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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง โดยการใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตรา์พฒันากระบวนการเลี้ยงให้
กุง้ขาวมคุีณภาพเพิม่ขึน้ โดยเริม่จากการศกึษาปัญหาแลว้จงึน าปัญหามาวเิคราะหจ์ากนัน้ไดท้ าการ
ทดลองโดยการใชชุ้ดการทดสอบจ านวน 3 ชุดการทดสอบ ประกอบดว้ย (1) การหาค่าออกซเิจนใน
น ้า (DO) ซึ่งมวีธิกีารทดลองคอื ขัน้ที ่1 ใชข้วดแก้วเกบ็ตวัอย่างน ้าทีค่วามลกึ 30-40 ซม. ใชน้ิ้วปิด
ปากขวดและค่อยๆ เปิดใหน้ ้าเขา้ขวด ระวงัอย่าใหม้ฟีองอากาศในขวด ขัน้ที ่2 หยดน ้ายาทดสอบ
ขวดที ่1 จ านวน 3 หยด และน ้ายาทดสอบขวดที ่2 จ านวน 3 หยด ขัน้ที ่3 เขย่ากลบัไปมาหลาย ๆ 
ครัง้ ตวัอย่างน ้าจะเป็นสเีหลอืงอมน ้าตาลและมตีะกอนสเีขม้ ทิ้งไว้ประมาณ 30 วนิาทจีนตะกอน
นอนก้น ขัน้ที ่4 หยดน ้ายาทดสอบขวดที ่3 จ านวน 3 หยดเขย่าหลายๆครัง้จนตะกอนเขม้ละลาย
หมดขั ้น ที่  5 แบ่ ง ตัว อย่ า งน ้ า เ ป็ น  2 ข วด เ ท่ าๆ  กัน ใ ช้ ข ว ด ใ ดขวดหนึ่ ง ใ นกา รท า 
ไตเตรทหาค่าออกซเิจนในน ้า ขัน้ที ่6 หยดน ้ายาทดสอบขวดที ่4 ลงตวัอย่างน ้าทีแ่บ่งไว้ทลีะหยด
ชา้ๆ เขย่าใหเ้ขา้กนัจนสเีหลอืงอมน ้าตาลหมดไปนับจ านวนหยดของน ้ายาทดสอบที ่4 ทัง้หมดทีใ่ช้
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ไปหาร 2 จะไดค่้าออกซเิจนในน ้าเป็นพพีเีอม็ (2) การหาค่าพเีอช (pH) ซึ่งมวีธิกีารทดลองคอื ขัน้ที ่1 
เติมน ้ าทดสอบจนถึงขีด 5 มล. ขัน้ที่ 2 หยดน ้ ายาทดสอบ 3 หยด แล้วเขย่าเบา ๆ ขัน้ที่ 3 
เปรยีบเทยีบสใีนหลอดสอบกบัแผ่นเทยีบส ีแลว้อ่านค่าพเีอช (3) การหาค่าสภาพความเป็นด่าง ซึง่
มีวิธีการทดลองคือ ขัน้ที่ 1 เติมน ้าทดสอบจนถึงขดี 5 มล. ขัน้ที่ 2 หยดอินดิเคเตอร์ B จ านวน 
1 หยด แลว้เขย่าใหเ้ขา้กนั น ้าตวัอย่างจะเปลื่ยนเป็นสฟ้ีาอมเขยีว ขัน้ที ่3 หยดไตแตรนท์ A ลงใน
น ้าตวัอย่างทลีะหยดชา้ ๆ พรอ้มทัง้เขย่าใหเ้ท่ากนั จนสขีองน ้าตวัอย่างเปลีย่นเป็นสเีทาอมม่วง ขัน้
ที่ 4 หยดไตแตรนท์ A ลงอกี 1 หยด น ้าตวัอย่างจะเปลีย่นเป็นสชีมพูนับจ านวนหยดทัง้หมดแลว้
คูณ 17 จะไดผ้ลเป็นค่าสภาพความเป็นด่างรวม รวมทัง้การน ากุ้งขาวเขา้หอ้งปฏบิตักิารกลาง เพื่อ
ตรวจหาเชื้อแบคทเีรยี Vibrio parahaemolyticus โดยค่าต้องไม่เกนิ 25 MPN/กรมั ในส่วนของค่า
ออกซิเจนในน ้าไม่ต ่ากว่า 5.0 พพีเีอ็มขึ้นไปเพราะถ้าต ่ากว่านี้จะเป็นอนัตรายต่อกุ้งขาว ส่วนค่า 
พเีอช ช่วงเช้าไม่เกิน 7.9 ช่วงบ่ายไม่เกิน 8.5 ส่วนค่าสภาพความเป็นด่างไม่เกิน 180 พพีเีอ็ม  
ค่าพเีอชและค่าสภาพความเป็นด่าง ถ้าเกนิมาตรฐานจะท าใหกุ้้งขาวเป็นโรคอเีอม็เอส ผลการวจิยั
พบว่า การพฒันาคุณภาพของกุ้งขาวทีม่กีารควบคุมคุณภาพทีด่จีะส่งผลให้ผลผลิตทีไ่ดม้คุีณภาพ
และสามารถควบคุมโรคที่เกดิขึ้นกบักุ้งขาวได้ 95% และไม่เป็นอนัตรายกบัผู้บรโิภครวมถึงบรรจุ
ภณัฑท์ีใ่ชใ้นการขนสง่สามารถช่วยลดตน้ทุนท าใหก้ารขนสง่มปีระสทิธภิาพ 
ค าส าคญั: ค่าพเีอช, ค่าสภาพความเป็นด่าง, ค่าออกซเิจนในน ้า 
 

