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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์าพัฒนากระบวนการเลี้ยงให้
กุง้ ขาวมีคุณภาพเพิม่ ขึน้ โดยเริม่ จากการศึกษาปั ญหาแล้วจึงนาปั ญหามาวิเคราะห์จากนัน้ ได้ทาการ
ทดลองโดยการใช้ชุดการทดสอบจานวน 3 ชุดการทดสอบ ประกอบด้วย (1) การหาค่าออกซิเจนใน
น้ า (DO) ซึ่งมีวธิ กี ารทดลองคือ ขัน้ ที่ 1 ใช้ขวดแก้วเก็บตัวอย่างน้าทีค่ วามลึก 30-40 ซม. ใช้น้ิวปิ ด
ปากขวดและค่อยๆ เปิ ดให้น้ าเข้าขวด ระวังอย่าให้มฟี องอากาศในขวด ขัน้ ที่ 2 หยดน้ ายาทดสอบ
ขวดที่ 1 จานวน 3 หยด และน้ายาทดสอบขวดที่ 2 จานวน 3 หยด ขัน้ ที่ 3 เขย่ากลับไปมาหลาย ๆ
ครัง้ ตัวอย่างน้ าจะเป็ นสีเหลืองอมน้ าตาลและมีตะกอนสีเข้ม ทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาทีจนตะกอน
นอนก้น ขัน้ ที่ 4 หยดน้ ายาทดสอบขวดที่ 3 จานวน 3 หยดเขย่าหลายๆครัง้ จนตะกอนเข้มละลาย
ห ม ด ขั ้น ที่ 5 แ บ่ ง ตั ว อ ย่ า ง น้ า เ ป็ น 2 ข ว ด เ ท่ า ๆ กั น ใ ช้ ข ว ด ใ ด ข ว ด ห นึ่ ง ใ น ก า ร ท า
ไตเตรทหาค่าออกซิเจนในน้ า ขัน้ ที่ 6 หยดน้ ายาทดสอบขวดที่ 4 ลงตัวอย่างน้ าทีแ่ บ่งไว้ทลี ะหยด
ช้าๆ เขย่าให้เข้ากันจนสีเหลืองอมน้าตาลหมดไปนับจานวนหยดของน้ายาทดสอบที่ 4 ทัง้ หมดทีใ่ ช้
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ไปหาร 2 จะได้ค่าออกซิเจนในน้ าเป็ นพีพเี อ็ม (2) การหาค่าพีเอช (pH) ซึ่งมีวธิ กี ารทดลองคือ ขัน้ ที่ 1
เติ ม น้ า ทดสอบจนถึ ง ขีด 5 มล. ขัน้ ที่ 2 หยดน้ า ยาทดสอบ 3 หยด แล้ ว เขย่ า เบา ๆ ขัน้ ที่ 3
เปรียบเทียบสีในหลอดสอบกับแผ่นเทียบสี แล้วอ่านค่าพีเอช (3) การหาค่าสภาพความเป็ นด่าง ซึง่
มีวิธีการทดลองคือ ขัน้ ที่ 1 เติมน้ าทดสอบจนถึงขีด 5 มล. ขัน้ ที่ 2 หยดอินดิเคเตอร์ B จานวน
1 หยด แล้วเขย่าให้เข้ากัน น้ าตัวอย่างจะเปลื่ยนเป็ นสีฟ้าอมเขียว ขัน้ ที่ 3 หยดไตแตรนท์ A ลงใน
น้าตัวอย่างทีละหยดช้า ๆ พร้อมทัง้ เขย่าให้เท่ากัน จนสีของน้าตัวอย่างเปลีย่ นเป็ นสีเทาอมม่วง ขัน้
ที่ 4 หยดไตแตรนท์ A ลงอีก 1 หยด น้ าตัวอย่างจะเปลีย่ นเป็ น สีชมพูนับจานวนหยดทัง้ หมดแล้ว
คูณ 17 จะได้ผลเป็ นค่าสภาพความเป็ นด่างรวม รวมทัง้ การนากุ้งขาวเข้าห้องปฏิบตั กิ ารกลาง เพื่อ
ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus โดยค่าต้องไม่เกิน 25 MPN/กรัม ในส่วนของค่า
ออกซิเจนในน้ าไม่ต่ ากว่า 5.0 พีพเี อ็มขึ้นไปเพราะถ้าต่ า กว่านี้จะเป็ นอันตรายต่อกุ้งขาว ส่วนค่า
พีเอช ช่วงเช้าไม่เกิน 7.9 ช่วงบ่ายไม่เกิน 8.5 ส่วนค่าสภาพความเป็ นด่างไม่เกิน 180 พีพเี อ็ม
ค่าพีเอชและค่าสภาพความเป็ นด่าง ถ้าเกินมาตรฐานจะทาให้กุ้งขาวเป็ นโรคอีเอ็มเอส ผลการวิจยั
พบว่า การพัฒนาคุณภาพของกุ้งขาวทีม่ กี ารควบคุมคุณภาพทีด่ จี ะส่งผลให้ผลผลิตทีไ่ ด้มคี ุณภาพ
และสามารถควบคุมโรคที่เกิดขึ้นกับกุ้งขาวได้ 95% และไม่เป็ นอันตรายกับผู้บริโภครวมถึงบรรจุ
ภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการขนส่งสามารถช่วยลดต้นทุนทาให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ค่าพีเอช, ค่าสภาพความเป็ นด่าง, ค่าออกซิเจนในน้า
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. บทนา
กุ้งขาวแปซิฟิกทีเ่ กษตรกรในประเทศไทยนิยมเรียกว่ากุ้งขาวแวนนาไม หรือเรียกกันว่า “กุ้ง
ขาว” เป็ นกุ้งทีเ่ ลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพ่อแม่พนั ธุ์ได้รบั การพัฒนาสาย
พันธุม์ าเป็ นเวลาช้านาน และทาให้มกี ารนาเข้าไปเลีย้ งในหลายๆ ประเทศ สาหรับประเทศไทยได้มี
การนากุง้ ขาวเข้ามาทดลองเลีย้ งในปี พ.ศ. 2541 จนกระทังเดื
่ อนมีนาคม พ.ศ. 2545 กรมประมงได้
