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 การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน  าทิ งและประสิทธิภาพของร่องน  าทิ ง
จากฟาร์มเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่ใช้ระบบการเลี ยงแบบปิด โดยศึกษา
จ านวน 3 บ่อเลี ยง เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 แบ่งเป็น 3 ช่วงการศึกษา
คือ ก่อนเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไม ระหว่างการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไม และช่วงระบายน  าทิ งก่อนจับกุ้ง
เพื่อจ าหน่าย โดยเก็บและน าตัวอย่างน  าจากบ่อเลี ยงที่ระยะต่าง  ๆ ของแต่ละรอบการเลี ยงมา
วิเคราะห์พารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ พีเอช บีโอดี สารแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน ไนโตรเจน
รวม และฟอสฟอรัสรวม แล้วน าผลการวิเคราะห์เทียบกับมาตรฐานการระบายน  าทิ งจากการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งของกรมประมง รวมถึงเก็บตัวอย่างน  าจากร่องน  าทิ งรอบบ่อเลี ยงที่ใช้ท า
หน้าที่พัก และบ าบัดน  าทิ งตามธรรมชาติ        ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพน  าจากการเลี ยงกุ้งขาว
แวนนาไม เมื่อถึงช่วงระบายน  าทิ งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย มีค่าพารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ นทั ง 3 บ่อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยบีโอดี 26.57 ± 1.74 สารแขวนลอย 74.17 ± 1.65  แอมโมเนียไนโตรเจน 1.40 ± 0.09  และ
ฟอสฟอรัสรวม 0.50 ± 0.12 เกินมาตรฐานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด 
ส่วนคุณภาพน  าจากร่องน  าทิ งทั ง 5 เดือน มีค่าเฉลี่ยบีโอดี 15.46 ± 0.51 สารแขวนลอย 60.00 ± 1.98  
แอมโมเนียไนโตรเจน 0.95 ± 0.04  ไนโตรเจนรวม 4.90 ± 0.16 และฟอสฟอรัสรวม 0.34 ± 0.03 มี
คุณภาพเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพน  าที่น ามาใช้เพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่ง 
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 This study aimed to determine the quality and the treatment efficiency of pond system 
from shrimp (Litopenaeus vannamei) farms using the closed culture system. This study focused 
on three ponds for a period of five months from July 2558 to November 2558. According to the 3 
sequences of vannamei shrimp culturing as follow: before culturing period culturing period and 
discharging vannamei wastewater before catching shrimp. The effluent samples were collected 
from the pond at different stages of the breeding cycle for pH, BOD, suspended solids, ammonia 
nitrogen, total nitrogen and total phosphorus analysis. Then the results were compared with 
standard sewerage from aquaculture, coastal fisheries. The collected effluent samples from the 
raceway maturation pond as natural wastewater treatment ponds were tested. The water quality of 
the shrimp Litopenaeus discharging vannamei wastewater was showed that three parameters of 
the average BOD 26.57 ± 1.74, suspended solids 74.17 ± 1.65, ammonia nitrogen1.40 ± 0.09, 
total phosphorus 0.50 ± 0.12, were higher the standard values issued by Ministry of Natural 
Resources and Environment. The water quality of the race way ponds presented the average BOD 
15.46 ± 0.51, suspended solids 60.00 ± 1.98, ammonia nitrogen 0.95 ± 0.04, total nitrogen 4.90 ± 
0.16 and total phosphorus 0.34 ± 0.03 with in an appropriate quality for aquaculture applications. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของงำนวิจัย 

ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์น้้าของประเทศไทยได้มีการมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต
และได้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากขึ้นโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  ซึ่งใน พ.ศ. 2549 มีพื้นที่การ
เลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งทั้งหมด 423,572 ไร่ และมีผลผลิตต่อปีประมาณ 494,401 ตันโดยสัตว์น้้าชายฝั่ง
ที่นิยมเลี้ยงและมีความส้าคัญเชิงเศรษฐกิจมากคือ กุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งมีปริมาณผลผลิตต่อปีถึงร้อย
ละ 97.10 ของผลผลิตกุ้งทะเลทั้งหมด และได้มีการส่งออกกุ้งขาวแวนนาไมถึงร้อยละ 50 ของ
ปริมาณกุ้งทะเลทั้งหมดต่อปี (กรมประมง, 2551) จึงท้าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้้าหันมาเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไมกันมากขึ้น จังหวัดที่มีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมากที่สุดคือ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
เน่ืองจากเป็นจังหวัดในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่ของการเลี้ยงไปยังจังหวัดต่าง ๆ
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี นครศรีธรรมราช เป็นต้น โดยมีรูปแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทั้งใน
ระบบปิด และระบบเปิดร้อยละ 54 ร้อยละ 46 ตามล้าดับ ส้าหรับพื้นที่บริเวณนอกชายฝั่งหรือ
บริเวณน้้าจืดที่มีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี และราชบุรี โดย
จังหวัดราชบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ก็มีการขยายตัวเพื่อรองรับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมกันเป็น
จ้านวนมาก โดยมีพื้นที่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมประมาณ 15,150 ไร่ มีผลผลิตต่อปีประมาณ 12,471 
ตัน ดังนั้นผลกระทบจากการขยายตัวของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในพื้นที่บริเวณน้้าจืดจากการ
ระบายมลพิษในรูปบีโอดี สารแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัส ต่อ
รอบการเลี้ยง ประมาณ 38.20, 132.60, 0.33, 11.96, 0.23 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ (กรมควบคุม
มลพิษ, 2551) ซึ่งสูงเกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษก้าหนด ส่งผลต่อคุณภาพน้้าตามธรรมชาติ
ท้าให้พื้นที่และแหล่งน้้าธรรมชาติมีสภาพเสื่อมโทรม รวมถึงเกิดการสะสมของตะกอนเลนภายใน
บ่อเลี้ยงจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เน่ืองจากการขับถ่ายของเสียและเศษอาหารที่เหลือภายในบ่อ
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

การใช้ความเค็มในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในพื้นที่น้้าจืด  มีวิธีการเลี้ยงในลักษณะ
เดียวกับกุ้งกุลาด้าคือสามารถท้าการเลี้ยงได้ในน้้าที่มีระดับความเค็มต้่ากว่า 5 ส่วนในพันส่วน ถึงแม้
จะใช้ความเค็มในการเลี้ยงที่ต่้ากว่าแต่เกษตรกรต้องอาศัยการเติมน้้าเค็มเพื่อรักษาค่าความเค็มตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยงจึงท้าให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน โดยใน พ.ศ. 2538 ได้มีการเลี้ยงกุ้งขาว  
แวนนาไมกันอย่างแพร่หลายในเขตภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่น้้าจืดต่อมาได้มีการเลี้ยงลดลงจนถึง
ปัจจุบันเนื่องจากการระบาดของโรคกุ้ง และกุ้งมีราคาการขายสู่ตลาดลดลงท้าให้มีเกษตรกรผู้เลี้ยง
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กุ้งขาวแวนนาไมลดลง แต่ในปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนไมอยู่ในเขตภาคกลางและ
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม โดยท้าให้บริเวณนั้นมีสภาพดินเค็ม ดิน
ในบ่อที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และบริเวณใกล้เคียงจะมีสารอินทรีย์ที่เหลือหลังจากการจับ
กุ้งขาวแวนนาไม เนื่องจากสารจ้าพวกโซเดียมจะสะสมในดิน ถ้ามีปริมาณสูงจะมีผลต่อการ
ด้ารงชีวิตของพืชในบริเวณนั้น เช่นกระบวนการเจริญเติบโตของพืชเพราะพืชต้องมีการน้าเอาแร่
ธาตุในดินมาใช้ เป็นต้น ประกอบกับบริเวณภาคกลางเป็นพื้นที่น้้าท่วมอยู่เป็นประจ้าท้าให้เกิดการ
ชะล้างน้้าเกลือจากบ่อเลี้ยงไปสู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ง่าย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าใน
แหล่งน้้าธรรมชาติ  และการเจริญเติบโตของพืชเช่น นาข้าวเนื่องจากดินมีค่าความเค็มที่สูง          
(ดินเปร้ียว) ท้าให้พืชเจริญเติบโตช้า โดยคุณภาพน้้าจะมีค่าความเค็มเกินมาตรฐานและมีมลพิษ
ปนเปื้อนในรูปบีโอดี สารแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม 
เมื่อปล่อยน้้าทิ้งสู่แหล่งน้้าธรรมชาติท้าให้แหล่งน้้ามีคุณภาพน้้าที่ต่้า  เกิดการเสื่อมโทรม และไม่
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช  นอกจากนี้ยังเกิดการแพร่กระจายของความเค็ม
ไปสู่พื้นที่ข้างเคียงท้าให้เกิดความเสียหายต่อพืชที่ปลูก และเมื่อมีการเลี้ยงต่อเนื่องในระยะยาวจะท้า
ให้ดินเค็มไม่สามารถปลูกพืชได้ 

โดยการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในระบบปิด มีการหมุนเวียนน้้ากลับมาใช้ใหม่ภายในฟาร์ม 
น้้าที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจึงไม่ได้มีการปล่อยออกสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ  ท้าให้น้้าเกิดการ
สะสมของมลพิษท้าให้ต้องมีการเฝ้าระวังดูแลอย่างสม่้าเสมอเพื่อไม่ให้น้้าเกินค่ามาตรฐานที่ก้าหนด 
จึงท้าให้ต้องมีการศึกษาเร่ืองดังกล่าว ดังนั้นแนวทางในการปรับสภาพน้้า และบ้าบัดน้้าทิ้งจากการ
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อลดความสกปรก สารอินทรีย์ในน้้าทิ้ง และควบคุมคุณภาพน้้าทิ้งจากการ
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมให้อยู่ในระดับที่แหล่งน้้าธรรมชาติจะสามารถรองรับได้  นอกจากนี้ยัง
สามารถน้าน้้าหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ได้อีกคร้ัง  จึงเป็นการป้องกันอย่างยั่งยืน ซึ่งงานวิจัยนี้
ท้าการศึกษาคุณภาพน้้าจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมระบบปิด ทั้งก่อนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
ระหว่างการเลี้ยงเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม หลังการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และหลังผ่านร่องน้้าทิ้ง ก่อน
น้าน้้าทิ้งหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกคร้ัง เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการเพิ่มศักยภาพใน
การบ้าบัดน้้าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม  
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1.2วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 ศึกษาคุณภาพน้้าทิ้ งและปริมาณมลพิษในรูป  พี เอช (pH) บีโอดี  (BOD) สาร
แขวนลอย (SS) แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3) ไนโตรเจนรวม (TKN) และฟอสฟอรัสรวม (TP) ที่
เกิดจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
 1.2.2 ศึกษาประสิทธิภาพของร่องน้้าทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ร่วมวิจัย 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1.3.1 ศึกษาและเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ พีเอช บีโอดี สารแขวนลอย แอมโมเนีย
ไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม ของตัวอย่างน้้าทิ้ งภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้ ง               
ขาวแวนนาไม คุณเกียรติชัย โรจน์เรืองนนท์ในพื้นที่ ต้าบลบางแพ อ้าเภอบางแพ จังหวัดราชบุร ี
 1.3.2 ตัวอย่างน้้าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจากฟาร์มร่วมวิจัย (ข้อ 1.3.1) ที่ท้าการ
เก็บจ้านวน 3 คร้ังต่อรอบการเลี้ยงคือ คร้ังแรกก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม คร้ังที่สองระหว่างการ
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และคร้ังที่สามระบายน้้าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ้าหน่าย  โดยเก็บตัวอย่างน้้า     
แบบจ้วง โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังนี้  พีเอช   บีโอดี สารแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน 
ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม  
 1.3.3 ศึกษาประสิทธิภาพร่องน้้าทิ้ง ภายในฟาร์มร่วมวิจัย (ข้อ 1.3.1) ซึ่งในร่องน้้าทิ้ง
ประกอบไปด้วย ปลากินพืช ได้แก่ ปลานิล ปลาจีน และปลาตะเพียน สาหร่ายหางกระรอก โดย
วิเคราะห์พารามิเตอร์ดังนี้ พีเอช บีโอดี สารแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และ
ฟอสฟอรัสรวม  
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1.4.1 ได้ทราบถึงคุณภาพน้้าทิ้งและปริมาณมลพิษในหนึ่งรอบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
 1.4.2 ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งจากร่องน้้าทิ้งภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว   
แวนนาไม 
 1.4.3 ได้ข้อมูลส้าหรับเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าจากการเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 อนุกรมวิธานของกุ้งขาวแวนนาไม 
 กุ้งขาวแวนนาไม (Pacific white shrimp) ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Litopenaeus vannamei การจัด
จ าแนกทางอนุกรมวิธานเป็นดังนี้ (Brock and Main, 1994) 

Order Decapoda 
Class Crustacea  

Suborder Natantia 
Family Penaeidae 

Genus Penaeus Litopenaeus  
      Species Vannamei 
2.1.1 ชีววิทยาและแหล่งอาศัยของกุ้งขาวแวนนาไม 

  กุ้งขาวแวนนาไมมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Litopenaeus vannamei และมีชื่อสามัญว่า 
Pacific white shrimp โดยกุ้งขาวแวนนาไมเป็นกุ้งพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้พบทั่วไปบริเวณ
ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก พบในอุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส กุ้งชนิดนี้อาศัยอยู่ตาม
แนวชายฝั่งจนถึงบริเวณที่มีความลึก 72 เมตร กุ้งขาวแวนนาไมเมื่อมีการเจริญเติบโตสูงสุดจะมี
ความยาวประมาณ 9 นิ้ว ลักษณะทั่วไปล าตัวจะมี 8 ปล้องและมีสีขาว หน้าอกใหญ่การเคลื่อนไหว
เร็ว ส่วนหัวมี 1 ปล้อง กรีด้านบนมี 8 ฟัน เปลือกหัวมีสีขาวอมชมพูถึงแดง ส่วนตัวมี 6 ปล้อง ส่วน
หางมี 1 ปล้อง ปลายหางมีสีแดงเข้ม ขนาดตัวที่โตสมบูรณ์เต็มที่ของกุ้งสายพันธุ์นี้จะมีขนาดที่เล็ก
กว่ากุ้งกุลาด า หากินทุกระดับความลึกของน้ า กุ้งขาวแวนนาไมเป็นกุ้งที่เลี้ยงง่ายมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว (ปิยะบุตร, 2545) 
 2.1.2 การอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม (สุวิมล, 2554) 
  กุ้งขาวแวนนาไมมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงการลอกคราบ โดย
ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจะมีลักษณะกลม มีเมือกหุ้มเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.22 มิลลิเมตร ปกติ
ไข่กุ้งจะฟักเป็นตัวในบริเวณที่วางไข่จากนั้นลูกกุ้งวัยอ่อนจะอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง เนื่องจากมี
อาหารธรรมชาติที่สมบูรณ์ การพัฒนาตัวอ่อนระยะของกุ้งขาวแวนนาไม เมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิ
แล้วประมาณ 12 – 14 ชั่วโมง ไข่ก็จะฟักเป็นตัวอ่อนในระยะ นอเพียส ลูกกุ้งที่ฟักออกมาเป็นตัว
และจะมีการพัฒนารูปร่างซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นระยะต่าง ๆ ได้ดังนี ้
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  ระยะที่ 1 เรียกว่านอเพียส (Nauplius) 
  โดยระยะนี้จะมีรูปร่างคล้ายแมงมุมยังไม่ต้องการอาหารเนื่องจากมีถุงอาหาร ติด
อยู่กับล าตัว ตัวอ่อนระยะนี้จะผ่านการลอกคราบ 5 – 6 คร้ัง ระยะประมาณ 3 – 4 วัน ก่อนเข้าสู่ระยะ
ที่ 2 
  ระยะที่ 2 เรียกว่าโปรโตซูเอีย (Protozoea) 
  โดยตัวอ่อนระยะนี้จะมีล าตัวยาวขึ้น ส่วนหัว และล าตัวแยกจากกันอย่างเห็นได้
ชัดเจนระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 3 คร้ัง ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 – 7 วัน 

