

การหายใจของกุ้ง 
(มก./ล./วัน) 

60,000 107.5 132.3  (23.1) 93.4  (-13.1) 
80,000 117.8 147.4  (25.1) 100.6  (-14.6) 
120,000 132.3 166.3  (25.7) 111.3  (-15.9) 
160,000 142.0 179.0  (26.0) 117.3  (-17.4) 
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- การเติบโตในรูปของน้ําหนักกุ้ง มีการเติบโตเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 2.7 - 2.8 เม่ืออุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึน 2 องศาเซลเซียส และเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.8 - 1.2 เม่ืออุณหภูมิลดลง 2 องศาเซลเซียส 

- ผลผลิตกุ้งมีผลผลิตของกุ้งเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 2.7 - 2.8 เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 2 องศา
เซลเซียส และเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.8 - 1.4 เม่ืออุณหภูมิลดลง 2 องศาเซลเซียส  

- ปริมาณอาหารท่ีกุ้งต้องการกินรวมมีการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 2.1 - 2.3 เม่ืออุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึน 2 องศาเซลเซียส และเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 4.7 - 4.9 เม่ืออุณหภูมิลดลง 2 องศาเซลเซียส  

- การหายใจของกุ้ง มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.1 - 26.0 เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 2 องศา
เซลเซียส และเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 13.1 - 17.4 เม่ืออุณหภูมิลดลง 2 องศาเซลเซียส  

5.4 ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ต่อการผลิตกุ้งทะเล 

(1) ความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากน้ําท่วม 

ในกรณีศึกษาของน้ําท่วมพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้ง ในวันท่ี 1 - 5 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีการสํารวจความ
เสียหายของเกษตรกร จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี พบว่า ในจํานวนเกษตรกรจํานวน 
111 ราย ท่ีประสบปัญหาน้ําท่วมฟาร์มเลี้ยงกุ้งเนื่องจากฝนตกหนัก (ภาพท่ี 15) 

โดยเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบมีขนาดพ้ืนท่ีฟาร์มต้ังแต่ 2 - 280 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงทําให้สูญเสียผลผลิต ไม่สามารถเก็บเก่ียวได้จํานวน 87 ฟาร์ม (ร้อยละ 78) นอกจากนี้เป็นฟาร์มท่ี
ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมและผลผลิตเสียหายบางส่วนเก็บเก่ียวผลผลิตได้บ้างจํานวน 12 ฟาร์ม (ร้อยละ 11) 
โดยมีฟาร์มจํานวนเพียง 5 ฟาร์มเท่านั้น ท่ียังพอมีกําไรจากการเก็บเก่ียวหลังจากน้ําท่วม เม่ือคํานวณอัตราการ
ขาดทุน จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนระหว่าง ผลกําไร 96,842.11 บาท/ไร่ ถึงผลขาดทุน - 400,00 บาท/ไร่ ค่าเฉลี่ย
จากการสํารวจครั้งนี้ เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขาดทุนในการผลิตเนื่องจากการสูญเสียผลผลิต
เท่ากับ - 68,957.5 บาท/ไร่ โดยหากไม่มีการเตรียมการท่ีดีเพ่ือป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนอย่างรุนแรงจนทําให้เกิดน้ําท่วมพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้ง ฟาร์มท่ีไม่มีความพร้อมในการต้ังรับกับภัยพิบัติ
ประสบกับความสูญเสียมาก (ภาพท่ี 16) 

นอกจากความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกับผลผลิตแล้ว ฟาร์มหลังจากถูกน้ําท่วมยังต้องมีการฟ้ืนฟูสภาพ 
แวดล้อมภายในฟาร์มท่ีได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม เช่น ถนน หรือโครงสร้างบ่อเสียหาย การทับถมของตะกอน
ดินท่ีมากับน้ํา ทําให้เกษตรกรไม่สามารถนําบ่อเลี้ยงกุ้งกลับไปใช้เลี้ยงกุ้งได้เหมือนสภาวะปกติ ซ่ึงเกษตรกรต้อง
ใช้เงินทุนมากข้ึนในการซ่อมแซมฟาร์มและใช้ในการลอกดินเลนท่ีมากกับน้ําและทับถมภายในฟาร์ม บ่อ รวมท้ัง
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเลี้ยงกุ้งท่ีเสียหายไป เช่น มอเตอร์เครื่องเพ่ิมออกซิเจน เครื่องยนต์ โรงเรือน เป็นต้น ในแนวทาง
การปรับตัวกับสภาวะน้ําท่วม เกษตรกรควรมีมาตรการฉุกเฉินในการรองรับน้ําท่วมดังกล่าว 
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ภาพท่ี 15  ภาพถ่ายจากดาวเทียมของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโดยมีหย่อมความกดอากาศตํ่าพาดอยู่

บริเวณภาคใต้ตอนล่าง และส่งผลกระทบให้เกิดนําท่วมบริเวณพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้ง  
(Source of satellite image: http://www.dwr.go.th/weblink/ThaiWeatherSat.html: 
Date: November 2, 2010) 
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(ก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 

ภาพท่ี 16  ความสัมพันธ์ของความเสียหายจากน้ําท่วมเนื่องจากฝนตกหนักระหว่างวันท่ี 1 - 5 พฤศจิกายน 2553 
ต่อการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ท่ีขนาดฟาร์มแตกต่างกัน 
(ก) จํานวนเงินท่ีสูญเสียต่อฟาร์ม 
(ข) จํานวนเงินท่ีสูญเสียต่อไร่ 
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(2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อต้นทุนและรายได้จากการผลิตกุ้งทะเล 

พุทธ และคณะ (2554) ได้จําลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งของ
จังหวัดสงขลาท่ีปล่อยกุ้งลงเลี้ยงท่ีความหนาแน่นต้ังแต่ 60,000 - 160,000 ตัว/ตร.ม.ประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์ต่อต้นทุนและรายได้จากการผลิตกุ้งทะเลตลอดช่วงการเลี้ยงกุ้ง (ตารางท่ี 7) ผลการประเมินจาก
ราคาของกุ้ง (บาท/กก.) ท่ีคํานวณจากราคากุ้งเฉลี่ยแต่ละขนาดในระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2555 
พบว่า ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ังเพ่ิมข้ึนและลดลง 2 องศาเซลเซียส ทําให้กุ้งท่ีเลี้ยงในความ
หนาแน่นสูง คือ 120,000 - 160,000 ตัว/ไร่ มีราคาต่อกิโลกรัม อยู่ในช่วง 135.5 - 150 บาท ลดลงร้อยละ 
0.2 - 1.5 ส่วนกุ้งท่ีเลี้ยงในความหนาแน่นตํ่าคือ 60,000 - 80,000 ตัว/ไร่ ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท้ังเพ่ิมข้ึนและลดลง 2 องศาเซลเซียส ทําให้ กุ้งมีราคาต่อกิโลกรัมอยู่ในช่วง 133.5 - 151.4 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.4 - 3.6 เนื่องจากกุ้งมีขนาดโตข้ึน 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับต้นทุนด้านอาหารคํานวณจากท่ีปริมาณการกินอาหารจริง (Ingestion) 
ของกุ้งไม่ใช่ปริมาณอาหารท่ีให้ (feeding) บนฐานราคาอาหารกิโลกรัมละ 40 บาท ภายใต้สถานการณ์การ
จําลองการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง 2 องศาเซลเซียส ตลอดช่วงการเลี้ยงกุ้ง ผลการ
ประเมินพบว่า ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมข้ึน 2 องศาเซลเซียส ทําให้กุ้งท่ีเลี้ยงในทุกความ
หนาแน่นสูง มีราคาต้นทุนอาหารท่ีกินต่อกิโลกรัม เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 - 0.6 ส่วนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศลดลง 2 องศาเซลเซียส ทําให้กุ้งท่ีเลี้ยงในทุกความหนาแน่นสูง มีราคาต้นทุนอาหารท่ีกินต่อ
กิโลกรัม เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 - 3.7 (ตารางท่ี 7) 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีต้องใช้ในการเพ่ิมอากาศ เพ่ือรักษาปริมาณออกซิเจน
ในน้ําให้มีในระดับพอเพียง 4 มก./ล. ภายใต้สภาวะปกติ การใช้เครื่องเพ่ิมอากาศรอบตํ่าและรอบสูงต้นทุน
พลังงานมีค่าเท่ากับ 18.8 - 20.8 และ 12.9 - 14.3 บาท/กก.ตามลําดับ ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพ่ิมข้ึน 2 องศาเซลเซียส ทําให้บ่อกุ้งท่ีเลี้ยงในทุกความหนาแน่นสูง มีต้นทุนพลังงานข้ันตํ่าท่ีต้องเติมเข้าไป
เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนด้วยเครื่องรอบตํ่าและรอบสูงลดลงเท่ากับร้อยละ 82 - 100 เนื่องจากระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง
สามารถผลิตออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงได้มากเพียงพอสําหรับความต้องการบริโภคออกซิเจนท้ังหมดในบ่อ 
ท้ังนี้ ภายใต้สมมุติฐานท่ีเกษตรกรสามารถนําออกซิเจนท่ีผลิตได้มาใช้ได้ท้ังหมด ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศลดลง 2 องศาเซลเซียส ทําให้บ่อกุ้งท่ีเลี้ยงในทุกความหนาแน่นสูง มีต้นทุนพลังงานข้ันตํ่าท่ีต้องเติม
เข้าไปเพ่ือเพ่ิมออกซิเจน เท่ากับ 16.1 - 16.9 และ 11.0 - 11.5 บาท/กก. สําหรับเครื่องรอบตํ่าและรอบสูง
ตามลําดับ โดยสามารถลดต้นทุนพลังงานลงได้ถึงร้อยละ 12.7 - 19.3 (ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี 7  ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อต้นทุนและรายได้จากการผลิตกุ้งทะเล 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ความ

หนาแน่น 
(ตัว/ไร่) 

สถานการณ์จําลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ํา 

ปกติ 
+ 2 องศาเซลเซียส 

(ร้อยละท่ีเปลี่ยนแปลง) 
- 2 องศาเซลเซียส 

(ร้อยละท่ีเปลี่ยนแปลง) 
ราคากุ้งท่ีอยู่ในบ่อ 
(บาท/กก.) 

60,000 128.8 133.5  (3.6) 130.9  (1.6) 
80,000 150.0 151.4  (0.9) 150.6  (0.4) 
120,000 150.4 149.2  (-0.8) 150.0  (-0.2) 
160,000 137.5 135.5  (-1.5) 137.0  (-0.4) 

ค่าอาหารประเมินจาก 
ingested feed 
(บาท/กก.กุ้ง) 

60,000 30.05 30.1  (0.5) 30.2  (3.5) 
80,000 30.53 30.5  (0.6) 30.7  (3.6) 
120,000 31.28 31.3  (0.6) 31.5  (3.6) 
160,000 31.88 31.9  (0.6) 32.1  (3.7) 

ค่าใช้จ่ายพลังงานในการเติม
ออกซิเจนด้วยเครื่องรอบตํ่า 
(บาท/กก.กุ้ง) 

60,000 20.8 0.0  (-100) 16.8  (-19.3) 
80,000 20.0 0.0  (-100) 16.9  (-15.6) 
120,000 18.8 1.8  (-90.2) 16.4  (-12.7) 
160,000 18.9 3.4  (-82.0) 16.1  (-14.9) 

ค่าใช้จ่ายพลังงานในการเติม
ออกซิเจนด้วยเครื่องรอบสูง 
(บาท/กก.กุ้ง) 

60,000 14.3 0.0  (-100) 11.5  (-19.3) 
80,000 13.8 0.0  (-100) 11.6  (-15.6) 
120,000 12.9 1.2  (-90.4) 11.3  (-12.7) 
160,000 13.0 2.2  (-82.5) 11.0  (-14.9) 
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บทที่ 6  การปรับตัวในด้านการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือลดผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง 

 

 ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งในระบบปิดท่ีถ่ายน้ําน้อยยังคงเป็นท่ีนิยมใช้เป็นวิธีการหลัก การจัดการเลี้ยงวิธีนี้
ถึงแม้มีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อเสียอยู่เช่นกันโดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งทะเลซ่ึงใช้ความหนาแน่นสูง และโตเร็ว 
เนื่องจากเม่ือเราให้อาหารในปริมาณมากของเสียและสิ่งขับถ่ายจากการเลี้ยงกุ้ง เช่น สารอินทรีย์ แอมโมเนีย 
และไนไตรท์ ก็จะสะสมอยู่ในน้ําและดินของบ่อเลี้ยง ส่งผลให้กุ้งกินอาหารลดลง เครียดจนอ่อนแอโตช้า และ
ติดเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีเกษตรกรนิยมเร่งรอบการผลิต และเตรียมบ่อและปล่อยกุ้งลงเลี้ยง
ด้วยวิธีการง่าย ๆ อย่างรวดเร็ว รวมท้ังการซ้ือลูกกุ้งท่ีเน้นในเรื่องปริมาณมากกว่าคุณภาพ ความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการระบาดของโรคระบาดกุ้งท่ีมีอยู่เดิม และโรค
กุ้งอุบัติใหม่ในแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลท่ีรุนแรงข้ึนในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล ทําให้เกิดความล้มเหลวด้านการ
จัดการเลี้ยง เกษตรกรประสบความเสียหาย สูญเสียผลผลิตและเงินทุนมากข้ึน  