อนุ ญาตให้น าพ่ อแม่ พ นั ธุ์ท่ีป ลอดเชื้อ (Specific Pathogen Free, SPF) จากต่า งประเทศเข้า มา
ทดลองเลีย้ ง ระยะเวลาการนาเข้าพ่อแม่พนั ธุท์ ป่ี ลอดเชือ้ จากจากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาเดียวกันที่การเลี้ยงกุ้งกุลาดาในประเทศไทยกาลังประสบ
ปั ญหาในเรื่องกุ้งโตช้า โดยเฉพาะในขณะทีจ่ บั กุ้งจะพบว่ามีกุ้ งขนาดเล็กน้ าหนักประมาณ 3 ถึง 5
กรัมเป็ นจานวนมาก ทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปั ญหาภาวะขาดทุน ในขณะเดียวกันเกษตรกร
บางส่วนได้ทดลองเลีย้ งกุ้งขาว ซึง่ ส่วนใหญ่ให้ผลค่อนข้างดี และจากกระแสการเลี้ยงกุ้งขาวที่ได้ผล
ดีกว่ากุง้ กุลาดา ส่งผลให้เกษตรกรจานวนมากหันมาเลีย้ งกุง้ ขาวกันมากขึน้ แต่เนื่องจากกุง้ ขาวเป็ น
กุ้งชนิดใหม่ทไ่ี ม่เคยเลี้ยงในประเทศไทยมาก่อน รายละเอียดเกี่ ยวกับพ ติกรรม การเลี้ยง การให้
อาหาร ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลเกี่ยวกับการเลี้ย งยังไม่มีการศึกษามาก่ อน ทาให้เกษตรกร
บางส่วนมีปัญหาในเรื่องของกุ้งเป็ นโรค ในเรื่องของลูกพันธุ์ทม่ี คี ุณภาพไม่ดหี ลังจากเลี้ยงไปแล้วมี
ปั ญหากุ้งโตช้า และมีลกั ษณะผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น เนื่องจากกุ้งขาวเป็ นกุ้งที่มกี ารเลี้ยงอย่าง
แพร่หลายทัวโลกมากกว่
่
า 30 ประเทศ [1]
ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเลีย้ งกุ้งขาวจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญต่อผูบ้ ริโภค ปั ญหาที่
เกิดขึ้นของฟาร์มในเรื่องของโรคกุ้งตายด่วน หรือกลุ่มอาการตายด่วน สาเหตุหลักที่ทาให้กุ้ง ตาย
เป็ นผลมาจากตับและตับอ่อนถูกทาลาย เนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus
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เป็ นเชื้อที่สร้างสารพิษจะอยู่เฉพาะที่ (localized infection) พบในกระเพาะอาหาร เมื่อตับและตับ
อ่อนของกุ้งถูกทาลายจึงจะพบเชื้อแบคทีเรียทีบ่ ริเวณตับและตับอ่อนเป็ นจานวนมาก โรคขีข้ าวมา
จากการอักเสบของลาไส้ทเ่ี กิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย การดูดซึมอาหารในลาไส้ไม่ดกี งุ้ ผอม โตช้า
และทยอยตายเนื่องจากอ่อนแอ ติดเชือ้ ฉวยโอกาส และกุง้ บางส่วนทยอยตายระหว่างการลอกคราบ
เนื่องจากกุ้งอ่อนแอ โรคตัวพิการ เป็ นโรคไวรัสทีพ่ บได้ทวไปในระหว่
ั่
างการเลี้ ยงในบ่อ โดยเฉพาะ
ลู ก กุ้ ง ขาวที่ม าจากพ่ อ แม่ พ นั ธุ์ท่ีเ ลี้ย งในบ่ อ ดิน ในประเทศไทย กุ้ ง ขาวที่ติด ไวรัส IHHNV จะมี
ลักษณะที่ส งั เกตได้ง่า ย คือ กรีผิด ปกติ อาจจะกุ ด หรือสัน้ กว่ า ปกติ อาจจะบิด ไปทางซ้ายหรือ
ทางขวา [2] นอกจากนัน้ ในเรื่องของน้าก็ต้องมีการศึกษาคุณภาพน้าให้เหมาะสมด้วยการตรวจสอบ
หาค่า DO ค่า pH ค่าสภาพความเป็ นด่างซึ่งได้มกี ารศึกษาจากกรมประมงเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
และศึกษาคุณภาพน้ าทีเ่ หมาะสมต่อกุ้งขาว [3] รวมถึงการจัดการตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ซ่งึ ส่งผลต่อต้นทุน
การดาเนินงานและคุณภาพ [4] ซึ่งถ้าจัดการคุณภาพในด้านต่าง ๆ ของกุ้งไม่ดกี ็ไม่เกิดการสังชื
่ ้อ
การขนส่งก็จะไม่เกิดขึน้ จึงเป็ นปั ญหาทีส่ าคัญอย่างหนึ่ง
2. วัตถุประสงคของการวิ จยั
1) เพื่อแก้ปัญหาการเกิดโรคของกุง้ ขาวทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูบ้ ริโภค
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพของกุง้ ขาวให้แข็งแรงทนต่อโรคสามารถขึน้ กุง้ ได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3) เพื่อสร้างดัชนีการชีวดั ในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเลีย้ งและบรรจุภณ
ั ฑ์
3. วิ ีดาเนิ นการวิ จยั
3.1 ขัน้ ตอนการวิ จยั
กาหนดปัญหา