ABSTRACT 
This experimental research used scientific method to develop better progress of raising white 
shrimp, starting from stating the problem, analyzing it and doing experiments using 3 groups 
including (1) Finding Dissolved Oxygen (DO) by; 1) Use glass bottle to collect water 30-40 
cm deep, cover it with finger and slowly let the water in, be careful not to have bubbles in 
the bottle 2) Drop 3 drops of solution from bottle 1 and 3 drops from bottle 2 3) Shake well, 
sample water will be brownish yellow with dark sediments, rest for 30 minutes to settle 4) 
Drop 3 drops of solution from bottle 3, shake until sediment dissolve 5) Separate sample 
water into 2 bottles equally, use either one to titrate finding DO 6) Drop solution from bottle 
4 into sample water slowly one by one, shake until brownish yellow color disappear and 
count total drop of solution 4, divide it by 2 to get DO in ppm (2) Finding pH value which is 
done by; 1) Fill 5 ml of water 2) Drop 3 drops of solution and shake gently 3) Compare color 
in the tube with chart and read pH value (3) Finding alkalinity value by; 1) Fill 5 ml of water 
2) Drop 1 drop of indicator B, shake, water will turn greenish blue 3) Drop titrant A into 
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sample water slowly drop by drop, shake until water turns purplish gray 4) Drop 1 more drop 
of titrant A, sample water will turn pink, count all the drops, multiply 17 to get total alkalinity 
value. Take white shrimps into central laboratory to test for Vibrio parahaemolyticus, the 
value must not exceed 25 MPN/gram, DO not less than 5.0 ppm otherwise it would harm 
white shrimps, pH not exceeding 7.9, 8.5, alkalinity not exceeding 180 ppm Exceeding pH 
and alkalinity values cause EMS in white shrimps. Result of the research showed that 
development of white shrimp quality that has good quality control will lead to quality products 
and being able to control 95% of diseases in white shrimps and not harming consumers and 
packaging can reduce delivery cost to be effective. 
KEYWORDS: pH value, Alkalinity value, DO 
 
1. บทน า 

กุ้งขาวแปซฟิิกทีเ่กษตรกรในประเทศไทยนิยมเรยีกว่ากุ้งขาวแวนนาไม หรอืเรยีกกนัว่า “กุ้ง
ขาว” เป็นกุ้งทีเ่ลี้ยงง่าย มกีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ เนื่องจากพ่อแม่พนัธุ์ไดร้บัการพฒันาสาย
พนัธุม์าเป็นเวลาชา้นาน และท าใหม้กีารน าเขา้ไปเลีย้งในหลายๆ ประเทศ ส าหรบัประเทศไทยไดม้ี
การน ากุง้ขาวเขา้มาทดลองเลีย้งในปี พ.ศ. 2541 จนกระทัง่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2545 กรมประมงได้
อนุญาตให้น าพ่อแม่พนัธุ์ที่ปลอดเชื้อ (Specific Pathogen Free, SPF) จากต่างประเทศเข้ามา
ทดลองเลีย้ง ระยะเวลาการน าเขา้พ่อแม่พนัธุท์ีป่ลอดเชือ้จากจากเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2545 ถงึเดอืน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดยีวกนัที่การเลี้ยงกุ้งกุลาด าในประเทศไทยก าลงัประสบ
ปัญหาในเรื่องกุ้งโตชา้ โดยเฉพาะในขณะทีจ่บักุ้งจะพบว่ามกุี้งขนาดเล็กน ้าหนักประมาณ 3 ถงึ 5 
กรมัเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กษตรกรสว่นใหญ่ประสบปัญหาภาวะขาดทุน ในขณะเดยีวกนัเกษตรกร
บางสว่นไดท้ดลองเลีย้งกุ้งขาว ซึง่สว่นใหญ่ใหผ้ลค่อนขา้งด ีและจากกระแสการเลี้ยงกุ้งขาวที่ได้ผล
ดกีว่ากุง้กุลาด า สง่ผลใหเ้กษตรกรจ านวนมากหนัมาเลีย้งกุง้ขาวกนัมากขึน้ แต่เนื่องจากกุง้ขาวเป็น
กุ้งชนิดใหม่ทีไ่ม่เคยเลี้ยงในประเทศไทยมาก่อน รายละเอยีดเกี่ยวกบัพ ตกิรรม การเลี้ยง การให้
อาหาร ตลอดจนปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลเกี่ยวกบัการเลี้ยงยงัไม่มีการศึกษามาก่อน ท าให้เกษตรกร
บางส่วนมปัีญหาในเรื่องของกุ้งเป็นโรค ในเรื่องของลูกพนัธุ์ทีม่คุีณภาพไม่ดหีลงัจากเลี้ยงไปแลว้มี
ปัญหากุ้งโตช้า และมลีกัษณะผดิปกติบางอย่างเกดิขึ้น เนื่องจากกุ้งขาวเป็นกุ้งที่มกีารเลี้ยงอย่าง
แพร่หลายทัว่โลกมากกว่า 30 ประเทศ [1] 