 ดังนั้น เกษตรกรและผู้ท่ีเก่ียวข้องควรมีความเข้าใจถึงแนวทางการปรับตัวรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ในด้านการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเล เพ่ือสามารถนําไปใช้ในระยะสั้นและนําไปพิจารณาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของ
การเลี้ยงกุ้งในอนาคต แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรในด้านจัดการเลี้ยงท่ีเหมาะสมท่ีสามารถลดผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลได้ท้ังทางด้านเทคนิคการจัดการคุณภาพน้ํา
และดิน เพ่ือรักษาระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้งให้มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งให้เติบโตและแข็งแรง และลด
ความเสี่ยงท่ีทําให้กุ้งติดเชื้อโรคตลอดการเลี้ยงจนกระท่ังกุ้งเติบโตมีขนาดเหมาะสมท่ีจะเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 
ซ่ึงหลักการและวิธีการในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลสามารถแบ่งออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 

 

6.1 หลักการปรับตัวเพ่ือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 คําแนะนําในการจัดการระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลมีจุดมุ่งหมายให้เกษตรกรได้ทราบแนวทางการ
ปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการจัดการเลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะสําหรับเกษตรกรท่ียังคงเลี้ยงกุ้งทะเล
ในบ่อดินด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันท่ีเน้นการเลี้ยงระบบปิด ถ่ายน้ําน้อย และต้องอาศัยการควบคุมสมดุลของ
ระบบนิเวศ เพ่ือให้กุ้งท่ีเลี้ยงมีการเติบโตท่ีดีมีความแข็งแรง ลดความเสี่ยงท่ีทําให้กุ้งติดเชื้อโรค และผลผลิตกุ้ง
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค แนวทางเหล่านี้เป็นการปรับตัวด้านการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลท่ีเกษตรกรสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ โดยในคู่มือเล่มนี้ได้เขียนอธิบายเป็นหลักการทางวิชาการผสมผสานกับแนวทางการปฏิบัติ
ในระหว่างท่ีประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นข้อแนะนําท่ีเกษตรกรสามารถสร้างความเข้าใจ
ได้ง่ายและเลือกนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละระยะเวลาของการเลี้ยงกุ้งได้  
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(1) หลักการวางแผนผลิตกุ้งทะเลในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง 

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในเขตท่ีมีความเปราะบางจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ควรมีการเตรียมการเพ่ือป้องกันและบรรเทาความเสียหายในกรณีของน้ําท่วมจากฝนตกหนัก โดยมี
ข้อแนะนําดังนี้ 

- ในบริเวณฟาร์มท่ีน้ําท่วมมีโอกาสได้ง่าย เกษตรกรควรยกคันบ่อเลี้ยงข้ึนให้มีความสูงกว่า
ระดับท่ีน้ําเคยท่วม เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ําเข้าสู่บ่อเลี้ยง 

- ในฤดูกาลท่ีเสี่ยงต่อน้ําท่วมให้วางแผนการผลิตท่ีจะหลีกเลี่ยงการเลี้ยงกุ้งในช่วงท่ีเสี่ยงต่อการ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดน้ําท่วม พายุ หรือให้มีแผนการเก็บเก่ียวผลผลิตพร้อมสามารถนํามาใช้
ได้ทันทีเม่ือมีการเตือนภัย 

- ในกรณีท่ีมีการพยากรณ์ฝนแล้งเกษตรกรควรมีพ้ืนท่ีเก็บน้ําใช้ และมีการสํารองน้ําความเค็ม
ตํ่าไว้ใช้ เพ่ือใช้ควบคุมความเค็มในกรณีท่ีในบ่อเลี้ยงมีแนวโน้มของค่าความเค็มน้ําเพ่ิมสูงข้ึนสูงเกินปกติในช่วง
หน้าร้อน แต่กรณีการเลี้ยงกุ้งในสภาวะท่ีฝนตกหนัก เกษตรกรควรให้ความสนใจกับการควบคุมปริมาณเกลือแร่
ในน้ําให้มีความเข้มข้นเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ในกระบวนการลอกคราบและการควบคุมสมดุลแร่ธาตุ
อ่ืนๆ ในร่างกายของกุ้ง 

เกษตรกรควรให้ความสนใจติดตามความรู้และการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและ
ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับในกรณีท่ีมีการพยากรณ์ว่าจะเกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้สามารถป้องกันหรือ
ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบนิเวศของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําก่อนกระทบไปท่ีผลผลิตได้ เช่น ในกรณีท่ีมี
ฝนตกหนัก ปริมาณแสงแดดน้อย อุณหภูมิต่ํา เกษตรกรควรระมัดระวังในเรื่องการลดลงของการสังเคราะห์แสง
ของแพลงก์ตอนพืช การขาดออกซิเจน และการกินอาหารของกุ้งท่ีลดลง และเม่ือภูมิอากาศกลับคืนสู่สภาพปกติ 
อุณหภูมิอากาศและน้ําร้อนข้ึน เกษตรกรจําเป็นต้องระวังการขาดออกซิเจนโดยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนจากการกระตุ้น
ของอุณหภูมิน้ําท่ีสูงข้ึนต่อความต้องการออกซิเจนของหน้าดินท่ีมีการสะสมของเสียเพ่ิมข้ึนจากการให้อาหาร
ผิดพลาดในระหว่างท่ีเกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เกษตรกรควรเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม
กับการกินอาหารของกุ้งว่าออกซิเจนท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําให้กุ้งกินอาหารและเติบโตได้มากข้ึน และนําองค์ความรู้นี้
มาปรับใช้ในการจัดการเลี้ยงกุ้งในสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ไม่ให้เกิดการขาดออกซิเจนจนกุ้งกินอาหารผิดปกติไป 
และในประเด็นด้านการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิน้ําถึงแม้ว่าทําให้อัตราการเผาพลาญอาหารของกุ้งเพ่ิมสูงข้ึนแต่กุ้ง
สามารถชดเชยได้ด้วยการกินอาหารมากข้ึน ซ่ึงจะทําให้กุ้งยังคงสามารถเติบโตได้ดี 

นอกจากนี้เกษตรกรควรให้ความสําคัญกับการเลี้ยงในระบบหมุนเวียนน้ํามากข้ึนเนื่องจากใน
สภาวะอากาศท่ีแปรปรวน การจัดการคุณภาพน้ําและดินมีความสําคัญมากต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
เกษตรกรจึงควรมีการหมุนเวียนน้ําเพ่ือนําน้ําท่ีใช้แล้วและของเสียท่ีสะสมอยู่ในบ่อกลับมาบําบัดและเป็นโอกาส
ในการดึงของเสียโดยเฉพาะสารอินทรีย์ท่ีหมักหมมในระหว่างเลี้ยงออกนอกบ่อ การจัดการเลี้ยงกุ้งโดยใช้ระบบน้ํา
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หมุนเวียนได้อย่างเหมาะสมทําให้กุ้งมีความแข็งแรงสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมบ่อท่ีสะอาด ซ่ึงจะ
ตอบสนองต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศได้ช้ากว่าบ่อเลี้ยงกุ้งมีสารอินทรีย์ และตะกอนอินทรีย์สะสมอยู่ในบ่อ 
ทําให้เกษตรกรมีต้นทุนในการบริหารจัดการน้ําตํ่าลงและสามารถควบคุมสมดุลระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งไม่ให้แกว่งตัว
มากเกินไป การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีทําให้กุ้งกินอาหารได้ดี มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเลี้ยงกุ้ง
ได้ขนาดใหญ่ ทําให้ต้นทุนการผลิตตํ่า และผลผลิตขายได้ในราคาสูง 

(2) หลักการเตรียมและจัดการพ้ืนบ่อ 

ดินพ้ืนบ่อท่ีมีสารอินทรีย์แทรกอยู่เช่น สารอินทรีย์จากเศษอาหารเหลือตกค้างท่ีกุ้งกินไม่หมด ข้ีกุ้ง 
ซากแพลงก์ตอนพืชท่ีมีขนาดเล็ก โดยเฉพาะดินท่ีบริเวณกลางบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีถูกใช้เป็นท่ีสะสมของสารอินทรีย์ใน
ระหว่างการเลี้ยง สารอินทรีย์เหล่านี้เป็นตัวเร่งการใช้ออกซิเจนของพ้ืนบ่อ ทําให้พ้ืนบ่อเกิดสภาพท่ีขาดออกซิเจน
และเกิดสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อกุ้ง ของเสียและสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมเหล่านี้สามารถส่งผลรุนแรงมาก
ข้ึนเม่ือเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ดังนั้นการเตรียมบ่อท่ีดีเพ่ือให้พ้ืนบ่อสะอาดและมีอาหาร
ธรรมชาติเพียงพอจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเกษตรกรท่ีใช้บ่อดินในการเลี้ยงกุ้ง โดยเกษตรกรต้องเน้นการทํา
ความสะอาดดินพ้ืนบ่อให้ปริมาณสารพิษ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) สารอินทรีย์จากข้ีกุ้ง และอาหาร
เหลือตกค้าง ออกไปจากบ่อให้ได้มากท่ีสุด และเกษตรกรต้องมีการเตรียมน้ําโดยเร็วเพ่ือไม่ให้สภาพแวดล้อมท่ี
พ้ืนบ่อเปลี่ยนสภาพเสียไปก่อนเวลาท่ีกําหนดท่ีจะปล่อยกุ้งลงเลี้ยง 

การเปลี่ยนสภาพของดินท่ีขาดออกซิเจนให้กลับมาอยู่ในสภาพมีออกซิเจน สามารถทําได้โดยการ
ตากให้ดินพ้ืนบ่อสัมผัสกับออกซิเจนจนดินแตกระแหง และสังเกตว่าลักษณะดินเปลี่ยนสีจากสีดําท่ีมีกลิ่นเหม็น
ของไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไปเป็นดินสีน้ําตาลและไม่มีกลิ่น ระยะเวลาในการบําบัดใช้เวลาประมาณ 2 -3 สัปดาห์ 
หรือดูว่าหน้าดินมีการบําบัดฟ้ืนฟูลักษณะทางกายภาพดีข้ึนประมาณร้อยละ 80 ของหน้าดินเดิม เกษตรกรควร
ใช้หลักการเร่งการย่อยสลายของจุลินทรีย์ธรรมชาติในบ่อ โดยการรักษาความชื้น (รดน้ําพรวนดิน) ท้ังนี้เนื่องจาก
จุลินทรีย์ท่ีอาศัยอยู่ในดินท่ีมีความชื้น อากาศถ่ายเทดี สามารถเติบโตและย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ดี ในระหว่าง
การบําบัดดินควรปรับปรุงค่าความเป็นกรด - ด่างของดินให้เหมาะสมอยู่ในช่วง 7 - 7.5 และใช้เวลาบําบัดดิน
ท่ีขาดออกซิเจนประมาณ 4 - 6 สัปดาห์ หรือนานกว่าตามความจําเป็นหรือตามแผนการปล่อยกุ้งเลี้ยงในรุ่นต่อไป 

เม่ือเกษตรกรบําบัดให้สารอินทรีย์และข้ีกุ้งสลายตัวแล้ว เปลี่ยนเป็นธาตุอาหารสะสมอยู่ในเนื้อดิน 
สําหรับวิธีการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาในบ่อดิน ธาตุอาหารเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมน้ําเพ่ือปล่อยกุ้ง
และการรักษาสมดุลของดินและน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้ง 

หากเกษตรกรเลี้ยงกุ้งเร่งรอบของการเลี้ยงกุ้งโดยไม่มีการบําบัดดินพ้ืนบ่อท่ีดีพอ (มีระยะพักเตรียม
พ้ืนบ่อน้อยเกินไป) ดินพ้ืนบ่อท่ียังขาดออกซิเจนและมีสารอินทรีย์ในปริมาณสูง เม่ือเกษตรกรเติมน้ํากลับลงไปใหม่ 
ดินพ้ืนบ่อก็จะเกิดปัญหาการขาดออกซิเจนและสร้างสารพิษได้เร็วข้ึนภายในระยะเวลาเพียง 1 - 2 เดือน ในกรณี
เช่นนี้หากเกษตรกรได้ลูกกุ้งคุณภาพไม่ดี เลี้ยงกุ้งในความหนาแน่นสูง และเร่งการให้อาหารเพ่ือกระตุ้นให้กุ้งโตเร็ว 
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ระบบจัดการเลี้ยงและเครื่องมือท่ีใช้ในการเลี้ยงกุ้งไม่ดี จะทําให้ของเสียสะสมเร็วข้ึน เกษตรกรไม่สามารถ
ควบคุมของเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งได้ ทําให้เกิดความหมักหมม เน่าเสีย เกิดแบคทีเรียและโปรโตซัว ซ่ึงเป็นดัชนีชี้
ความสกปรกของบ่อและเป็นสาเหตุสําคัญท่ีเสริมให้ กุ้งมีความเสียงท่ีจะเกิดปัญหาและตายก่อนวัยอันควร 

(3) หลักการควบคุมการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในบ่อเล้ียงกุ้ง 