วัตถุประสงค์

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา

ปั ญ หาด้า นโรคของกุ้ ง ขาวที่
ส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด ความ
เสียหายในด้านการเลี้ยงส่งผล
ให้เกิดต้นทุนเพิม่ ขึน้

1.เพื่อ แก้ปั ญ หาการเกิดโรคของ
กุง้ ขาวทีส่ ่งผลกระทบต่อผูบ้ ริโภค
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของกุ้งขาว
ให้แข็งแรงทนต่อโรคสามารถขึ้น
กุง้ ได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3. เพื่อสร้างดัชนีการชีวดั ในการ
พัฒนาคุณภาพกระบวนการเลี้ยง
และบรรจุภณ
ั ฑ์

1. pH
2. สภาพความเป็ นด่าง
3. DO
4. การนากุ้งขาวเข้าห้อง Lab
ตรวจเชือ้ แบคทีเรีย Visio
5. การปรับบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการ
ขนส่ง

ปั ญหาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
1. บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่มมี าตรฐาน
2. บรรจุกงุ้ ขาวได้น้อย

รูปที่ 1 รายละเอียดขัน้ ตอนการวิ จยั
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การหาค่า DO ค่า pH ค่าสภาพความเป็ นด่าง เป็ นทีน่ ิยมใช้ในกลุ่มผูป้ ระกอบกิจการฟาร์มกุง้
เนื่องจากเป็ นสิง่ สาคัญที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ าที่เป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของกุง้ ขาวซึง่ ยังช่วยควบคุมอัตราการเกิดโรคต่างๆ ของกุง้ ขาวได้ แต่ในด้านโรคของกุ้งขาวอาจจะ
มาจากอัตราการปล่อยลูกกุ้งในปริม าณหนาแน่ นมากเกินไปส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ าไม่
เพียงพอได้หรือในกรณีสารอินทรียใ์ นบ่อเลีย้ งมีมากเกินไป อาทิ ขีก้ งุ้ ขาวหรือเศษอาหารทีก่ ุ้ง กินไม่
หมดอาจจะส่งผลให้แก๊สไข่เน่าในบ่อเลีย้ ง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
3.2.1 วิ ีหาค่า DO [5]

รูปที่ 2 ขัน้ ที่ 1 ใช้ ขวดแก้ วเก็บตัวอย่างน้ าที่ ความลึก 30-40 ม. ใช้ นิ้วปิ ดปากขวดและ
ค่อยๆ เปิ ดให้น้าเข้าขวด ระวังอย่าให้มีฟองอากาศในขวด [5]