ระยะที่ 3 เรียกว่าไมซีส (Mysis) 
  โดยระยะนี้ลูกกุ้งจะมีลักษณะคล้ายลูกกุ้งวัยรุ่น แต่การว่ายน้ ายังว่ายแบบหัวทิ่มลง 
การพัฒนาของลูกกุ้งระยะนี้มี 3 คร้ัง ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 – 7 วัน 
  ระยะที่ 4 โพสลาวา (Postlarva) 
  โดยลูกกุ้งระยะนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับลูกกุ้งวัยรุ่นมากขึ้น มีอวัยวะต่าง ๆ เกือบ
ครบทุกส่วนและพัฒนาการไปเร่ือย ๆ จนเข้าสู่ระยะกุ้งวัยรุ่น ขามีลักษณะการเจริญเติบโตที่ชัดเจน
ขึ้นกรีสั้นกว่าดวงตา ลักษณะล าตัวสั้นป้อมและใส มีเส้นสีน้ าตาลพาดยาวจากบริเวณหนวดถึงหาง 
จะมีการพัฒนาของกรีอย่างเต็มที่แล้วคือใช้ขาเดินและว่ายน้ า 
 2.1.3  การเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
  การเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมีความจ าเป็นต่อผลส าเร็จของการเลี้ยงกุ้ง  
เกษตรกรจึงควรให้ความส าคัญในเร่ืองการเตรียมบ่อและน้ าให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนา
ไม โดยขนาดบ่อที่เหมาะสมควรมีขนาด 2 – 6 ไร่ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและเคร่ืองมือของเกษตรกร
ผู้เลี้ยง โดยมีการวัดค่าระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน และปรับระดับให้อยู่ที่ค่าเท่ากับ 7 โดยใช้
ปูนเผา (CaO) ที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ร้อยละ 25 – 30 ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่
กับสภาพดินในแต่ละพื้นที่ ซึ่งปกติควรใช้ประมาณ 10 – 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อคร้ัง แล้วน าน้ าเข้าบ่อ
เลี้ยงประมาณ 10 เซนติเมตร ใช้คราดเหล็กคราดดินที่พื้นบ่อและหว่านปูนไปพร้อม ๆ กัน ให้ปูนที่
ละลายน้ าซึมลงไปในช่วงฟันของคราดที่ความลึกประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร คราดกลับไปกลับมา
หลาย ๆ คร้ัง เพื่อให้น้ าปูนได้ฆ่าเชื้อเชื้อโรคที่พื้นบ่อ จากนั้นจึงหว่านตามขอบบ่อทิ้งไว้ประมาณ    
1 – 2 วัน ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีใด ๆ ในบ่อเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากกุ้งขาวแวนนาไมเป็นกุ้งที่อาศัย
อยู่ตามธรรมชาติจึงท ากุ้งไม่มีความต้านทานต่อสารเคมี  คุณภาพน้ าควรมีค่าดังนี้ อุณหภูมิควรอยู่
ประมาณ 28 – 32 องศาเซลเซียส ระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ าประมาณ 5 – 8 มิลลิกรัมต่อลิตร        
ค่าพีเอชประมาณ 7.5 – 8.5 ค่าความเค็มอยู่ระหว่าง 10 – 12 ส่วนในพันส่วน และค่าอัลคาไลนิตี้
ประมาณ 100 – 180 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปิยะบุตร, 2545) 
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2.2 การเลี้ยงสัตว์น้้า 
การเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นกิจกรรมการเกษตรประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญและมีการขยายตัว

อย่างต่อเน่ืองจึงท าให้ธรรมชาติมีสภาพที่เสื่อมโทรมและส่งผลให้แนวโน้มของปริมาณสัตว์น้ าที่จับ

ได้จากธรรมชาติลดลง การเพาะลี้ยงสัตว์น้ าจึงมีบทบาทในการสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าที่ส าคัญได้แก่ การเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง การเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย และการ

เลี้ยงสัตว์น้ าจืด จากสถิติการเลี้ยงสัตว์น้ าของกรมประมง พ.ศ. 2549 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เลี้ยง

สัตว์น้ าที่ขึ้นทะเบียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,244,133.13 ไร่ โดยร้อยละ 65.58 (กรมประมง, 2551) 

เป็นพื้นที่ เลี้ยงสัตว์น้ าจืด รองลงมาได้แก่ การเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และการเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย 

 โดยทั่วไปการเลี้ยงสัตว์น้ าจืดส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นการเลี้ยงเพื่อยังชีพซึ่งไม่มุ่งเน้น

ผลผลิตแต่เป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน โดยการเลี้ยงแบบยังชีพมีลักษณะการเลี้ยงที่

เลียนแบบธรรมชาติโดยให้สัตว์น้ าหากินตามธรรมชาติเพราะมีจุดประสงค์เพื่อจับสัตว์น้ ามาบริโภค

ภายในครัวเรือนมิได้น ามาค้าขาย จึงท าให้ได้ผลผลิตของสัตว์น้ าน้อยกว่าจ านวนพื้นที่การเลี้ยง เมื่อ

เปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และการเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย เป็นการเลี้ยงแบบพาณิชย์ซึ่งมี

ลักษณะการเลี้ยงที่เป็นระบบมีการจัดการที่ดีเช่น การให้อาหารเสริมเพื่อให้ได้ผลผลิตสัตว์น้ าตามที่

ต้องการ และสามารถน าผลผลิตสัตว์น้ าที่ได้ขายสู่ตลาด จึงท าให้ผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

และการเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย แตกต่างจากการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (ตารางที่ 2.1) 

ตารางที่ 2.1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2549 

ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้้า พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้้า (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
สัตว์ชายฝั่ง(กุ้งทะเล) 423,572.00 (34.05) 494,401.00 (51.35) 
สัตว์น้ ากร่อย 4,584.13 (0.37) 3,141.25 (0.33) 
สัตว์น้ าจืด 815,977.00 (65.58) 465,307.00 (48.32) 
รวม 1,244,133.13 (100.00) 962,852.25 (100.00) 

ที่มา: กรมประมง, “สถิติการประมงแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2549,” วารสารการประมง, 8(2551) 
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2.2.1 การเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง (กุ้งทะเล) รองจากการเลี้ยงสัตว์

น้ าจืด แต่มีประมาณผลผลิตเป็นจ านวนมากที่สุด จึงส่งผลให้มีการนิยมเลี้ยงสัตว์น้ ากันมากในเขต
ชายฝั่งทะเลโดยสัตว์น้ าที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดคือ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาด า เนื่องจากมี
ลักษณะภูมิประเทศที่เอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมดังกล่าวโดยมีชายฝั่งที่ติดกับทะเลอ่าวไทย และทะเล 
อันดามัน 

 พบว่าในพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) ส่วนใหญ่มีผลผลิตจากการเลี้ยง              
กุ้งขาวแวนนาไมมากที่สุดถึงร้อยละ 97 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด รองลงมาเป็นกุ้งกุลาด ามี
ปริมาณผลผลิตร้อยละ 2.83 และกุ้งอ่ืน ๆ มีปริมาณผลผลิตร้อยละ 0.04 ตามล าดับ (ตารางที่ 2.2)  
เห็นได้ว่าปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมมีมากกว่ากุ้งกุลาด า เนื่องจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมี
วิธีการเลี้ยงและลักษณะการเลี้ยงที่ไม่ยาก เช่น คุณภาพน้ าจะมีค่าความเค็มที่น้อยกว่ากุ้งกุลาด า โดย
กุ้งขาวแวนนาไมจะมีการเลี้ยงผสมกันระหว่างน้ าจืดกับน้ าเค็ม เป็นต้น จึงท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมากกว่ากุ้งกุลาด า (กรมประมง, 2551) 
 
ตารางที่ 2.2 ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2549 

ชนิดกุ้งทะเล ผลผลิต (ตัน) ร้อยละ 
กุ้งขาวแวนนาไม 480,061 97.10 
กุ้งกุลาด า 13,986 2.83 
กุ้งอ่ืนๆ เช่น กุ้งแช่บ๊วย 354 0.07 
รวม 494,401 100 

ที่มา: กรมประมง, “สถิติการประมงแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2549,” วารสารการประมง, 8(2551) 
 
  จากสถิติกรมประมง พ.ศ. 2549 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
ทั้งหมด 423,572 ไร่ ซึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งมากที่สุด คือ ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่
ประมาณ 48,000 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งมีพื้นที่เท่ากับจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีพื้นที่ประมาณ 42,000 ไร ่ตารางที่ 2.3 แสดงการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจะมีพื้นที่และผลผลิตที่ไม่
สอดคล้องกัน เนื่องจากมีปัจจัยและตัวแปรหลายประการเช่น คุณภาพน้ าที่มีค่าความเค็มสูงและต่ า
ต่างกันบางจังหวัดเนื่องจากผลของปริมาณน้ าขึ้นน้ าลง และอาจมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน เช่นการ
ให้อาหารในปริมาณมากน้อยต่างกัน อัตราการปล่อยสัตว์น้ าอาจส่งผลในการกินอาหารของสัตว์น้ า 
โดยถ้ามีอัตราการปล่อยมากเกินจะท าให้สัตว์น้ ามีปริมาณที่หนาแน่นท าให้มีการเจริญเติบโตช้าแต่
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ถ้ามีอัตราการปล่อยน้อยเกินก็ท าให้ได้ปริมาณผลผลิตที่น้อยต่อพื้นที่การเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งจังหวัดที่มี
พื้นที่เพาะเลี้ยงมากแต่ได้ผลผลิตน้อยเช่น ฉะเชิงเทรา และนครศรีธรรมราช ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่
เลี้ยงน้อยแต่มีผลผลิตมากเช่น กระบี่ พังงา และตรัง 
  2.2.1.1 ความหมายของสัตว์น้ าชายฝั่ง (ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2555) 
   “สัตว์น้ าชายฝั่ง หมายถึง สัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ในน้ าเค็ม ได้แก่ ทะเล 
มหาสมุทร เช่น กุ้งทะเล หอยนางรม ปลาทู เป็นต้น” 
   “บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง หมายความว่า พื้นที่ที่ปรับให้ขังน้ าได้โดยวิธี   
ต่าง ๆ เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ าเค็มหรือน้ ากร่อยในบริเวณนอกแนวป้องกันน้ าเค็มของกรมชลประทาน
หรือแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดิน” 
 
ตารางที่ 2.3 พื้นที่และผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) ในจังหวัดที่ส าคัญ พ.ศ. 2549 

จังหวัด พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ ผลผลิต (ตัน) ร้อยละ 
ฉะเชิงเทรา 48,000 11.33 31,493 6.38 
สุราษฏร์ธานี 42,000 9.92 47,266 9.56 
นครศรีธรรมราช 42,000 9.92 32,957 6.67 
จันทบุรี 30,000 7.08 36,921 7.47 
สงขลา 25,000 5.90 39,568 8.00 
ตราด 22,000 5.19 31,468 6.36 
ชุมพร 12,000 2.83 25,428 5.14 
ตรัง 10,000 2.36 27,848 5.63 
พังงา 8,800 2.08 28,415 5.75 
กระบี่ 6,800 1.61 27,016 5.46 
อ่ืนๆ 176,972 41.78 166,021 33.58 
รวม 423,572 100.00 494,401 100.00 

ที่มา: กรมประมง, “สถิติการประมงแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2549,” วารสารการประมง, 8(2551) 
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  2.2.1.2 ลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
   ลักษณะของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ดีควรมีการเลือกสถานที่ดี
และเหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง โดยการเลือกสถานที่ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
   1) คุณภาพน้ า พีเอช ควรมีค่าประมาณ 7.5 – 8.5 ตามปกติค่าพีเอชของน้ า
ทะเลค่อนข้างคงที่  ออกซิเจนที่ละลายในน้ าควรไม่ต่ า  4 ส่วนในล้านส่วน ในบ่อควรมีอาหาร
ธรรมชาติมากเน่ืองจากจะช่วยลดค่าอาหารได้ ความเค็มของน้ าต้องมีค่าที่เหมาะต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า
ชนิดนั้น ๆ เช่น กุ้งกุลาด า ควรมีความเค็ม 15 – 30 ส่วนในพันส่วน เป็นต้น บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าควรอยู่
ห่างไกลโรงงาน ชุมชน และท่าเรือ เพราะอาจส่งผลต่อคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 
   2) การขึ้นลงของน้ า ระดับการขึ้นสูงสุด และระดับการลงต่ าสุดมีผลต่อ
การถ่ายเทน้ าเวลาน้ าขึ้นสูงสุดต้องไม่ท่วมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า  และเมื่อน้ าลงต่ าสุดควรอยู่ในระดับต่ า
กว่าบ่อเพื่อสามารถระบายน้ าได้โดยไม่ต้องสูบน้ า 
   3) แหล่งพันธุ์สัตว์น้ า ควรเลือกสถานที่ใกล้แหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  เพื่อ
ความสะดวกในการขนส่ง ลดอัตราการตายจากการขนส่ง และลดต้นทุนในการขนส่ง 
  2.2.1.3 น้ าที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) และน้ าเสียที่เกิดขึ้น 
   น้ าที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจะต้องปราศจากมลพิษ และน้ าต้องใส 
โดยน้ าที่ รับมาจากทะเลอ่าวไทยจะมีแม่น้ าหลายสายที่ไหลลง ส่งผลให้น้ ามีค่าความเค็มที่
เปลี่ยนแปลงท าให้ต้องค านึงถึงค่าความเค็มโดยควรมีค่าอยู่ระหว่าง  7.5 – 8.5 ส่วนในพันส่วน      
ซึ่งแต่ละที่จะมีสภาพพื้นที่ และค่าความเค็มที่แตกต่างกันท าให้ต้องมีการเลือกสัตว์น้ าให้เหมาะสม
ต่อพื้นที่นั้น ๆ เช่น กุ้งแชบ๊วยน้ าต้องไม่ค่าความเค็มที่มากเกิน 8.5 เพราะอาจท าให้เกิดการแคระแก
รนได้ ส่วนกุ้งกุลาด าสามารถเจริญเติบโตได้ในน้ าจืดและน้ าเค็มผสมกันท าให้เป็นที่นิยมเลี้ยงมาก 
ส่งผลให้พื้นที่ ๆ เลี้ยงกุ้งกุลาด ามีคุณภาพน้ าเสื่อมโทรม สกปรก และมีเชื้อรา โดยการเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง (กุ้งทะเล) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งและ
คุณภาพน้ า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบายน้ าทิ้งที่มีของเสียจ านวนมาก ซึ่งของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ส่วนหน่ึงเป็นของเสียที่กุ้งขับถ่ายออกมา อีกส่วนหน่ึงเป็นเศษอาหารที่เหลือภายในบ่อโดยน้ าทิ้งที่มี
ของเสียและระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงจับสัตว์น้ าเท่านั้น  เนื่องจากเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) ส่วนใหญ่จะพยายามควบคุมคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าตลอดเวลาโดยค่าของเสียเฉลี่ยดังตารางที่   2.4  ซึ่งมี
ปริมาณน้ าทิ้งที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) ประมาณ 2,274 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  
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ตารางที่ 2.4 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าในช่วงสุดท้ายของการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) 
พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

บีโอด ี 38.201 8.902 64.003 

สารแขวนลอย 132.601 108.002 116.003 

แอมโมเนียไนโตรเจน 0.331 0.382 0.603 

ไนโตรเจนรวม 11.961 2.042 7.003 

ฟอสฟอรัสรวม 0.231 0.262 16.703 

ที่มา: 1Musig et al, “Effuents from Intensive Culture Ponds of Tiger Prawn (Penaeus monodon 
Fabricius),” Kasetsart University Fisheries Bulletin 21, (1995): 17-27. 
          2Boyd, C.E. and D. Gautier, “Effluent composition and water quality standards 
implementing GAA’s Responsible Aquaculture Program,” The Advocate, (2000): 61- 66. 
         3ชลธิชา สืบวัฒนพงษกุล และคณะ, “การศึกษาความเป็นไปได้ในการบ าบัดคุณภาพน้ าทิ้งจาก
บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้สาหร่ายสไปรูไลนา,” วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม  5,        
1(2552): 1 – 11. 
 