สารอินทรีย์ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายให้กลายเป็นปุ๋ยและธาตุอาหาร สารอินทรีย์เกือบ
ท้ังหมดในบ่อได้จากการให้อาหารกุ้งและมีการสะสมท่ีบริเวณพ้ืนบ่อ เม่ือสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย 
และคาร์บอนไดออกไซด์ สารประกอบเหล่านี้จะสามารถหมุนเวียนกลับมาสร้างสารอินทรีย์ใหม่ในรูปของ
แพลงก์ตอนพืชซ่ึงบ่อเลี้ยงกุ้งอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยเฉพาะเม่ืออากาศร้อนข้ึน
อย่างรวดเร็ว การย่อยสลายของสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งสามารถเกิดได้เร็วข้ึน และเป็นสาเหตุของการเพ่ิม
ปริมาณความต้องการออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งจนเกินศักยภาพของการจัดการระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้ง และ
ทําให้ระบบนิเวศเสียสมดุลไป 

การควบคุมปริมาณสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลในเบื้องต้นเกษตรกรต้องควบคุมผ่านการปล่อยกุ้ง 
(ควบคุมความหนาแน่นท่ีเหมาะสม) และการจัดการให้อาหาร โดยการเลี้ยงกุ้งในความหนาแน่นสูงเกษตรกร
ต้องคํานึงถึงศักยภาพในการจัดการเลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะความสามารถในการเพ่ิมออกซิเจนให้พอเพียง ปริมาณ
น้ําทะเลสะอาดท่ีมีการสํารองไว้ในฟาร์ม เพ่ือใช้ควบคุณคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปบ่อเลี้ยงกุ้งแต่ละบ่อ หรือฟาร์มจะ
มีศักยภาพรองรับการเลี้ยงกุ้งไม่เท่ากัน เกษตรกรควรต้องจัดการเลี้ยงตามศักยภาพท่ีรองรับการเลี้ยงกุ้งของแต่
ละบ่อและอุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้เพ่ือลดปัญหาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีการเติบโตท่ีดีในบ่อดิน เกษตรกรควรคํานึงถึงความหนาแน่นเหมาะสมท่ี
เกษตรกรสามารถจัดการควบคุมการย่อยสลายของเสียท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเลี้ยงตามศักยภาพ โดยท่ัวไปความ
หนาแน่นของกุ้งท่ีปล่อยควรอยู่ท่ีประมาณ 60,000 - 100,000 ตัว/ไร่ โดยเกษตรกรต้องมีการเตรียมเครื่องเพ่ิม
ออกซิเจนและอ่ืน ๆ ให้เพียงพอ สําหรับกรณีท่ีเกษตรกรประสงค์เลี้ยงกุ้งในในบ่อท่ีปูผ้าพลาสติกและเกษตรกร
ท่ีมีความพร้อมในการจัดการถ่ายน้ํา ดูดของเสียท่ีสะสมบริเวณกลางบ่อออกมาบําบัดนอกบ่อเลี้ยงและสามารถ
จัดการเพ่ิมออกซิเจนจากเครื่องให้อากาศได้อย่างเพียงพอเกษตรกรจะสามารถปล่อยกุ้งในความหนาแน่น 
150,000 - 200,000 ตัว/ไร่ ได้ 

(4) หลักการจัดการให้อาหารกุ้งทะเล 

การให้อาหารกุ้งทะเลเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะควบคุมการเติบโตของกุ้งทะเล ในกรณีของการศึกษา
ในกุ้งขาว พลังงานท่ีได้รับจากคาร์บอนในอาหารท่ีกินเข้าไปเม่ือหักออกจากพลังงานท่ีใช้ในการดํารงชีวิตและ
ทํากิจกรรมประจําวันของกุ้งขาวท้ังหมด พลังงานส่วนท่ีเหลือท่ีจะนํามาใช้สําหรับการเติบโต ซ่ึงคํานวณได้จาก 
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ขอบเขตการเติบโต = พลังงาน (การกินอาหาร - การย่อยอาหาร - การขับถ่ายผ่านลําไส้ -  
     การหายใจ - การขับถ่ายของเสียในรูปสารประกอบไนโตรเจน) 
น้ําหนักกุ้ง = ขอบเขตการเติบโต x ค่าคงท่ีในการเปลี่ยนพลังงานเป็นเนื้อกุ้ง 
อัตราแลกเนื้อ = น้ําหนักอาหารท่ีกุ้งกิน / น้ําหนักกุ้งท่ีเพ่ิมข้ึน  

โดยการกินอาหารของกุ้งแต่ละตัวในบ่อเปลี่ยนแปลงหรือได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ ข้ึนกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม และน้ําหนักกุ้ง โดยปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์
กับกิจกรรมการดํารงชีวิตของกุ้ง เช่น การย่อยและการดูดซึมอาหาร การหายใจ การขับถ่ายของเสียผ่านลําไส้ 
และการขับถ่ายของเสียในรูปสารประกอบไนโตรเจน (ภาพท่ี 17) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอบเขตการเติบโต  ตัวแปรการผลิต  เส้นทางพลังงาน 
  

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ิงแวดล้อมและการจัดการเล้ียงกุ้งต่อการเปล่ียนแปลงของ
ขอบเขตการเติบโต ผลผลิต และอัตราแลกเนื้อ 

 
 
ภาพท่ี 17  แนวคิดประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําต่อความสามารถในการเติบโต (Scope 

for Growth) ต่อการกินอาหาร เติบโต น้ําหนักและอัตราแลกเนื้อของกุ้งขาว (พุทธ, 2558) 
  

 
 
 
 
 
 

กุ้ง 

ขับถ่ายผ่านลําไส้ 

การเติบโต 

กินอาหาร ย่อยอาหาร ดูดซึม 

น้ําหนัก อุณหภูมิน้ํา 

การขับถ่ายไนโตรเจน การหายใจ 

ความเค็ม 

อัตราแลกเนื้อ ผลผลิต 

อัตราปล่อย อัตรารอด อาหารสะสม 
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ระยะเวลาเลี้ยงกุ้ง (วัน)

อาหารท่ีให้ อาหารท่ีกิน

จากการศึกษาความสามารถในการเติบโตของกุ้งขาว ทําให้ทราบว่าปริมาณอาหารท่ีเกษตรกรให้
กุ้งกินมีปริมาณมากเกินความต้องการกินอาหารของกุ้งในแต่ละวัน อาหารท่ีเป็นส่วนเกินท่ีเหลือตกค้างทําให้
เกิดของเสียข้ึนในระบบการเลี้ยง โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า ความต้องการอาหารคํานวณจากความสามารถ
ในการเติบโตกุ้งขาว ภายในระยะเวลาเลี้ยง 84 วัน การเลี้ยงกุ้งขาวให้ได้น้ําหนัก 1 กก. เกษตรกรต้องให้กุ้งกิน
อาหารเท่ากับ 0.8 กก. (อัตราแลกเนื้อเท่ากับ 0.8) ในกรณีนี้เม่ือติดตามการให้อาหารของเกษตรกรพบว่ามี
อัตราแลกเนื้อเท่ากับ 1.48 และมีค่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Growth: ADG) ประมาณ 
0.22 กรัมต่อวัน (ภาพท่ี 18) จากตัวอย่างดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรให้อาหารกุ้งในปริมาณท่ีมากกว่า
ความต้องการของการกินอาหารของกุ้งท่ีต้องการเพ่ือให้ได้การเติบโต ADG = 0.22 กรัม/วัน ซ่ึงมากกว่าปริมาณ
อาหารท่ีกุ้งต้องการกินจริงถึง 1.8 เท่า ทําให้เกิดของเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งโดยไม่จําเป็น ทําให้เกิดภาระในการจัดการ
ของเสียและเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดความเสี่ยหายต่อผลผลิตกุ้งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนกระทบ
กับระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 18  ปริมาณอาหารท่ีเกษตรกรให้กุ้งในบ่อกับปริมาณอาหารท่ีกุ้งต้องการกินจริงเพ่ือให้ได้อัตราการเติบโต

เฉลี่ย ADG = 0.22 กรัม/วัน ตลอดการเลี้ยง 

ดังนั้น หากเกษตรกรสามารถปรับปรุงวิธีการให้อาหารให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (ทําให้มีอัตรา
แลกเนื้อตํ่า) ก็จะสามารถลดปริมาณของเสียจากอาหารกุ้งท่ีเหลือเกินความต้องการกินอาหารของกุ้ง การจัดการ
เช่นนี้ นอกจากจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของบ่อเลี้ยงกุ้งให้มีความสะอาด มีสารอินทรีย์เหลือตกค้างในปริมาณ
ตํ่าแล้ว ยังสามารถประหยัดต้นทุนท้ังด้านค่าอาหาร พลังงาน ปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ท่ีใช้ช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
ของบ่อให้มีความเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของกุ้ง ยิ่งไปกว่านั้นในสภาวะของการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันการ
ลดการสะสมของสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งยังเป็นประโยชน์ต่อการลดการเกิดโรคระบาด โดยเฉพาะโรคกุ้งตายด่วน 
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(อีเอ็มเอส: EMS/AHPND) ท่ีการเพ่ิมปริมาณของเชื้อแบคทีเรียVibrio parahaemolyticus ต้องอาศัยสารอินทรีย์
ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากอาหารกุ้งท่ีเหลือหมักหมมอยู่ภายในบ่อกลายเป็นสารอาหารกระตุ้นการเติบโตและเพ่ิมปริมาณ
ของแบคทีเรียจนถึงระดับท่ีเพียงพอสําหรับการสร้างสารพิษทําอันตรายกับตับอ่อนของกุ้งได้ 

จัดการให้อาหารเลี้ยงกุ้งโดยให้ความสําคัญกับตัวแปรสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีกําหนดการกิน
อาหารและระดับกิจกรรมของการเลี้ยงกุ้งการให้อาหารท่ีมีประสิทธิภาพ เกษตรกรต้องคํานึงถึงปริมาณออกซิเจน
ในน้ํา หากปริมาณออกซิเจนท่ีไม่เหมาะสม (ตํ่ากว่า 3.5 มก./ล.) จะมีผลทําให้กุ้งกินอาหารน้อยลง ทําให้กุ้งโตช้า 
ในกรณีท่ีมีการเช็คยอผิดพลาด จะทําให้มีเศษอาหารเหลือเน่าเสียท่ีพ้ืนบ่อ ในกรณีท่ีบ่อเลี้ยงกุ้งขาดออกซิเจน 
เช่น มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําตํ่ากว่า 3.5 มก./ล. ในช่วงเช้าตรู่ ถึงแม้ว่ากุ้งจะไม่แสดงอาการลอยหัวข้ึนมา
บนผิวน้ํา แต่สามารถเกิดความเครียดจนกุ้งมีการตอบสนองต่ออาหารน้อยลง การกินอาหารจึงลดน้อยลงกว่า
ความต้องการกินอาหารปกติ ดังนั้นการให้อาหารม้ือแรก (ประมาณ 06.00 น.) อาจทําให้มีอาหารเหลืออยู่ใน
บ่อเลี้ยงได้ ดังนั้นเกษตรกรควรเลื่อนเวลาการให้อาหารในม้ือแรกออกไปอีกสักประมาณ 1 ชม. เพ่ือรอให้มีการ
สังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชและผลิตออกซิเจนเพ่ิมข้ึนในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งท่ี
เพ่ิมข้ึนจะช่วยทําให้กุ้งเครียดน้อยลงและมีการตอบสนองต่ออาหารได้ดีข้ึน จึงเป็นหลักการควบคุมปริมาณ
สารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงท่ีได้ผลและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้อาหารอีกทางหนึ่งด้วย 

อุณหภูมิน้ําเป็นตัวแปรทางสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงท่ีสําคัญ เกษตรกรต้องให้ความสนใจในการวัด
อุณหภูมิน้ําเพ่ือใช้ในการตัดสินใจให้อาหารกุ้งในกรณีท่ีมีความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เม่ือน้ํามีอุณหภูมิ
สูงข้ึนในช่วง 26 - 32 องศาเซลเซียส การกินอาหารของกุ้งเพ่ิมข้ึนจากประมาณร้อยละ 80 จนถึงร้อยละ 100 
(กินอาหารได้ปริมาณเท่ากับความต้องการของกุ้งในแต่ละวัน) ดังนั้นหากอุณหภูมิสูงหรือตํ่ากว่าช่วงดังกล่าว 
เกษตรกรควรให้อาหารน้อยลง ในกรณีท่ีในระหว่างการเลี้ยงกุ้งมีความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เกษตรกร
สามารถประมาณการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและผลต่อการกินอาหารของกุ้งได้ล่วงหน้า 

