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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเล้ียงกุ้งขาวในจงัหวดัสุพรรณบุรี รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคและเพื่อวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเล้ียงกุง้ขาวศึกษาพื้นท่ี
ต าบลองครักษ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรีโดยค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ใชปั้จจยัน าเขา้ เช่น น ้ ามนัเช้ือเพลิง สารเคมี การขนส่งวตัถุดิบ เป็นตน้ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมพื้นท่ีเล้ียง
กุง้ขาวแวนนาไม กระบวนการขนส่งวตัถุดิบ กระบวนการเล้ียงและดูแลกุง้ขาวแวนนาไม และกระบวนการ
จ าหน่ายผลผลิต (กุ้งขาว) เก็บข้อมูลจากการศึกษาพบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมตั้งแต่
กระบวนการเตรียมพื้นท่ีจนกระทัง่ถึงกระบวนการจ าหน่ายผลผลิต (กุง้ขาว) เฉล่ียรวมจากทุกกระบวนการ
ของเกษตรกรหมู่ท่ี 3, 4, 6 เท่ากบั 2,614.52 KgCO2eq/5ไร่/67วนั โดย กระบวนการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม
ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดเฉล่ียเท่ากับ 1,344.08 KgCO2eq/5ไร่/67วนั  รองลงมา
กระบวนการเตรียมพื้นท่ีเฉล่ียเท่ากบั 1,104.88 KgCO2eq/5ไร่ กระบวนการขนส่งวตัถุดิบเฉล่ียเท่ากบั 150.93 
KgCO2eq/5ไร่/67วนั  และกระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิตเฉล่ียเท่ากบั  14.63 KgCO2eq/5ไร่/67วนั ตามล าดบั 
และเม่ือเปรียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมด (kgCO2/5ไร่/67วนั) จากกระบวนการเล้ียงกุง้
ขาวต่อผลผลิต (กุง้ขาว) 1 กิโลกรัม (kgผลผลิต/5ไร่/67วนั) ตั้งแต่กระบวนการเตรียมพื้นท่ีจนถึงกระบวนการ
จ าหน่ายผลผลิต (กุ้งขาว) พบว่า ทุกกระบวนการมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 4.38 
(kgCO2eq/kgผลผลิต) 

 

 

*นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
**อาจารยป์ระจ าคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ค าส าคัญ: ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม, ก๊าซเรือนกระจก, กระบวนการ,กุง้ขาวแวนนาไม 
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Abstract 

 This study aims to examine the situation of whiteleg shrimp culture in SuphanBuri to investigate 
well as the problems and obstacles of th shrimp culture and to analyze the GHGs emission form the 
whiteleg shrimp culture. The study was conducted in OngkharakSubdistrict, Bang Pla Ma District, 
SuphanBuri. The Green House Gases (GHGs) emissions from the cultures of Vannameiwhiteleg shrimp 
have been calculated based on the input used such as fuels, chemicals, raw materials, transportation 
etc.,the process involving the land preparation for  the cultures raw materials transportation,  
Vannameiwhiteleg shrimp cultures and fosters, and distribution of products (the whiteleg shrimps). The 
findings indicated that the overall GHGs emissions throughout the land preparation process to the 
distribution of products (the whiteleg shrimps) were at the rate for Moo 3, 4, 6 of 2,614.52 KgCO2eq/5 Rai 
of area/67 days. The land preparation process for the cultures of Vannamei Whiteleg Shrimp has caused 
the highest GHGs emission at the average rate of  1,344.08 KgCO2eq/5 Rai of area/67 days, followed by 
the land preparation process with GHGs emission at the average rate of  1,104.88 KgCO2eq/5 Rai of area, 
the raw materials transportation resulted in GHGs emissions at the average rate of 150.93  KgCO2eq/5 Rai 
of area/67 days and the products collection caused GHGs emissions at the average rate of  14.63 
KgCO2eq/5 Rai of area/67 days, respectively. The comparison of the overall GHGs emissions (KgCO2eq/5 
Rai of area/67 days) from the whiteleg shrimp culture process against 1 kilogram (kgproducts/5Rai of area/67 
days) of products (the whiteleg shrimps) throughout the land preparation process to the distribution of 
products (the whiteleg shrimps) showed that all processes cause the total GHGs emissions at the rate of 
4.38 (kgCO2eq/kgproducts). 