รูปที่ 3 ขัน้ ที่ 2 หยดน้ า ยาทดสอบขวดที่ 1 จ านวน 3 หยด และน้ า ยาทดสอบขวดที่ 2
จานวน 3 หยด [5]
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รูปที่ 4 ขัน้ ที่ 3 เขย่ากลับไปมาหลายๆ ครัง้ ตัวอย่างน้ าจะเป็ นสี เหลืองอมน้ าตาลและมี
ตะกอนสีเข้ม ทิ้ งไว้ประมาณ 30 วิ นาทีจนตะกอนนอนก้น [5]

รูปที่ 5 ขัน้ ที่ 4 หยดน้ายาทดสอขวดที่ 3 จานวน 3 หยดเขย่าหลายๆ ครัง้ จนตะกอนเข้ม
ละลายหมด [5]

รูปที่ 6 ขัน้ ที่ 5 แบ่งตัวอย่างน้าเป็ น 2 ขวดเท่าๆ กัน ใช้ขวดใดขวดหนึ่ งในการทาไตเตรท
หาค่า DO [5]
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รูปที่ 7 ขัน้ ที่ 6 หยดน้ ายาทดสอบขวดที่ 4 ลงตัวอย่างน้ าที่ แบ่งไว้ทีละหยดช้ าๆ เขย่าให้
เข้ า กัน จนสี เ หลื อ งอมน้ า ตาลหมดไป นั บ จ านวนหยดของน้ า ยาทดสอบที่ 4
ทัง้ หมดที่ใช้ไปหาร 2 จะได้ค่า DO ในหน่ วยพีพีเอ็ม [5]
ตารางที่ 1 ค่าออก ิ เจนในน้า (Dissolved Oxygen, DO)
0.5 ppm
2.0 ppm
4.0 ppm
> 5.0 ppm

ปริ มาณออก ิ เจนและการแปลผล
อันตราย กุง้ ขาวอาจตายเฉียบพลัน
ค่อนข้างอันตราย กุง้ ขาวเจริญเติบโตช้า
ไม่เป็ นอันตราย กุง้ ขาวสามารถดารงชีวติ อยู่ได้
ดี กุง้ ขาวสามารถเจริญเติบโตดีผลผลิตสูง

3.2.2 วิ ีหาค่า pH [5]

รูปที่ 8 ขัน้ ที่ 1 เติ มน้าทดสอบจนถึงขีด 5 มล. [5]
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รูปที่ 9 ขัน้ ที่ 2 หยดน้ายาทดสอบ 3 หยด แล้วเขย่าเบาๆ [5]

รูปที่ 10 ขัน้ ที่ 3 เปรียบเทียบสีในหลอดสอบกับแผ่นเทียบสี แล้วอ่านค่า pH [5]
3.2.3 วิ ีหาค่าสภาพความเป็ นด่าง [5]

รูปที่ 11 ขัน้ ที่ 1 เติ มน้าทดสอบจนถึงขีด 5 มล. [5]
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รูปที่ 12 ขัน้ ที่ 2 หยดอิ นดิ เคเตอร B จ านวน 1 หยด แล้ ว เขย่า ให้ เข้า กัน น้ า ตัว อย่า งจะ
เปลี่ยนเป็ นสีฟ้าอมเขียว [5]

รูปที่ 13 ขัน้ ที่ 3 หยดไตแตรนท A ลงในน้าตัวอย่างทีละหยดช้าๆ พร้อมทัง้ เขย่าให้เท่ากัน
จนสีของน้าตัวอย่างเปลี่ยนเป็ นสีเทาอมม่วง [5]