- เม่ือมองจากปริมาณอาหารท่ีกุ้งกินนั้น ในกรณีศึกษาของบ่อท่ีมีค่าอัตราแลกเนื้อ 1.48 และ
การเติบโตเท่ากับ 18.4 กรัม ในเวลา 84 วัน (ค่าการเติบโตเฉลี่ย เท่ากับ 0.22 กรัมต่อวัน) นั้น ผลการคํานวณ
ความสามารถในการเติบโตของการเลี้ยงกุ้งขาว พบว่ากุ้งต้องการอาหารเท่ากับค่าอัตราแลกเนื้อ 0.8 ซ่ึงชี้ให้เห็นว่า
เกษตรกรยังสามารถลดปริมาณการให้อาหารลงได้อีกมากเพ่ือไม่ให้อาหารสูญเสียในบ่อเลี้ยงโดยไม่จําเป็น ข้อแนะนํา
ในการจัดการคือ เกษตรกรควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการให้อาหาร โดยปรับลดปริมาณการให้อาหารเพ่ือ 
ให้ค่า FCR มีค่าใกล้หรือตํ่ากว่า 1 และต้องจัดการปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงให้มีเหมาะสมต่อการกระตุ้นให้
กุ้งกินอาหารได้อีกคือ ประมาณมากกว่า 5.5 มก./ล. ตลอดเวลา เฉพาะบริเวณท่ีติดต้ังเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ
และมีกุ้งเข้ามากินอาหารในปริมาณมาก สําหรับการให้อาหารในเวลากลางคืน หากเกษตรกรไม่สามารถจัดการ
ออกซิเจนให้มีในปริมาณสูง ควรจะลดปริมาณการให้อาหารตามสัดส่วนออกซิเจนท่ีลดลง ในกรณีท่ีสามารถเพ่ิม
ออกซิเจนในบริเวณท่ีให้อาหาร เกษตรกรต้องคํานึงถึงความเร็วของกระแสน้ําท่ีเหมาะสม และเครื่องเพ่ิมออกซิเจน
ในน้ําท่ีไม่ก่อให้เกิดการไหลของกระแสน้ําท่ีรุนแรงเกินไป การใช้ท่อจ่ายออกซิเจนและออกซิเจนบริสุทธิ์เฉพาะ
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ในบริเวณท่ีให้อาหาร อาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจเพ่ือจัดการให้น้ําในบ่อบริเวณให้อาหารกุ้งมีออกซิเจนสูง 
ซ่ึงนอกจากจะทําให้กุ้งสามารถกินอาหารได้เพ่ิมข้ึนแล้ว จะทําให้การดูดซึมอาหารมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
ในกิจกรรมการดํารงชีวิตของกุ้ง เช่น การหายใจ การขับแอมโมเนีย จะใช้พลังงานลดลง ทําให้ความสามารถใน
การเติบโตเพ่ิมสูงข้ึน 

- สําหรับเกษตรกรท่ีเลี้ยงกุ้งในความเค็มตํ่า สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงคือ ปริมาณโปแตสเซียม และ
แมกนีเซียมท่ีเหมาะสม ซ่ึงมักจะขาดแคลนในน้ําท่ีมีความเค็มตํ่า และจากการดูดซับเกลือแร่ของดินพ้ืนบ่อ นอกจากนี้
เกษตรกรควรคํานึงถึงคุณค่าทางอาหารท่ีเหมาะสม โดยเลือกอาหารประเภทท่ีมีพลังงานจากโปรตีนสูง เพราะ
กุ้งจะสามารถโตได้เร็วในน้ําท่ีมีความเค็มตํ่า เนื่องจากความสามารถในการใช้โปรตีนเพ่ิมสูงข้ึน กุ้งสามารถใช้
ประโยชน์จากอาหารท่ีมีโปรตีนสูงในการเติบโตได้อย่างเต็มท่ี 

(5) หลักการควบคุมแบคทีเรียและแพลงก์ตอนพืช 

หลักการจัดการควบคุมการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียให้มีในปริมาณท่ีเหมาะสม
หรือเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงกุ้ง แบคทีเรียย่อยสารอินทรีย์และใช้ออกซิเจน โดยปล่อยธาตุอาหาร และคาร์บอน- 
ไดออกไซด์ออกมา ทําความเป็นกรด - ด่างของน้ําลดตํ่าลง ส่วนแพลงก์ตอนพืชทําหน้าท่ีดูดซับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ 
สารอาหารท่ีเกิดจากการย่อยสลายของอาหารและข้ีกุ้ง สร้างเป็นสารอินทรีย์ใหม่ และผลิตออกซิเจนให้กับ
ระบบนิเวศในน้ํา 

แพลงก์ตอนพืชท่ีมีมากในบ่อเลี้ยงกุ้งทําให้มีการสังเคราะห์แสงในเวลากลางวัน น้ําในบ่อเลี้ยงกุ้ง
จึงมีค่าความเป็นกรด - ด่างสูงข้ึน ทําให้แอมโมเนียอิสระท่ีเป็นพิษกับกุ้งเพ่ิมปริมาณมากข้ึน นอกจากนี้ปริมาณ
แพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียท่ีมีมากเกินไป ทําให้ความต้องการออกซิเจนของบ่อเลี้ยงกุ้งเพ่ิมสูงข้ึน อาจจะทําให้
เกิดการขาดออกซิเจนในเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงเวลาหลังเท่ียงคืนจนกระท่ังถึงเช้าตรู่ 

ปริมาณแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กันและเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม
ในบ่อเลี้ยงกุ้ง กล่าวคือ เม่ือในน้ํามีสารอินทรีย์มาก ปริมาณแบคทีเรียจะมีมากกว่าแพลงก์ตอนพืช และเม่ือน้ํา
มีปริมาณปุ๋ยหรือธาตุอาหารมากในบ่อเลี้ยงกุ้งก็จะมีปริมาณแพลงก์ตอนพืชมากกว่าแบคทีเรีย 

หลักการจัดการควบคุมแบคทีเรียและแพลงก์ตอนพืชท่ีง่ายสําหรับเกษตรกรให้สังเกตความเป็น
กรด - ด่างของน้ําเป็นเกณฑ์ ให้อยู่ในช่วง 7.7 - 8.3 เม่ือความเป็นกรด - ด่างของน้ําสูงกว่า 8.3 แพลงก์ตอนพืช
มีการเติบโตและสังเคราะห์แสงอย่างรวดเร็ว ความเป็นกรด-ด่างของน้ําจึงสูงข้ึน ให้เกษตรกรเน้นการใช้จุลินทรีย์
ในบ่อเลี้ยงกุ้งเพ่ือควบคุมสภาพแวดล้อม สภาวะท่ีแบคทีเรียเพ่ิมข้ึนจะทําให้มีคาร์บอนไดออกไซด์และกรดอินทรีย์
มากข้ึน จึงทําให้ความเป็นกรด - ด่างตํ่าลง สีน้ําก็จะลดความเข้มลง ในทางตรงกันข้ามระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งท่ี
มีแบคทีเรียมากจะทําให้น้ํามีความเป็นกรด - ด่างตํ่า และมีความต้องการออกซิเจนเพ่ิมมากข้ึน และเม่ือความ
เป็นกรด - ด่างตํ่าลงถึง 7.7 สภาวะเช่นนี้ เกษตรกรต้องหยุดใช้จุลินทรีย์ และเพ่ิมการให้ออกซิเจนเพ่ือให้สารอินทรีย์
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มีการย่อยสลายกลายเป็นสารประกอบไนโตรเจนท่ีเป็นปุ๋ยทําให้แพลงก์ตอนพืชโตมากข้ึน และความเป็นกรด - 
ด่างและออกซิเจนระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งสูงข้ึน 

สีน้ําท่ีเข้มอยู่เป็นเวลานาน จะเสี่ยงต่อการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลระบบนิเวศอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะกรณีของเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า “สีน้ําดรอป (แพลงก์ตอนพืชจํานวนมากตายพร้อม ๆ กันในบ่อเลี้ยงกุ้ง)” 
จะทําให้เกิดการสังเคราะห์แสงลดลง การดูดซึมแอมโมเนียไปใช้ลดลง และการผลิตออกซิเจนก็จะลดลงด้วย 
ทําให้กุ้งเครียดและบางครั้งอาจจะรุนแรงถึงกระท่ังทําให้เกิดการอ่อนแอและติดเชื้อในตัวกุ้งได้ อนึ่งการตาย
ของแพลงก์ตอนพืชจะทําให้เกิดซากอินทรีย์จํานวนมากเป็นสาเหตุร่วมของปัญหาแอมโมเนียของน้ําสูงหลังจาก
แพลงก์ตอนดรอป ซ่ึงเกษตรกรจําเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ด้วย 

สิ่งสําคัญท่ีเกษตรกรควรจะปฏิบัติคือ ต้องมีการจัดการให้อาหารท่ีมีประสิทธิภาพ การระมัดระวัง
ไม่ให้อาหารเหลือตกค้างในบ่อ ซ่ึงจะเป็นสาเหตุให้ออกซิเจนท่ีพ้ืนบ่อตํ่ากว่าระดับท่ีเหมาะสม และดินพ้ืนบ่อ
ปล่อยแอมโมเนียและไนไตรท์ออกมาอยู่ในน้ํามากเกินไป ปริมาณแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้งสามารถเปลี่ยนแปลง
ลดลงไปได้โดยการควบคุมของแพลงก์ตอนพืชท่ีนําแอมโมเนียไปใช้ในการเติบโต ซ่ึงแพลงก์ตอนพืชชอบใช้แอมโมเนีย
เป็นแหล่งของไนโตรเจนมากกว่าการใช้ไนเตรท ในกรณีท่ีเกษตรกรใช้สีน้ําการรักษาสีน้ําให้มีแพลงก์ตอนพืชอยู่
ในปริมาณเหมาะสม (ความโปร่งใส 35 - 40 ซม.) จะทําให้คุณภาพน้ําเหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้ง  

การควบคุมสีน้ํา เป็นวิธีการจัดการควบคุมการเติบโตของแพลงก์ตอนไม่ให้มีมากเกินไปจนตาย
ลงในบ่อเลี้ยง ในขณะท่ีแพลงก์ตอนพืชยังมีชีวิตอยู่ มันจะดูดซับเอาสารอาหารส่วนเกินในบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีเกิดจาก
การย่อยสลายของอาหารและข้ีกุ้ง และผลิตออกซิเจนออกมาในปริมาณมาก จึงทําให้สภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยง
เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของกุ้งทะเล 

สีน้ําท่ีเข้มเกินไปเป็นสัญญาณชี้ว่าในบ่อเลี้ยงกุ้งมีสารอินทรีย์และการย่อยสลายเกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน 
ในสภาพเช่นนี้สารอินทรีย์และปุ๋ยท่ีมีมากในบ่อเป็นสาเหตุให้มีแพลงก์ตอนพืช จุลินทรีย์ และแบคทีเรียมาก
ตามไปด้วย ซ่ึงอาจจะทําให้เกิดผลเสียกับการเลี้ยงกุ้งใน 2 ด้าน คือ  

- ปริมาณแพลงก์ตอนพืชและจุลินทรีย์ท่ีมากเกินไป ทําให้ความต้องการออกซิเจนของบ่อเลี้ยง
กุ้งเพ่ิมสูงข้ึน อาจจะทําให้เกิดการขาดออกซิเจนในเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงเวลาหลังเท่ียงคืน จนกระท่ังถึง
เช้าตรู่  

- แพลงก์ตอนท่ีมีมากจะทําให้มีการสังเคราะห์แสงในเวลากลางวันทําให้น้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งมีค่า
ความเป็นกรด - ด่างสูงข้ึน ทําให้แอมโมเนียอิสระท่ีเป็นพิษกับกุ้งเพ่ิมปริมาณมากข้ึน  

สีน้ําท่ีเข้มอยู่เป็นเวลานานจะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลระบบนิเวศในบ่อเลี้ยง
กุ้งอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีของเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า “สีน้ําดรอป (แพลงก์ตอนพืชจํานวนมากตายพร้อม ๆ กัน
ในบ่อเลี้ยงกุ้ง)” จะทําให้การสังเคราะห์แสงลดลง การดูดซึมแอมโมเนียไปใช้ลดลง และการผลิตออกซิเจนก็จะ
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ลดลงด้วย แต่ซากของแพลงก์ตอนจะทําให้มีการใช้ออกซิเจนท่ีพ้ืนบ่อ เนื่องจากการเติบโตของแบคทีเรียท่ีเข้า
มาเกาะกินมากข้ึน การขาดออกซิเจน และการดูดซับของเสียท่ีน้อยลง จะทําให้กุ้งเครียดและบางครั้งอาจจะ
รุนแรงถึงกระท่ังทําให้เกิดการอ่อนแอ และติดเชื้อในตัวกุ้งได้  

การตายของแพลงก์ตอนพืชจะทําให้เกิดซากอินทรีย์จํานวนมากเป็นสาเหตุร่วมของปัญหาแอมโมเนีย
ของน้ําสูงหลังจากแพลงก์ตอนดรอป การผลิตออกซิเจนจากแพลงก์ตอนพืชจะน้อยลง ในขณะท่ีซากแพลงก์ตอนพืช
ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายมากข้ึน ซ่ึงเกษตรกรจําเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ด้วย ดังนั้น
การจัดการเพ่ิมออกซิเจนในช่วงเวลาสีน้ําดรอปจะเป็นการชดเชยสิ่งท่ีขาดหายไปทันทีในระบบนิเวศในบ่อเลี้ยงกุ้ง 
นั่นก็คือการขาดออกซิเจน ในสภาวะเช่นนี้ เกษตรกรควรมีการชดเชยและป้องกันผลกระทบท่ีจะทําให้หน้าดิน
ขาดออกซิเจน โดยการเพ่ิมเครื่องตีน้ํา เพ่ิมออกซิเจนท่ีพ้ืนบ่อ เปลี่ยนหรือเติมน้ําเพ่ือลดความเครียดของกุ้งจนกว่า
สีน้ําจะกลับข้ึนมาอีกครั้งซ่ึงใช้เวลาประมาณ 5 - 7 วัน  

(6) การจัดการออกซิเจนในบ่อเล้ียงกุ้งทะเล 

การเน่าเสียของอาหารท่ีพ้ืนบ่อจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของแบคทีเรียและการหายใจของ
แพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียในน้ํา เป็นปัจจัยสําคัญท่ีกําหนดความต้องการออกซิเจนของบ่อเลี้ยงกุ้ง ซ่ึงท้ัง
สองปัจจัยนี้มีความต้องการรวมกันประมาณร้อยละ 90 ของความต้องการออกซิเจนท้ังหมดในบ่อ สําหรับกุ้ง
นั้นมีความต้องการบริโภคออกซิเจนเพียงประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น ถ้าเราให้ออกซิเจนกับน้ําและดินไม่
เพียงพอ กุ้งท่ีเลี้ยงจะขาดออกซิเจนได้ 