 2.2.2 การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมระบบปิด (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน, 2556) 

 ในขณะที่สภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างมากจนก่อให้เกิดปัญหามลพิษ และ
โรคระบาดที่รุนแรงนั้น ท าให้การเลี้ยงกุ้งระบบเปิด (Opened System) “แบบพัฒนา” ด าเนินการ
เลี้ยงยากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงแบบนี้จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ าและระบายน้ าที่ทิ้งจากฟาร์มสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติโดยตรง ซึ่งมีโอกาสจะได้รับอันตรายจากคุณภาพน้ าที่เป็นพิษ และติดเชื้อโรคได้ง่าย การ
เลี้ยงกุ้งระบบปิด (Closed System) เป็นวิธีการที่จะท าให้การเลี้ยงกุ้งสามารถด าเนินต่อไปได้ อีกทั้ง
ยังเป็นการรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การเลี้ยงกุ้งระบบปิด ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ าหรือระบาย
น้ าทิ้ง ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเพียงแต่ใช้น้ าที่เก็บไว้และผ่านการบ าบัดทางชีวภาพ เติมให้แก่บ่อ
เลี้ยงทดแทนส่วนที่ระเหย และร่ัวซึมเท่านั้น 

 2.2.2.1 การเลือกท าเลเพื่อการเลี้ยงกุ้งระบบปิด 
  การเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลดี จะต้องเร่ิมจากการเลือกสถานที่เป็นอันดับแรกให้มี

ความเหมาะสมถึงแม้ว่าในบางพื้นที่  จะมีการจัดการฟาร์มอย่างดี แต่ก็ไม่สามารถจะด าเนินกิจการ
ให้มีก าไรได้เพราะปัญหามาจากสถานที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นถ้าหากต้องการทราบว่า สถานที่นั้น
เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งหรือไม่ ก่อนที่จะท าการก่อสร้างบ่อ ควรมีการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
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  1 ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ าที่มีคุณภาพดีเหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้ง  ควรมีค่า      
พีเอชประมาณ 7.5 – 8.5 ความเค็มควรอยู่ในช่วง 10 - 30 ส่วนในพันส่วน 

  2 บริเวณที่จะพัฒนาเป็นบ่อกุ้งควรอยู่ด้านหลังของป่าชายเลน การที่มีป่า
ชายเลนอยู่ด้านนอกฟาร์ม นอกจากจะช่วยป้องกันคลื่นลมรุนแรงแล้ว ยังท าหน้าที่กรองของเสียจาก
น้ าทิ้งของฟาร์มได้ระดับหนึ่ง 

  3 เป็นบริเวณที่อยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันจะเป็นเหตุให้เกิด
น้ าเสียซึ่งเป็นพิษต่อกุ้งที่เลี้ยงไว้ 

  4 การคมนาคมต้องสะดวกตลอดปี สิ่งส าคัญคือการเดินทางระหว่างฟาร์ม
กับโรงเพาะฟักลูกกุ้งไม่ควรเกิน 3 – 6 ชั่วโมง พื้นที่ที่มีการคมนาคมดีจะสะดวกต่อการขนส่งอาหาร 
และการจ าหน่ายกุ้ง 

  5 มีระบบไฟฟ้าของทางราชการเข้าถึงพื้นที่  เนื่องจากเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ รวมทั้งเคร่ืองเพิ่มออกซิเจนในบ่อหากใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้
พลังงานจากเคร่ืองยนต์ 

 2.2.2.2 หลักการของการเลี้ยงกุ้งระบบปิด 
  1 ไม่มีการระบายน้ าจากบ่อเลี้ยงกุ้งตลอดระยะเวลาการเลี้ยง และไม่มีการ

ก าจัดสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบ่อเลี้ยงออก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลของห่วงโซ่อาหาร
ภายในบ่อเลี้ยง 

  2 มีบ่อเก็บน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติมาเก็บกัก  และพักไว้ให้กลไก
ธรรมชาติทางชีวภาพบ าบัดจนกลับคืนสู่สภาวะปกติ  ทั้งนี้โดยการจัดท าให้บ่อบ าบัดมีอาหารที่
สมดุล โดยประกอบด้วย สาหร่ายทะเล หญ้าทะเล ปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาบู่ ปลาหางนกยูง ปลากิน
พืช เช่น ปลากระบอก เป็นต้น 

  3 ติดตั้งเคร่ืองตีน้ า 1 ชุด ในบ่อบ าบัด เพื่อเพิ่มออกซิเจน และป้องกันการ
แบ่งชั้นของน้ า และอุณหภูมิ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในบ่อบ าบัดจะใช้แร่ธาตุ และอาหารที่มาจากน้ า
ภายใน 2 สัปดาห์ น้ าจะคืนสู่สภาวะปกติปราศจากมลพิษ 

  4 น าน้ าที่ผ่านการบ าบัดทางชีวภาพแล้ว เติมลงในบ่อเลี้ยงเพื่อทดแทนใน
ส่วนที่ระเหย และร่ัวซึม น้ าในบ่อบ าบัดที่ลดลงก็สูบน้ าจากแหล่งน้ าในธรรมชาติมาเติมและให้เกิด
การบ าบัดทางชีวภาพต่อไป 

  5 ปล่อยกุ้งลงเลี้ยง 20 – 30 ตัวต่อตารางเมตร (30,000 – 50,000 ตัวต่อไร่) 
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2.2.3 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
  จากเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) 
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินทั่วประเทศใน พ.ศ. 2551 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ เสื่อมโทรม 
และเสื่อมโทรมมาก ซึ่งพบว่าร้อยละ 54 ของแหล่งน้ าทั่วประเทศมีคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 24 ของแหล่งน้ าทั่วประเทศมีคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
และร้อยละ 22 ของแหล่งน้ าทั่วประเทศมีคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี  (ตารางที่ 2.5) โดย
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินที่มีการตรวจวัดมีจ านวน 48 สาย และ 4 สาย แหล่งน้ านิ่ง ซึ่งแต่ละภาคมี
แหล่งน้ าผิวดินดังนี้  
  แหล่งน้ าภาคเหนือ มีแม่น้ าที่มีการตรวจวัดมีทั้งหมด 9 สาย ได้แก่ แม่น้ าปิง วัง ยม 
น่าน กวง ลี้ อิง แม่จาง และ 2 แหล่งน้ านิ่ง ได้แก่ กว๊านพะเยา และบึงบอระเพ็ด จากจุดตรวจวัด
พบว่าแหล่งน้ าผิวดินส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แหล่งน้ าภาคกลาง มีแม่น้ าที่มีการ
ตรวจวัดทั้งหมด 12 สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง แควใหญ่ แควน้อย ป่าสัก ลพบุรี 
น้อย สะแกกรัง เพชรบุรี ปราณบุรี และกุยบุรี จากการตรวจวัดพบว่าแหล่งน้ าผิวดินส่วนใหญ่มี
คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แหล่งน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแม่น้ าที่มีการตรวจวัดทั้งหมด 
10 สาย ได้แก่ แม่น้ าพอง ชี มูล ล าปาว เสียว สงคราม เลย อูน ล าชี ล าตะคอง และ 1 แหล่งน้ านิ่ง คือ 
หนองหาน จากจุดตรวจวัดพบว่าแหล่งน้ าผิวดินส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แหล่งน้ า
ภาคตะวันออก มีแม่น้ าที่มีการตรวจวัดมีทั้งหมด 9 สาย ได้แก่ แม่น้ าบางปะกง ปราจีนบุรี นครนายก 
ระยอง ประแสร์ พังราด จันทบุรี เวฬุ และตราด จากจุดตรวจวัดพบว่าแหล่งน้ าผิวดินส่วนใหญ่มี
คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และแหล่งน้ าภาคใต้ มีแม่น้ าที่มีการตรวจวัดมีทั้งหมด 8 สาย ได้แก่ 
แม่น้ าสายบุรี ปากพนัง ตาปี พุมดวง ชุมพร หลังสวน ตรัง และ 1 แหล่งน้ านิ่ง ได้แก่ ทะเลสาบ
สงขลา (รวมทะเลน้อยและทะเลหลวง) จากจุดตรวจวัดพบว่าแหล่งน้ าผิวดินส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ า
ที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
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ตารางที่ 2.5 สรุปคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน จ านวน 48 สาย และ 4 แหล่งน้ านิ่ง พ.ศ. 2549 - 2551 
เกณฑ ์

คุณภาพน้้า 
แหล่งน้้าผิวดินในภาคต่างๆของประเทศ ร้อยละ 

ของ 
แหล่ง

น้้า 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก ภาคใต ้

 
ดี 

อิง 
แม่จาง 

แควน้อย 
แควใหญ ่

เพชรบุรีตอนบน 

พอง มูล 
ล าตะคองตอนบน 

ล าปาว 

 
เวฬุ 

ตาปีตอนบน 
พุมดวงตรัง 
หลังสวน 

 
22 

 
 

พอใช ้

 
กก ปงิ วัง 
ยม น่าน ลี้  

บึง 
บอระเพ็ด 

เจ้าพระยา
ตอนบน 
เจ้าพระยา
ตอนล่าง 

ท่าจีนตอนบน 
ป่าสัก น้อย 

ปราณบุรี กุยบุรี 
แม่กลอง 

 
อูน ชี ล าช ี

เสียว หนองหาน 
สงคราม เลย 

บางปะกง+ 
ปราจีนบุร+ี 
นครนายก+ 

จันทบุรี ประแสร ์
ตราด พังราด 
ระยองตอนบน 

 
ตาปีตอนล่าง 

ปาก 
พนัง 
สายบุรี 
ชุมพร 

 
 

54 

 
 

 
เสื่อมโทรม 

กวง 
กว๊านพะเยา 

เจ้าพระยา
ตอนล่าง 

ท่าจีนตอนล่าง 
ท่าจีนตอนกลาง 
สะแกกรงั ลพบุรี 
เพชรบุรีตอนล่าง 

 
 

ล าตะคองตอนล่าง 

 
 

ระยองตอนล่าง 

ปัตตานีตอนบน 
ปัตตานีตอนล่าง 

ทะเลน้อย 
ทะเลหลวง 

ทะเลสาบสงขลา 

 
 

24 

เสื่อมโทรม
มาก 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, “สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2551.” 2551. 
 
  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ าในช่วง 3 ปีนับตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – 2551 พบว่าคุณภาพ
น้ าแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมมีแนวโน้มที่ลดลง ส่วนคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือคงที่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน
ในแต่ละปีขึ้นอยู่กับ ปริมาณน้ าฝนหรือน้ าทิ้งชุมชน ซึ่งแม่น้ าที่มีคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรม ได้แก่ แม่น้ าท่าจีนตอนล่าง ตั้งแต่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ถึง อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม ล าตะคองตอนล่างบริเวณ อ. เมือง จ.นครราชสีมา และทะเลสาบสงขลาบริเวณปากคลอง 
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ส าโรง อ.เมือง จ.สงขลา เป็นต้น ซึ่งแม่น้ าที่มีคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมี
สาเหตุเกิดจากการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และเกษตรกรรม เป็นต้น โดย
กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มีการบ าบัดน้ าก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  ท าให้แหล่งน้ ามี
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าต่ าลง และแอมโมเนียสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิว
ดินที่ท าการตรวจวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – 2551 มีคุณภาพน้ าโดยรวมเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เมื่อ
พิจารณาจากคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ดี  พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก แต่
ใน พ.ศ. 2550 จะพบว่ามีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก มีจ านวนที่มากกว่า 
พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปริมาณน้ าท่า เหตุอุทกภัย ฯลฯ 

 
รูปที่ 2.1 คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินจ านวน 48 สาย และ 4 แหล่งน้ านิ่ง พ.ศ. 2549 – 2551 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, “แผนปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
พ.ศ. 2555-2559.” 2555. 

 
  ทั้งนี้ที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืดทั่วประเทศส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณในเขตภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ 
ซึ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดจะมีการปล่อยน้ าทิ้งที่มีปริมาณมลพิษลงสู่แหล่งน้ าหลัก  ๆ คือ แม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าปิง และแม่น้ าล าตะคอง ท าให้แหล่งน้ ามีปริมาณมลพิษสะสมแต่มีใน
ประมาณที่ไม่มากนัก ส่วนที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ส่วนใหญ่จะ
อยู่บริเวณในเขตภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เนื่องจากเป็นเขตที่ติดชายฝั่งทะเลซึ่งการ
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เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อยและการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจะต้องมีการอาศัยน้ าเค็มในการเลี้ยงจึงท าให้มี
ปริมาณน้ าทิ้งที่มีมลพิษออกสู่แหล่งน้ าได้แก่ แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าระยองตอนล่าง แม่น้ าสายบุรี 
และแม่น้ าทะเลน้อย ในปริมาณมากท าให้แหล่งน้ าเกิดความเสื่อมโทรม  จึงได้มีการก าหนด
มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและได้มีการปรับสภาพน้ าและบ าบัดน้ าทิ้งจาก
การเลี้ยงสัตว์น้ าก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท าให้แหล่งน้ าผิวดินมี
คุณภาพที่ดีอีกด้วย 
  ยงยุทธ และคณิต (2537) รายงานผลการส ารวจคุณภาพน้ าในอ่าวปัตตานีตั้งแต่
บริเวณปากอ่าวปัตตานีถึงบ้านพูนสวัสดิ์พัฒนาในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 ถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2535 ว่าแหล่งน้ าที่ท าการส ารวจนี้มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูงขึ้นและยังได้รายงานอีกว่า 
ค่าบีโอดีของแหล่งน้ าบริเวณนี้สูงขึ้น 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ าบริเวณเดียวกันนี้เมื่อ พ.ศ. 
2528 แล้วได้สรุปว่าการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ในแหล่งน้ าเกิดจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เลี้ยงกุ้ง
รอบอ่าวปัตตานี 
  นิคม และคณะ (2540) รายงานการส ารวจคุณภาพน้ าและแพลงก์ตอนพืชบริเวณ
อ่าวบ้านดอน, คลองท่าทอง และคลองราม จ.สุราษฎร์ธานีระหว่าง พ.ศ. 2535 – 2537 ว่าคุณภาพน้ า
บริเวณคลองรามมีการปนเปื้อนของเสียจากการเลี้ยงกุ้งกุลาด ามากที่สุด และยังพบว่าแหล่งน้ านี้มี
ปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ และไนเตรท และออร์โธฟอสเฟตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 
  อนุกูล และเผชิญโชค (2555) ได้มีการศึกษาคุณภาพน้ าทะเลบริเวณปากแม่น้ าบาง
ปะกง พบว่าในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 คุณภาพน้ าด้านกายภาพยกเว้น
ของแข็งแขวนลอย และคุณภาพน้ าทางเคมีได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตรท ฟอสเฟต และซิลิเกต มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่  ไนเตรท และคลอโรฟิลล์-เอ มีการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่ไม่มีนัยส าคัญ โดยมีอิทธิพลหลักมาจากปริมาณน้ าท่า การฟุ้งกระจาย
กลับสู่มวลน้ าของตะกอนที่พื้นทะเล คุณภาพน้ าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในระดับมาตรฐานคุณภาพน้ า 
  ยุวรัตน์ (2553) ได้ศึกษาคุณภาพน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี พบว่า
คุณภาพน้ าอยู่ในแหล่งน้ าประเภทที่ 3 ซึ่งแหล่งน้ าดังกล่าวเป็นแหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภท เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร โดยคุณภาพน้ าดังกล่าวต้องมีการผ่านการปรับ
สภาพน้ าก่อนจึงจะสามารถน าน้ าไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ได้ 
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  สุจยา และเดชา (2543) ได้ศึกษาคุณภาพน้ าแม่น้ ายมทางกายภาพ ทางเคมี ทาง
ชีวภาพ พบว่าคุณภาพน้ าทางกายภาพในช่วงฤดูฝนมีค่าเปลี่ยนแปลงที่สูง เนื่องจากน้ าฝนมีการชะ
ล้างตะกอนดินทรายหรืออินทรียวัตถุอ่ืน ๆ ลงสู่แหล่งน้ า คุณภาพน้ าทางเคมีพบว่ามีค่าฟอสเฟตที่
เกินปกติ  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสภาพน้ าเสื่อมโทรม  ส่วนคุณภาพน้ าทางชีวภาพ พบว่ามีค่า                 
ฟีคัลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย และฟีคัสสเต็ปโตคอคคัส ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ าโดยการศึกษาทั้งทาง
กายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ท าให้ทราบว่าสถานภาพโดยรวมของแม่น้ ายมก าลังเข้าสู่สภาวะเตือน
ภัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากความหนาแน่นของชุมชน เมื่อมีการใช้ประโยชน์ควรมีการบ าบัด 
  จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า สภาพน้ าในแหล่งน้ าที่มีการศึกษามีสภาพน้ าที่เสื่อม
โทรมเนื่องมาจากการเลี้ยงสัตว์น้ าโดยเฉพาะกุ้งทะเล ซึ่งน้ าทิ้งที่มีการปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติมี
ปริมาณสารอินทรีย์ และแอมโมเนีย ในปริมาณมาก ท าให้คุณภาพน้ ามีความเสื่อมโทรมจึงควรมีการ
ปรับสภาพน้ าก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติหรือน าน้ ากลับไปใช้ใหม่อีกครั้ง 
 
2.3 การปรับสภาพน้้าและบ้าบัดน้้าท้ิงจากการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
 ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษได้มีการก าหนดมาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและการจัดการ
ฟาร์ม จึงท าให้มีปริมาณน้ าทิ้ง และปริมาณมลพิษจากกระบวนการการเพาะเลี้ยงที่มาจากการขับถ่าย
ของเสียจากสัตว์น้ า เศษอาหารสัตว์น้ า และการใช้สารเคมี ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ า
ธรรมชาติ จึงท าให้ต้องมีการก าหนดมาตรฐานการระบายน้ าทิ้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าดังนี้                                    
 