 

Keywords: Environmental impact, Greenhouse Gas, Process, Vannamei Whiteleg Shrimp  
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1. บทน า 

 กุ้งขาวแวนนาไม หรือเรียกกนัว่า “กุ้งขาว” เป็นกุ้งท่ีเล้ียงง่ายมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากพ่อแม่พนัธ์ุไดรั้บการพฒันาสายพนัธ์ุ ท าให้มีการน าเขา้ไปเล้ียงในหลายๆ ประเทศกุง้ชนิดน้ีไดมี้
การน าเขา้มาเล้ียงในทวีปเอเชียคร้ังแรกในประเทศไตห้วนั ส าหรับประเทศไทยได้มีการน ากุง้ขาวเขา้มา
ทดลองเล้ียงในปี พ.ศ. 2541 แต่การทดลองในคร้ังนั้นไม่ประสบความส าเร็จมากนกัจนกระทัง่เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2545 (ภิญโญ เกียรติภิญโญ, 2545) กรมประมงไดอ้นุญาตใหน้ าพ่อแม่พนัธ์ุท่ีปลอดเช้ือจากต่างประเทศ
เขา้มาทดลองเล้ียงเกษตรกรบางส่วนไดท้ดลองเล้ียงกุง้ขาวซ่ึงส่วนใหญ่ใหผ้ลค่อนขา้งดี โดยมีการพฒันาจาก
เดิมท่ีสามารถเล้ียงไดใ้นเฉพาะภาคใตข้องประเทศหรือพื้นท่ีท่ีติดกบัน ้ าเค็ม สามารถขยายออกมาในหลาย
พื้นท่ีโดยเฉพาะตอนกลางของประเทศโดยใชค้วามเคม็ต ่าในการเล้ียง ท าให้ในปัจจุบนัมีพื้นท่ีในการเล้ียงกุง้
ขาวในประเทศปี 2559 มีเน้ือท่ีทั้งหมด 194,947 ไร่ ภาคกลาง 128,196 ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
2559) จากกระแสการเล้ียงกุง้ขาวท่ีไดผ้ลท าให้เกษตรกรจ านวนมากหนัมาเล้ียงกุง้ขาวกนัมากข้ึน และต่อมา
กุง้ขาวเป็นกุง้ท่ีมีการเล้ียงอย่างแพร่หลาย จะเห็นว่าพื้นท่ีภาคกลางมีการเพาะเล้ียงกุ้งขาวจ านวนมาก ซ่ึง
สามารถเล้ียงกุง้ขาวดว้ยความเค็มต ่าได ้และการเล้ียงอยา่งหลากหลายในหลายจงัหวดัภาคกลาง โดยเฉพาะ
จงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีมีพื้นท่ีราบลุ่มมีแม่น ้า ล าคลองหลายแห่งจึงเหมาะท่ีเป็นพื้นท่ีเพาะเล้ียงกุง้ขาว 
    สภาพทัว่ไปของจงัหวดัสุพรรณบุรี มีความสมบูรณ์ทั้งดินและน ้ าท่ีเหมาะสมกบัการเพาะเล้ียงสัตว์
น ้าอยา่งยิง่ จึงท าใหมี้การกระจายการเล้ียงในทุกอ าเภอ การเล้ียงสัตวน์ ้ามีทั้ง การเล้ียงปลากินพืช ปลากินเน้ือ 
และการเล้ียงกุง้ขาว โดยเฉพาะกุง้ขาวมีการเล้ียงกนัมากเน่ืองจากราคาเป็นแรงจูงใจจึงท าให้เกษตรกรขยาย
พื้นท่ีเล้ียงกนัอยา่งต่อเน่ือง แต่ในปัจจุบนั ปัญหาในการเล้ียงกุง้กา้มกรามนั้นมีความรุนแรงและมีความเส่ียง
ต่อการขาดทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการเล้ียงกุง้กา้มกราม เช่น โรค
กุง้ สภาพอากาศ มีการลงทุนสูงและระยะเวลาในการเล้ียงกุง้กา้มกรามค่อนขา้งนาน ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการ
เล้ียงถึง 6-8 เดือน จึงจะน ามาจ าหน่ายได ้ท าให้เกิดการขาดทุน เกษตรกรจึงหันมาเล้ียงกุ้งท่ีโตไวและมี
ระยะเวลาการเล้ียงท่ีไม่นานและสามารถท ารายไดใ้ห้กบัเกษตรกรมากกว่าการเล้ียงกุ้งกา้มกรามจึงท าให้
เกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรีหนัมาทดลองเล้ียงกุง้ขาวมากข้ึนเพื่อผลผลิตท่ีดี และคุม้ค่ากวา่การเล้ียง
สัตวน์ ้ าอยา่งอ่ืน ในปัจจุบนัจงัหวดัสุพรรณบุรีมีเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาวทั้งหมด 1,107 ราย และมีพื้นท่ีเล้ียง
ทั้งหมด 12,713 ไร่ (ส านักงานประมงจงัหวดัสุพรรณบุรี 2560) จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องศึกษา ปัญหา 
อุปสรรค และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการประกอบเป็น
แนวทางในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการเล้ียงกุง้ขาว 
 ผูว้จิยัมีความสนใจศึกษาสถานการณ์ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการเล้ียงกุง้ขาวใน
อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี นั้นน ามาเป็นแนวทางในการจดัการสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
เล้ียงกุง้ขาว เน่ืองจากการเพาะเล้ียงกุง้ขาว มากข้ึนในพื้นท่ี เพื่อให้สามารถน าแนวทางน้ีไปใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน 
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และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในจงัหวดัสุพรรณบุรีในการวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการปัญหา
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเล้ียงกุง้ขาว รวมถึงเป็นแนวทางให้เกษตรกรไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ
และมีวธีิการจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2. วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การเล้ียงกุง้ขาวในจงัหวดัสุพรรณบุรี รวมถึงปัญหาและอุปสรรค 
  2. เพื่อศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเล้ียงกุง้ขาว 
  3.. เพื่อศึกษาการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเล้ียงกุง้ขาว 
 