กุ้งมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมีออกซิเจนต่างกันออกไป กุ้งท่ีอยู่ในน้ําท่ีมีออกซิเจนเพียงพอ
จะมีความแข็งแรง เติบโตดี ถ้ากุ้งอยู่สภาพแวดล้อมท่ีมีออกซิเจนตํ่า กุ้งจะเครียด และการขาดออกซิเจนเป็น
ปัจจัยร่วมอย่างหนึ่งของการเกิดโรค ทําให้ได้ผลผลิตตํ่า ดังนั้นผู้เลี้ยงกุ้งจะต้องพยายามรักษาออกซิเจนในน้ําให้
มีมากท่ีสุด ซ่ึงในวิธีการจัดการจะต้องรักษาให้ระดับออกซิเจนในตอนเช้าตรู่สูงกว่าระดับ 4 มก./ล. ในกรณี
เลี้ยงกุ้งต้องการให้กุ้งโตเร็ว กินอาหารดี อาจจะต้องให้ออกซิเจนในน้ําสูงกว่า 5.5 มก./ล. และต้องจัดการเรื่อง
ความหนาแน่นของกุ้งให้เหมาะสมต่อความสามารถในการเพ่ิมออกซิเจน ในกรณีท่ีเลี้ยงกุ้งในน้ําท่ีมีความเค็มตํ่า 
เกษตรกรควรเพ่ิมระดับออกซิเจนข้ึนจากค่าท่ีแนะนําอีกประมาณ 0.5 เนื่องจากจุดอ่ิมตัวของออกซิเจนในน้ํา
สูงข้ึน การเพ่ิมระดับออกซิเจนในการจัดการเลี้ยงกุ้งในน้ําความเค็มตํ่าเป็นการเพ่ิมแรงดันออกซิเจนในน้ําทําให้
สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับเหงือกกุ้งได้ดีข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนในรอบวันเกิดข้ึนอย่างชัดเจนในบ่อเลี้ยงกุ้ง ในวันท่ีมีแดดจัด
ตลอดวันออกซิเจนจะลดลงถึงระดับตํ่าสุดในช่วงเช้าประมาณ 6.00 - 7.00 น. ส่วนออกซิเจนสูงสุดอยู่ในช่วง 
17.30 - 18.30 น. ข้ึนกับเวลาท่ีพระอาทิตย์ข้ึนและตกดินและอัตราการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช 
ออกซิเจนสูงสุดและตํ่าสุดในแต่ละวันจะไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเข้ามากําหนด 
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การลดลงของออกซิเจนเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วงหัวคํ่า ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมงหลังพลบคํ่า เนื่องจากออกซิเจน
สูงกว่าระดับอ่ิมตัว หลังจากนี้การลดลงจะเป็นไปอย่างช้า ๆ จนกระท่ังถึงเช้าของวันใหม่ ในวันท่ีอากาศแจ่มใส  

แนวทางหนึ่งท่ีสามารถใช้ได้คือ ในวันท่ีแดดจัด เกษตรกรเน้นการผสมผสานและหมุนเวียนของน้ํา 
โดยใช้ท่อลมใต้น้ําช่วย ซ่ึงถ้าออกซิเจนเกินจุดอ่ิมตัวแล้วลดการใช้เครื่องเพ่ิมออกซิเจนได้ในเวลากลางวันร้อยละ 
20 - 80 ตามสภาพของบ่อ สุขภาพและการกินอาหารของกุ้ง และนําพลังงานท่ีประหยัดได้ไปใช้ในการเพ่ิม
ออกซิเจนให้กับบ่อเลี้ยงกุ้งในช่วงหลัง 2 - 3 ทุ่ม สําหรับในวันฝนตกหรือมีเมฆมาก การสังเคราะห์แสงของ
แพลงก์ตอนพืชลดลง บ่อเลี้ยงกุ้งอาจมีออกซิเจนลดลงอย่างฉับพลันได้ จึงควรใช้เครื่องเพ่ิมออกซิเจนในช่วงท่ี
ฝนตกหรือไม่มีแดดเกิน 3 ชม. และเน้นการเพ่ิมออกซิเจนตลอดท้ังคืน (ภาพท่ี 19) 

 

ภาพท่ี 19  แนวทางการจัดการเครื่องเพ่ิมออกซิเจนในการเลี้ยงกุ้งทะเลในสภาวะอากาศแปรปรวน 

เครื่องเพ่ิมอากาศแบบกังหันตีน้ําท่ีผิวน้ํา ถ้าติดต้ังไม่เหมาะสมกับความลึก จะทําให้เสี่ยงต่อการ
ขาดออกซิเจนท่ีพ้ืนบ่อ ทําให้กุ้งไม่สามารถอาศัยพ้ืนบ่อ เป็นท่ีกินอาหารและเป็นท่ีอยู่ ทําให้จัดการให้อาหาร
ยาก เพ่ือชดเชยจุดอ่อนดังกล่าวควรใช้เครื่องให้ออกซิเจนใต้น้ํา หรือเครื่องท่ีสามารถผสมน้ําได้ดี หรือได้มีการ
ใช้ท่อลมใต้น้ํา ซ่ึงจะอัดอากาศออกจากพ้ืนบ่อ แล้วฟองอากาศท่ีออกมาจะลอยข้ึนมาบนผิวน้ํา 

บ่อเลี้ยงกุ้งท่ีมีสีน้ําดี หรือแพลงก์ตอนพืชมีการเติบโต ซ่ึงนอกจากจะช่วยดูดซับแอมโมเนียแล้ว 
ยังมีการสังเคราะห์แสงปล่อย ออกซิเจนออกมาในน้ําได้ และเป็นสาเหตุหลักของการเพ่ิมออกซิเจนในน้ําตอน
กลางวัน การสังเคราะห์แสงจากแพลงก์ตอนพืช ทําให้น้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งมีออกซิเจนเกินจุดอ่ิมตัวซ่ึงผลการศึกษา
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พบว่า แพลงก์ตอนพืชมีการผลิตออกซิเจนได้ประมาณ 3 เท่าของปริมาณท่ีใช้ในน้ํา ดังนั้นออกซิเจนจากการ
สังเคราะห์แสงจึงเป็นออกซิเจนราคาถูกท่ีมีให้เกษตรกรใช้อย่างเหลือเฟือในเวลากลางวัน การใช้เครื่องเพ่ิมอากาศ
อย่างเต็มท่ีในช่วงเวลากลางวันท่ีน้ํามีออกซิเจนในระดับสูงกว่าจุดอ่ิมตัว นอกจากจะไม่สามารถเติมออกซิเจน 
ลงไปได้แล้วยังเป็นการทําให้บ่อสูญเสียออกซิเจนและสิ้นเปลืองพลังงาน จึงควรมีการตรวจวัดออกซิเจนและ
ปรับลดการใช้พลังงานในการเพ่ิมออกซิเจนในระหว่างวันให้เหมาะสม และต้องรักษาออกซิเจนส่วนนี้เพ่ือนําไปใช้
ในช่วงกลางคืนให้ได้มากท่ีสุด 

(7) หลักการจัดการรักษาหน้าดินไม่ให้เน่าเสีย 

ดินท่ีมีปริมาณสารอินทรีย์สะสมอยู่ในปริมาณมาก มีความต้องการออกซิเจนสูงเพ่ือการย่อยสลาย
และปล่อยแอมโมเนียออกมาในน้ํา บ่อระบบปิดท่ีมีสารอินทรีย์สะสมในปริมาณมากและมีความต้องการออกซิเจนสูง
จนกระท่ังผิวหน้าดินขาดออกซิเจน ความสกปรกเน่าเสียของตะกอนดินพ้ืนบ่อเลี้ยงท่ีเกิดข้ึนมักทําให้กุ้งกินอาหาร
ลดลงและมีการเติบโตช้าได้ ถ้าสามารถจัดการให้ออกซิเจนท่ีพ้ืนบ่อพอเพียงกับตะกอนดินท่ีมีค่า C/N ตํ่า (ซ่ึง
หมายถึงสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนตํ่าหรือมีปริมาณไนโตรเจนสูง) สามารถทําให้เกิดกระบวนการไนตริฟิเคชัน
ท่ีผิวตะกอนดินข้ึนได้ง่าย การป้อนไนเตรทจากกระบวนการไนตริฟิเคชันเข้าไปยังดินชั้นล่างท่ีมีไนโตรเจนน้อย
ก็จะเกิดข้ึนได้ง่ายเช่นกัน ผิวหน้าดินของบ่อเลี้ยงจึงมีความเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตและการเติบโตของ
กุ้งไปจนกระท่ังจับกุ้งขาย 

ในช่วงเริ่มต้นการเลี้ยงกุ้ง ดินพ้ืนบ่อจะมีกระบวนการใช้ไนเตรท (ดีไนตริฟิเคชัน) มากกว่ากระบวนการ
แอมโมนิฟิเคชันเล็กน้อย ต่อมากระบวนการไนตริฟิเคชันในบ่อเลี้ยงเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังจาก
เลี้ยงกุ้งไปแล้วประมาณ 1 - 2 เดือน สังเกตจากการท่ีแอมโมเนียลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว และปริมาณไนเตรท
ในตะกอนดินเพ่ิมมากข้ึน การท่ีกุ้งกินอาหารอย่างต่อเนื่องในสภาวะท่ีมีออกซิเจนพอเพียง ของเสียท่ีเป็นสารประกอบ
ไนโตรเจนจะถูกออกซิไดซ์ ไปเป็นไนเตรท และไนเตรทจะถูกใช้โดยแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียกลุ่มดีไนตริฟิเคชัน
ในในตะกอนดินชั้นลึกลงไป กระบวนการดีไนตริฟิเคชันท่ีเกิดอย่างสมํ่าเสมอ และจะช่วยป้องกันหรือลดการเกิด
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในดินท่ีขาดออกซิเจนในชั้นลึกลงไป ดังนั้นเกษตรกรต้องจัดการให้บ่อเลี้ยงมีปริมาณไนเตรทท่ี
เพียงพอกับความต้องการของแบคทีเรียในตะกอนดิน 

หลังจากเลี้ยงกุ้งไปประมาณ 3 เดือน ตะกอนดินพ้ืนบ่อเลี้ยงอยู่ในสภาพท่ีขาดออกซิเจนอย่างมาก
จนทําให้เกิดกระบวนการดีไนตริฟิเคชันในบ่อและดูดซับไม่ให้ปล่อยไนเตรทออกไปจากตะกอนดิน ซ่ึงลักษณะ
เช่นนี้จะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนไนเตรทและแอมโมเนียในน้ํา ทําให้เกิดการตายของแพลงก์ตอนพืชและน้ํา
ในบ่อใสข้ึนมาทันที ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบได้ในบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีมีปัญหาการจัดการสีน้ํา จนอาจจะเกิดผลเสีย
ต่อระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้งและการจัดการเลี้ยงกุ้งในระยะสุดท้ายก่อนเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 
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ในกรณีท่ีเกิดการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ กุ้งกินอาหารลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
หรือเกษตรกรลดปริมาณอาหารท่ีให้กุ้งในบ่อ ทําให้ระบบนิเวศบ่อกุ้งขาดไนโตรเจน การเพ่ิมออกซิเจนมากใน
สภาวะท่ีของเสียท่ีเป็นสารประกอบไนโตรเจนมีปริมาณน้อย ไนเตรทท่ีเกิดข้ึนในบ่อเลี้ยงกุ้งถูกใช้หมดไปอย่าง
รวดเร็วระบบดินพ้ืนบ่อก็จะเปลี่ยนกระบวนการจากดีไนตริฟิเคชันไปเป็นซัลเฟตรีดักชัน และทําให้มีปริมาณ
ก๊าซไข่เน่าในตะกอนดินเพ่ิมข้ึน พ้ืนบ่อเลี้ยงกุ้งก็จะเสียไป ในสภาวะเช่นนี้ เกษตรกรอาจจะช่วยรักษาระบบนิเวศ
ไม่ให้ขาด ไนโตรเจนโดยการเติมปุ๋ยไนเตรทหรือปุ๋ยยูเรีย ในอัตราประมาณ 0.5 ต่อไร่/สัปดาห์ จนเม่ือสีน้ํานิ่ง
และกุ้งกินอาหารดีแล้ว ให้หยุดเติมไนเตรท (ภาพท่ี 20) 

 
 
ภาพท่ี 20  แนวทางการจัดการเครื่องเพ่ิมออกซิเจนในการเลี้ยงกุ้งทะเลในสภาวะอากาศแปรปรวน 

 

การเติมไนเตรทลงไปในตะกอนดินจะทําให้ปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชันเกิดข้ึนได้อย่างสมํ่าเสมอ และ
จะช่วยลดการผลิตไฮโดรเจนซัลไฟด์ จากกรบวนการซัลเฟตรีดักชัน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในสมการ
ทํานายการเติบโตท่ีพบว่า การท่ีตะกอนดินบ่อเลี้ยงกุ้งมีไนเตรทสูง ทําให้กุ้งมีอัตราการเติบโตดี ไนเตรทในบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนของไนเตรทระหว่างน้ําและผิวหน้าตะกอนดินท่ีมีปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันสูง 
ดังนั้น การท่ีมีไนเตรทในตะกอนสูงจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า ในน้ําและผิวหน้าตะกอนดินท่ีเป็นท่ีอาศัยของกุ้งจะอยู่สภาพ
มีออกซิเจน และไม่มีการสะสมของไฮโดรเจนซัลไฟด์ซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีเป็นพิษต่อกุ้ง 
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(8) หลักการจัดการใช้แร่ธาตุในการเล้ียงกุ้งทะเล 