ตารางที่ 2.6 มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย มาตรฐาน 
บีโอดี มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 20 
สารแขวนลอย มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 70 
แอมโมเนีย มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไม่เกิน 1.1 
ไนโตรเจน มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไม่เกิน 40 
ฟอสฟอรัส มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ไม่เกิน 0.4 
พีเอช - 6.5 – 9.0 
ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, “เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ า
ทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง,” 1 พฤษภาคม 2547.  
 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_12_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_12_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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 2.3.1 ปริมาณมลพิษที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) 
  การเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
โดยเกิดจากผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) มีการระบายน้ าทิ้งที่มีปริมาณมลพิษสูงออก
สู่สิ่งแวดล้อมสาเหตุจากการให้อาหารไม่พอดีกับความต้องการของสัตว์น้ าที่เลี้ยง ท าให้มีเศษอาหาร
เหลือตกค้างเป็นจ านวนมากของเสียเหล่านี้บางส่วนจะละลายน้ า  หรือตะกอนแขวนลอยในน้ า
บางส่วนก็ตะกอนสะสมที่พื้นก้นบ่อ ส่งผลให้เกิดน้ าเสีย หรือมลพิษในแหล่งน้ า สรุปได้ดังตารางที่ 
2.7 โดยมีปริมาณน้ าทิ้งและปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  และมีน้ าออกสู่
สิ่งแวดล้อมไม่หมด เนื่องจากปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) มีการระบายน้ าทิ้งออกสู่
สิ่งแวดล้อมในช่วงที่มีการเก็บผลผลิตสัตว์น้ า (ช่วงจับกุ้ง) เท่านั้น เนื่องจากผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งใช้วิธีการหมุนเวียนน้ ากลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางส่วนมีการน าน้ าที่จะ
ระบายมาเก็บไว้ในบ่อบ าบัดน้ า เพื่อให้เกิดการตกตะกอน และมีการเติมอากาศก่อนปล่อยลงสู่
สิ่งแวดล้อม หรือน ามาหมุนเวียนใช้ใหม่  จึงท าให้มีปริมาณน้ าทิ้งและปริมาณมลพิษที่ออกสู่
สิ่งแวดล้อมลดลง และท าให้มีปริมาณมลพิษที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ในรูป บีโอดีประมาณ 
13,782.13 ตัน สารแขวนลอยประมาณ 36,187.13 ตัน แอมโมเนียไนโตรเจนประมาณ 97.91 ตัน 
ไนโตรเจนรวมประมาณ 3,722.62 ตัน และฟอสฟอรัสประมาณ 71.64 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 
2555)  
  โดยปริมาณน้ าทิ้งและปริมาณมลพิษจากการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) ที่มีการ
ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละของปริมาณที่เกิดขึ้นดังนี้  ปริมาณน้ าทิ้งร้อยละ 46 ปริมาณ   
บีโอดีร้อยละ 67 ปริมาณสารแขวนลอยร้อยละ 50 ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนร้อยละ 54 ปริมาณ
ไนโตรเจนรวมร้อยละ 58 และปริมาณฟอสฟอรัสร้อยละ 55 
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ตารางที่ 2.7 ปริมาณน้ าทิ้งและปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  (กุ้งทะเล) และ
        ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 

ปริมาณน้้าท้ิงและปริมาณมลพิษ การเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) 

เกิดขึ้น ออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ปริมาณน้ าทิ้ง (ล้านลูกบาศก์เมตรต่อป)ี 961.10 442.11 
บีโอดี (ตันต่อปี) 20,653.73 13,782.13 
สารแขวนลอย (ตันต่อปี) 71,687.10 36,187.13 
แอมโมเนียไนโตรเจน (ตันต่อปี) 181.34 97.91 
ไนโตรเจนรวม (ตันต่อปี) 6,467.83 3,722.62 
ฟอสฟอรัสรวม (ตันต่อปี) 129.96 71.64 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, “แผนปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
พ.ศ. 2555-2559.” 2555. 
 
  โดยการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) จะมีปริมาณน้ าทิ้งและปริมาณมลพิษที่
ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมอยู่  2 ประเภทใหญ่ ๆ คือจากกุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาด า ซึ่งกุ้งขาว 
แวนนาไมจะมีปริมาณน้ าทิ้งและปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมที่มากกว่า        
กุ้งกุลาด า เนื่องจากกุ้งขาวมีปริมาณพื้นที่การเลี้ยงและจ านวนผลผลิตที่มากกว่ากุ้งกุลาด าท าให้มี
ปริมาณน้ าทิ้งและปริมาณมลพิษที่มาก โดยกุ้งขาวแวนนาไมมีปริมาณน้ าทิ้งประมาณ 933.91      
ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนกุ้งกุลาด ามีปริมาณน้ าทิ้งประมาณ 27.19 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังตารางที ่2.8  
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ตารางที่ 2.8 ปริมาณน้ าทิ้งและปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาด า 
       ที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 

 
ปริมาณน้้าท้ิงและปริมาณมลพิษ 

กุ้งทะเล 

กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด้า 

เกิดขึ้น ออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

เกิดขึ้น ออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

ปริมาณน้ าทิ้ง (ล้านลูกบาศก์เมตร) 933.91 429.60 27.19 12.51 
บีโอดี (ตันต่อปี) 16,696.09 13,144.36 955.66 637.77 
สารแขวนลอย (ตันต่อปี) 68,366.90 34,512.98 3,317.20 1,674.59 
แอมโมเนียไนโตรเจน (ตันต่อปี) 172.95 93.38 8.39 4.53 
ไนโตรเจน (ตันต่อปี) 6,168.53 3,550.36 299.30 172.27 
ฟอสฟอรัส (ตันต่อปี) 123.95 68.33 6.01 3.32 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, “แผนปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
พ.ศ. 2555-2559.” 2555. 
 
  ปริมาณมลพิษที่ เกิดจากการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  (กุ้งทะเล) ที่ระบายออกสู่
สิ่งแวดล้อมจะมีการคิดจากปริมาณมลพิษที่ออกจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  (กุ้งทะเล) ที่ไม่มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมกับปริมาณมลพิษที่ออกจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  (กุ้งทะเล) ที่มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) ร้อยละ 54 มีการจัดสร้างระบบบ าบัดน้ า
เสียภายในฟาร์มในขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  (กุ้งทะเล) ร้อยละ 46 ไม่มีการจัดสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสียภายในฟาร์ม โดยหน่วยบ าบัดของระบบบ าบัดน้ าเสียและประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) จะประกอบด้วยบ่อตกตะกอน และบ่อเติม
อากาศสามารถลดปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีร้อยละ 61 สารแขวนลอยร้อยละ 91 แอมโมเนีย
ไนโตรเจนร้อยละ 78 ไนโตรเจนรวมร้อยละ 85 และฟอสฟอรัสรวมร้อยละ 83 
  จากข้อมูลนี้พบว่าปริมาณความสกปรกที่อยู่ในรูป สารแขวนลอย แอมโมเนีย
ไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม ที่ผ่านการบ าบัดสามารถลดปริมาณความสกปรกได้
ดี แต่มีการลดปริมาณบีโอดีได้น้อย เนื่องจากมีปัจจัยอ่ืนๆเช่น ระยะเวลาในการเดินระบบน้อย
เกินไป ท าให้การย่อยสลายสารอินทรีย์มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอจึงท าให้ลดปริมาณความสกปรก
ในรูปของ บีโอดีได้เพียงร้อยละ 61 นอกจากนี้อาจเกิดจากปริมาณอากาศที่เติมเข้าสู่ระบบ โดย
เคร่ืองเติมอากาศมีไม่เพียงพอที่จะให้จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียดังกล่าว โดย
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น้ าทิ้งที่ปล่อยจากกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลจะมีธาตุอาหารในรูปของอนินทรีย์ไนโตรเจน 
แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท ที่เกิดจากเศษอาหาร และของเสียจากการขับถ่ายของกุ้งทะเล ซึ่งน้ า
ทิ้งที่ปล่อยออกจากการเลี้ยงกุ้งทะเลจะมีปริมาณค่าความเค็มปะปน (มากกว่า 10 กรัมต่อลิตร) 
ดังนั้นจึงควรมีระบบบึงประดิษฐ์เพื่อเพิ่มระยะเวลาการพักน้ า  และช่วยในการลดค่าความเค็มในน้ า
ทิ้งเนื่องจากมีการตกตะกอน ดูดซับแร่ธาตุ และสารอินทรีย์ เช่น โซเดียม แคลเซียม และฟอสฟอรัส 
โดยที่บางส่วนอยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ได้เลย แต่บางส่วนจะถูกกักเก็บไว้ในออร์แกแนลของ
พืช ซึ่งเป็นกลไกการก าจัดที่ส าคัญในพืชเรียกว่า การสะสมในพืช (Plant Uptake) โดยผลของการ
ก าจัดความเค็มอันเน่ืองมาจากค่าโซเดียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส จะพบได้สูงในพืชโผล่พ้นน้ าจึงต้อง
มีการตัดหรือเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  คณิต และพุทธ (2535) ได้รายงานอัตราการถ่ายน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาด าเขต   
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ระโนด จ.สงขลา พื้นที่เลี้ยงกุ้ง 20,875 ไร่ ว่ามีปริมาณการถ่าย
น้ าถึง 584,830 ตันต่อวัน โดยร้อยละ 65 ของน้ าที่ระบายทิ้งจะไหลลงสู่คูคลองสาธารณะ และน้ าทิ้ง
ประมาณร้อยละ 29 ระบายสู่ชายฝั่งทะเลน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่
เป็นตะกอนเลน และส่วนที่ เป็นน้ าทิ้งจากการเปลี่ยนถ่ายน้ า  ซึ่งประกอบด้วยสารอินทรีย์ ,               
แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์ตอนสัตว์, สารพิษ และโลหะหนัก โดยน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด าขนาด 
2.5 – 4 ไร่ มีแอมโมเนียรวมเฉลี่ย 0.20 – 1.24 มิลลิกรัมต่อลิตร, ไนไตรท์เฉลี่ย 0.002 – 0.04 
มิลลิกรัมต่อลิตร และไนเตรทเฉลี่ย 0.01 – 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด า
ขนาด 6 ไร่ มีแอมโมเนียรวมเฉลี่ย 0.03 – 0.35 มิลลิกรัมต่อลิตร, ไนไตรท์เฉลี่ย 0.001 – 0.09 
มิลลิกรัมต่อลิตร และไนเตรทเฉลี่ย 0.02 – 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  Muthuwani and Lin (1996) รายงานว่าการถ่ายน้ าจากการเลี้ยงกุ้งท าให้ธาตุ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสถูกปลดปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติเฉลี่ยร้อยละ 45 และ 26 ของธาตุ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบการเลี้ยงกุ้ง 
  ดุสิต และคณะ (2536) ได้รายงานปริมาณของมลสารที่ปลดปล่อยออกจากบ่อเลี้ยง
กุ้งกุลาด าแบบพัฒนาพื้นที่ขนาด 2 ไร่ มลสารที่ปลดปล่อยออกมาจากบ่อเลี้ยงกุ้งที่ปล่อยกุ้งลงเลี้ยง
ด้วยความหนาแน่นสูงและมีผลผลิตกุ้งสูงนั้นน้ าทิ้งมีสารอาหารและสารแขวนลอยในน้ าสูงกว่ากลุ่ม
ที่มีผลผลิตกุ้งต่ า โดยในน้ าทิ้งมีปริมาณแอมโมเนียเท่ากับ 19.67 กิโลกรัม, ไนเตรทเท่ากับ 0.43 
กิโลกรัม, ฟอสฟอรัสรวมเท่ากับ 1.27 กิโลกรัม และมีสารแขวนลอยที่ตกตะกอนได้เท่ากับ 1,666 
กิโลกรัม 
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  จากข้อมูลนี้ พบว่าน้ าทิ้งที่ปล่อยออกจากบ่อเลี้ยงกุ้งมีปริมาณมลพิษที่อยู่ในรูป     
บีโอด ีของแข็งแขวนลอย แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท-ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส (ตารางที่ 2.4) 
เกินค่ามาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  (ตารางที่ 2.6) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมี
ปริมาณน้ าทิ้งที่ใกล้เคียงกัน และมีปริมาณมลพิษที่เกินมาตรฐานเนื่องมาจากจ านวนการเลี้ยงกุ้งที่
มากน้อยต่างกัน เช่นมีปริมาณกุ้งที่หนาแน่นท าให้มีปริมาณของเสียและปริมาณมลพิษเพิ่มมากขึ้น 
หรือมีการให้อาหารในปริมาณที่มากเกินความต้องการของกุ้งท าให้กลายเป็นเศษอาหารตกค้าง
ภายในบ่อเลี้ยงโดยการเลี้ยงกุ้งจะมีมลพิษที่เกิดจากเศษอาหารตกค้างภายในบ่อเลี้ยง ของเสียจากการ
ขับถ่ายของสัตว์น้ า และสารพิษจากปุ๋ยที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมีการบ าบัดน้ าทิ้ง
จากการเลี้ยงกุ้งก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 2.3.2 การบ าบัดน้ าทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล) 
  การจัดการน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่
ส าคัญในการลดปัญหาคุณภาพน้ าที่เสื่อมโทรม เนื่องจากน้ าทิ้งที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว     
แวนนาไมมีปริมาณสารอินทรีย์สูง มีระดับแอมโมเนีย ไนไตรท์สูงกว่าแหล่งน้ าธรรมชาติ ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ าต่ า มีปริมาณแพลงก์ตอนในน้ าสูง และอาจมียาปฏิชีวนะหรือสารเคมี
ปนเปื้อน ดังนั้นจึงควรมีการจัดการน้ าทิ้งก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมดังนี้  (ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 
2555) 
  กรณีฟาร์มมีคูน้ าผู้ประกอบการสามารถน าคูน้ าภายในฟาร์มมาใช้รองรับน้ าทิ้งได้
โดยน้ าทิ้งที่อยู่ในคูน้ าจะตกตะกอนและกักเลนในระหว่างการจับสัตว์น้ าอย่างน้อย  4 ชั่วโมง ก่อน
ปล่อยน้ าเข้าสู่บ่อบ าบัด หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งคูน้ าที่ใช้ควรมีพื้นที่ร้อยละ 5 – 30 ของพื้นที่บ่อเลี้ยง 
หรือในกรณีฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมีหลายบ่อควรให้มีบ่อวางไว้ส าหรับให้น้ าทิ้งตกตะกอน
และกักเลนก่อนน าน้ าทิ้งปล่อยสู่บ่อบ าบัดหรือสิ่งแวดล้อม ถ้าน้ าทิ้งก้นบ่อไม่ตกตะกอนหรือ
ตกตะกอนช้า ผู้ประกอบการสามารถใช้ปูนขาวหว่านให้ทั่วบ่อในอัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อช่วย
ให้ตกตะกอนเร็วขึ้น 
    บ าบัดน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพื่อลดปริมาณมลพิษให้อยู่ในมาตรฐาน
ที่กรมควบคุมมลพิษก าหนดไว้จะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน้ าทิ้งที่ปล่อยสู่
สิ่งแวดล้อมได้ 
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  อาจมีการปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ า
น้อยลงหรือไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ าเพื่อลดปริมาณมลพิษก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมหรืออาจมีการ
ปรับปรุงวิธีการจัดการในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เช่น การเตรียมบ่อ การเลือกใช้อาหารที่มี
คุณภาพดีปราศจากสารปนเปื้อน และการให้อาหารที่มีประสิทธิภาพท าให้ไม่มีเศษอาหารเหลือ
ตกค้างภายในบ่อ เป็นต้น 
  ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์น้ าในฟาร์มเป็นการเลี้ยงแบบพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นผลผลิตเพื่อ
การค้าขายจึงท าให้สัตว์น้ าที่เลี้ยงในฟาร์มมีจ านวนมากส่งผลให้เกิดปริมาณน้ าทิ้งที่เป็นน้ าเน่าเสีย 
จึงท าให้ต้องมีการน าเอาวิธีการปรับสภาพน้ าและบ าบัดน้ าทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ ามาใช้ในฟาร์ม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถน าน้ าหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกคร้ัง ก่อนปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อม จึงได้มีการน าวิธีการเลี้ยงในระบบปิดมาใช้ภายในฟาร์ม  
  บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศส่วนใหญ่มีการนิยมเลี้ยงกุ้งทะเล  เนื่องจากมี
ราคาขายสู่ตลาดที่สูง และวิธีการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยาก ใช้ต้นทุนในการบ าบัดน้ าทิ้งไม่สูง สามารถลด
ปริมาณมลพิษในรูปบีโอดี สารแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสได้
ร้อยละ 61, 91, 78, 85 และ83 ตามล าดับ (ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2555) นอกจากนี้ยังมีการใช้
วิธีการธรรมชาติในการปรับสภาพน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้ การตกตะกอนเพื่อให้
ตะกอนในรูปสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เกิดการตกตะกอนภายในบ่อตกตะกอน และได้มีการ
เติมอากาศโดยเคร่ืองเติมอากาศ ทั้งนี้ได้สรุปข้อมูลไว้ในหัวข้อถัดไป 
  2.3.2.1 ขนาดของระบบและการจัดเรียงบ่อบ าบัด 
   บ่อตกตะกอนและบ่อเติมอากาศ ขนาดจะขึ้นอยู่กับปริมาณและพื้นที่การ
เลี้ยงสัตว์น้ าในฟาร์มโดยบ่อจะต้องมีปริมาตรความจุอย่างน้อยเท่ากับปริมาตรของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า   
1 บ่อเพื่อที่จะสามารถรองรับปริมาณน้ าทิ้งที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้  แต่ถ้ามีการจับสัตว์น้ า
ในปริมาณที่มากควรต้องเพิ่มพื้นที่บ่อบ าบัดเพื่อรองรับน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยการใช้บ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เพิ่งจับสัตว์น้ าเสร็จมาท าเป็นบ่อบ าบัดแทนได้ 
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รูปที่ 2.2 แผงผังบ่อบ าบัดน้ าในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
ที่มา: ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม, คู่มือวิชาการ เร่ือง แนวทางการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพประเภทการเลี้ยงสัตว์น้้า, พิมพ์คร้ังที่ 1 (กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2555)  
 