ดว้ยเหตุนี้การพฒันาคุณภาพกระบวนการเลีย้งกุ้งขาวจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัต่อผูบ้รโิภค ปัญหาที่
เกดิขึ้นของฟาร์มในเรื่องของโรคกุ้งตายด่วน หรอืกลุ่มอาการตายด่วน สาเหตุหลกัที่ท าให้กุ้งตาย
เป็นผลมาจากตบัและตบัอ่อนถูกท าลาย เนื่องจากการตดิเชื้อแบคทเีรยี Vibrio parahaemolyticus 
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เป็นเชื้อที่สร้างสารพษิจะอยู่เฉพาะที่ ( localized infection) พบในกระเพาะอาหาร เมื่อตบัและตบั
อ่อนของกุ้งถูกท าลายจงึจะพบเชื้อแบคทเีรยีทีบ่รเิวณตบัและตบัอ่อนเป็นจ านวนมาก โรคขีข้าวมา
จากการอกัเสบของล าไสท้ีเ่กดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี การดดูซมึอาหารในล าไสไ้ม่ดกุีง้ผอม โตชา้
และทยอยตายเนื่องจากอ่อนแอ ตดิเชือ้ฉวยโอกาส และกุง้บางสว่นทยอยตายระหว่างการลอกคราบ
เนื่องจากกุ้งอ่อนแอ โรคตวัพกิาร เป็นโรคไวรสัทีพ่บไดท้ัว่ไปในระหว่างการเลี้ยงในบ่อ โดยเฉพาะ
ลูกกุ้งขาวที่มาจากพ่อแม่พนัธุ์ที่เลี้ยงในบ่อดินในประเทศไทย กุ้งขาวที่ติดไวรสั IHHNV จะมี
ลักษณะที่สงัเกตได้ง่าย คือ กรีผิดปกติ อาจจะกุดหรือสัน้กว่ าปกติ อาจจะบิดไปทางซ้ายหรือ
ทางขวา [2] นอกจากนัน้ในเรื่องของน ้ากต็้องมกีารศกึษาคุณภาพน ้าใหเ้หมาะสมดว้ยการตรวจสอบ
หาค่า DO ค่า pH ค่าสภาพความเป็นด่างซึ่งไดม้กีารศกึษาจากกรมประมงเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ
และศกึษาคุณภาพน ้าทีเ่หมาะสมต่อกุ้งขาว [3] รวมถงึการจดัการตวับรรจุภณัฑซ์ึ่งส่งผลต่อต้นทุน
การด าเนินงานและคุณภาพ [4] ซึ่งถ้าจดัการคุณภาพในดา้นต่าง ๆ ของกุ้งไม่ดกี็ไม่เกดิการสัง่ชื้อ
การขนสง่กจ็ะไม่เกดิขึน้จงึเป็นปัญหาทีส่ าคญัอย่างหนึ่ง 

 
2. วตัถปุระสงค ของการวิจยั 

1) เพื่อแกปั้ญหาการเกดิโรคของกุง้ขาวทีส่ง่ผลกระทบต่อผูบ้รโิภค 
2) เพื่อพฒันาคุณภาพของกุง้ขาวใหแ้ขง็แรงทนต่อโรคสามารถขึน้กุง้ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
3) เพื่อสรา้งดชันีการชวีดัในการพฒันาคุณภาพกระบวนการเลีย้งและบรรจุภณัฑ์ 
 

3.  วิ ีด าเนินการวิจยั 
3.1 ขัน้ตอนการวิจยั 
 

 
รปูท่ี 1 รายละเอียดขัน้ตอนการวิจยั 

ก าหนดปัญหา วตัถุประสงค ์ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

ปัญหาด้านโรคของกุ้งขาวที่
ส่ งผลกระทบให้เกิดความ
เสยีหายในดา้นการเลี้ยงส่งผล
ใหเ้กดิตน้ทุนเพิม่ขึน้ 

ปัญหาดา้นบรรจุภณัฑ์ 
1. บรรจุภณัฑไ์ม่มมีาตรฐาน 
2. บรรจุกุง้ขาวไดน้้อย 

1.เพื่อแก้ปัญหาการเกิดโรคของ
กุง้ขาวทีส่่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภค 
2. เพื่อพฒันาคุณภาพของกุ้งขาว
ให้แข็งแรงทนต่อโรคสามารถขึ้น
กุง้ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
3. เพื่อสร้างดชันีการชีวดัในการ
พฒันาคุณภาพกระบวนการเลี้ยง
และบรรจุภณัฑ ์

1. pH 
2. สภาพความเป็นด่าง 
3. DO 
4. การน ากุ้งขาวเข้าห้อง Lab 
ตรวจเชือ้แบคทเีรยี Visio  
5. การปรบับรรจุภณัฑเ์พื่อการ
ขนส่ง 
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การหาค่า DO ค่า pH ค่าสภาพความเป็นด่าง เป็นทีน่ิยมใชใ้นกลุ่มผูป้ระกอบกจิการฟารม์กุง้
เนื่องจากเป็นสิง่ส าคญัที่ใชใ้นการตรวจวดัคุณภาพน ้าที่เป็นปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อการเจรญิเตบิโต
ของกุง้ขาวซึง่ยงัช่วยควบคุมอตัราการเกดิโรคต่างๆ ของกุง้ขาวได ้แต่ในดา้นโรคของกุ้งขาวอาจจะ
มาจากอตัราการปล่อยลูกกุ้งในปริมาณหนาแน่นมากเกินไปส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน ้าไม่
เพยีงพอไดห้รอืในกรณีสารอนิทรยีใ์นบ่อเลีย้งมมีากเกนิไป อาท ิขีกุ้ง้ขาวหรอืเศษอาหารทีกุ่้งกนิไม่
หมดอาจจะสง่ผลใหแ้ก๊สไขเ่น่าในบ่อเลีย้ง 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
3.2.1 วิ ีหาค่า DO [5] 
 