3. วธิีการด าเนินงานวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแนวทางการจดัการสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี

เกิดข้ึนจากการเล้ียงกุง้ โดยเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการศึกษาเพื่อจดัการสถานการณ์

ปัญหา และผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเล้ียงกุง้ขาว ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการเล้ียงกุง้ขาวจะ

ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการ สถานการณ์และปัญหาเก่ียวกบัการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางในการแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเล้ียง

กุง้ขาวแวนนาไม ต าบลองครักษ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงมีรายละเอียดและวธีิการศึกษาดงัน้ี 
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3.1 กรอบแนวคิด 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 
 เกษตรกรเจา้ของฟาร์มในโดยในพื้นท่ีท่ีศึกษาคือต าบลองครักษซ่ึ์งเกษตรกรในพื้นท่ีศึกษาประกอบ
อาชีพเล้ียงกุง้ขาวเป็นอาชีพหลกั มีหมู่ทั้งหมด 6 หมู่ ท่ีเล้ียงกุง้ขาวโดยก าหนดคุณสมบติัของผูใ้ห้ขอ้มูลโดย
การสุ่มจบัฉลากเลือกทั้งหมด 3 หมู่ และเลือกเกษตรกรเจา้ของฟาร์มผูเ้ล้ียงกุง้ขาวเป็นอาชีพหมู่ละ 5 คน 
จ านวน 15 คนและเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ประมงจงัหวดัสุพรรณบุรี1 คน และประมง
อ าเภอบางปลามา้ 1 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้งส้ิน 17 คน 
 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ประเด็นค าถามของแบบสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์