   เมื่อเร่ิมต้นระบบเกษตรกรควรมีการระบายน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า
ในช่วงระหว่างการเลี้ยงเข้าบ่อตกตะกอนเพื่อให้ตะกอนแขวนลอยในรูปสารอินทรีย์  และสาร      
อนินทรีย์ตกตะกอน พักไว้ในบ่อตกตะกอนประมาณ 12 – 24 ชั่วโมง จากนั้นน าน้ าระบายเข้าสู่บ่อ
เติมอากาศที่มีเคร่ืองตีอากาศแบบกังหันหรือแบบพ่นอากาศใต้น้ าขนาด 8 แรงม้าต่อไร่ เติมอากาศ
ประมาณ 7 -10 วัน จากนั้นระบายน้ าออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือน ากลับมาใช้ใหม่ (รูปที่ 2.2) 
  2.3.2.2 ข้อดีและข้อจ ากัดของระบบบ่อบ าบัด 
   สามารถท าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าได้ดี และเหมาะส าหรับบ าบัดน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  (กุ้งทะเล) เป็นระบบที่
ไม่ซับซ้อนแต่อาจมีต้นทุนในเร่ืองการใช้ไฟฟ้าจากเคร่ืองเติมอากาศ การบ าบัดน้ าแบบเติมอากาศลง
ในน้ าเพื่อช่วยให้น้ าภายในบ่อเคลื่อนที่สัมผัสกับอากาศอย่างทั่วถึงท าให้มีปริมาณออกซิเจนเพิ่มมาก
ขึ้น (อนันต์, 2536 และ Boyd, 1990)  

2.3.2.3 การบ าบัดน้ าทิ้งโดยวิธีธรรมชาติ 
   ผกาวดี (2543) การบ าบัดน้ าเสียโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Wastewater 
Treatment) หมายถึงระบบการบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยกระบวนการธรรมชาติทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีวภาพ ซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะที่มีดิน น้ า พืช บรรยากาศ ตลอดจนจุลินทรีย์ มาเกี่ยวพันกัน กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ เป็นกระบวนการร่วมกันของทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ภายใต้สภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ 
ในปรับสภาพน้ าเสียให้เป็นน้ าดี หรือการท าให้ปริมาณสารปนเปื้อนที่เป็นสาเหตุท าให้น้ าเสียลดลง

บ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

แหล่งน้ าสาธารณะ 

บ่อตกตะกอน 

(12 – 24 ชั่วโมง) 

บ่อเติมอากาศ 

(7 – 10 วัน) 

น้ าท้ิง 

น าน้ ากลับมาใช้ใหม ่

น้ าท้ิง 

น้ าท้ิง 
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ได้ในระดับหนึ่งนั้นเอง โดยที่ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ และเคร่ืองจักรกลต่าง ๆ มาช่วยในการบ าบัดน้ า
เสีย ระบบดังกล่าวนี้จะบ าบัดโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นจึงท าให้การใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบอ่ืน ๆ ทั้งในเร่ืองของงบการ
ก่อสร้างระบบ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้ดูแล และควบคุมการ
เดินระบบ เป็นต้น ในที่นี้จะแบ่งระบบการบ าบัดน้ าเสียโดยอาศัยธรรมชาติ  ออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ ่คือ 
   1) การบ าบัดน้ าเสียโดยการให้กระจายอยู่บนดิน (Land Treatment 
System) หมายถึง การท าให้น้ าเสียนั้นกระจายลงบนพื้นที่ต่าง ๆ ในหลายลักษณะ เช่น การรดน้ า 
การฉีดน้ า การปล่อยให้ไหลไปตามพื้นดินหรือเป็นการปล่อยให้ไหลตามร่องน้ า  เป็นต้น ซึ่งวิธี
ดังกล่าวนี้จะเป็นวิธีที่ประหยัดค่าบ าบัดน้ าเสียมาก เพราะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่จ าเป็นต้องใช้
พื้นที่ในการกระจายน้ าเสียมากพอสมควร พื้นที่ที่เลือกใช้ควรเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้มีการท า
ประโยชน์หรือประกอบกิจกรรมใด ๆ คุณลักษณะของน้ าเสียที่ควรเลือกใช้ระบบนี้บ าบัด ควรเป็น
น้ าเสียที่มีแร่ธาตุ และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น น้ าทิ้งจากการซัก
ล้างท าความสะอาด ซึ่งมักจะมีการปนเปื้อนของสารฟอสเฟตสูง เป็นต้น 
   2) การบ าบัดน้ าเสียโดยวิธีการใช้บึงธรรมชาติ และบึงประดิษฐ์ (natural 
& constructed wetland system) หมายถึง การท าให้บึงท าหน้าที่ในการรองรับน้ าเสีย ซึ่งในที่นี้ บึง 
หมายถึงท้องน้ าที่มีความลึกน้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพืชน้ าบางชนิดทั้งที่รากลอยน้ า เช่น บัว จอก 
แหน ผักตบชวา และพืชพวกที่มีรากอยู่พื้นดินใต้น้ า  เช่น ธูปฤาษี ต้นกก เป็นต้น สามารถที่จะ
เจริญเติบโตอยู่ภายในบึงนั้นได้ โดยพืชเหล่านี้ เช่น ส่วนใบ ล าต้น และราก ท าหน้าที่เป็นตัวกรอง 
และตัวดูดซับสารที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ าเสียนั้น 
   จากข้อมูลนี้ พบว่าการบ าบัดน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งโดยวิธีตกตะกอนและ
เติมอากาศ สามารถลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งได้น้อยเนื่องมาจากการเดินระบบที่มีการ
ใช้ระยะเวลาในการบ าบัด และขนาดของบ่อบ าบัดที่แตกต่างจากข้อมูลข้างต้น (หน้า 22) ที่สามารถ
บ าบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า จึงท าให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งลดลง 
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2.4 ลักษณะบ่อบ้าบัดน้้าทิ้ง 
 2.4.1 บ่อตกตะกอน 
  ประปานครหลวง (2554) การตกตะกอนเป็นวิธีการแยกอนุภาคของแข็งแขวนลอย
หรือกลุ่มตะกอนออกจากน้ า โดยมีภาพน้ านิ่งใช้หลักแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งหลังจากผ่านการ
ตกตะกอนแล้วจะได้น้ าใสขึ้นและของแข็งแขวนลอยหรือตะกอน  โดยการใช้กระบวนการ
ตกตะกอนจะท าเพื่อก าจัดของแข็งแขวนลอยหรือตะกอนจากน้ า  ซึ่งใช้ในกระบวนการปรับสภาพ
น้ าหรือบ าบัดน้ า 
  หลักการท างานของบ่อตกตะกอน น้ าทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ จะไหลเข้าสู่บ่อ
ตกตะกอน ซึ่งเมื่อเข้าสู่บ่อตกตะกอนแล้วจะมีการรวมตัวกันของอนุภาคคอลลอยด์กลายเป็นกลุ่ม
ก้อนของอนุภาค เมื่อไหลผ่านชั้นตะกอนซึ่งมีการเลี้ยงชั้นตะกอนไว้ในส่วนล่างของบ่อมีลักษณะ
เป็นชั้นตะกอนเข้มข้นจะเกิดการชนสัมผัสกันของตะกอนใหม่กับตะกอนเดิม มีผลท าให้เกิดการเร่ง
ให้มีการรวมตัวกันของตะกอน เมื่อตะกอนตกลงด้านล่างและมีแรงเกาะกันกลายเป็นกลุ่มตะกอนที่
มีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ชั้นตะกอนยังท าหน้าที่เป็นตัวกรองขั้นต้น โดยจะกักจับตะกอนที่เข้ามา
ใหม่ไม่ให้ผ่านชั้นไปได้ จากกระบวนการทั้งหมดท าให้กระบวนการเกิดน้ าใสมากขึ้น และท าให้
อนุภาคสัมผัสกันได้มากขึ้นมีการเกาะรวมตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนตะกอนได้ดี 
  บ่อตกตะกอนเป็นบ่อที่ ระบายน้ า เข้าบ่อแล้วปล่อยให้ของเสียที่อยู่ ในรูป
สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ที่มาเศษอาหาร และการขับถ่ายของสัตว์น้ าตกตะกอนตามธรรมชาติ
เป็นวิธีการแยกตะกอนแขวนลอยออกจากน้ าเสีย โดยอาศัยการรวมตัวของตะกอนแขวนลอยที่มีค่า
ความถ่วงจ าเพาะของตะกอนสูงกว่าน้ า 
 2.4.2 บ่อเติมอากาศ (สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2540 และMetcalf and 
Eddy, 1991) 
  เป็นระบบบ าบัดน้ าทิ้งที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศที่ติดตั้งแบบ
ทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ าให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส าหรับจุลินทรีย์
สามารถน าไปใช้ย่อยสลายอินทรีย์ในน้ าทิ้งได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ  ท า
ให้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลด
ปริมาณความสกปรกของน้ าทิ้งในรูปของบีโอดี ได้ร้อยละ 80 – 95 โดยอาศัยหลักการท างานของ
จุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน โดยมีเคร่ืองเติมอากาศซึ่งนอกจากจะท าหน้าที่เพิ่มอากาศในน้ า
แล้วยังท าให้เกิดการกวนผสมของน้ าในบ่ออีกด้วย ท าให้สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ทั่วบ่อ 
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รูปที่ 2.3 ระบบบ่อเติมอากาศ 

ที่มา: สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, “ค่าก าหนดการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย,” 
2540. 
 
  ระบบบ าบัดน้ าทิ้งแบบเติมอากาศสามารถบ าบัดน้ าทิ้งได้ทั้งน้ าทิ้งจากชุมชน น้ าทิ้ง
จากอุตสาหกรรม และน้ าทิ้งจากเกษตรกรรม โดยปกติจะออกแบบให้บ่อมีความลึกประมาณ 2 – 6 
เมตร ระยะเวลาเก็บกักน้ าภายในบ่อเติมอากาศประมาณ 3 – 10 วัน และเคร่ืองเติมอากาศจะต้อง
ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสามารถท าให้เกิดการผสมกันของตะกอนจุลินทรีย์ ออกซิเจนในน้ าและ
น้ าเสีย นอกจากนี้จะต้องมีบ่อบ่มรับน้ าเสียจากบ่อเติมอากาศเพื่อตกตะกอนและปรับสภาพน้ าทิ้ง
ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะต้องควบคุมอัตราการไหลของน้ าภายในบ่อบ่ม และระยะเวลา
เก็บกักให้เหมาะสมไม่นานเกินไป  
  บ่อเติมอากาศเป็นบ่อที่ใช้พื้นที่น้อย เนื่องจากมีการใช้เคร่ืองเติมอากาศพ่นใต้น้ า
หรือเคร่ืองให้อากาศแบบกังหันเพื่อย่อยสารอินทรีย์  และสารอนินทรีย์ในน้ าทิ้งที่เหลืออยู่จาก
ขั้นตอนการตกตะกอนส่วนแอมโมเนีย และไฮโดรเจนซัลไฟด์จะถูกออกซิไดซ์ และบางส่วนก็แพร่
ออกสู่อากาศ 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ดุสิต และสิริ (2534) ได้ทดลองเลี้ยงอาร์ทีเมียซึ่งเป็นอาหารของลูกกุ้งในน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยง
กุ้ง เพื่อศึกษาอัตราการบ าบัดน้ าทิ้งของอาร์ทีเมีย พบว่าสามารถบ าบัดบีโอดี ในน้ าทิ้งได้ในช่วง 
0.0244 – 0.1100 มิลลิกรัมต่อตัวต่อวัน โดยอาร์ทีเมียมีอัตราบ าบัดน้ าทิ้งในช่วงระยะเต็มวัยดีกว่า
ช่วงชีวิตอ่ืนๆ 
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 เกียรไกร (2537) ได้ศึกษาการใช้สาหร่ายผมนางในการบ าบัดน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเล โดยสาหร่ายผมนางสามารถลดปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟตในน้ าทิ้ง
จากการเลี้ยงกุ้งทะเล โดยใช้สาหร่ายผมนางความหนาแน่น 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ได้ดีกว่า
สาหร่ายผมนางความหนาแน่น 0.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และความหนาแน่น 0.25 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร 
 รตีวรรณ (2541) ได้ท าการศึกษาการบ าบัดน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบบ าบัดแบบ
ชีวภาพโดยให้ในช่วงการตกตะกอนมีการใช้สาหร่ายผมนางร่วมด้วย การทดลองได้แบ่งเป็น 2 ชุด 
โดยป้อนน้ าเสียเข้าแบบ Sequence Batch System พบว่ามีประสิทธิภาพในการบ าบัดบีโอดี ร้อยละ 
58.10 และ 49.25 แอมโมเนียไนโตรเจนร้อยละ 42.24 และ35.69 และระบบยังสามารถลดปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยได้ร้อยละ 84.91 และ73.79 
 อนันต์ (2542) ได้เร่ิมพัฒนาการเลี้ยงกุ้งแบบสมดุลนิเวศที่เน้นการจัดการเลี้ยงกุ้งแบบรักษา
สมดุลของระบบนิเวศในบ่อเลี้ยง โดยก าหนดโครงสร้างของบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีบ่อเลี้ยงร่วมกับบ่อบ าบัด 
จัดให้มีการรักษาคุณภาพตะกอนดินพื้นบ่อโดยการใช้โซ่คราดพื้นบ่อหรือเคร่ืองฉีดพ่นน้ า  ร่วมกับ
ระบบลมให้อากาศพื้นบ่อเพื่อให้ตะกอนและสารอินทรีย์ฟุ้งขึ้นมาแขวนลอยในน้ าช่วยให้จุลินทรีย์
สามารถย่อยสารอินทรีย์ได้ดีขึ้น และหมุนเวียนเอาน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้งออกไปบ าบัดและน ากลับมาใช้
เลี้ยงกุ้งใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งไปได้ระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาสุขภาพกุ้งที่ล าตัวสกปรกมีซูโอแทนเนียมเกาะ เน่ืองจากปัญหาพื้นบ่อเน่า  

เพ็ญชุดา (2546) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพืชแต่ละชนิดในการบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการแหลมผักเบี้ย พบว่าประสิทธิภาพในการลดค่าของแข็งแขวนลอยจะอยู่ในช่วงร้อยละ 77 – 
98 บีโอดีอยู่ในช่วงร้อยละ 71 - 97 และลดไนโตรเจนอยู่ในช่วงร้อยละ 50 – 70 

พรเทพ (2547) ได้ศึกษาการบ าบัดน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด าระดับห้องปฏิบัติการซึ่ง
ประกอบด้วย หน่วยการตกตะกอน และหน่วยการให้อากาศ แล้วประเมินประสิทธิภาพการบ าบัด
น้ าทิ้งของระบบบ าบัดต้นแบบ ปรากฏว่าระบบบ าบัดสามารถบ าบัดบีโอดี  สารแขวนลอย 
แอมโมเนียรวม ฟอสฟอรัสรวม และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ได้ร้อยละ 89.0, 81.4, 91.9, 84.5 และ 100 
ในระยะเวลา 7 วัน ตามล าดับ 

ดุสิต (2548) ได้ศึกษาระบบบ าบัดน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในระดับห้องปฏิบัติการ 
พบว่าระบบบ าบัดน้ าทิ้งที่ประกอบด้วย การตกตะกอน เป็นระยะเวลา 1 วัน การให้อากาศเป็น
ระยะเวลา 4 วัน และการบ าบัดด้วยผักตบชวาเป็นระยะเวลา 9 วัน สามารถลดแอมโมเนีย 
ฟอสฟอรัสรวม ไฮโดรเจนซัลไฟด์ บีโอดี และสารแขวนลอยได้ร้อยละ 99.9, 90.7, 100, 90 และ
97.6 ตามล าดับ 



28 
 

ลักษมณ (2554) ได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพของพืชธูปฤาษี และกกกลม ในการบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนโดยพื้นที่ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลผ่านล าต้น พบว่าสามารถบ าบัดบีโอดีได้ร้อยละ 84.88 
ของแข็งแขวนลอยร้อยละ 91.24 ไนโตรเจนร้อยละ 67.88 และฟอสฟอรัส 68.86 ในระยะเวลากัก
พัก 9 วัน 