 
รปูท่ี 2 ขัน้ท่ี 1 ใช้ขวดแก้วเก็บตัวอย่างน ้าท่ีความลึก 30-40  ม. ใช้น้ิวปิดปากขวดและ

ค่อยๆ เปิดให้น ้าเข้าขวด ระวงัอย่าให้มีฟองอากาศในขวด [5] 
 

 
รปูท่ี 3 ขัน้ท่ี 2 หยดน ้ายาทดสอบขวดท่ี 1 จ านวน 3 หยด และน ้ายาทดสอบขวดท่ี 2 

จ านวน 3 หยด [5] 
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รปูท่ี 4 ขัน้ท่ี 3 เขย่ากลบัไปมาหลายๆ ครัง้ ตวัอย่างน ้าจะเป็นสีเหลืองอมน ้าตาลและมี

ตะกอนสีเข้ม ท้ิงไว้ประมาณ 30 วินาทีจนตะกอนนอนก้น [5] 

 
รปูท่ี 5 ขัน้ท่ี 4 หยดน ้ายาทดสอขวดท่ี 3 จ านวน 3 หยดเขย่าหลายๆ ครัง้จนตะกอนเข้ม

ละลายหมด [5] 
 

 
รปูท่ี 6 ขัน้ท่ี 5 แบ่งตวัอย่างน ้าเป็น 2 ขวดเท่าๆ กนั ใช้ขวดใดขวดหน่ึงในการท าไตเตรท

หาค่า DO [5] 
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รปูท่ี 7 ขัน้ท่ี 6 หยดน ้ายาทดสอบขวดท่ี 4 ลงตวัอย่างน ้าท่ีแบ่งไว้ทีละหยดช้าๆ เขย่าให้

เข้ากันจนสีเหลืองอมน ้าตาลหมดไป นับจ านวนหยดของน ้ายาทดสอบท่ี  4 
ทัง้หมดท่ีใช้ไปหาร 2 จะได้ค่า DO ในหน่วยพีพีเอม็ [5] 

 
ตารางท่ี 1 ค่าออก ิเจนในน ้า (Dissolved Oxygen, DO) 

ปริมาณออก ิเจนและการแปลผล 

0.5 ppm อนัตราย กุง้ขาวอาจตายเฉียบพลนั 

2.0 ppm ค่อนขา้งอนัตราย กุง้ขาวเจรญิเตบิโตชา้ 

4.0 ppm ไม่เป็นอนัตราย กุง้ขาวสามารถด ารงชวีติอยู่ได้ 

> 5.0 ppm ด ีกุง้ขาวสามารถเจรญิเตบิโตดผีลผลติสงู 
 
3.2.2 วิ ีหาค่า pH [5] 
 

 
รปูท่ี 8 ขัน้ท่ี 1 เติมน ้าทดสอบจนถึงขีด 5 มล. [5] 

 



วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปทีี่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563  31 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษมบัณฑิต บทความวิจัย 

 
รปูท่ี 9 ขัน้ท่ี 2 หยดน ้ายาทดสอบ 3 หยด แล้วเขย่าเบาๆ [5] 

 

  

รปูท่ี 10 ขัน้ท่ี 3 เปรียบเทียบสีในหลอดสอบกบัแผ่นเทียบสี แล้วอ่านค่า pH [5] 
 
3.2.3 วิ ีหาค่าสภาพความเป็นด่าง [5] 
 

 
รปูท่ี 11 ขัน้ท่ี 1 เติมน ้าทดสอบจนถึงขีด 5 มล. [5] 

 



32 Kasem Bundit Engineering Journal Vol.10 No.1 January-April 2020 

 

 Faculty of Engineering, Kasem Bundit University Research Article 

 
รปูท่ี 12 ขัน้ท่ี 2 หยดอินดิเคเตอร  B จ านวน 1 หยด แล้วเขย่าให้เข้ากัน น ้าตัวอย่างจะ 

เปล่ียนเป็นสีฟ้าอมเขียว [5] 
 

 
รปูท่ี 13 ขัน้ท่ี 3 หยดไตแตรนท  A ลงในน ้าตวัอย่างทีละหยดช้าๆ พร้อมทัง้เขย่าให้เท่ากนั 

จนสีของน ้าตวัอย่างเปล่ียนเป็นสีเทาอมม่วง [5] 
 

 
รปูท่ี 14 ขัน้ท่ี 4 หยดไตแตรนท  A ลงอีก 1 หยด น ้าตวัอย่างจะเปล่ียนเป็นสีชมพนัูบจ านวน