ปัญหา และผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการเล้ียงกุง้ขาว และบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กฎหมาย
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของการเล้ียงกุง้ขาว เพื่อน า

ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัเกีย่วข้อง 

 

สร้างความเข้าใจในพื้นที ่และลงพื้นทีสั่มภาษณ์และส ารวจข้อมูลการเลีย้งกุ้งขาวของเกษตรกร 

 

ท าการวเิคราะห์ปัญหาและผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการเลีย้งกุ้งขาว 
โดยใช้การประเมนิทางวฏัจกัรผลติภัณฑ์ (LCA)  

 

ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

-พลงังาน (น ้ ามนั
เช้ือเพลิง) 
-อาหารเล้ียงกุง้ 
-สารเคมี 

-ลูกกุง้ขาว 

-เคร่ืองจกัร 

-กระบวนการเตรียมพ้ืนท่ี 

-กระบวนการขนส่ง 

-กระบวนการเล้ียงดูแลกุง้ขาว 

-กระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต 

 

กุง้ขาว 

-น ้าเสีย 

-ฝุ่ นละออง 

-ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

-ขยะ 

-โลหะหนกั 

กระบวนการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม 
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ขอ้มูลไปใช้ในการวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา แบบสอบถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้
ขาวมีประเด็นค าถาม ได้แก่ ขั้นตอนในการเล้ียงกุง้ขาวและปัญหาส่ิงแวดลอ้มของการเล้ียงกุง้ขาว ปัจจยั
น าเขา้ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบ เช่น การขนส่งวตัถุดิบ พลงังานเช้ือเพลิง ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการเล้ียงกุง้
ขาว 
 1) กลุ่มของเกษตรกร 

 เน้ือหาเก่ียวกบัขั้นตอนกระบวนการและปัจจยัน าเขา้เช่น น ้ ามนัเช้ือเพลิง วตัถุดิบ สารเคมี 
การขนส่ง และขยะ ฯลฯ ในการเล้ียงกุ้งขาว การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ปัญหา/อุปสรรค การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการพฒันาในอนาคต ขอ้เสนอแนะ  
  2) กลุ่มของหน่วยงาน  

 ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีในการปฏิบติังาน การสนบัสนุนช่วยเหลือเกษตรกร การลง
พื้นท่ีส ารวจ และให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัการเล้ียงกุง้ขาวท่ีดี รวมถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การท างานร่วมกบัเกษตรกร และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูศึ้กษาไดน้ าผลการส ารวจจากพื้นท่ีเล้ียงกุง้ขาวของเกษตรกรมาสรุปในเชิงพรรณนา แลว้น าขอ้มูล
ดงักล่าวมาท าการวิเคราะห์วฏัจกัรชีวิต(Life Cycle Assessment (LCA)  ซ่ึง LCA เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์
ประเมินค่าผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ หรือของกระบวนการผลิต หรือของการ
บริการนั้นๆ เป็นการวิเคราะห์วฏัจกัรชีวิตของขั้นตอนและกระบวนการเล้ียงกุง้ขาวของเกษตรกร โดยมี
วธีิการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (กาสูหรี สาอีซา, 2558) ในแต่ละกระบวนการ ดงัต่อไปน้ี 

1) วิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการเตรียมพื้นท่ีเล้ียงกุ้งขาว (KgCO2eq/5ไร่/
รอบ) 
 = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมบ่อ (KgCO2eq/5ไร่/รอบ) + ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการโรยปูนขาว (KgCO2eq/5ไร่/รอบ) + ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากน ้าเล้ียงกุง้ขาว (KgCO2eq/5ไร่/รอบ)  
2) วเิคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการขนส่งวตัถุดิบ (KgCO2eq/5ไร่/รอบ) 
 = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งลูกกุง้ขาว (KgCO2eq/5ไร่/รอบ) + ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งอาหารกุง้ (KgCO2eq/5ไร่/รอบ) + ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการขนส่งปูนขาว (KgCO2eq/5ไร่/รอบ) 
3) วเิคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการเล้ียงและดูแลกุง้ขาว (KgCO2eq/5ไร่/รอบ) 
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 = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัเคร่ืองเติมอากาศในการเล้ียงกุง้ขาว 