รูปที่ 14 ขัน้ ที่ 4 หยดไตแตรนท A ลงอีก 1 หยด น้าตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็ นสีชมพูนับจานวน
หยดทัง้ หมดแล้วคูณ 17 จะได้ผลเป็ นค่าสภาพความเป็ นด่างรวม [5]
pH หรือความเป็ นกรด-ด่าง เป็ นตัววัดคุณภาพน้ าทีใ่ ช้แสดงให้เห็นว่าน้ านัน้ มีสภาพเป็ นกรด
(Acidity) หรือด่าง (Basicity) ซึ่งค่า pH จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-14 โดยน้ าที่มคี ่า pH เท่ากับ 7 จะมี
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คุณสมบัติเป็ นกลาง ส่วนน้ าที่มี pH น้อยกว่า 7 จะมีคุณสมบัติเป็ นกรดซึ่งค่า pH ของน้ าทะเลใน
ธรรมชาติทวๆ
ั ่ ไปจะมีค่าอยู่ระหว่าง 7.0-8.5 ซึ่งเป็ นช่วงที่เหมาะสมสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ในกรณีท่ี pH ของน้ ามีค่าสูงหรือต่ ากว่าช่วงที่เหมาะสมจะมีผลทาให้สตั ว์น้ ามีการเจริญเติบโตที่
ช้าลง และอาจทาให้สตั ว์น้ าไม่สามารถดารงชีวติ อยู่ได้ พบว่ากุ้งจะค่อยๆ แสดงออกให้เห็นถึงการ
เกิดขึน้ ของโรค ปั จจัยสาคัญในการโน้มนาให้กุ้งเกิดโรคอีเอ็มเอสนอกจากนี้จะต้องรักษาค่าสภาพ
ความเป็ นด่างในน้าให้อยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมด้วยคือไม่ต่ากว่า 120 ppm เนื่องจากสภาพความเป็ น
ด่างในน้ าจะทาหน้าทีค่ วบคุมและรักษาค่า pH ในบ่อเลี้ยงให้คงที่ ไม่ให้เปลีย่ นแปลงในรอบวันมาก
จนเกินไป [6]
3.3 การนากุ้งขาวเข้าห้องปฏิ บตั ิ การกลางเพื่อตรวจเชื้อ Vibrio parahaemolyticus
ในการเลี้ยงกุ้งทะเลนัน้ โรคนับเป็ นอุปสรรคทีส่ าคัญอย่างยิง่ เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดความ
เสียหายได้ทุกขณะ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตรารอด และปริมาณผลผลิตกุ้งโดยทาให้กุ้งมี
อัตราการเจริญเติบโตต่า กินอาหารน้อยลง พิการ ป่ วยและตายในทีส่ ุด ก่อนที่ จะจัดการสุขภาพกุง้
ขาวและแก้ปัญหาโรคกุง้ ได้นัน้ ต้องรูจ้ กั ต้นสายปลายเหตุ รูจ้ กั ชนิดโรค เหล่านัน้ ก่อน ซึง่ โรคกุง้ ขาว
ทีเ่ ป็ นสาเหตุการตายได้ค่อนข้างรุนแรง มักเกิดจากโรคติดเชือ้ ได้แก่ โรคไวรัสเป็ นหลักรวมทัง้ การ
ติด เชื้อจากแบคทีเ รีย เช่ น วิบ ริโ อ โรคตัว แดงดวงขาว โรคทอร่ า เป็ น ต้น จึงต้องมีการจัดการ
คุณภาพกุ้งขาวโดยการนาเข้าห้องปฏิบตั กิ ารกลาง ฉะเชิงเทรา ตัง้ แต่ตอนเป็ นกุ้งชาจนกระทังอายุ
่
15 วันจนถึงอายุ 60 วัน
ลูกกุง้ ขาวอายุ 15 วัน มีการส่งเข้าห้อง
Lab ก่อนปล่อยลงบ่อใหญ่ขนาด 5 ไร่