กุ้งทะเล เช่น กุ้งขาว หรือกุ้งกุลาดํา เป็นสัตว์ทะเลท่ีสามารถดํารงชีวิตได้ในน้ํากร่อย อย่างไรก็ตาม
แร่ธาตุก็เป็นสิ่งจําเป็น กุ้งทะเลมีกระบวนการควบคุมเกลือแร่ในสภาวะท่ีน้ํามีความเค็มเปลี่ยนแปลงไม่เหมาะสม 
เพ่ือให้มีการเติบโตท่ีดี สําหรับกุ้งกุลาดําความเค็มท่ีเหมาะสมไม่ต้องเสียพลังงานปรับสมดุลของเกลือแร่ดังกล่าว
อยู่ท่ีประมาณ 23 ส่วนในพันส่วน ส่วนกุ้งขาวอยู่ท่ีประมาณ 26 ส่วนในพันส่วน 

ปัจจัยความเค็มนั้นเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญต่อการเติบโต มีรายงานผลการวิจัยสรุปว่า 
ความเค็มมีอิทธิพลต่อการปรับสมดุลของเกลือแร่ในกุ้งทะเลตัวเต็มวัยระยะต้น โดยเฉพาะโซเดียม โปแตสเซียม 
และแมกนิเซียมไอออนในเลือด โดยความเค็มท่ีกุ้งไม่ต้องปรับสมดุลของเกลือแร่ดังกล่าวอยู่ท่ีประมาณ 19 - 22 
ส่วนในพันส่วน การเพ่ิมข้ึนของความเค็มทําให้ปริมาณแคลเซียมในเปลือกและคราบกุ้งสูงข้ึน แต่จะเพ่ิมระยะเวลา
การลอกคราบ ซ่ึงจะทําให้วงจรการเติบโตจากการลอกคราบนานข้ึน ความเค็มท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําให้อัตราการเติบโต
ตํ่าลงบ้าง แต่กุ้งจะมีความแข็งแรงและสบายตัวไม่ต้องเครียดต่อการปรับสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย ดังนั้นเกษตรกร
ท่ีเลี้ยงกุ้งในความเค็มตํ่าจึงควรเน้นการเติมแร่ธาตุเสริมในบ่อเลี้ยง โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนและหลังการลอก
คราบท่ีกุ้งมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเกลือแร่กับน้ําในบ่อสูง 

กุ้งทะเล เช่น กุ้งขาว สามารถเลี้ยงให้เติบโตได้ดีในน้ําท่ีมีความเค็มในช่วงกว้าง ความเค็มตํ่าสุดท่ี
เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงคือ 2 ส่วนในพันส่วน แต่เกษตรกรจําเป็นต้องเติมแร่ธาตุให้เหมาะสม ซ่ึงแร่ธาตุท่ี
จําเป็นสําหรับการเลีย้งกุ้งทะเลอ่ืน ๆ ในน้ําท่ีมีความเค็มตํ่า คือแร่ธาตุหลักท่ีมีอยู่ในน้ําทะเล เช่น โซเดียม (Na+) 
โปแตสเซียม (K+) แคลเซียม (Ca2+) และแมกนีเซียม (Mg2+) โดยท่ีเกษตรกรจะต้องเตรียมให้น้ําทะเลมี แร่ธาตุ
ต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับน้ําทะเลธรรมชาติ  

การใช้แร่ธาตุในการเลี้ยงกุ้งมีผลต่อกุ้งและระบบนิเวศของน้ําและดิน แคลเซียมเป็นแร่ธาตุจะมี
ผลต่อการสร้างเปลือก การหดตัวของกล้ามเนื้อ แมกนีเซียมและแคลเซียมเป็นแร่ธาตุท่ีมีผลต่อการทํางานของ
เอ็นไซม์ โปแตสเซียมเป็นธาตุมีผลต่ออัตราการรอดตาย การเลี้ยงกุ้งในภาวะแร่ธาตุท่ีไม่เหมาะสมทําให้กุ้งเสีย
พลังงานในการปรับสมดุลของเกลือแร่กุ้งจึงมีการเติบโตช้าลง แร่ธาตุในปริมาณความเข้มข้นสูงจะทําให้มีการ
ทําปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสในน้ํา ตกตะกอนลงไปท่ีผิวหน้าดินพ้ืนบ่อทําให้แพลงก์ตอนพืชไม่สามารถนําเอาฟอสฟอรัส
ไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการควบคุมการเพ่ิมปริมาณของแพลงก์ตอนพืชทางอ้อมอีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้แร่ธาตุท่ี
ใส่เข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งทําให้สารแขวนลอยตกตะกอนและสีน้ําโปร่งข้ึน 

แร่ธาตุมีความจําเป็นในการเลี้ยงกุ้งท่ีความเค็มตํ่ามากกว่าท่ีความเค็มสูง วิธีการคํานวณเพ่ือทราบ
ความเข้มข้นของแร่ธาตุในน้ําความเค็มต่าง ๆ กันจากความเค็ม (หน่วย: ส่วนในพันส่วน) ดังนี้ 

  แคลเซียม = 11.6 * ความเค็มของน้ํา 
  แมกนีเซียม = 39.1 * ความเค็มของน้ํา 
  โปแตสเซียม = 10.7 * ความเค็มของน้ํา 
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สัดส่วนท่ีเหมาะสมของแคลเซียมต่อแมกนีเซียมอยู่ท่ีประมาณ 1:4 และสัดส่วนแคลเซียมแมกนีเซียม
อยู่ท่ีประมาณ 1:1 โดยเกษตรกรต้องจัดการให้ในน้ําท่ีเลี้ยงกุ้งมีเกลือแร่หลัก 3 ตัวคือ แคลเซียมไม่น้อยกว่า 
100 มก./ล. แมกนีเซียมไม่น้อยกว่า 400 มก./ล. และโปแตสเซียมไม่น้อยกว่า 100 มก./ล. 

แหล่งของแร่ธาตุท่ีนิยมใช้มีหลายแหล่ง เช่น แคลเซียมซัลเฟต (ยิปซ่ัม) มีแคลเซียมร้อยละ 22 
ของน้ําหนัก โปแตสเซียมคลอไรด์มีโปแตสเซียมร้อยละ 50 โปแตสเซียมแมกนีเซียมซัลเฟตมีโปแตสเซียมร้อยละ 
17.8 แมกนีเซียมร้อยละ 10.5 โปแตสเซียมซัลเฟตมีโปแตสเซียมร้อยละ 41.5 แมกนีเซียมซัลเฟต (ยิปซ่ัม) มี
แมกนีเซียมร้อยละ 10 โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) มีโซเดียมร้อยละ 39 ของน้ําหนักซ่ึงน้ําหนักแร่ธาตุเหล่านี้ 
เกษตรกรต้องนํามาคํานวณเพ่ือจัดการเลือกใช้อย่างเหมาะสม  

(9) หลักการจัดการสุขภาพและการแก้ไขปัญหาโรคกุ้ง 

ปัญหาสุขภาพกุ้งนับเป็นอุปสรรคท่ีสําคัญต่อการเลี้ยงกุ้งทะเล เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดความ
เสียหายได้ทุกขณะ โดยเฉพาะเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อความเครียด
ของกุ้ง การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ และส่งผลต่อมายังการเกิดโรค อัตรารอด และผลผลิตกุ้ง ในท่ีสุดทําให้
แผนการผลิตของเกษตรกรไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย เกษตรกรควรเลือกลูกกุ้งคุณภาพ และปลอด
โรคมาเลี้ยง เพ่ือตัดวงจรของการติดเชื้อโรคและลดความเสี่ยง โดยเฉพาะโรคไวรัสกุ้งท่ีอาจติดมาจากพ่อแม่พันธุ์
ท่ีไม่มีคุณภาพสู่ลูกกุ้ง เพ่ือลดความเสี่ยงในด้านการนําเอาโรคกุ้งเข้ามาในระบบการผลิต 

ในระหว่างการเลี้ยงกุ้ง สาเหตุท่ีทําให้กุ้งเป็นโรคได้ต้องประกอบด้วย 3 สาเหตุ หลักร่วมกันคือ 
(1) มีเชื้อโรคท่ีรุนแรงเกิดข้ึนในบ่อเลี้ยง (2) สุขภาพของกุ้งไม่แข็งแรง และ (3) มีสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม
เนื่องจากการจัดการหรือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติท่ีเราควบคุมได้ยาก การจัดการสุขภาพกุ้งทะเลท่ีดีใน
ระหว่างเลี้ยง จึงควรจัดการให้กุ้งมีความแข็งแรงอยู่เสมอ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพ
น้ําและดินท่ีสามารถจัดการได้ให้เหมาะสมดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว รวมท้ังการตัดวงจรของเชื้อโรคท่ีอาจถ่ายทอด
มากับพ่อแม่พันธุ์ การติดเชื้อท่ีมากับพาหะ ดังนั้น เกษตรกรควรซ้ือลูกพันธุ์กุ้งจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้และได้
มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสท่ีสําคัญ เช่น WSSV, IHHNV, YHV, TSV และ IMNV นอกจากนี้ 
การระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรคท่ีมากับน้ําท่ีใช้เพาะเลี้ยง และป้องกันหรือลดความเครียดของกุ้งท่ีถูกกระตุ้น
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของสภาพแวดล้อมในบ่อ จะเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงของโรคกุ้ง
โดยเฉพาะเวลามีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกุ้งท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ปัญหาสุขภาพกุ้งท่ีเกิดจากการติดเชื้อ อาจเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วจนแก้ปัญหาไม่ทัน เกษตรกรจึง
ควรมีการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งประจําวัน เพ่ือท่ีจะสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที โดย
สังเกตลักษณะภายนอกและพฤติกรรมของกุ้ง เช่น ความแข็งแรง ความสะอาดของลําตัวกุ้งท่ีเข้ามากินอาหาร
ในยอ หรือกุ้งท่ีได้จากการทอดแห 
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กุ้งท่ีแข็งแรงสามารถสังเกตได้ โดยกุ้งควรมีขนาดปกติตามอายุ กินอาหารดี มีอาหารเต็มลําไส้ 
สิ่งขับถ่ายยาว ลําตัวใส สะอาด เหงือกสะอาด สีตับไม่ซีด ตับไม่ฟ่อหรือหดตัว รยางค์ครบถ้วนสะอาดไม่มีตะกอนเกาะ 
เม่ือส่องไฟตาจะสะท้อนสีแดงและกระโดดหลบได้อย่างว่องไว 

ในทางตรงกันข้าม กุ้งท่ีไม่แข็งแรงเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เกษตรกรมักสังเกตพบอาการ กุ้งโตช้า เนื่องจาก
กุ้งกินอาหารได้น้อยลง ลําตัวสีคล้ํา เกาะบริเวณขอบบ่อ หรือว่ายน้ําล่องไปมาบนผิวน้ํา ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
แล้วกลับมาสู่สภาพปกติแต่กุ้งกินอาหารลด ข้ีกุ้งมีลักษณะผิดปกติ เช่น ข้ีขาวลอยอยู่บริเวณผิวน้ํา ลําตัวขุ่นขาว
ไม่สะอาด เหงือกมีสีต่าง ๆ หนวดกุด ขากุดดํา สังเกตลักษณะของตับมีความผิดปกติปกติ เช่น ซีด บวมโต หรือ
หดผิดปกติ เปลือกนิ่ม ลําตัวมีสีแดง หรือมีดวงขาว 

การจัดการเลี้ยงกุ้งให้มีความแข็งแรงเป็นสิ่งท่ีเกษตรกรต้องมีการดูแลอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการติดเชื้อโรคกุ้ง การจัดการเลี้ยงท่ีดี เช่น ดูแลการให้อาหาร ความหนาแน่น อุณหภูมิน้ํา การลดปริมาณ
สารอินทรีย์ท่ีสะสมในบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยการจัดการด้านอาหาร การถ่ายน้ํา ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และเม่ือ
พบว่ากุ้งเริ่มแสดงอาการผิดปกติ เกษตรกรควรดูผลการบันทึกคุณภาพน้ํา สุขภาพประจําวันย้อนหลังสักประมาณ 
1 สัปดาห์ เพ่ือค้นหาสาเหตุเบื้องต้น พร้อม ๆ กับนํากุ้งท่ีป่วย โดยเฉพาะกุ้งท่ีกําลังแสดงอาการ แต่ยังไม่ตาย
จํานวนอย่างน้อย 10 ตัวข้ึนไป ส่งตรวจท่ีห้องปฏิบัติการท่ีอยู่ใกล้เคียง เพ่ือหาสาเหตุท่ีแท้จริง 