(KgCO2eq/5ไร่/รอบ) + ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากถุงพลาสติกจากการบรรจุลูกกุง้ขาว 

KgCO2eq/5ไร่/รอบ) + ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากถุงพลาสติกจากการบรรจุอาหารเล้ียงกุง้
ขาว(KgCO2eq/5ไร่/รอบ) 
4) วเิคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต(KgCO2eq/ไร่/รอบ) 
 = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการเดินทางมาจบักุง้ (KgCO2eq/ไร่/
รอบ) + ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการเดินทางไปจ าหน่ายกุ้งขาว 
(KgCO2eq/5ไร่/รอบ)  
5) วเิคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการเล้ียงกุง้ขาว (KgCO2eq/5ไร่/รอบ) 
 = วิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการเตรียมเล้ียงกุง้ขาว (KgCO2eq/5ไร่/รอบ)+
วเิคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการเล้ียงกุง้ขาว (KgCO2eq/5ไร่/รอบ)+ วิเคราะห์ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต(KgCO2eq/5ไร่/รอบ) 
 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัเป็นเป็นการศึกษากระบวนการเล้ียงกุ้งขาวของเกษตร ต าบล
องครักษ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีมีเกษตรกรเล้ียงกุง้ขาวจ านวนมาก 
และเกือบทุกหมู่บา้นประกอบอาชีพเล้ียงกุ้งขาวทั้งส้ิน มีพื้นท่ีบ่อเล้ียงกุ้งขาวติดๆกนัเป็นระยะ และเป็น
บริเวณกวา้ง จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจอยากศึกษา โดยต าบลองครักษ์มีทั้งหมด 10 หมู่ มีเกษตรกรท่ีเล้ียงกุง้ขาว
ทั้งหมด 6 หมู่ ผูว้จิยัท าการสุ่มแบบง่ายโดยการจบัฉลากเลือกเพียง 3 หมู่ คือ หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 6 และเลือก
เกษตรกรหมู่ละ 5 คน ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 15 กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงขอ้มูลพื้นฐานของกระบวนการเล้ียงกุง้
ขาวเฉล่ีย ประกอบดว้ย ระยะเวลาในการเร่ิมเล้ียงจนถึงปัจจุบนั  จ  านวนลูกกุง้ขาวต่อ ขนาดบ่อ ระยะเวลา
การเล้ียงกุง้ขาว ผลผลิต (กุง้ขาว)  ตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ขอ้มูลพื้นฐานของการเล้ียงกุง้ขาว 

หมู่ ประสบการณ์ 
(ปี) 

จ านวนลูกกุ้ง 
(ตัว) 

ขนาดบ่อ 
(ไร่) 

ระยะเวลาการเลีย้ง 
(วนั) 

ผลผลติ 
(Kg) 

3 5.4 124,000 5 64 640 
4 3.6 119,000 5 67 530 
6 6.4 125,000 5 70 630 

รวม 5.13 122,666.66 5 67 600 
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 4.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเลีย้งกุ้งขาว 
 จากขั้นตอนท่ีเกษตรกรเล้ียงกุง้ไดอ้ธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการท าบ่อเล้ียงกุง้ขาวแลว้
นั้น ส่ิงท่ีส าคญัประการต่อมาไดแ้ก่ ผลกระทบหรือปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดระหวา่งกระบวนการเล้ียงกุง้ขาว
ของเกษตรกร โดยพื้นท่ีท่ีผูว้จิยัลงเพื่อเก็บขอ้มูลในการหาแนวทางการลดผลกระทบจากกระบวนการเล้ียงกุง้
ขาวนั้น ใช้การวิเคราะห์โดยการประเมินวฏัจกัรชีวิต มีวิธีวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจาก
ขั้นตอนการเล้ียงกุง้ขาว โดยการน าปริมาณการใชว้ตัถุดิบ ทรัพยากรและพลงังานแต่ละรายการมาวิเคราะห์
โดยใช้หลกัวิเคราะห์ LCA โดยการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการขั้นตอน
การเล้ียงกุง้ ซ่ึงมีขอบเขตตั้งแต่กระบวนการเตรียมเล้ียงกุง้ขาวจนถึงกระบวนการจ าหน่ายผลผลิต โดยมีการ
ค านวณดงัต่อไปน้ี 
  4.2.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเตรียมพืน้ที่ 