Sphigel et al. (1993) ได้ศึกษาการบ าบัดน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาทะเลโดยใช้บ่อตกตะกอน 
บ่อเลี้ยงหอยนางรมร่วมกับ สาหร่ายทะเลสกุล Ulva lactuca โดยน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงได้ไหลลงสู่บ่อ
ตกตะกอนและไหลผ่านบ่อเลี้ยงหอยนางรม แล้วไหลเข้าสู่บ่อเลี้ยงสาหร่ายก่อนปล่อยทิ้งสู่ทะเล 
พบว่าสามารถลดไนโตรเจนจากสาหร่ายได้ร้อยละ 22.4 

Enander and Hasselstrom (1994) ได้ทดลองบ่อบัดน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
โดยใช้ระบบชีวภาพประกอบด้วยหอยสองฝา และสาหร่ายทะเล พบว่าระบบบ าบัดแบบชีวภาพ
สามารถบ าบัดน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Tookwinas and Neumhom (1995) พบว่าปูนเผา 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, Zeolite 3.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และสารส้ม 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถตกตะกอนท าให้คุณภาพน้ าทิ้งอยู่ภายใต้มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถลดสารแขวนลอย บีโอดี ได้มากกว่าร้อยละ 90 

Krom et al., 1995; Neori et al., 1996; Ellner et al., 1996 การควบคุมคุณภาพน้ าโดยการ
เลี้ยงสัตว์น้ าแบบผสมผสานระหว่างปลา (Sparus aurata) กับสาหร่ายทะเลชนิด Ulva lactuca โดย
ควบคุมอัตราไหลของน้ า (flow rate) พบว่าปลาจะปลดปล่อย แอมโมเนีย (ammonia-N) ร้อยละ 30 
สารประกอบไนโตรเจนในรูปละลายน้ า (DON) ร้อยละ 30 และของเสีย faeces-N ร้อยละ 10 ขณะที่
แอมโมเนียถูกน าไปใช้ร้อยละ17 – 39 ส่วนไนเตรทจะถูกน าไปใช้ (uptake) น้อยมากและ
ฟอสฟอรัสจะถูกก าจัดออกไปร้อยละ 9 – 21 ส่วนมากจะตกตะกอนอยู่บริเวณพื้นบ่อ  
 Skjolstrup et at. (1998) ได้มีการทดลองระบบบ าบัดที่ประกอบด้วยระบบเพิ่มออกซิเจน 
เคร่ือง UV treatment ระบบบ าบัดชีวภาพ และระบบแยกตะกอน พบว่าระบบสามารถบ าบัด
ไนโตรเจนจากการให้อาหารได้ถึงร้อยละ 48 ของไนโตรเจนทั้งหมด โดยเปลี่ยนให้เป็นไนเตรท 
นอกจากนี้ไนโตรเจนจากอาหารจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไนโตรเจนในรูปของตะกอนและอยู่ในผลผลิต
ในน้ าทิ้ง หรือถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจนแล้วแพร่ออกไปสู่บรรยากาศ 
 Teichert – Coddington, et at (1999) พบว่าเมื่อปล่อยให้น้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งตกตะกอน
สามารถก าจัดสารแขวนลอยร้อยละ 88 บีโอดีร้อยละ 60 ไนโตรเจนรวมร้อยละ 31 และฟอสฟอรัส
รวมร้อยละ 55 ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง  
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
3.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 งานวิจัยนี้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ภายในฟาร์ม การจัดแบ่งพื้นที่ และบ่อเลี้ยง การบริหาร
จัดการภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมซึ่งตั้งอยู่บริเวณต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
โดยสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะการเลี้ยง จ านวนและประเภทของบ่อเลี้ยง ระยะเวลา
การเลี้ยง และลักษณะภูมิประเทศเพื่อก าหนดและวางแผนการศึกษา และก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง  
(รูปที่ 4.1) ความถี่ ตัวแปรคุณภาพน้ าและช่วงการเข้าเก็บข้อมูล โดยด าเนินการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ า
ทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งท าการเก็บปริมาณน้ าในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีความถี่ในการเก็บ 3 คร้ังต่อรอบการเลี้ยงแต่ละตัวอย่างบ่อเลี้ยงที่เลือก 
ประเมินคุณภาพน้ าที่เก็บจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม  
 
3.2 เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 3 ช่วงคือ คร้ังแรกก่อนเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม คร้ังที่สองระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมช่วงวันที่ 45 คร้ังที่สามคือน้ าทิ้งจากการ
ระบายก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่ายช่วงวันที่ 90 และร่องน้ าทิ้งทุก ๆ 30 วัน โดยเก็บน้ าบ่อละ 4 จุด คือ 
บริเวณมุมบ่อทั้ง 4 ด้าน (รูปที่ 3.1) โดยแต่ละจุดเก็บปริมาณเท่ากัน ในช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. 
และรักษาตัวอย่างน้ าที่วิเคราะห์ในกล่องโฟมแช่เย็นด้วยน้ าแข็งขณะล าเลียงขนส่งด้วยอุณหภูมิ
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส ก่อนวิเคราะห์น้ าน าตัวอย่างออกมาจากกล่องโฟม รอจนกระทั่งอุณหภูมิ
ของน้ าเท่ากับอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ จากนั้นน าน้ ามาผสมกันแล้วรักษาสภาพก่อนน าไป
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (รูปที่ 3.2) (รูปที่ 3.3) ทั้งนี้ด าเนินการเก็บตัวอย่างตามที่ก าหนดข้างต้น อย่าง
ต่อเน่ืองรวม 3 รอบการเลี้ยง และศึกษาประสิทธิภาพร่องน้ าทิ้ง โดยร่องน้ าทิ้งมีทั้งน้ าที่อยู่ภายในบ่อ
อยู่แล้ว และน้ าทิ้งภายหลังจากผ่านการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมาพักรวมผสมกันเป็นระยะเวลา
ประมาณ 30 วัน ก่อนน าน้ าในร่องน้ าทิ้งไปใช้เป็นน้ าหมุนเวียนผสมกับน้ าเค็มเพื่อเทสู่ระบบการ
เลี้ยงใหม่ต่อไป และติดตามคุณภาพน้ าในร่องน้ าทิ้งรวมภายในฟาร์มทุก ๆ 30 วัน นาน 5 เดือน โดย
ก าหนดให้วิเคราะห์พารามิเตอร์ที่ส าคัญทางกายภาพและเคมีคือ  พีเอช บีโอดี สารแขวนลอย 
แอมโมเนียไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม โดยสรุปวิธีวิเคราะห์แต่ละพารามิเตอร์ 
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และพารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัดก่อน และหลังการบ าบัดน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ดัง
ตารางที่ 3.1 และ3.2 ซึ่งวิเคราะห์ตามมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF, (2012) 
 เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพน้ าจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทั้ง 3 ช่วงการเลี้ยง
ในแต่ละบ่อ และเปรียบเทียบคุณภาพน้ าจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทั้ง 3 บ่อ นอกจากนี้
เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพน้ าจากร่องน้ าทิ้งในแต่ละเดือน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 
2 ชุด ๆ ละ 2 ซ้ า ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 วิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
 ชุดที่ 2 วิเคราะห์คุณภาพน้ าจากร่องน้ าทิ้ง 
  
ตารางที่ 3.1 สรุปวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์แต่ละพารามิเตอร์ 

พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ อ้างอิง 
พีเอช pH meter APHA, AWWA and WEF, (2012) 
บีโอดี Azide Modification APHA, AWWA and WEF, (2012) 
สารแขวนลอย Glass Fiber Filter Disc APHA, AWWA and WEF, (2012) 
แอมโมเนียไนโตรเจน Modified Idophenol Blue APHA, AWWA and WEF, (2012) 
ไนโตรเจนรวม  Persulfate Digestion and  

Nitrogen Analyzer 
APHA, AWWA and WEF, (2012) 

ฟอฟอสรัสรวม Ascorbic Acid APHA, AWWA and WEF, (2012) 
 
ตารางที่ 3.2 พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัดก่อน และหลังการบ าบัดน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาว 
        แวนนาไม 

พารามิเตอร์ ก่อนการเลี ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม  

ระหว่างการเลี ยงเลี ยง
กุ้งขาวแวนนาไม  

หลังการเลี ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม  

ร่องน ้า
ทิ ง 

พีเอช / / / / 
บีโอด ี / / / / 
สารแขวนลอย / / / / 
แอมโมเนียไนโตรเจน / / / / 
ไนโตรเจนรวม / / / / 
ฟอสฟอรัสรวม / / / / 
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รูปที่ 3.1 เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

 
 
 
 

 
รูปที่ 3.2 วิเคราะห์ค่าบีโอดี 
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รูปที่ 3.3 วิเคราะห์ค่าสารแขวนลอย 

 
3.3 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 3.3.1 วัสดุ 

 ขวดเก็บตัวอย่างน้ า 
 กล่องโฟมบรรจุขวดเก็บตัวอย่าง 

  สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
  เคร่ืองแก้วที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 3.3.2 อุปกรณ์ 
  พีเอชมิเตอร์ ยี่ห้อ SCHOTT Instruments รุ่น Lab 850  
  เคร่ืองชั่ง (Analytical balance) ยี่ห้อ METTLER TOLEDO รุ่น XS2054  
  ตู้แช่สารเคมี ยี่ห้อ SANDENINTERCOOL รุ่น SRC – 680S RT 
  Vortex pump ยี่ห้อ EYELA รุ่น A – 1000S 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
4.1 ข้อมูลพื้นที่ศึกษาและระบบการเลี้ยงภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
 ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ศึกษาตั้งอยู่บริเวณต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

มีการเลี้ยงแบบปิด โดยใช้ระบบน้ าหมุนเวียนภายในฟาร์ม ซึ่งมีบ่อทั้งหมด 12 บ่อ แบ่งเป็นบ่อเลี้ยง

กุ้งขาวแวนนาไม 10 บ่อ เนื้อที่บ่อละ 4 ไร่  บ่อพักน้ า 1 บ่อ เนื้อที่ 4 ไร่ ร่องน้ าทิ้ง 1 บ่อ ความลึก 5 

เมตร ความกว้าง 4 เมตร เนื้อที่ 4 ไร่ มีการเลี้ยง 3 บ่อต่อรอบการเลี้ยง โดยมีระยะเวลาต่อรอบการ

เลี้ยงประมาณ 90 วัน (รูปที่ 4.1)  

 

 
รูปที่ 4.1 พื้นที่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

  
 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
  ทิศใต้ ติดกับ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดกับ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มทั่วไป ไม่มีป่า และภูเขา มีความชุ่มชื้นพอสมควร     
ล าน้ าส าคัญที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร คือ ล าคลองบางแพ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรโดยการเลี้ยงกุ้งและปลูกข้าวเป็นหลักโดยมีพื้นที่ทางเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม  
 น าน้ าชลประทานสูบเข้าบ่อพักน้ าเตรียมน้ าไว้ใช้ตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
ในระหว่างเก็บน้ าในบ่อพัก ระบบนิเวศของบ่อจะช่วยปรับปรุงให้คุณภาพน้ าดียิ่งขึ้น ลดการ
ปนเปื้อน และพักไม่ให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ าขยายปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเชื้อไวรัสที่ไม่
สามารถอยู่ในน้ าได้อย่างอิสระเกิน 5 วัน เมื่อใช้เตรียมน้ าจะท าให้ความเสี่ยงลดลง โดยวิธีการเตรียม
น้ า ต้องเน้นการกรองเอาปลา ไข่ปลาและสัตว์น้ าอ่ืน ๆ ออกจากน้ า โดยใช้ผ้าตาละเอียด ท าเป็นถุง
กรอง ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้พาหะโรคกุ้ง หรือศัตรูลูกกุ้งเข้ามาเจริญเติบโต ลูกปลา
หรือไขปลาหลุดเข้ามาในบ่อ ในช่วงก่อนที่จะปล่อยกุ้ง ซึ่งถ้าหากไม่มีการป้องกันที่ดีจะท าให้ลูกกุ้ง
มีอัตรารอดน้อย โดยเติมน้ าความเค็มต่ าประมาณน้อยกว่า 2 ส่วนในพันส่วน เข้าไปในบ่อ แล้วกัน
คอกพลาสติกขนาดพื้นที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ แล้วน าเอาน้ าเค็มมาปรับให้บ่อเลี้ยงมีความเค็ม
ประมาณ 5 - 10 ส่วนในพันส่วน ใช้เคร่ืองเพิ่มออกซิเจนผสมให้น้ าจืด และน้ าเค็มเข้ากัน เตรียมน้ า
ทิ้งไว้ 1 วัน แล้วจึงปล่อยลูกกุ้ง และเลี้ยงประมาณ 5 - 7 วัน ในระหว่างเลี้ยงค่อย ๆ ผสมน้ าโดยน า
น้ าในบ่อ (ภายนอกคอกปล่อยกุ้ง) เข้ามาในคอกให้ ความเค็มลดลงอย่างช้า ๆ จนความเค็มของน้ า
เท่ากัน โดยปริมาณน้ าฝนเป็นปัจจัยส าคัญในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งปริมาณน้ าฝนในจังหวัด
ราชบุรี เฉลี่ยประมาณ 1,000 – 1,250 มิลลิเมตรต่อปี ท าให้อุณหภูมิและพีเอชในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว  
แวนนาไมเปลี่ยนแปลง จึงได้มีการเติมอากาศโดยใช้เคร่ืองเติมอากาศแบบกังหันเพื่อช่วยให้น้ า
ภายในบ่อเลี้ยงมีอุณหภูมิ และพีเอช ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม  
 โดยฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ศึกษามีการเลี้ยงในระบบปิด มีการหมุนเวียนน้ ากลับมา
ใช้ใหม่ภายในฟาร์ม น้ าที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจึงไม่ได้มีการปล่อยออกสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  สามารถลดปริมาณมลพิษหรือปริมาณน้ าทิ้ งที่ออกสู่สาธารณะ และยังรักษา
สภาพแวดล้อมโดยรอบไม่ให้เสื่อมโทรม  จึงท าให้ไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม  
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4.2 คุณภาพน้้าท้ิงและการบ้าบัดน้้าทิ้งภายในฟาร์ม 
  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม บ่อที่ 1 ในช่วงก่อนเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไม ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย            
(ตารางที่ 4.1) โดยมีค่าพีเอช ช่วงก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 8.34 ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาว แวนนาไม 
8.39 ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 8.51 พบว่าค่าพีเอช ทั้ง 3 ช่วงการเลี้ยงอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กรมประมง, 2550)  ส่วนค่าบีโอดี ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
9.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 17.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงระบายน้ าทิ้ง
ก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 22.77 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าค่าบีโอดีในช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อ
จ าหน่ายมีปริมาณที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้ าชายฝั่ง 
(ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547) ของแข็งแขวนลอย ก่อนเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไม 46.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 53.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วง
ระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 71.00 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าของแข็งแขวนลอยในช่วงระบาย
น้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่ายมีปริมาณที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แอมโมเนียไนโตรเจน ก่อนเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม 1.27 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 1.30 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วง
ระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 1.39 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งพบว่าค่าแอมโมเนียไนโตรเจนมี
ปริมาณมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่เ ร่ิมเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจนถึงการระบายน้ าทิ้ง   
ไนโตรเจนรวม ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 4.49 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
5.67 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 6.81 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งค่า
ไนโตรเจนรวมตั้งแต่ก่อนการเลี้ยงจนถึงระบายน้ าทิ้งมีค่าคุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อการ
เลี้ยงสัตว์น้ า ฟอสฟอรัสรวม ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 0.28 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม 0.31 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 0.41 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พบว่าค่าฟอสฟอรัสในช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่ายมีปริมาณฟอสฟอรัสที่สูงเกณฑ์
มาตรฐาน  
 ซึ่งค่าพีเอช บีโอดี ของแข็งแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และ
ฟอสฟอรัสรวม มักเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงการเลี้ยงเน่ืองจากเกิดการสะสมเศษอาหารที่เหลือภายในบ่อ 
และซากกุ้งที่ตาย  
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ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม บ่อที่ 1 ทั้ง 3 ช่วงการเลี้ยง 
 

พารามิเตอร ์
บ่อที่ 1 ค่า

มาตรฐาน
น้้าทิ้ง* 

ก่อนเลี้ยง ระหว่างเลี้ยง ระบายน้้าทิ้ง 

พีเอช 8.34  8.39 8.51 6.5 – 9.0 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 9.00 ± 0.71 17.12 ± 0.03 22.77 ± 0.67 ไม่เกิน 20 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 46.50 ± 0.71 53.00 ± 4.24 71.00 ± 1.41 ไม่เกิน 70 
แอมโมเนียไนโตรเจน(มิลลิกรัมต่อลิตร) 1.27 ± 0.14 1.30 ± 0.06 1.39 ± 0.02 ไม่เกิน 1.1 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.49 ± 0.17 5.67 ± 0.18 6.81 ± 0.16 ไม่เกิน 40 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.28 ± 0.00 0.31 ± 0.01 0.41 ± 0.03 ไม่เกิน 0.4 

*ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม บ่อที่ 2 ในช่วงก่อนเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไม ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย            
(ตารางที่ 4.2) โดยมีค่าพีเอช ช่วงก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 8.44 ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
8.51 ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 8.54 พบว่าค่าพีเอชทั้ง 3 ช่วงการเลี้ยงอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กรมประมง, 2550)  ส่วนค่าบีโอดี ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
8.69 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 15.99 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงระบายน้ าทิ้ง
ก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 29.68 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าค่าบีโอดีในช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อ
จ าหน่ายมีปริมาณที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
(ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547) ของแข็งแขวนลอย ก่อนเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไม 47.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 56.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วง
ระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 75.00 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าของแข็งแขวนลอยในช่วงระบาย
น้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่ายมีปริมาณที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แอมโมเนียไนโตรเจน ก่อนเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม 1.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 1.32 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วง
ระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 1.38 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งพบว่าค่าแอมโมเนียไนโตรเจนมี
ปริมาณมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่เร่ิมเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจนถึงการระบายน้ าทิ้ง ไนโตรเจน
รวม ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 3.44 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม  5.49 
มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 6.71 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งค่าไนโตรเจน
รวมตั้งแต่ก่อนการเลี้ยงจนถึงระบายน้ าทิ้งมีค่าคุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์
น้ า ฟอสฟอรัสรวม ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 0.21 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้ง            
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ขาวแวนนาไม 0.29 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 0.56 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พบว่าค่าฟอสฟอรัสในช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่ายมีปริมาณฟอสฟอรัสที่สูงเกณฑ์
มาตรฐาน ซึ่งค่าพีเอช บีโอดี ของแข็งแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และ
ฟอสฟอรัสรวม มักเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงการเลี้ยงเน่ืองจากเกิดการสะสมเศษอาหารที่เหลือภายในบ่อ 
และซากกุ้งที่ตาย  
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม บ่อที่ 2 ทั้ง 3 ช่วงการเลี้ยง 

 
พารามิเตอร ์

บ่อที่ 2 ค่า
มาตรฐาน

น้้าทิ้ง* 
ก่อนเลี้ยง ระหว่างเลี้ยง ระบายน้้าทิ้ง 

พีเอช 8.44 8.51 8.54 6.5 – 9.0 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 8.69 ± 0.35 15.99 ± 0.20 29.68 ± 0.62 ไม่เกิน 20 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 47.50 ± 0.71 56.00 ± 2.83 75.00 ± 1.41 ไม่เกิน 70 
แอมโมเนียไนโตรเจน(มิลลิกรัมต่อลิตร) 1.17 ± 0.04 1.32 ± 0.04 1.38 ± 0.13 ไม่เกิน 1.1 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 3.44 ± 0.26 5.49 ± 0.22 6.71 ± 0.20 ไม่เกิน 40 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.21 ± 0.01 0.29 ± 0.02 0.56 ± 0.16 ไม่เกิน 0.4 

*ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม บ่อที่ 3 ในช่วงก่อนเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไม ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย            
(ตารางที่ 4.3) โดยมีค่าพีเอช ช่วงก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 7.73 ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
8.12 ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 8.15 พบว่าค่าพีเอชทั้ง 3 ช่วงการเลี้ยงอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กรมประมง, 2550)  ส่วนค่าบีโอดี ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
8.33 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 18.07 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงระบายน้ าทิ้ง
ก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 27.27 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าค่าบีโอดีในช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อ
จ าหน่ายมีปริมาณที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
(ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547) ของแข็งแขวนลอย ก่อนเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไม 48.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 57.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วง
ระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 76.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าของแข็งแขวนลอยในช่วงระบาย
น้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่ายมีปริมาณที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แอมโมเนียไนโตรเจน ก่อนเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม 1.14 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 1.35 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วง
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ระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 1.43 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งค่าแอมโมเนียไนโตรเจนมีปริมาณ
มลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่เร่ิมเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจนถึงการระบายน้ าทิ้ง  ไนโตรเจนรวม 
ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 3.79 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 5.41 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 6.58 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งค่าไนโตรเจนรวมตั้งแต่
ก่อนการเลี้ยงจนถึงระบายน้ าทิ้งมีค่าคุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า  
ฟอสฟอรัสรวม ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 0.23 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
0.37 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย 0.53 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าค่า
ฟอสฟอรัสในช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่ายมีปริมาณฟอสฟอรัสที่สูงเกณฑ์มาตรฐาน  ค่า
พีเอช บีโอดี ของแข็งแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม มัก
เพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงการเลี้ยงเน่ืองจากเกิดการสะสมเศษอาหารที่เหลือภายในบ่อ และซากกุ้งที่ตาย  
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม บ่อที่ 3 ทั้ง 3 ช่วงการเลี้ยง 

 
พารามิเตอร ์

บ่อที่ 3 ค่า
มาตรฐาน

น้้าทิ้ง* 
ก่อนเลี้ยง ระหว่างเลี้ยง ระบายน้้าทิ้ง 

พีเอช 7.73 8.12 8.15 6.5 – 9.0 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 8.33 ± 0.52 18.07 ± 0.76 27.27 ± 3.92 ไม่เกิน 20 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 48.50 ± 0.71 57.00 ± 2.83 76.50 ± 2.12 ไม่เกิน 70 
แอมโมเนียไนโตรเจน(มิลลิกรัมต่อลิตร) 1.14 ± 0.13 1.35 ± 0.08 1.43 ± 0.13 ไม่เกิน 1.1 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 3.79 ± 0.14 5.41 ± 0.48 6.58 ± 0.36 ไม่เกิน 40 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.23 ± 0.08 0.37 ± 0.08 0.53 ± 0.17 ไม่เกิน 0.4 

*ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ของทั้ง 3 บ่อ ในช่วงก่อนเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย       
(ตารางที่ 4.4) โดยมีค่าพีเอช ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอยู่ในช่วง 7.73 – 8.44 ระหว่างการเลี้ยงอยู่
ในช่วง 8.12 – 8.51 ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่าย อยู่ในช่วง 8.15 - 8.54 พบว่าค่าพีเอช 
ทั้ง 3 ช่วงการเลี้ยงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  (กรมประมง, 2550) ส่วนค่า    
บีโอดี ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอยู่ในช่วง 8.33 – 9.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเหมาะสมต่อการเลี้ยง
สัตว์น้ า ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอยู่ในช่วง 15.99 – 18.07 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงขึ้นร้อย
ละ 49 แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่ายอยู่ในช่วง  22.77 - 29.27 
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มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีปริมาณที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547) (รูปที่ 4.2) เนื่องจากมีอาหาร
ส่วนที่เหลือ  สิ่งขับถ่าย และซากแพลงก์ตอน ซึ่งเป็นของแข็งแขวนลอยสะสม ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวน
นาไมอยู่ในช่วง 46.50 – 48.50 มิลลิกรัมต่อลิตร จากค่าสารแขวนลอยในน้ าก่อนการเลี้ยงอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอยู่ในช่วง 53.00 – 
57.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 13.59 ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้ง
เพื่อจ าหน่ายอยู่ในช่วง 71.00 - 76.50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณที่เกินเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจาก
อาหารส่วนที่เหลือ และการขับถ่าย สะสมรวมมาตั้งแต่ช่วงเร่ิมเลี้ยง  (รูปที่ 4.3)  แอมโมเนีย
ไนโตรเจน ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอยู่ในช่วง 1.14 – 1.27 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไมอยู่ในช่วง 1.30 – 1.35 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ าหน่ายอยู่
ในช่วง     1.38 - 1.43 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งค่าแอมโมเนียไนโตรเจนมีปริมาณมลพิษเกินเกณฑ์
มาตรฐานต้ังแต่เร่ิมเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจนถึงการระบายน้ าทิ้ง เนื่องจากการจัดการระบบการเลี้ยง
ในฟาร์มน้ันมีการเปลี่ยนถ่ายน้ าน้อย การเตรียมบ่อในช่วงก่อนเลี้ยง ท าให้มีการสะสมของสิ่งขับถ่าย 
อาหารที่เหลือ ซากกุ้งที่ตาย อยู่ภายในบ่อท าให้มีค่าแอมโมเนียไนโตรเจนที่สูง (รูปที่ 4.4)  ส าหรับ
ค่าไนโตรเจนรวม ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอยู่ในช่วง 3.44 – 4.49 มิลลิกรัมต่อลิตร ระหว่างการ
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอยู่ในช่วง 5.41 – 5.67 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อ
จ าหน่ายอยู่ในช่วง 6.58 - 6.81 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งค่าไนโตรเจนรวมตั้งแต่ก่อนการเลี้ยงจนถึง
ระบายน้ าทิ้งมีค่าคุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า (รูปที่ 4.5) 
 ฟอสฟอรัสรวม ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอยู่ในช่วง 0.21 – 0.28 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอยู่ในช่วง        
0.29 – 0.37 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 27 แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ช่วงระบายน้ าทิ้งก่อน
จับกุ้งเพื่อจ าหน่ายอยู่ในช่วง   0.41 - 0.56 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ามีปริมาณฟอสฟอรัสที่สูงเกณฑ์
มาตรฐาน (รูปที่ 4.6) เนื่องจากการใช้ปุ๋ยผสมในน้ าเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อเป็นอาหารของ
แพลงก์ตอนและเปลี่ยนถ่ายน้ าระหว่างรอบการเลี้ยงน้อยจึงมีการสะสมของฟอสฟอรัสที่เพิ่มขึ้นใน
รอบการเลี้ยงรอบถัดไปจึงน าไปสู่การเพิ่มการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนพืชชนิด  
นั้น ๆ ท าให้ค่าพีเอชในบ่อเปลี่ยน และถ้ามีการจัดการไม่ดี แพลงก์ตอนพืชเหล่านั้นมักตายอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ส่งผลกุ้งขาวในขณะเลี้ยง เนื่องจากการขาดออกซิเจนกะทันหัน  
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุร ี
 
พารามิเตอร์ 

 

บ่อท่ี 1 บ่อท่ี 2 บ่อท่ี 3 

ก่อนเลี้ยง ระหว่าง
เลี้ยง 

ระบาย
น้้าทิ้ง 

ก่อนเลี้ยง ระหว่าง
เลี้ยง 

ระบาย
น้้าทิ้ง 

ก่อนเลี้ยง ระหว่าง
เลี้ยง 

ระบาย 
น้้าทิ้ง 

พีเอช 8.34  8.39 8.51 8.44 8.51 8.54 7.73 8.12 8.15 
บีโอด ี 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

9.00 ± 0.71 17.12 ± 0.03 22.77 ± 0.67 8.69 ± 0.35 15.99 ± 0.20 29.68 ± 0.62 8.33 ± 0.52 18.07 ± 0.76 27.27 ± 3.92 

สารแขวนลอย 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

46.50 ± 0.71 53.00 ± 4.24 71.00 ± 1.41 47.50 ± 0.71 56.00 ± 2.83 75.00 ± 1.41 48.50 ± 0.71 57.00 ± 2.83 76.50 ± 2.12 

แอมโมเนีย 
ไนโตรเจน  
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

1.27 ± 0.14 1.30 ± 0.06 1.39 ± 0.02 1.17 ± 0.04 1.32 ± 0.04 1.38 ± 0.13 1.14 ± 0.13 1.35 ± 0.08 1.43 ± 0.13 

ไนโตรเจนรวม 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

4.49 ± 0.17 5.67 ± 0.18 6.81 ± 0.16 3.44 ± 0.26 5.49 ± 0.22 6.71 ± 0.20 3.79 ± 0.14 5.41 ± 0.48 6.58 ± 0.36 

ฟอสฟอรัสรวม 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.28 ± 0.00 0.31 ± 0.01 0.41 ± 0.03 0.21 ± 0.01 0.29 ± 0.02 0.56 ± 0.16 0.23 ± 0.08 0.37 ± 0.08 0.53 ± 0.17 

 

 
รูปที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยบีโอดี แต่ละช่วงการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ทั้ง 3 บ่อ 
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รูปที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยสารแขวนลอย แต่ละช่วงการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ทั้ง 3 บ่อ 

 

 
รูปที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยแอมโมเนียไนโตรเจน แต่ละช่วงการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ทั้ง 3 บ่อ 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ก่อนเลี้ยง ระหว่างเลี้ยง ระบายน้้าทิ้ง 

สา
รแ
ขว
นล

อย
 (ม

ิลลิ
กรั
มต

่อลิ
ตร
) 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

ก่อนเลี้ยง ระหว่างเลี้ยง ระบายน้้าทิ้ง 

แอ
มโ
มเ
นีย

ไน
โต
รเจ

น 
(ม
ิลลิ

กรั
มต

่อลิ
ตร
) 

ค่ามาตรฐานน้ าทิ้ง 

ค่ามาตรฐานน้ าทิ้ง 



42 
 

 
รูปที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยไนโตรเจนรวม แต่ละช่วงการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ทั้ง 3 บ่อ 

(ค่ามาตรฐานน้ าทิง้ ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 

 
รูปที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยฟอสฟอรัสรวม แต่ละช่วงการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ทั้ง 3 บ่อ 
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4.3 ลักษณะร่องน้้าและการจัดการระบายน้้าท้ิงจากบ่อลงร่องน้้าบ้าบัด 

 ร่องน้ าทิ้งภายในฟาร์มน้ันมีลักษณะคูน้ าซึ่งเชื่อมต่อกับบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทุกบ่อโดย
บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจะมีท่อระบายน้ าเข้าออกกับร่องน้ าทิ้งเพื่อน าน้ าเข้ามาในบ่อและระบายน้ า
ออกจากบ่อ (รูปที่ 4.7)โดยมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ซึ่งในร่องน้ าทิ้งมีการเลี้ยงปลาตะเพียน ปลานิล 
และพืชน้ า อยู่ภายในร่องเพื่อช่วยในการบ าบัดน้ าทิ้งตามธรรมชาติ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจาก
ร่องน้ าทิ้ง ในช่วง 5 เดือน (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน) ดังตารางที่ 4.5 ซึ่งการบ าบัดโดย
ร่องน้ าเมื่อรับน้ าจากบ่อในช่วงระบายน้ าทิ้งจากการเลี้ยงรอบที่  3 ลงสู่ร่องน้ าแล้วพบว่า มีค่าพีเอช 
อยู่ในช่วง 8.43 - 8.86 บีโอด ีอยู่ในช่วง 15.22 - 15.78 มิลลิกรัมต่อลิตร (รูปที่ 4.8) โดยประสิทธิภาพ
ในการบ าบัดน้ าประมาณร้อยละ 42 สารแขวนลอย อยู่ในช่วง 49.50 - 67.00 มิลลิกรัมต่อลิตร       
(รูปที่ 4.9) โดยประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าประมาณร้อยละ 19 แอมโมเนียไนโตรเจน อยู่ในช่วง 
0.82 - 1.08 มิลลิกรัมต่อลิตร (รูปที่ 4.10) โดยประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าประมาณร้อยละ 31 
ไนโตรเจนรวม อยู่ในช่วง 4.72 - 5.15 มิลลิกรัมต่อลิตร (รูปที่ 4.11) โดยประสิทธิภาพในการบ าบัด
น้ าประมาณร้อยละ 27 ฟอสฟอรัสรวม อยู่ในช่วง 0.31 - 0.38 มิลลิกรัมต่อลิตร (รูปที่ 4.12) โดย
ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าประมาณร้อยละ 32 โดยคุณภาพน้ าทุกตัวแปรคุณภาพน้ าในทุก
ตัวอย่างน้ าที่เก็บมาจากที่ร่องน้ ามีค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่ง จึงเหมาะสมต่อการน าไปใช้เลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และสามารถน าน้ าไปหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4.7 แผนผังบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม บ่อพักน้ า และร่องน้ าทิ้ง ภายในฟาร์ม 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าร่องน้ าทิ้ง จากฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่ อ าเภอบางแพ 
        จังหวัดราชบุรี (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

พารามิเตอร ์ เดือน
กรกฎาคม 

เดือน
สิงหาคม 

เดือน
กันยายน 

เดือน
ตุลาคม 

เดือน
พฤศจิกายน 

ค่ามาตรฐาน 
น้้าทิ้ง* 

พีเอช 
  

8.43 8.86 8.82 8.51 8.60 6.5 – 9.0 

บีโอดี  
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

15.67 ± 0.67  15.78 ± 0.48 15.34 ± 0.51 15.28 ± 0.38 15.22 ± 0.53 ไม่เกิน 20 

สารแขวนลอย  
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

49.50 ± 2.12 64.00 ± 1.41 60.00 ± 1.41 67.00 ± 2.83 60.50 ± 2.12 ไม่เกิน 70 

แอมโมเนียไนโตรเจน  
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.82 ± 0.02 0.98 ± 0.04 1.08 ± 0.08 1.02 ± 0.01 0.95 ± 0.04 ไม่เกิน 1.1 