กุ้งท่ีตรวจพบพยาธิสภาพภายนอกเป็นจํานวนมาก เกิดจากสภาพการเลี้ยงมีบ่อมีตะกอนและ
สารอินทรีย์สูง การกําจัดพยาธิภายนอกเน้นการจัดการอ่ืน ๆ เช่น จํากัดปริมาณการให้อาหาร การใช้จุลินทรีย์
ช่วยย่อยสารอินทรีย์ให้เร็วข้ึน การเปลี่ยนถ่ายน้ําเพ่ือลดสารอินทรีย์ท่ีมากเกินไป เป็นต้นควรหลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมีเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการระบบนิเวศในบ่อได้กุ้งท่ีติดเชื้อแบคทีเรีย โดยส่วนใหญ่เกิด
จากการติดเชื้อวิบริโอ ใช้การจัดการเลี้ยงท่ีดีดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นซ่ึงเป็นวิธีการต้ังรับท่ีเหมาะสมและปลอดภัย
ท่ีสุด อย่างไรก็ตามหากมีความจําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ต้องใช้กลุ่มยาปฏิชีวนะท่ีอนุญาตให้ใช้เพ่ือการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําเท่านั้น และใช้แล้วควรมีระยะเวลาพักการใช้ยาก่อนการเก็บเก่ียว (Withdrawal Period) ประมาณ 
1 เดือน ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิตขาย แต่ถ้าหากพบกุ้งเริ่มแสดงอาการป่วยเม่ืออายุประมาณ 3 เดือน ควรใช้การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันการระบาด ขยายออกไปในวงกว้าง หรือการติดเชื้อมีอาการรุนแรงควรตัดสินใจ
จับกุ้ง โดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะให้มากท่ีสุด เพราะไม่สามารถจัดการเรื่องระยะพักการใช้ยาปฏิชีวนะได้ 

กุ้งท่ีตรวจพบว่าเป็นโรคไวรัสท่ีไม่ค่อยรุนแรง เช่น โรคไวรัส IHHNV IMNV ท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 
เช่น กุ้งพิการ กุ้งมีกล้ามเนื้อขุ่นขาว ไม่เป็นลักษณะท่ีตลาดต้องการ และท่ีสําคัญคือทําให้การเติบโตช้า โรคไวรัส 
ไม่มียารักษา เกษตรกรควรเน้นการป้องกันมิให้มีโรคหรือพาหะเข้ามาในบ่อให้ได้มากท่ีสุด และจัดการสิ่งแวดล้อม
ในการเลี้ยงให้ดีข้ึน เพ่ือทุเลาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน กุ้งท่ีพบว่าป่วยเป็นโรคไวรัสท่ีรุนแรง ได้แก่ โรคดวงขาว 
โรคหัวเหลือง โรคทอร่า ดังนั้น ต้องรีบตัดสินใจจัดการแก้ไขทันที เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายไปมากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
และไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง 
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6.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อการปรับตัวเพ่ือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐท่ีดูแลเรื่องการพัฒนาด้านการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล 

เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสามารถเกิดข้ึนได้ 2 ระดับ ในระดับของความ
รุนแรงท่ีเป็นภัยพิบัติ เช่น น้ําท่วมซ่ึงเกิดข้ึนเนื่องจากการก่อตัวของพายุอย่างฉับพลันนั้น อาจเกิดข้ึนในท่ีใดท่ี
หนึ่งก็ได้ โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยซ่ึงมีความเสี่ยงมากกว่าทะเลด้านอันดามัน ดังนั้น รัฐบาลควรมี
การศึกษาและกําหนดพ้ืนท่ีเปราะบาง (Vulnerable) ของการเลี้ยงกุ้งทะเลในเขตชายฝั่งทะเลเพ่ือจะสามารถ
วางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเกิดข้ึนกับระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุมากกว่า
กระทบต่อตัวกุ้งทะเลเอง ซ่ึงเกษตรกรสามารถปรับตัวกับปัญหานี้ได้ด้วยการปรับปรุงวิธีการจัดการฟาร์มภายใต้
เง่ือนไขของการแก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ ภาครัฐควรมีนโยบายในการ
นําเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงวิธีการปรับตัวการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งเพ่ือต้ังรับ
และลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนให้ได้มากท่ีสุด 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มรุนแรงข้ึนในอนาคต ซ่ึงอาจกระทบอย่าง
รุนแรงต่อระบบนิเวศท่ีเป็นธรรมชาติท่ีคนไม่สามารถจัดการได้ การขาดออกซิเจนในแหล่งน้ําธรรมชาติอาจเกิดข้ึน
ได้บ่อยข้ึนทําให้ผลผลิตสัตว์น้ําจากธรรมชาติลดลง ดังนั้นรัฐบาลจึงควรมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดย
ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและเลี้ยงภายใต้ความหนาแน่นท่ีเหมาะสม 

จะเห็นได้ว่าผลกระทบต่อระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งนําไปสู่ต้นทุนการใช้จ่ายในเรื่องของอาหารและ
พลังงานท่ีเพ่ิมข้ึน และวิธีการท่ีจะแก้ไขได้ คือ การใช้เครื่องเพ่ิมออกซิเจนความเร็วรอบสูงเนื่องจากทําให้กระบวนการ
เพ่ิมออกซิเจนมีประสิทธิภาพมากข้ึน รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการนําเอาระบบการเพ่ิมออกซิเจนท่ีมีประสิทธิภาพ
เข้ามาใช้ในฟาร์ม ซ่ึงนอกจากจะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศแล้ว
ยังทําให้ต้นทุนการผลิตกุ้งตํ่าลง สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

อาหารนับเป็นต้นทุนในการผลิตกุ้งท่ีสูงท่ีสุด จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเติบโตของกุ้งต้องการ
อาหารท่ีย่อยแล้วได้พลังงานสูง ดูดซึมได้ดี มีของเสียจากการขับถ่ายน้อย รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการใช้อาหาร
ท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูง รวมถึงการจัดการอาหารให้เหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการของกุ้ง และ
ให้มีอาหารเหลืออยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งน้อยท่ีสุด 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจกระทบต่อปัญหาสุขภาพของสัตว์น้ําท่ีเลี้ยง รวม
ไปถึงการอุบัติใหม่ของโรคกุ้ง รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการลงทุนวิจัยด้านโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ในพ้ืนท่ี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง เพ่ือเป็นการเตรียมการต่อปัญหาท่ีอาจเกิดรุ่นแรงมากข้ึนในอนาคต 
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(2) ข้อเสนอแนะต่อนักวิชาการ 

ผลจากการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่า พ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะของเกษตรกรรายย่อยท่ีต้ังอยู่ริมแม่น้ํา
สายหลัก หรือชายฝั่งทะเล มีความเปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะ
ในช่วงฝนตกหนักหรือเกิดพายุ ดังนั้นนักวิชาการควรมีการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินความเปราะบางดังกล่าว 
และนํามาจัดทําเป็นข้อมูลเชิงแผนท่ี เพ่ือให้ระดับนโยบายสามารถมองเห็นในภาพรวมเพ่ือจะได้กําหนดนโยบาย
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ นอกจากนี้นักวิชาการควรจะมีการเก็บข้อมูลความสูง - ตํ่าของภูมิประเทศในพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้ง
ท่ัวประเทศเปรียบเทียบกับระดับน้ําทะเล ปริมาณน้ําท่าท่ีไหลบ่า และรูปแบบวิธีการผลิตกุ้ง เพ่ือจะใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมถึงจัดทําข้อแนะนําทางวิชาการในการปรับปรุงพ้ืนท่ีวาง
แผนการผลิตเพ่ือป้องกันและลดความเสียหายจากน้ําท่วมให้กับเกษตรกรรายย่อยท่ีมีความเสี่ยงเหล่านี้ 

นักวิชาการควรนําองค์ความรู้เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ท้ังในต่างประเทศและในประเทศโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล มาสรุปให้
ง่ายต่อความเข้าใจและนํามาถ่ายทอดออกเป็นความรู้ ข้อแนะนําในการปฏิบัติ ให้เกษตรกรรับทราบอย่างท่ัวถึง
และสามารถนําไปปฏิบัติได้ ท้ังนี้เพ่ือป้องกันและลดความเสียหายของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีนับวันจะมีมากข้ึนในอนาคต   

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าแนวทางในการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจําเป็นต้องมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือลดผลกระทบจากการท่ีอุณหภูมิอากาศกําลัง
เปลี่ยนแปลงและร้อนข้ึน ทําให้เราสามารถรักษากําลังผลิตสัตว์น้ําให้เพ่ิมข้ึนหรือได้คงเดิม เนื่องจาก การเพ่ิมข้ึน
ของอุณหภูมิอากาศทําให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิน้ํา ซ่ึงส่งผลให้กุ้งมีการกินอาหารท่ีดีข้ึน แต่ก็ทําให้เกิด
ของเสียท่ีเป็นสารอาหารและสารอินทรีย์ตกค้างอยู่ในดินและน้ํามากข้ึน หากสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยง
และการให้อาหารท่ีดี รวมถึงเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งแบบหมุนเวียน (มีการบําบัดน้ํา มีการดึงเอาสารอินทรีย์
ออกจากน้ํา) เปลี่ยนของเสียเป็นสารอินทรีย์และอาหารธรรมชาติ แล้วนําเข้ามาสู่ระบบการผลิตในรอบต่อไป 
และการกําหนดความหนาแน่นท่ีเหมาะสมสําหรับเทคโนโลยีนั้น ๆ ซ่ึงการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ นักวิชาการ
ควรดําเนินการวิจัยท้ังในเชิงพ้ืนฐานและเชิงประยุกต์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและนําเอา
ความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวลงมาแปรผลเป็นภาคปฏิบัติ 

ผลกระทบท่ีชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือ ความแปรปรวนของภูมิอากาศ
ท่ีนับวันจะมีความถ่ีสูงข้ึน และความแปรปรวนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้งก่อนท่ีจะ
ส่งผลเสียหายต่อมวลชีวภาพของกุ้ง เนื่องจากเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยเกือบท้ังหมดเป็นสําหรับ
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งในบ่อดินกลางแจ้งซ่ึงในระบบนิเวศของบ่อมีแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียซ่ึงมีความสําคัญในการ
รักษาสมดุลของคุณภาพน้ํา และยังเป็นตัวรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเม่ือเกิดความแปรปรวน ท่ี
ชัดเจนท่ีสุดผลกระทบในช่วงฝนตกหนักท่ีปริมาณแสงแดดลดลง ทําให้การสังเคราะห์แสง และการผลิตออกซิเจน
จากการสังเคราะห์แสงลดตํ่าลงอย่างมาก แต่ในกรณีตรงกันข้ามหากอากาศร้อนจัด ส่งผลให้แพลงก์ตอนพืช
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และแบคทีเรียเติบโตได้รวดเร็ว ทําให้ในเวลากลางวันออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งจะถูกแพลงก์ตอนพืชปล่อยออกมา
สูงมาก ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เกษตรกรมีความต้องการทราบถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการ
ออกซิเจนว่า จําเป็นต้องใช้เครื่องเพ่ิมอากาศอย่างไร การนําเอาองค์ความรู้นี้มาขยายต่อเพ่ือเป็นสมมุติฐานใน
การพัฒนาระบบการให้ออกซิเจนในบ่อเลี้ยงโดยการนําเอาระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิหรือแสงแดดเพ่ือให้การเพ่ิมออกซิเจนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนอกจากจะทําให้
สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศแล้วยังทําให้ต้นทุนการผลิตกุ้งตํ่าลง สามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้ 

ความแปรปรวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง 
สามารถส่งผลถึงพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งได้ทันทีเช่นกัน ในระยะสั้นการกินอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงลดลง
ในช่วงฝนตกหนักแต่ก็กุ้งก็สามารถกลับมากินเพ่ิมได้หลังจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศกลับคืนสู่ดุลยภาพ
ใหม่อีกครั้ง แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกุ้งนั้นส่งผลกระทบต่อการให้อาหารและอาหารท่ีเหลือใน
บ่อเลี้ยงกุ้งเนื่องจากการจัดการท่ีผิดพลาดในช่วงอากาศแปรปรวน ดังนั้น นักวิชาการประมงควรพัฒนาเครื่องมือ
ช่วยคํานวณปริมาณความต้องการอาหารของกุ้งท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยสภาวะแวดล้อม เช่น น้ําหนักกุ้ง 
อุณหภูมิน้ํา และปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยใช้ฐานขององค์ความรู้ท่ีได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ของการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถทราบความต้องการกินอาหารของกุ้งท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
วันและสามารถจัดการให้อาหารอย่างเหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของกุ้งโดยให้มีอาหารเหลืออยู่ในบ่อ
เลี้ยงกุ้งน้อยท่ีสุด ซ่ึงการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวควรเป็น แอพพลิเคชันท่ีสามารถใช้ได้บน Tablet หรือ Smart 
phone ท่ีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนมากนิยมใช้ 