โดยขั้นตอนแรกของกระบวนการเล้ียงกุง้ขาวคือ ขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ีในการเตรียมพื้นท่ี

เล้ียงกุ้งขาวนั้นต้องท าพื้นท่ีให้โล่งและท าการตากบ่อให้แห้งและโรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพพื้นบ่อให้

เหมาะสมก่อนท าการใส่น ้ าและเล้ียงกุ้ง ซ่ึงในขั้นตอนต่างๆมีปัจจยัน าเขา้ท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

กระบวนการเตรียมพื้นท่ี โดยมีปริมาณการใชปั้จจยัน าเขา้ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดงัภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2 กระบวนการเตรียมพื้นท่ีเล้ียงกุง้ขาว 

กระบวนการเตรียมพื้นทีเ่ลีย้งกุ้งขาว 

ปัจจยัน าเข้า ขั้นตอนการด าเนนิงาน ผลผลติ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(ก๊าซเรือนกระจก) 

พ้ืนท่ีโล่งเป็นบ่อส าหรับ

เล้ียงกุง้ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ -เตรียมบ่อเล้ียง 

-ตากบ่อใหแ้หง้ 

 
ปูนขาว -โรยพ้ืนบ่อใหท้ัว่พ้ืนท่ี 

-การขนส่ง 

ปรับสภาพพ้ืนบ่อ -ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

-ถุงพลาสติก 

น ้า 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 

-ใส่น ้ าลงบ่อ 

-น ้ามนัเช้ือเพลิงในการ

สูบน ้ า 

บ่อเล้ียงกุง้ขาว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
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            ดงันั้นหมู่ 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเตรียมพื้นท่ีในการเล้ียงกุง้ขาว มี

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงดีเซลเฉล่ียในการเตรียมบ่อเท่ากับ 63.12 

KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากปูนขาวเฉล่ียใชโ้รยพื้นบ่อเท่ากบั 445.49 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกจากพลาสติกท่ีใชใ้นการบรรจุปูนขาวเฉล่ียเท่ากบั 4.40 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณก๊าซเรือน

กระจกจากการใชน้ ้ามนัดีเซลในการสูบน ้าเขา้บ่อเล้ียงกุง้ขาวเฉล่ียเท่ากบั 324.96 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกจากการใชน้ ้าในการเล้ียงกุง้ขาวเท่ากบั 316.8 KgCO2eq/5ไร่ 

 หมู่ 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเตรียมพื้นท่ีในการเล้ียงกุง้ขาวมีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงดีเซลเฉล่ียในการเตรียมบ่อเท่ากบั 131.74  KgCO2eq/5ไร่ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากปูนขาวเฉล่ียใช้โรยพื้นบ่อเท่ากบั 403.06 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจากพลาสติกท่ีใชใ้นการบรรจุปูนขาวเฉล่ียเท่ากบั 4.10 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
การใชน้ ้ามนัดีเซลในการสูบน ้าเขา้บ่อเล้ียงกุง้ขาวเฉล่ียเท่ากบั 270.8 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากการใชน้ ้า 304.12 KgCO2eq/5ไร่ 
            หมู่ 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเตรียมพื้นท่ีในการเล้ียงกุง้ขาว มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงดีเซลเฉล่ียในการเตรียมเท่ากบั 52.14 KgCO2eq/5ไร่ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากปูนขาวเฉล่ียใช้โรยพื้นบ่อเท่ากบั 466.70 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจากพลาสติกท่ีใชใ้นการบรรจุปูนขาวเฉล่ียเท่ากบั 4.71 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้น ้ ามนัดีเซลในการสูบน ้ าเขา้บ่อเล้ียงกุ้งขาวเฉล่ียเท่ากบั 243.72 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจากการใชน้ ้า278.78  KgCO2eq/5ไร่ 
 ดงันั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการเตรียมพื้นท่ีหมู่ 3 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการเตรียมพื้นท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 1,154.77  KgCO2eq/5ไร่ รองลงมาหมู่ 4 เท่ากบั 1,113.82 
KgCO2eq/5ไร่ และหมู่ 6 เท่ากบั 1,046.05KgCO2eq/5ไร่ 