หยดทัง้หมดแล้วคณู 17 จะได้ผลเป็นค่าสภาพความเป็นด่างรวม [5] 
 

pH หรอืความเป็นกรด-ด่าง เป็นตวัวดัคุณภาพน ้าทีใ่ชแ้สดงให้เหน็ว่าน ้านัน้มสีภาพเป็นกรด 
(Acidity) หรอืด่าง (Basicity) ซึ่งค่า pH จะมค่ีาอยู่ระหว่าง 0-14 โดยน ้าที่มค่ีา pH เท่ากบั 7 จะมี
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คุณสมบตัิเป็นกลาง ส่วนน ้าที่มี pH น้อยกว่า 7 จะมคุีณสมบตัิเป็นกรดซึ่งค่า pH ของน ้าทะเลใน
ธรรมชาติทัว่ๆ ไปจะมค่ีาอยู่ระหว่าง 7.0-8.5 ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมส าหรบัการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้า 
ในกรณีที่ pH ของน ้ามีค่าสูงหรือต ่ากว่าช่วงที่เหมาะสมจะมีผลท าให้สตัว์น ้ามีการเจริญเติบโตที่ 
ชา้ลง และอาจท าใหส้ตัว์น ้าไม่สามารถด ารงชวีติอยู่ได ้พบว่ากุ้งจะค่อยๆ แสดงออกใหเ้หน็ถึงการ
เกดิขึน้ของโรค ปัจจยัส าคญัในการโน้มน าให้กุ้งเกดิโรคอเีอม็เอสนอกจากนี้จะต้องรกัษาค่าสภาพ
ความเป็นด่างในน ้าใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสมดว้ยคอืไม่ต ่ากว่า 120 ppm เนื่องจากสภาพความเป็น
ด่างในน ้าจะท าหน้าทีค่วบคุมและรกัษาค่า pH ในบ่อเลี้ยงใหค้งที ่ไม่ใหเ้ปลีย่นแปลงในรอบวนัมาก
จนเกนิไป [6] 

 
3.3 การน ากุ้งขาวเข้าห้องปฏิบติัการกลางเพื่อตรวจเช้ือ Vibrio parahaemolyticus 

ในการเลี้ยงกุ้งทะเลนัน้โรคนับเป็นอุปสรรคทีส่ าคญัอย่างยิง่ เนื่องจากสามารถก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายได้ทุกขณะ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่ออตัรารอด และปริมาณผลผลติกุ้งโดยท าให้กุ้งมี
อตัราการเจรญิเตบิโตต ่า กนิอาหารน้อยลง พกิาร ป่วยและตายในทีสุ่ด ก่อนที่จะจดัการสุขภาพกุง้
ขาวและแกปั้ญหาโรคกุง้ไดน้ัน้ ตอ้งรูจ้กัตน้สายปลายเหตุ รูจ้กัชนิดโรค เหล่านัน้ก่อน ซึง่โรคกุง้ขาว
ทีเ่ป็นสาเหตุการตายไดค่้อนขา้งรุนแรง มกัเกดิจากโรคตดิเชือ้ ไดแ้ก่ โรคไวรสัเป็นหลกัรวมทัง้การ
ติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น วิบริโอ โรคตัวแดงดวงขาว โรคทอร่า เป็นต้น จึงต้องมีการจัดการ
คุณภาพกุ้งขาวโดยการน าเขา้หอ้งปฏบิตักิารกลาง ฉะเชงิเทรา ตัง้แต่ตอนเป็นกุ้งช าจนกระทัง่อายุ  
15 วนัจนถงึอายุ 60 วนั 

 
ลูกกุง้ขาวอายุ 15 วนั มกีารสง่เขา้หอ้ง 
Lab ก่อนปล่อยลงบ่อใหญ่ขนาด 5 ไร ่

 
กุง้ขาวตอนโตเตม็วยั มกีารสง่เขา้หอ้ง

ตรวจก่อนการสง่จ าหน่าย 

 

 

 
รปูท่ี 15 การน ากุ้งขาวเข้าห้องปฏิบติัการ 

 
3.4 การปรบัปรงุบรรจภุณัฑ ท่ีใช้ในการขนส่งกุ้งขาว 

ปัจจุบนัธุรกจิการขนส่งกุ้ง ปลา ปู นัน้ใช้การขนส่งแบบเก่า กล่าวคอื ส่วนใหญ่ใช้กล่องโฟม  
ซึ่งกล่องโฟมนัน้ไม่มคีวามคงทนแขง็แรง และไม่สามารถรองรบัน ้าหนักได้มาก ถ้ามกีารใช้ตวัถงั
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บรรจุภณัฑท์ าจากไฟเบอร ์ช่วยใหน้ ้าหนักเบา ประหยดัตน้ทุนในการขนสง่ ไม่เป็นสนิมและทีส่ าคญั
คือ มีฉนวนกนัความร้อน ท าให้ความร้อนไม่สามารถถ่ายเทไปที่ตวัถงัได้เหมาะสมในการขนส่ง
ระยะไกล 

ในดา้นของวสัดุทีใ่ชเ้ป็นถงัไฟเบอร์แบบมฝีาปิด ซึ่งมนี ้าหนักเบาและยงัมฉีนวนกนัความรอ้น 
เพื่อควบคุมอุณหภูมิในถงัให้คงที่เพื่อรกัษาสภาพของสนิค้าในมีความสดใหม่จนถึงมือผู้บรโิภค 
ต้นทุนถงัไฟเบอร์มรีาคาต่อถงั 2,500 บาท ใชร้ถกะบะตอนเดยีวในการขนส่ง ความยาวของกะบะ 
2,315 มม. ความกวา้ง 1,575 มม. ประหยดัต้นทุนในดา้นการขนส่ง คอืสามารถลดช่องว่างในดา้น
การวางบรรจุภณัฑล์งบนรถกะบะ เนื่องจากบรรจุภณัฑเ์ป็นทรงสีเ่หลีย่มท าให้บรรทุกสนิค้าไดใ้น
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นและยังประหยัดเที่ยวรถในการขนส่งไปกลับได้  ซึ่งต่างจากแบบเก่าเป็น
ทรงกระบอกท าให้เกดิช่องว่างในการบรรทุกท าให้บรรทุกสินค้าได้ในปรมิาณน้อย ก่อให้เกนิการ
สิน้เปลอืงน ้ามนัเชือ้เพลงิในการวิง่รถขนสง่ไปกลบัหลายรอบ  
 