กุง้ ขาวตอนโตเต็มวัย มีการส่งเข้าห้อง
ตรวจก่อนการส่งจาหน่าย

รูปที่ 15 การนากุ้งขาวเข้าห้องปฏิ บตั ิ การ
3.4 การปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑที่ใช้ในการขนส่งกุ้งขาว
ปั จจุบนั ธุรกิจการขนส่งกุ้ง ปลา ปู นัน้ ใช้การขนส่งแบบเก่า กล่าวคือ ส่วนใหญ่ใช้กล่องโฟม
ซึ่งกล่องโฟมนัน้ ไม่มคี วามคงทนแข็งแรง และไม่สามารถรองรับน้ าหนักได้มาก ถ้ามีการใช้ตวั ถัง
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บรรจุภณ
ั ฑ์ทาจากไฟเบอร์ ช่วยให้น้าหนักเบา ประหยัดต้นทุนในการขนส่ง ไม่เป็ นสนิมและทีส่ าคัญ
คือ มีฉนวนกันความร้อน ทาให้ความร้อนไม่สามารถถ่ายเทไปที่ตวั ถังได้เหมาะสมในการขนส่ง
ระยะไกล
ในด้านของวัสดุทใ่ี ช้เป็ นถังไฟเบอร์แบบมีฝ าปิ ด ซึ่งมีน้ าหนักเบาและยังมีฉนวนกันความร้อน
เพื่อควบคุมอุณหภูมิในถังให้คงที่เพื่อรักษาสภาพของสินค้าในมีความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค
ต้นทุนถังไฟเบอร์มรี าคาต่อถัง 2,500 บาท ใช้รถกะบะตอนเดียวในการขนส่ง ความยาวของกะบะ
2,315 มม. ความกว้าง 1,575 มม. ประหยัดต้นทุนในด้านการขนส่ง คือสามารถลดช่องว่างในด้าน
การวางบรรจุภณ
ั ฑ์ลงบนรถกะบะ เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นทรงสีเ่ หลีย่ มทาให้บรรทุกสินค้าได้ใน
ปริม าณที่เ พิ่ม ขึ้น และยัง ประหยัด เที่ ย วรถในการขนส่ ง ไปกลับ ได้ ซึ่ ง ต่ า งจากแบบเก่ า เป็ น
ทรงกระบอกทาให้เกิดช่องว่างในการบรรทุกทาให้บรรทุกสิ นค้าได้ในปริมาณน้อย ก่อให้เกินการ
สิน้ เปลืองน้ามันเชือ้ เพลิงในการวิง่ รถขนส่งไปกลับหลายรอบ
4. ผลการวิ จยั
4.1 ผลการวิ เคราะหข้อมูลการตรวจวัดค่า pH
ตารางที่ 2 การตรวจวัดค่า pH
บันทึกการตรวจวัดค่า pH
บ่อที่ 1
บ่อที่ 2
บ่อที่ 3
บ่อที่ 4
ครัง้
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
ที่
(8.00น.) (13.00น.) (8.00น.) (13.00น.) (8.00น.) (13.00น.) (8.00น.) (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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แสดงให้เห็นว่าผลการตรวจวัดค่า pH ในน้ าส่วนมากจะมีคุณสมบัติเป็ นกลางซึ่งมีค่าระหว่าง
7.0-8.5 ซึ่ง เป็ น ช่ ว งที่เ หมาะสมส าหรับ การเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ า แต่ ใ นบางบ่ อ จะแสดงให้เ ห็น ว่ า
ค่า pH ต่ ากว่า 7 ซึ่งมีค่าอยู่ท่ี 6.5 จะมีผลทาให้สตั ว์น้ ามีความเจริญเติบโตที่ช้าลง และอาจทาให้
สัตว์น้าไม่สามารถดารงชีวติ อยู่ได้
4.2 ผลการวิ เคราะหข้อมูลการตรวจวัดค่าสภาพความเป็ นด่าง
ตารางที่ 3 การตรวจวัดค่าสภาพความเป็ นด่าง
บันทึกการตรวจวัดค่าสภาพความเป็ นด่าง
บ่อที่ 1
บ่อที่ 2
บ่อที่ 3
บ่อที่ 4
ครัง้
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
ที่
(8.00น.) (13.00น.) (8.00น.) (13.00น.) (8.00น.) (13.00น.) (8.00น.) (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
แสดงให้เห็นว่าค่าสภาพความเป็ นด่าง มีค่าสูงสุด 187 เป็ นผลทาให้เกิดแพลงค์ตอนบูมมาก
เกิน ไป เมื่อแพลงค์ตอนบูมมากเวลาตายจะตายพร้อมกัน ทาให้แพลงค์ตอนที่เหลือไม่ สามารถ
สังเคราะห์แสงได้ ออกซิเจนในน้าก็จะค่อยลดลงๆ
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4.3 ผลการวิ เคราะหข้อมูลการตรวจวัดค่า DO
ตารางที่ 4 การตรวจวัดค่า DO

ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

บันทึกการตรวจวัดค่า DO (ppm)
บ่อที่ 1
บ่อที่ 2
บ่อที่ 3
เช้า (8.00 น.)
เช้า (8.00 น.)
เช้า (8.00 น.)
5.5
4
6
7
5.5
8
6.5
4
5
6.5
5
4
4.5
4.5
6
4
6
7
4.5
8
7
4
7
5.5

บ่อที่ 4
เช้า (8.00 น.)
5.5
5.5
7.5
7
6
8
4.5
5

แสดงให้เห็นว่า ค่า DO มีผลทีอ่ อกมาดีเหมาะสมกับค่ามาตรฐานซึง่ ไม่ต่ากว่า 4 ppm
4.4 ผลการทดสอบจากการนากุ้งขาวเข้าตรวจเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบจากการนากุ้งขาวเข้าตรวจเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus
รายการทดสอบ
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio parahaemolyticus