4.2.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการขนส่งวตัถุดิบ 

ในขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการขนส่งวตัถุดิบเช่น การขนส่งพนัธ์ุลูกกุง้ การขนส่งอาหารท่ีใชใ้นการ
เล้ียงกุง้ขาวและการขนส่งปูนขาวท่ีใชใ้นการปรับสภาพพื้นบ่อ ซ่ึงในขั้นตอนต่างๆมีปัจจยัน าเขา้ท่ีก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจกกระบวนการขนส่งวตัถุดิบ โดยมีปัจจัยน าเข้าท่ีก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อม                
ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที ่3 กระบวนการขนส่งวตัถุดิบ 
 

หมู่ 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งพนัธ์ุลูกกุง้ขาวเท่ากบั 
111.97 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งอาหารเท่ากบั 
25.79 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งปูนขาวเท่ากบั 
13.72 KgCO2eq/5ไร่ 
 หมู่ 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งพนัธ์ุลูกกุง้ขาวเท่ากบั   
105.94 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งอาหารเท่ากบั   
27.99 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งปูนขาวเท่ากบั  
10.97 KgCO2eq/5ไร่ 
 หมู่ 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งพนัธ์ุลูกกุง้ขาวเท่ากบั 
112.52  KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งอาหารเท่ากบั 
32.93 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งปูนขาวเท่ากบั 
10.97 KgCO2eq/5ไร่ 
 ดงันั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการขนส่งวตัถุดิบมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการมากท่ีสุดไดแ้ก่ หมู่ 6 เท่ากบั 156.42 KgCO2eq/5ไร่ รองลงมาหมู่ 3 เท่ากบั 151.48 KgCO2eq/5
ไร่และหมู่ 4 เท่ากบั 144.9 KgCO2eq/5ไร่ 
 

4.2.3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลกุ้งขาว 
 การเล้ียงดูแลกุ้งขาวเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัเป็นการดูแลเพื่อให้กุ ้งมีการเจริญเติบโตอย่าง
สมบูรณ์ และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด โดยในช่วงการเล้ียงและดูแลกุง้ขาวในระยะ

กระบวนการขนส่งวตัถุดบิ 

ปัจจยัน าเข้า ขั้นตอนการด าเนนิงาน ผลผลติ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(ก๊าซเรือนกระจก) 

ลูกกุง้ขาว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 

การขนส่งลูกกุง้ขาว 

 
น ้ามนัเช้ือเพลิง การขนส่งอาหาร อาหารเล้ียงกุง้ขาว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

 

น ้ามนัเช้ือเพลิง การขนส่งปูนขาว ปูนขาวปรับสภาพบ่อ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
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น้ีเป็นการเร่ิมขั้นตอนตั้งแต่การปล่อยลูกกุง้ขาว การควบคุมและการรักษาคุณภาพน ้ าเพื่อให้กุง้ขาวสามารถ
เจริญเติบโตไดดี้และไม่เกิดโรค ซ่ึงในการดูแลนั้นประกอบไปดว้ยอาหาร ปริมาณออกซิเจนในน ้ า โดยปัจจยั
น าเขา้ท่ีก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกดงัภาพท่ี 4 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4 กระบวนการเล้ียงและดูแลกุง้ขาว 