4. ผลการวิจยั 
4.1 ผลการวิเคราะห ข้อมูลการตรวจวดัค่า pH 
 
ตารางท่ี 2 การตรวจวดัค่า pH  

 

บนัทึกการตรวจวดัค่า pH 

ครัง้
ท่ี 

บ่อท่ี 1 บ่อท่ี 2 บ่อท่ี 3 บ่อท่ี 4 
เช้า 

(8.00น.) 
บ่าย 

(13.00น.) 
เช้า 

(8.00น.) 
บ่าย 

(13.00น.) 
เช้า 

(8.00น.) 
บ่าย 

(13.00น.) 
เช้า 

(8.00น.) 
บ่าย 

(13.00น.) 
1 7.5 8.5 6.5 7.5 6.5 7 7.5 8.5 

2 7 8 7 8 7.5 8 6.5 7 

3 7.5 8.5 7.5 8.5 8 8 7.5 8 

4 8 8.5 7.5 8.5 7 8 7.5 8 

5 7 8 7.5 8.5 7 7.5 7 8 

6 7 8 7 8 7.5 8 7 8 

7 7 8 7 8 7 8 7.5 8 

8 7.5 8.5 7 8 8 8 7.5 8 
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แสดงใหเ้หน็ว่าผลการตรวจวดัค่า pH ในน ้าส่วนมากจะมคุีณสมบตัิเป็นกลางซึ่งมค่ีาระหว่าง 
7.0-8.5 ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้ า แต่ในบางบ่อจะแสดงให้เห็นว่า 
ค่า pH ต ่ากว่า 7 ซึ่งมค่ีาอยู่ที่ 6.5 จะมผีลท าให้สตัว์น ้ามคีวามเจรญิเติบโตที่ช้าลง และอาจท าให้
สตัวน์ ้าไม่สามารถด ารงชวีติอยู่ได ้
 
4.2 ผลการวิเคราะห ข้อมูลการตรวจวดัค่าสภาพความเป็นด่าง 
 
ตารางท่ี 3 การตรวจวดัค่าสภาพความเป็นด่าง 

 
แสดงให้เหน็ว่าค่าสภาพความเป็นด่าง มค่ีาสูงสุด 187 เป็นผลท าให้เกดิแพลงค์ตอนบูมมาก

เกินไป เมื่อแพลงค์ตอนบูมมากเวลาตายจะตายพร้อมกันท าให้แพลงค์ตอนที่เหลือไม่สามารถ
สงัเคราะหแ์สงได ้ออกซเิจนในน ้ากจ็ะค่อยลดลงๆ 
  

บนัทึกการตรวจวดัค่าสภาพความเป็นด่าง 

ครัง้
ท่ี 

บ่อท่ี 1 บ่อท่ี 2 บ่อท่ี 3 บ่อท่ี 4 
เช้า 

(8.00น.) 
บ่าย 

(13.00น.) 
เช้า 

(8.00น.) 
บ่าย 

(13.00น.) 
เช้า 

(8.00น.) 
บ่าย 

(13.00น.) 
เช้า 

(8.00น.) 
บ่าย 

(13.00น.) 
1 136 187 119 136 119 136 136 187 

2 119 136 102 119 136 119 85 102 

3 136 187 136 187 119 187 136 119 

4 119 187 136 187 102 119 136 119 

5 119 170 136 187 85 136 136 119 

6 85 170 102 170 136 119 102 119 

7 119 170 119 170 119 170 102 119 

8 136 187 119 170 187 170 136 119 
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4.3 ผลการวิเคราะห ข้อมูลการตรวจวดัค่า DO  
 
ตารางท่ี 4 การตรวจวดัค่า DO  

บนัทึกการตรวจวดัค่า DO (ppm) 

ครัง้ท่ี 
บ่อท่ี 1 บ่อท่ี 2 บ่อท่ี 3 บ่อท่ี 4 

เช้า (8.00 น.) เช้า (8.00 น.) เช้า (8.00 น.) เช้า (8.00 น.) 

1 5.5 4 6 5.5 

2 7 5.5 8 5.5 
3 6.5 4 5 7.5 

4 6.5 5 4 7 

5 4.5 4.5 6 6 

6 4 6 7 8 

7 4.5 8 7 4.5 

8 4 7 5.5 5 

 
แสดงใหเ้หน็ว่า ค่า DO มผีลทีอ่อกมาดเีหมาะสมกบัค่ามาตรฐานซึง่ไม่ต ่ากว่า 4 ppm 

 
4.4 ผลการทดสอบจากการน ากุ้งขาวเข้าตรวจเช้ือแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus 
 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบจากการน ากุ้งขาวเข้าตรวจเช้ือแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus 

ผลการทดสอบ 
รายการทดสอบ ผลการ

ทดสอบ 
หน่วย LOD วิ ีทดสอบอ้างอิง 

Vibrio parahaemolyticus 23 MPN/g  FDA BAM Online,2004 (Chapter 9) 