สําหรับในเรื่องการอุบัติใหม่ของโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งนั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งสามารถกระทบไปสู่ความเครียดของกุ้งท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นปัจจัย
หลักต่อการจัดการสุขภาพของกุ้งท่ีเลี้ยงในบ่อ และถึงแม้ว่าการศึกษาในครั้งนี้ไม่ได้กําหนดวัตถุประสงค์ท่ีจะ
ศึกษาถึงผลกระทบดังกล่าวโดยตรงก็ตาม แต่ผลจากการศึกษาได้พบว่าในช่วงการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
นั้นสิ่งแวดล้อมของบ่อเลี้ยงกุ้งและระบบนิเวศมีความแปรปรวนสูง ทําให้กุ้งเครียด มีสารอินทรีย์หมักหมมจนทําให้
กิจกรรมของแบคทีเรียท่ีบริเวณหน้าดินซ่ึงเป็นแหล่งสะสมสารอินทรีย์มีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผลการศึกษานี้อาจชี้ให้เห็น
ถึงความเป็นไปได้ในการอุบัติข้ึนของแบคทีเรียรวมไปถึงโปรโตซัวท่ีเป็นสาเหตุของโรคในกุ้ง เช่น กรณีของสมมุติฐาน
หนึ่งของการเกิดความเสียหายจากกรณีกลุ่มอาการกุ้งตายด่วน (Early mortality syndrome; EMS) ท่ีนักวิชาการ
พยายามท่ีจะหาความเชื่อมโยงระหว่างการอุบัติข้ึนของ EMS ในพ้ืนท่ีท่ีพบว่ามีความแปรปรวนของภูมิอากาศและ
ตัวแปรในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งเช่น การตายของแพลงก์ตอนพืช และการพบแบคทีเรียและโปรโตซัวในปริมาณ
มากในตับกุ้งท่ีเลี้ยงท้ังในโรงเพาะฟักและอนุบาล รวมท้ังในบ่อดิน ซ่ึงแนวทางในการศึกษาของนักวิชาการจึง
ควรวางแผนศึกษาระบาดวิทยาและความเชื่อมโยงกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความเครียดและ
การตายของกุ้ง โดยอาจใช้เทคนิคทางด้านแบบจําลองเพ่ือทํานายรูปแบบการอุบัติของโรคชนิดใหม่ ๆ หรือวิธีการ
ศึกษาในการเก็บข้อมูลภาคสนามในแง่ของระบาดวิทยาและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ทราบผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนต่อการอุบัติใหม่ของโรคกุ้ง  
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บทที่ 7  บทสรุป 
 

 เห็นได้ชัดเจนว่า ในปัจจุบันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) 
หรือสภาวะท่ีอุณหภูมิของโลกค่อย ๆ ร้อนข้ึนอย่างช้า ๆ กําลังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและกิจกรรม
บนโลกใบนี้ สําหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยท่ีใช้บ่อดินกลางแจ้ง ทําให้
ระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้งสามารถเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมของ
แหล่งเลี้ยงกุ้ง เกษตรกรต้องปรับปรุงองค์ความรู้ในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการเลี้ยง
กุ้งอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันของสินค้ากุ้งในตลาดโลกได้ต่อไป 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีการทํานายไว้ว่า ภายในปี ค.ศ. 2100 อุณหภูมิของโลกมีแนวโน้ม
ท่ีจะสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงปี 1980 - 1999 ถึง 1.8 - 4.0 องศาเซลเซียส และเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จะมีแนวโน้มท่ีจะมีปริมาณน้ําฝนมากข้ึนร้อยละ 25 - 50 มีความแปรปรวนในช่วงต้นของศตวรรษ 21 
และในอนาคต (ช่วงปลายศตวรรษ 21) ในบางพ้ืนท่ีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากภูมิอากาศ
และระบบนิเวศมีความเก่ียวพันเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เม่ือสิ่งหนึ่งแปรเปลี่ยน วงจรในระบบระบบภูมิอากาศ
โลกและระบบนิเวศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกันก็จะเปลี่ยนแปลงตามกันไปเป็นลูกโซ่ เช่น การเกิดปรากฏการณ์ 
ข้ีปลาวาฬ ทําให้คุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําการแบ่งชั้นในแนวด่ิงของมหาสมุทรใน
หน้าร้อนและทําให้เกิดการลดลงของสารอาหารและปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ท่ีบริเวณผิวน้ํา แต่เม่ือเข้าสู่ช่วง
เปลี่ยนฤดูใบไม้ผลิจะเกิดการสะพรั่งของไดอะตอมก่อนฤดูกาลปกติประมาณ 1.5 เดือน ปรากฏการณ์เหล่านี้
จะเกิดถ่ีข้ึนในอนาคตการรุกตัวของน้ําเค็ม เข้าไปในพ้ืนท่ีน้ําจืดในปริมาณมากทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาคมสิ่งมีชีวิตทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของกําลังผลิต (Productivity) และรูปแบบการไหลของกระแสน้ํา 
และกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตด้านการประมงในท่ีสุด  ส่วนในพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศท่ีสูงข้ึนอย่างช้า ๆ โดยท่ีพบว่า เม่ือมีความ
แตกต่างของอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1 องศาเซลเซียส/ปี ทําให้ความชื้นสัมพัทธ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.597/ปี จํานวนวันท่ี
ฝนตกลดลง 2.957 วัน/ปี และปริมาณน้ําฝนลดลง 14.09 มม./ปี การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแสงแดด
อุณหภูมิอากาศและน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้ง ทําให้การแกว่งตัวในรอบวันของปริมาณออกซิเจนและความเป็นกรด - ด่าง
ของน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งจะมีช่วงกว้างมากข้ึน น้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งดูดซับความร้อนจากอากาศสะสมไว้จึงทําให้อุณหภูมิ
ในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งมีค่าสูงข้ึนเช่นกัน  

 ระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ น้ํา พ้ืนบ่อ และกุ้ง ซ่ึงท้ัง 3 องค์ประกอบ 
นั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันจนไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และต้องมีความ 
สัมพันธ์กันในรูปแบบระบบนิเวศท่ีเหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งเพ่ือให้การจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีประสิทธิภาพ
ปริมาณแสงแดดท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให้การสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชเพ่ิมข้ึนและเกิดการสร้างสารอินทรีย์ใหม่



59 

  

และออกซิเจนเพ่ิมข้ึนในระบบนิเวศ ความเป็นกรด - ด่างเพ่ิมสูงข้ึนและกระตุ้นการใช้ออกซิเจนในเวลากลางคืน 
นอกจากนี้ยังส่งผลต่อแบคทีเรียในน้ําของบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีมีบทบาทในการหมุนเวียนธาตุอาหารท้ังในน้ําในดิน 
สารอินทรีย์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนและการหายใจท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําให้ในสภาวะท่ีมีภูมิอากาศแปรปรวนทําให้ สารอินทรีย์
ท่ีเกิดข้ึนในบ่อเลี้ยงกุ้งสะสมในบ่อมากข้ึนทําให้หน้าดินขาดออซิเจน และส่งผลให้เกิดการขาดออกซิเจน กุ้งเครียด 
กินอาหารลดลง หากเกษตรกรปรับการให้อาหารกุ้งไม่ทัน อาหารท่ีกุ้งกินไม่หมดก็จะกลายเป็นสารอินทรีย์
สะสมท่ีบริเวณพ้ืนบ่อทําให้แบคทีเรียก่อโรคเพ่ิมปริมาณข้ึนจนควบคุมไม่ได้เกิดการระบาดของโรค เช่น การ
ระบาดของ แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ท่ีก่อให้เกิดโรคกุ้งตายด่วนจากอาการตับอักเสบ
อย่างเฉียบพลัน  

 การหมุนเวียนสารอาหารภายในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นกิจกรรมหลักท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ โดยมี
ธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบในอาหารท่ีใช้เลี้ยงกุ้ง เช่น ธาตุคาร์บอน (C) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และซัลเฟอร์ (S) 
ธาตุเหล่านี้จะถูกดูดซับและขับถ่ายออกมาสะสมหมุนเวียนอยู่ในบ่อได้ตลอดระยะเวลาเลี้ยง การจัดการเพ่ือ
รักษาสมดุลของของระบบนิเวศ จึงจําเป็นต้องมีความเข้าใจเรื่องการหมุนเวียนของสารอาหารท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระบบ โดยเฉพาะในน้ําซ่ึง สารประกอบไนโตรเจน คาร์บอนและฟอสฟอรัส โดยมีแพลงก์ตอนพืช และแบคทีเรีย
ท่ีดํารงชีวิตอยู่ในน้ําเป็นตัวหมุนเวียนแร่ธาตุในสภาวะท่ีมีออกซิเจน ส่วนท่ีบริเวณหน้าดิน แหล่งสะสมของ
คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและซัลเฟต และกระบวนการหมุนเวียนของแร่ธาตุเกิดข้ึนได้ท้ังในสภาวะท่ีมี
ออกซิเจนท่ีบริเวณผิวหน้าของดินพ้ืนบ่อ โดยมีแอมโมเนียเป็นสารประกอบไนโตรเจนท่ีหากมีมากเกินไปจะทํา
ให้เกิดความเป็นพิษต่อกุ้งทะเล และสารประกอบเหล่านี้จะหมุนเวียนในสภาวะไร้ออกซิเจนท่ีบริเวณดินชั้นลึก
ลงไปและจะทําให้เกิดสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อกุ้ง เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์   

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อฤดูกาลท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการทางชีววิทยา 
ท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อาหารท้ังในทะเลและน้ําจืด และส่งผลกระทบท่ีไม่สามารถทํานายได้ต่อ
ผลผลิตของปลาและการแพร่กระจายของพาหะเชื้อโรคท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนํามาซ่ึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของกุ้ง เนื่องจากอุณหภูมิเป็นตัวเร่งการเพ่ิมข้ึน
ของสารอินทรีย์และปริมาณของแบคทีเรียก่อโรค รวมถึงความเครียดของกุ้งจากความแปรปรวนของสภาพแวดล้อม 
การเพ่ิมระดับและช่วงกว้างของอุณหภูมิน้ําในรอบวัน และความเข้มของแสงแดดเพ่ิมมากข้ึน ความเค็มของน้ํา
ในบ่อเลี้ยงกุ้งเพ่ิมสูงข้ึน เม่ือฝนท่ีตกหนักสามารถทําให้เกิดการลดระดับของอุณหภูมิน้ํา การลดความเข้มของ
แสงแดด และการเปลี่ยนความเค็มของน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างเฉียบพลัน ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพและปริมาณของคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้ง ท้ังแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรีย และ
คุณภาพน้ํา เช่นการเพ่ิมข้ึนของสารประกอบไนโตรเจน การใช้ออกซิเจน เพ่ิมข้ึนในขณะท่ีความสามารถในการ
ละลายน้ําของแบคทีเรียลดลง ทําให้เกษตรกรมีความยุ่งยากในการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้ง ส่วนผลกระทบต่อแบคทีเรีย
ในกลุ่มย่อยสลายสารอินทรีย์และแบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิงบริเวณพ้ืนบ่อท่ีมีบทบาทหมุนเวียนสารประกอบ
ไนโตรเจน และยังกระทบต่อกุ้งเมตาโบลิซึมของกุ้ง การเติบโตและผลผลิต โดยการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิน้ําใน
บ่อเลี้ยงกุ้งจะมีผลทําให้กุ้งกินหาอาหารได้พลังงานมากข้ึน แต่กุ้งต้องเสียพลังงานไปกับการหายใจเพ่ิมมากข้ึน
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อย่างมีนัยสําคัญ ทําให้และเสียพลังงานมากข้ึนและกุ้งโตช้าลง ส่วนการลดลงของอุณหภูมิน้ําทําให้กุ้งกินอาหาร
ลดลงและได้พลังงานจากอาหารลดลงทําให้กุ้งโตช้าลง และยังส่งผลกระทบถึงต้นทุนการผลิตกุ้งจากการเติบโต
ท่ีช้าลง รวมถึงต้นทุนอาหารและพลังงานท่ีใช้เลี้ยงกุ้งเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างเฉียบพลัน เช่น ฝนตกหนักและเกิดภัยพิบัติน้ําท่วม ทําให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตได้อย่างรุนแรง
จากน้ําท่วม ฟาร์มและบ่อเลี้ยงก่ึงทะเล โดยหากไม่มีการเตรียมป้องกันท่ีดี ฟาร์มท่ีมีขนาดเล็กระดับการสูญเสีย
จะมากกว่าฟาร์มขนาดใหญ่ เนื่องจากฟาร์มขนาดเล็กไม่มีความพร้อมในการต้ังรับกับภัยพิบัติ เช่น น้ําท่วม 

 เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลได้ เกษตรกรต้องมี
การปรับตัวด้านเทคนิคการจัดการคุณภาพน้ําและดิน เพ่ือรักษาระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้งให้มีความเหมาะสม
ต่อการเลี้ยงกุ้งให้เติบโตและแข็งแรง และลดความเสี่ยงท่ีทําให้กุ้งติดเชื้อโรค ตลอดการเลี้ยงจนกระท่ังกุ้งมี
ขนาดเหมาะสมท่ีจะเก็บเก่ียวผลผลิต โดยมีหลักการและวิธีการในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลต้ังแต่ 1) การวางแผน
ผลิตกุ้งทะเลในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง 2) การเตรียมและจัดการพ้ืนบ่อ 3) การควบคุม
การย่อยสลายของอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง 4) การจัดการให้อาหารกุ้งทะเล 5) การควบคุมแบคทีเรียและแพลงก์ตอนพืช 
6) การจัดการออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล 7) การจัดการรักษาหน้าดินไม่ให้เน่าเสีย 8) การจัดการใช้แร่ธาตุใน
การเลี้ยงกุ้งทะเล และ 9) การจัดการสุขภาพและการแก้ไขปัญหาโรคกุ้ง รวมท้ังมีข้อเสนอแนะต่อผู้มิส่วนเก่ียวข้อง
ต่อการปรับตัวเพ่ือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังท่ีเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
และนักวิชาการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 
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