ผลการทดสอบ
ผลการ หน่ วย LOD
ทดสอบ
23
MPN/g
7.4
MPN/g
5.2
MPN/g
7.4
MPN/g
18
MPN/g
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วิ ีทดสอบอ้างอิ ง
FDA BAM Online,2004 (Chapter 9)
FDA BAM Online,2004 (Chapter 9)
FDA BAM Online,2004 (Chapter 9)
FDA BAM Online,2004 (Chapter 9)
FDA BAM Online,2004 (Chapter 9)
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบจากการนากุ้งขาวเข้าตรวจเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus
(ต่อ)
ผลการทดสอบ
รายการทดสอบ
ผลการ หน่ วย LOD
วิ ีทดสอบอ้างอิ ง
ทดสอบ
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)
จากผลการตรวจปฏิบตั กิ าร พบว่ากุง้ ขาวมีเชือ้ แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus แต่ไม่เกิน
25 MPN/กรัม ตามกรมวิทยาศาสตร์กาหนดซึง่ สามารถทีส่ ง่ จาหน่ายได้
4.5 การปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑในการขนส่ง
หลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์แบบใหม่ สาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ในการขนส่งต้องมีการออกแบบ
เพื่อช่วยปกป้ องคุม้ ครองและรักษาคุณภาพสินค้าและสามารถรวมหน่วยสินค้าเป็ นหน่วยเดียวกันได้
รวมทัง้ ให้สามารถเอือ้ ประโยชน์ดา้ นหน้าทีใ่ ช้สอยได้ดมี คี วามปลอดภัยประหยัดและมีประสิทธิภาพ

บรรจุภณ
ั ฑ์แบบเก่าความจุ 150 กก.

บรรจุภณ
ั ฑ์แบบใหม่ความจุ 600 กก.

รูปที่ 16 บรรจุภณ
ั ฑแบบเก่าความจุ 150 กก. และ บรรจุภณ
ั ฑแบบใหม่ความจุ 600 กก.
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ตารางที่ 6 ข้อเสียและข้อดีของการใช้บรรณจุภณ
ั ฑในการขนส่ง
ข้อเสียของการใช้บรรจุภณ
ั ฑแบบเก่า
ข้อดีของการใช้บรรจุภณ
ั ฑแบบใหม่
ในการขนส่ง
1. ไม่สามารถทีจ่ ะรักษาอุณหภูมคิ วามเย็นใน 1. สามารถเก็บรักษาอุณหภูมคิ วามเย็นได้คง
การเก็บกุง้ ขาวได้
ทีทาให้กงุ้ ขาวมีคุณภาพสดตลอดเวลา
2. ไม่ มี ค วามทนทานเนื่ อ งจากตั ว ถั ง เป็ น 2. มีความแข็งแรงทนทานและตัวถังมีลกั ษณะ
พลาสติกแบบธรรมดา
เบามีอายุการใช้งานนาน ลดการก่อปั ญหา
3. ก่อให้เกิดอุบตั ิได้ง่ายเนื่องจากตัว ถังไม่ มี
เ รื่ อ ง ข ย ะ แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง ม ล ภ า ว ะ ต่ อ
ฝาปิ ดอาจทาให้เกิดน้ าแข็งละลายเป็ นน้ า
สิง่ แวดล้อม
หกออกจากถังส่งผลกระทบให้พ้นื ถนนลื่น 3. ไม่มสี นิม ไม่มกี ารกัดกร่อน น้ าและเกลือน้า
จนนาไปสูอ่ ุบตั เิ หตุ
ทะเลจะไม่ทาปฏิบตั กิ ริ ยิ าทางเคมี
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ตารางที่ 7 สรุปผลการวิ จยั
ลาดับ
ผลที่เกิ ดขึ้นจากการทาวิ จยั
ที่
1 จากการตรวจวัดค่า DO ผลทีไ่ ด้อยู่ระหว่าง 4.0
ppm ซึ่งเป็ นผลดีทาให้กุ้งขาวเจริญเติบโตได้ดี
อัตราการรอดชีวติ สูง
2 การควบคุมค่า pH และ ค่าสภาพความเป็ นด่าง
ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงต่อวันน้อยทีส่ ุดเพื่อให้คง
ค่ า มาตราฐานไว้ pH จะไม่ ใ ห้ เ กิ น 8.5 และ
สภาพความเป็ นด่างไม่ต่ากว่า 120 ppm ส่งผล
ให้มแี นวโน้มการเกิดโรคของกุ้งขาวค่อยๆ ลด
ต่าลง
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ตัวชี้วดั
อัต ราการตายของกุ้ ง ขาวไม่ เ กิด ขึ้น
เนื่องจากมีการตรวจสอบออกซิเจนและ
ความเค็มให้อยู่ในอัตราทีต่ ามเกณฑ์
กุ้งขาวมีคุณภาพที่ดีไม่ ก่ อให้เ กิด โรค
EMS หรือ “โรคตายด่วน” ทาให้ได้ผ ล
ผลิตตามปริม าณที่ต้องการของฟาร์ม
ได้
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิ จยั (ต่อ)
ลาดับ
ผลที่เกิ ดขึ้นจากการทาวิ จยั
ที่
3 กุ้งขาวที่มีอายุ 15 วัน จะมีการส่งไปตรวจหา
เชื้ อ แบคที เ รี ย วิ บ ริ โ อ ซึ่ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย จะ
เ ติ บ โ ต ไ ด้ ดี ใ น น้ า เ ค็ ม เ ชื้ อ จ ะ เ กิ ด จ า ก
สารอินทรียท์ ต่ี กค้าง เช่น อาหารกุ้งทีก่ นิ เหลือ
โดยการใช้ระบบน้ าหมุนเวียนการดูดตะกอน
หรือของเสียต่างๆ เมื่อกุ้งขาวอายุ 60 วันจะมี
การส่งตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อนการส่งจาหน่ าย
เพื่อรักษามาตรฐานของฟาร์ม
4 จากการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แบบใหม่ท่มี ขี นาด 600
กก. สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิความเย็นได้
คงทีแ่ ละประหยัดต้นทุนขนส่ง