Vibrio parahaemolyticus 7.4 MPN/g  FDA BAM Online,2004 (Chapter 9) 

Vibrio parahaemolyticus 5.2 MPN/g  FDA BAM Online,2004 (Chapter 9) 

Vibrio parahaemolyticus 7.4 MPN/g  FDA BAM Online,2004 (Chapter 9) 

Vibrio parahaemolyticus 18 MPN/g  FDA BAM Online,2004 (Chapter 9) 
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ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบจากการน ากุ้งขาวเข้าตรวจเช้ือแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus 
(ต่อ) 

ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ ผลการ
ทดสอบ 

หน่วย LOD วิ ีทดสอบอ้างอิง 

Vibrio parahaemolyticus 6.5 MPN/g 
 

FDA BAM Online,2004 (Chapter 9) 

Vibrio parahaemolyticus 4.8 MPN/g 
 

FDA BAM Online,2004 (Chapter 9) 

Vibrio parahaemolyticus 5.6 MPN/g 
 

FDA BAM Online,2004 (Chapter 9) 

 
จากผลการตรวจปฏบิตักิาร พบว่ากุง้ขาวมเีชือ้แบคทเีรยี Vibrio parahaemolyticus แต่ไม่เกนิ 

25 MPN/กรมั ตามกรมวทิยาศาสตรก์ าหนดซึง่สามารถทีส่ง่จ าหน่ายได ้  
 

4.5 การปรบัปรงุบรรจภุณัฑ ในการขนส่ง 
หลกัการออกแบบบรรจุภณัฑแ์บบใหม่ ส าหรบับรรจุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการขนสง่ตอ้งมกีารออกแบบ

เพื่อช่วยปกป้องคุม้ครองและรกัษาคุณภาพสนิคา้และสามารถรวมหน่วยสนิคา้เป็นหน่วยเดยีวกนัได ้
รวมทัง้ใหส้ามารถเอือ้ประโยชน์ดา้นหน้าทีใ่ชส้อยไดด้มีคีวามปลอดภยัประหยดัและมปีระสทิธภิาพ 

 

  
บรรจภุณัฑแ์บบเก่าความจ ุ150 กก. บรรจภุณัฑแ์บบใหม่ความจุ 600 กก. 

รปูท่ี 16 บรรจภุณัฑ แบบเก่าความจ ุ150 กก. และ บรรจภุณัฑ แบบใหม่ความจุ 600 กก. 
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ตารางท่ี 6  ข้อเสียและข้อดีของการใช้บรรณจภุณัฑ ในการขนส่ง 

ข้อเสียของการใช้บรรจุภณัฑ แบบเก่า 
ในการขนส่ง 

ข้อดีของการใช้บรรจภุณัฑ แบบใหม่ 
 

1. ไม่สามารถทีจ่ะรกัษาอุณหภูมคิวามเยน็ใน
การเกบ็กุง้ขาวได ้

2. ไม่มีความทนทานเนื่ องจากตัวถังเป็น
พลาสตกิแบบธรรมดา 

3. ก่อให้เกิดอุบตัิได้ง่ายเนื่องจากตวัถังไม่มี
ฝาปิดอาจท าให้เกิดน ้าแขง็ละลายเป็นน ้า 
หกออกจากถงัส่งผลกระทบใหพ้ื้นถนนลื่น
จนน าไปสูอุ่บตัเิหตุ 

1. สามารถเก็บรกัษาอุณหภูมคิวามเยน็ได้คง
ทที าใหกุ้ง้ขาวมคุีณภาพสดตลอดเวลา 

2. มคีวามแขง็แรงทนทานและตวัถงัมลีกัษณะ
เบามอีายุการใชง้านนาน ลดการก่อปัญหา
เ รื่ อ ง ขย ะ แล ะกา ร ส ร้ า งมลภ า ว ะต่ อ
สิง่แวดลอ้ม 

3. ไม่มสีนิม ไม่มกีารกดักร่อน น ้าและเกลอืน ้า
ทะเลจะไม่ท าปฏบิตักิริยิาทางเคม ี

 
5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
 
ตารางท่ี 7 สรปุผลการวิจยั  

ล าดบั
ท่ี 

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการท าวิจยั ตวัช้ีวดั 

1 จากการตรวจวดัค่า DO ผลทีไ่ดอ้ยู่ระหว่าง 4.0 
ppm ซึ่งเป็นผลดที าใหกุ้้งขาวเจรญิเตบิโตไดด้ี
อตัราการรอดชวีติสงู  

อัตราการตายของกุ้งขาวไม่เกิดขึ้น
เนื่องจากมกีารตรวจสอบออกซเิจนและ
ความเคม็ใหอ้ยู่ในอตัราทีต่ามเกณฑ ์

2 การควบคุมค่า pH และ ค่าสภาพความเป็นด่าง
ใหม้กีารเปลีย่นแปลงต่อวนัน้อยทีสุ่ดเพื่อใหค้ง
ค่ามาตราฐานไว้ pH จะไม่ให้เกิน 8.5 และ
สภาพความเป็นด่างไม่ต ่ากว่า 120 ppm สง่ผล
ใหม้แีนวโน้มการเกดิโรคของกุ้งขาวค่อยๆ ลด
ต ่าลง 

กุ้งขาวมีคุณภาพที่ดีไม่ก่อให้เกิดโรค 
EMS หรือ “โรคตายด่วน” ท าให้ได้ผล
ผลิตตามปริมาณที่ต้องการของฟาร์ม
ได ้
 