ไนโตรเจนรวม  
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

4.91 ± 0.19 4.89 ± 0.14 5.15 ± 0.17 4.82 ± 0.24 4.72 ± 0.05 ไม่เกิน 40 

ฟอสฟอรัสรวม  
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.31 ± 0.01 0.34 ± 0.02 0.38 ± 0.04 0.35 ± 0.06 0.33 ± 0.03 ไม่เกิน 0.4 

*ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 
รูปที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยบีโอดี ร่องน้ าทิ้งเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 
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รูปที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยสารแขวนลอย ร่องน้ าทิ้งเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 

 

 
รูปที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยแอมโมเนียไนโตรเจน ร่องน้ าทิ้งเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 
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รูปที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยไนโตรเจนรวม ร่องน้ าทิ้งเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 

(ค่ามาตรฐานน้ าทิง้ ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 

 
รูปที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยฟอสฟอรัสรวม ร่องน้ าทิ้งเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 
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4.4 อภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ผลของคุณภาพน้ าจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทั้ง  3 บ่อ ตั้งแต่ในช่วงก่อน
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อ
จ าหน่าย พบว่าปริมาณมลพิษมีประมาณเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยง  โดยมีปริมาณ บีโอดี       
สารแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน และฟอสฟอรัสรวม มีค่าสูงเกินมาตรฐานประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด ส่วนพีเอช และ  ไนโตรเจนรวม นั้นมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดซึ่งสอดคล้องกับ  ชลธิชา 
และคณะ (2552) ที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการบ าบัดคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
โดยใช้สาหร่ายสไปรูไลนา พบว่ามีปริมาณมลพิษเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยง โดยมีปริมาณ       
บีโอดี สารแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม ที่เพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากรูปแบบการเลี้ยง โดยเป็นซากกุ้งสะสม และมีปริมาณการให้อาหารเหลือภายในบ่อเลี้ยง 
 การวิเคราะห์ผลของคุณภาพจากร่องน้ าทิ้ง ในช่วง 5 เดือน พบว่ามีคุณภาพน้ าผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เนื่องจากเนื่องจากร่องน้ าทิ้งมีสัตว์
น้ า และพืชน้ าที่ช่วยในการบ าบัดน้ าท าให้น้ ามีคุณภาพที่ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ Enander and 
Hasselstrom (1994) ได้ทดลองบ่อบัดน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม โดยใช้ระบบชีวภาพ
ประกอบด้วยหอยสองฝา และสาหร่ายทะเล พบว่าระบบบ าบัดแบบชีวภาพสามารถบ าบัดน้ าทิ้งจาก
การเลี้ยงกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดค่าไนโตรเจนรวมร้อยละ 30 และฟอสฟอรัส 
ร้อยละ 35 นอกจากนี้ รตีวรรณ (2541)ได้ท าการศึกษาการบ าบัดน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบ
บ าบัดแบบชีวภาพ พบว่าสามารถลดปริมาณบีโอดีได้ร้อยละ 54 แอมโมเนียไนโตรเจนร้อยละ 39 
และของแข็งแขวนลอยร้อยละ 79  
 จากผลการศึกษานี้พบว่าร่องน้ าทิ้งสามารถลดปริมาณมลพิษในรูปบีโอดี ร้อยละ 42 สาร
แขวนลอยได้ร้อยละ 19 แอมโมเนียไนโตรเจนร้อยละ 31 ไนโตรเจนรวมร้อยละ 27 ฟอสฟอรัสรวม
ร้อยละ 32 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Enander and Hasselstrom (1994) และรตีวรรณ (2541) 
ยกเว้นสารแขวนลอยที่มีร้อยละการบ าบัดที่น้อย เนื่องจาก ปัจจัยหลายปัจจัย ดังนี้ ขนาดของบ่อ
บ าบัดน้ าทิ้ ง  ปริมาณพืชน้ าที่ ใช้ในการบ าบัด วิธีการบ าบัด ระยะเวลาการบ าบัด ท าให้มี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดสารแขวนลอยได้น้อย โดยการศึกษางานวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการท าสถิติปริมาณมลพิษที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมภายในจังหวัด เพื่อหาค่าเฉลี่ยการ
เกิดมลพิษ และใช้เป็นข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการเกิดปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมโดยรอบพื้นที่
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม รวมถึงน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการ
ให้อาหารต่อปริมาณการเกิดมลพิษอีกด้วย  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาคุณภาพน้้าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวในระบบปิดโดยการตรวจปริมาณมลพิษ

ในรูป พีเอช (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (SS) แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3) ไนโตรเจนรวม 
(TKN) และฟอสฟอรัสรวม (TP) ที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและประสิทธิภาพของบ่อ
บ้าบัดน้้าทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมซึ่งจากการศึกษาคุณภาพน้้าทิ้งและบ่อบ้าบัดน้้าทิ้ง
สรุปผลได้ดังนี ้
 การวิเคราะห์ผลของคุณภาพน้้าจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทั้ง  3 บ่อ ตั้งแต่ในช่วงก่อน
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และช่วงระบายน้้าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อ
จ้าหน่าย พบว่าเมื่อถึงช่วงระบายน้้าทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจ้าหน่าย มีค่าพารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้นโดยมีค่า    
พีเอชอยู่ในช่วง 8.15 - 8.54 บีโอดีอยู่ในช่วง 22.77 - 29.27 มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยอยู่
ในช่วง 71.00 - 76.50 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียไนโตรเจนอยู่ในช่วง 1.38 - 1.43 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ไนโตรเจนรวมอยู่ในช่วง 6.58 - 6.81 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสฟอรัสรวมอยู่ในช่วง 0.41 - 0.56 
มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
พีเอชอยู่ในช่วง 6.5 - 9.0 บีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยไม่เกิน 70 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร แอมโมเนียไนโตรเจนไม่เกิน 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนโตรเจนรวมไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ฟอสฟอรัสรวมไม่เกิน 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งพบว่ามีปริมาณ บีโอดี สารแขวนลอย แอมโมเนีย
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสรวม มีค่าสูงเกินมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก้าหนด ส่วนพีเอช และ  ไนโตรเจนรวม นั้นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าหนด อย่างไรก็ตามน้้าทิ้งที่ถูกระบายทั้งในแต่รอบ
การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ควรมีการบ้าบัดน้้าด้วยวิธีต่าง ๆ ก่อนน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ เช่น การบ้าบัด
น้้าทิ้งโดยวิธีธรรมชาติ การบ้าบัดน้้าแบบน้้าหมุนเวียน การเติมอากาศ ซึ่งภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่
ศึกษามีการขุดร่องน้้ารอบบ่อเพื่อรองรับน้้าระบายทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งในแต่ละรอบการเลี้ยง โดย
คุณภาพน้้าทิ้งที่ออกจากร่องน้้าพบว่า คุณภาพจากร่องน้้าทิ้ง ในช่วง 5 เดือน มีค่าพารามิเตอร์ที่
เพิ่มขึ้น และลดลง โดยพีเอชอยู่ในช่วง 8.43 - 8.86 บีโอดีอยู่ในช่วง 15.22 - 15.78 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดลดได้ร้อยละ 42 สารแขวนลอย อยู่ในช่วง 49.50 - 67.00 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ประสิทธิภาพในการบ้าบัดลดได้ร้อยละ 19  แอมโมเนียไนโตรเจน อยู่ในช่วง 0.82 - 1.08 
มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการบ้าบัดลดได้ร้อยละ 31 ไนโตรเจนรวม อยู่ในช่วง 4.72 - 5.15 
มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการบ้าบัดลดได้ร้อยละ 27 ฟอสฟอรัสรวม อยู่ในช่วง 0.31 - 0.38 
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มิลลิกรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าทิ้งร้อยละ 32 ซึ่งมีคุณภาพน้้าผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานการระบายน้้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง เน่ืองจากร่องน้้าทิ้งมีสัตว์น้้า และพืชน้้าที่
ช่วยในการบ้าบัดน้้าท้าให้น้้ามีคุณภาพที่ดีขึ้น จึงจัดว่าคุณภาพน้้าจากร่องน้้าทิ้งมีคุณภาพน้้าที่
สามารถน้ากลับไปใช้ใหม่ได้ภายในฟาร์มแห่งนี้ โดยมีปริมาณน้้าทิ้งถูกปล่อยลงร่องน้้าทิ้งภายใน
ฟาร์มประมาณ 460,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นปริมาณมลพิษในรูปบีโอดีประมาณ 12.24 ตัน
ต่อปี ปริมาณมลพิษในรูปสารแขวนลอยประมาณ 34.18 ตันต่อปี ปริมาณมลพิษในรูปแอมโมเนีย
ไนโตรเจนประมาณ 0.65 ตันต่อปี ปริมาณมลพิษในรูปไนโตรเจนรวมประมาณ 3.09 ตันต่อปี และ
ปริมาณมลพิษในรูปฟอสฟอรัสประมาณ 0.23 ตันต่อปี ที่ระบายทิ้งสู่ร่องน้้ารอบฟาร์มโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพแหล่งน้้าภายนอกฟาร์ม 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

 
ตารางที่ ก.1 บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบ่อที่ 1 (ก่อนเลี้ยง) 

พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พีเอช - - 8.34 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 46.00 47.00 46.50 0.71 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.11 3.91 4.01 0.14 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.46 0.50 0.48 0.03 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.01 + 0.48 = 4.49 0.17 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.37 1.17 1.27 0.14 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.28 0.28 0.28 0.00 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 9.50 10.50 9.00 0.71 
 
ตารางที่ ก.2 บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบ่อที่ 1 (ระหว่างการเลี้ยง) 

พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พีเอช - - 8.39 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 56.00 50.00 53.00 4.24 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 5.15 4.95 5.05 0.14 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.59 0.65 0.62 0.04 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 5.05 + 0.62 = 5.67 0.18 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.26 1.34 1.30 0.06 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.30 0.32 0.31 0.01 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 17.10 17.14 17.12 0.03 
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ตารางที่ ก.3 บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบ่อที่ 1 (ระบายน้้าทิ้ง) 
พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
พีเอช - - 8.51 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 72.00 70.00 71.00 1.41 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 6.21 6.02 6.11 0.13 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.72 0.68 0.70 0.03 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 6.11 + 0.70 = 6.81 0.16 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.38 1.41 1.39 0.02 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.39 0.43 0.41 0.03 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 22.30 23.25 22.77 0.67 

 
ตารางที่ ก.4 บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบ่อที่ 2 (ก่อนเลี้ยง) 

พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พีเอช - - 8.44 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 48.00 47.00 47.50 0.71 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 3.21 2.91 3.06 0.21 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.34 0.41 0.38 0.05 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 3.06 + 0.38 = 3.44 0.26 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.14 1.19 1.17 0.04 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.20 0.22 0.21 0.01 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 8.44 8.93 8.69 0.35 
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ตารางที่ ก.5 บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบ่อที่ 2 (ระหว่างการเลี้ยง) 
พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
พีเอช - - 8.51 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 54.00 58.00 56.00 2.83 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.86 5.12 4.99 0.18 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.53 0.48 0.50 0.04 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.99 + 0.50 = 5.49 0.22 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.29 1.35 1.32 0.04 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.31 0.28 0.29 0.02 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 15.85 16.13 15.99 0.20 
 
ตารางที่ ก.6 บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบ่อที่ 2 (ระบายน้้าทิ้ง) 

พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พีเอช - - 8.54 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 74.00 76.00 75.00 1.41 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 5.97 6.21 6.09 0.17 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.64 0.60 0.62 0.03 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 6.09 + 0.62 = 6.71 0.20 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.48 1.29 1.38 0.13 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.45 0.68 0.56 0.16 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 30.12 29.25 29.68 0.62 
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ตารางที่ ก.7 บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบ่อที่ 3 (ก่อนเลี้ยง) 
พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
พีเอช - - 7.73 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 49.00 48.00 48.50 0.71 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 3.38 3.56 3.47 0.13 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.32 0.31 0.32 0.01 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 3.47 + 0.32 = 3.79 0.14 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.10 1.28 1.14 0.13 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.29 0.17 0.23 0.08 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 8.70 7.96 8.33 0.52 
 
ตารางที่ ก.8 บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบ่อที่ 3 (ระหว่างการเลี้ยง) 

พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พีเอช - - 8.12 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 55.00 59.00 57.00 2.83 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.98 4.57 4.77 0.29 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.78 0.51 0.64 0.19 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.77 + 0.64 = 5.41 0.48 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.29 1.41 1.35 0.08 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.43 0.32 0.37 0.08 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 17.54 18.61 18.07 0.76 
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ตารางที่ ก.9 บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบ่อที่ 3 (ระบายน้้าทิ้ง) 
พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
พีเอช - - 8.15 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 78.00 75.00 76.50 2.12 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 5.72 6.04 5.88 0.23 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.61 0.79 0.70 0.13 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 5.88 + 0.70 = 6.58 0.36 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.52 1.34 1.43 0.13 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.41 0.65 0.53 0.17 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 24.50 30.05 27.27 3.92 

 
ตารางที่ ก.10 ร่องน้้าทิ้งภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (คร้ังที่ 1 เดือนกรกฎาคม) 

พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พีเอช - - 8.43 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 48.00 51.00 49.50 2.12 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.29 4.54 4.42 0.18 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.50 0.49 0.49 0.01 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.42 + 0.49 = 4.91 0.19 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.31 1.28 1.30 0.02 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.30 0.32 0.31 0.01 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 15.20 16.15 15.67 0.67 
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ตารางที่ ก.11 ร่องน้้าทิ้งภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (คร้ังที่ 2 เดือนสิงหาคม) 
พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
พีเอช - - 8.86 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 63.00 65.00 64.00 1.41 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.45 4.30 4.37 0.11 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.51 0.55 0.52 0.03 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.37 + 0.52 = 4.89 0.14 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.41 1.35 1.38 0.04 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.33 0.36 0.34 0.02 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 16.12 15.44 15.78 0.48 
 
ตารางที่ ก.12 ร่องน้้าทิ้งภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (คร้ังที่ 3 เดือนกันยายน) 

พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พีเอช - - 8.82 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 61.00 59.00 60.00 1.41 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.50 4.66 4.58 0.11 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.62 0.53 0.57 0.06 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.58 + 0.57 = 5.15 0.17 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.44 1.56 1.50 0.08 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.36 0.41 0.38 0.04 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 14.98 15.70 15.34 0.51 
 
 
 
 
 
 



62 
 

ตารางที่ ก.13 ร่องน้้าทิ้งภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (คร้ังที่ 4 เดือนตุลาคม) 
พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
พีเอช - - 8.51 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 65.00 69.00 67.00 2.83 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.14 4.39 4.26 0.18 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.61 0.52 0.56 0.06 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.26 + 0.59 = 4.82 0.24 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.42 1.44 1.43 0.01 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.31 0.39 0.35 0.06 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 15.55 15.01 15.28 0.38 
 
ตารางที่ ก.14 ร่องน้้าทิ้งภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (คร้ังที่ 5 เดือนพฤศจิกายน) 

พารามิเตอร์ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พีเอช - - 8.60 - 
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 59.00 62.00 60.50 2.12 
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.43 4.41 4.32 0.01 
ไนไตรท์ + ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.39 0.45 0.42 0.04 
ไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.32 + 0.42 = 4.72 0.05 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมต่อลิตร) 1.29 1.35 1.32 0.04 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.35 0.31 0.33 0.03 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 14.85 15.60 15.22 0.53 
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ภาคผนวก ข 
การค้านวณ 

 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 
 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ ค่ารากที่สองของผลรวมของความแตกต่างระหว่าง
ข้อมูลดิบกับค่าเฉลี่ยยกก้าลังสอง (sum of squares ของผลต่าง) หารด้วยจ้านวนข้อมูลทั้งหมด
สัญลักษณ์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี ้

 

   
         

   
     

 
      คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      คือ ข้อมูลแต่ละจ้านวน 
       คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น 
     คือ จ้านวนข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นายกรกวี ศรีอินทร์ 
ที่อยู่    190 หมู่ 2 ต้าบลก้าแพงแสน อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท์   063 – 2194789 
Email    tom3173@hotmail.com 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2554 ส้าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาประมง     
คณะวิทยาเขตหนองคาย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2555 ศึ ก ษ า ต่อระ ดับ ป ริญญา ม หา บั ณฑิ ต   ส า ขาวิ ท ย าศ าส ต ร์
สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการท้างาน  

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน นักวิชาการประมง ส้านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 

mailto:tom3173@hotmail.com
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