ตัวชี้วดั
ส า ม า ร ถ คว บ คุ ม แล ะป้ องกั น เชื้ อ
แบคทีเ รีย ที่เ กิด ในตับ ของกุ้งขาวและ
ตับอ่อนได้อย่างรวดเร็วซึง่ ทาให้ฟาร์มมี
มาตรฐานและเป็ นทีย่ อมรับในกลุ่มของ
ผูค้ า้

สามารถขนส่ ง กุ้ ง ขาวได้ ใ นปริ ม าณ
เพิม่ ขึน้ ทาให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี คี ่กู บั
ค้าและช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง

5.1 การอภิ ปรายผล
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการพัฒนาคุณภาพกุ้งขาวพบว่ากุ้งขาวมีอตั ราการรอดตายสูง 95% และ
สามารถควบคุมการโรคทีเ่ กิดกับกุ้งขาวได้จากการตรวจวัดค่า pH ค่าสภาพความเป็ นด่าง ค่า DO
ให้เป็ นไปตามค่ามาตรฐาน รวมทัง้ การใช้ระบบน้าหมุนเวียนเพื่อไม่ให้มตี ะกอนและแพลงค์ตอนพิษ
ก่อให้เกิดโรค เมื่อกุง้ ขาวมีคุณภาพปลอดโรคสามารถส่งจาหน่ายได้สงู
ผลการวิจ ัย ดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ Yisman [3] ที่ท าการศึก ษาคุ ณ ภาพน้ า ที่
เหมาะสม ตลอดระยะการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คุณภาพน้าในการเลีย้ งกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus Vannamai) ระหว่าง ดูฝนกับ ดูรอ้ นในบ่อ
ปูพน้ื ด้วยโพลีเอททีลนี ซึ่งผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้ า สามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง
ขาวได้ตงั ้ แต่ในระยะเดือนแรกจนถึงกาหนดขึน้ กุง้ และสามารถควบคุมป้ องกันอัตราการเจริญเติบโต
ของเชือ้ แบคทีเรียรวมทัง้ โรคของกุง้ ขาวได้
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับท ษฎีการขนส่งของ Zamounty [7] ซึง่ ผลการศึกษาพบว่าได้มกี าร
วางแผนการดาเนินงานที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเลี้ยงและรวมถึงการขนส่งกุ้ง
ขาวทีม่ ปี ระสิทธิภาพทาให้ประหยัดต้นทุนในการขนส่งเนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถบรรจุกุ้งขาวได้
เพิม่ ขึ้นจาก 150 กิโลกรัมเป็ น 600 กิโลกรัมต่อถัง ดังนัน้ ความประหยัดถือเป็ นส่วนหนึ่งของการ
ขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
บทความวิจัย
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5.2 ข้อเสนอแนะงานวิ จยั
1) จากผลการวิจยั สามารถควบคุมและป้ องกันเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และโรคตาย
ด่วน รวมถึงการจัดการคุณภาพน้าในฟาร์มให้มกี ารปลอดเชือ้ ได้ทงั ้ หมด 95%
2) งานวิจยั ครัง้ นี้พบว่าควรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แบบใหม่เนื่องจากทาให้บรรจุกุ้งขาวได้ในปริมาณ
มากและช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง
3) จากการตรวจวัดค่า DO ทีม่ กี ารตรวจในช่วงเช้าควรเพิม่ เวลาในการตรวจเพิม่ เป็ นช่วงเช้า
และช่วงบ่ายเพื่อให้ครอบคลุมได้มากขึน้
4) ควรมีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์สาหรับทีใ่ ช้ในการทดลองให้เป็ นอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์
เพื่อป้ องกันค่าคลาดเคลื่อน
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย ฉบับ นี้ ส าเร็จ ลงได้ด้ว ยดี เนื่ องจากได้ร บั ความกรุ ณาอย่ า งสูงจากอาจารย์ พัฒ น์
พิสษิ ฐเกษม อาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั ทีก่ รุณาให้คาแนะนาปรึกษาตลอดจนปรับปรุงให้ดาเนินการ
ทาการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดี
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