 
  



วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปทีี่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563  39 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษมบัณฑิต บทความวิจัย 

ตารางท่ี 7 สรปุผลการวิจยั (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการท าวิจยั ตวัช้ีวดั 

3 กุ้งขาวที่มีอายุ 15 วนั จะมีการส่งไปตรวจหา
เชื้อแบคทีเรียวิบริโอ ซึ่งเชื้อแบคทีเรียจะ
เ ติ บ โ ต ได้ ดี ใ นน ้ า เ ค็ ม  เ ชื้ อ จ ะ เ กิด จ า ก
สารอนิทรยีท์ีต่กคา้ง เช่น อาหารกุ้งทีก่นิเหลอื
โดยการใช้ระบบน ้าหมุนเวียนการดูดตะกอน
หรอืของเสยีต่างๆ เมื่อกุ้งขาวอายุ 60 วนัจะมี
การส่งตรวจเชื้อแบคทเีรยีก่อนการส่งจ าหน่าย
เพื่อรกัษามาตรฐานของฟารม์ 

สามา รถควบ คุมแล ะ ป้ อ งกัน เชื้ อ
แบคทีเรียที่เกิดในตับของกุ้งขาวและ
ตบัอ่อนไดอ้ย่างรวดเรว็ซึง่ท าใหฟ้ารม์มี
มาตรฐานและเป็นทีย่อมรบัในกลุ่มของ
ผูค้า้ 

4 จากการใช้บรรจุภณัฑ์แบบใหม่ที่มขีนาด 600 
กก. สามารถเก็บรกัษาอุณหภูมิความเย็นได้
คงทีแ่ละประหยดัตน้ทุนขนสง่ 

สามารถขนส่งกุ้งขาวได้ในปริมาณ
เพิม่ขึน้ท าใหเ้กดิความสมัพนัธ์ทีด่คีู่กบั
คา้และช่วยลดตน้ทุนในการขนสง่ 

 
5.1 การอภิปรายผล 

ผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการพฒันาคุณภาพกุ้งขาวพบว่ากุ้งขาวมอีตัราการรอดตายสูง 95% และ
สามารถควบคุมการโรคทีเ่กดิกบักุ้งขาวไดจ้ากการตรวจวดัค่า pH ค่าสภาพความเป็นด่าง ค่า DO 
ใหเ้ป็นไปตามค่ามาตรฐาน รวมทัง้การใชร้ะบบน ้าหมุนเวยีนเพื่อไม่ใหม้ตีะกอนและแพลงคต์อนพษิ
ก่อใหเ้กดิโรค เมื่อกุง้ขาวมคุีณภาพปลอดโรคสามารถสง่จ าหน่ายไดส้งู 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yisman [3] ที่ท าการศึกษาคุณภาพน ้าที่
เหมาะสม ตลอดระยะการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คุณภาพน ้าในการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus Vannamai) ระหว่าง ดฝูนกบั ดรูอ้นในบ่อ
ปูพืน้ดว้ยโพลเีอททลีนี ซึ่งผลการศกึษาพบว่าคุณภาพน ้าสามารถส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของกุ้ง
ขาวไดต้ัง้แต่ในระยะเดอืนแรกจนถงึก าหนดขึน้กุง้และสามารถควบคุมป้องกนัอตัราการเจรญิเตบิโต
ของเชือ้แบคทเีรยีรวมทัง้โรคของกุง้ขาวได ้

นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัท ษฎกีารขนส่งของ Zamounty [7] ซึง่ผลการศกึษาพบว่าไดม้กีาร
วางแผนการด าเนินงานที่ครอบคลุมการพฒันาคุณภาพกระบวนการเลี้ยงและรวมถึงการขนส่งกุ้ง
ขาวทีม่ปีระสทิธภิาพท าใหป้ระหยดัต้นทุนในการขนสง่เนื่องจากบรรจุภณัฑส์ามารถบรรจุกุ้งขาวได้
เพิม่ขึ้นจาก 150 กโิลกรมัเป็น 600 กโิลกรมัต่อถงั ดงันัน้ความประหยดัถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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5.2 ข้อเสนอแนะงานวิจยั 
1) จากผลการวิจยัสามารถควบคุมและป้องกนัเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และโรคตาย

ด่วน รวมถงึการจดัการคุณภาพน ้าในฟารม์ใหม้กีารปลอดเชือ้ไดท้ัง้หมด 95%  
2) งานวจิยัครัง้นี้พบว่าควรใชบ้รรจุภณัฑ์แบบใหม่เนื่องจากท าให้บรรจุกุ้งขาวไดใ้นปรมิาณ

มากและช่วยลดตน้ทุนในการขนสง่ 
3) จากการตรวจวดัค่า DO ทีม่กีารตรวจในช่วงเชา้ควรเพิม่เวลาในการตรวจเพิม่เป็นช่วงเชา้

และช่วงบ่ายเพื่อใหค้รอบคลุมไดม้ากขึน้ 
4) ควรมกีารพฒันาเครื่องมอือุปกรณ์ส าหรบัทีใ่ชใ้นการทดลองใหเ้ป็นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์

เพื่อป้องกนัค่าคลาดเคลื่อน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รบัความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ พฒัน์ 
พสิษิฐเกษม อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยัทีก่รุณาใหค้ าแนะน าปรกึษาตลอดจนปรบัปรุงใหด้ าเนินการ
ท าการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใสอ่ย่างด ี
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