หมู่ 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการเติมอากาศในบ่อเท่ากับ 
1,191.52 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชถุ้งพลาสติกบรรจุลูกกุง้ขาวใชเ้ท่ากบั 
6.38 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชถุ้งพลาสติกบรรจุอาหารเล้ียงกุง้ขาวเท่ากบั 
11.70 KgCO2eq/5ไร่ 

 หมู่ 4มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการเติมอากาศในบ่อเท่ากับ  
1,272.78 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชถุ้งพลาสติกบรรจุลูกกุง้ขาวใชเ้ท่ากบั 
6.23 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชถุ้งพลาสติกบรรจุอาหารเล้ียงกุง้ขาวเท่ากบั 
11.03 KgCO2eq/5ไร่ 

 หมู่ 6มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการเติมอากาศในบ่อเท่ากับ  
1,516.48 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชถุ้งพลาสติกบรรจุลูกกุง้ขาวใชเ้ท่ากบั 
6.53 KgCO2eq/5ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชถุ้งพลาสติกบรรจุอาหารเล้ียงกุง้ขาวเท่ากบั 
9.59 KgCO2eq/5ไร่ 
 ดงันั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการเล้ียงกุง้ขาวมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ หมู่ 6 เท่ากบั 1,532.6 KgCO2eq/5ไร่ รองลงมาหมู่ 4 เท่ากบั 1,290.04 KgCO2eq/5ไร่ และหมู่ 3 
เท่ากบั 1,209.6  KgCO2eq/5ไร่ 

กระบวนการเลีย้งและดูแลกุ้งขาว 

ปัจจยัน าเข้า ขั้นตอนการด าเนนิงาน ผลผลติ ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(ก๊าซเรือนกระจก) 

น ้ามนัเช้ือเพลิง เคร่ืองตีอากาศ ออกซิเจนในน ้ า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

พลาสติก 

อาหารเล้ียงกุง้ กุง้ขาวเจริญเติบโต ขนาดของกุง้ขาว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

พลาสติก 
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4.2.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจ าหน่ายผลผลติ 
 เม่ือครบระยะเวลาในการเล้ียงกุง้ขาวประมาณ 60-70 วนั เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้งจะท าการเก็บเก่ียว
ผลผลิตกุง้ขาว ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ การเก็บเก่ียวผลผลิตกุง้ขาว การจ าหน่ายกุง้ขาว ซ่ึงการเก็บ
เก่ียวหรือจบัลูกกุ้งนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัน าเขา้ท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก คือ น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการ
เดินทางมาจบักุง้ขาวดงัภาพท่ี 5 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 กระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิตกุง้ขาว 

 เดินทางไป-กลบั ในการน าผลผลิตไปจ าหน่ายก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการใช้พลงังานเช้ือเพลิงของหมู่ 3 เท่ากบั 16.4676 KgCO2eq/5ไร่ หมู่4 เท่ากบั 13.72 
KgCO2eq/5ไร่ และหมู่ 6 เท่ากบั 13.72 KgCO2eq/5ไร่ 
           
5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
 5.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม 
          ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไม ต าบลองครักษ ์
อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ของหมู่ 3 หมู่4 และหมู่ 6  มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมรวมทุกกระบวนการเท่ากับ 2,532.31 KgCO2eq/5ไร่, 2,562.48 
KgCO2eq/5ไร่, 2,748.79 KgCO2eq/5ไร่ เฉล่ียรวมกนัของทุกหมู่เท่ากบั 2,614.52 KgCO2eq/5ไร่/67วนั
ประกอบไปดว้ย 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการเตรียมพื้นท่ี กระบวนการขนส่งวตัถุดิบ กระบวนการ
เล้ียงและดูแลกุง้ขาว และกระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต สรุปไดว้่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ีย

กระบวนการเกบ็เกีย่วผลผลติกุ้งขาว 

ปัจจยัน าเข้า ขั้นตอนการด าเนนิงาน ผลผลติ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(ก๊าซเรือนกระจก) 

ผลตอบแทน (เงิน) 

 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 

การจ าหน่ายผลผลิต 

น ้ามนัเช้ือเพลิง สูบน ้ าออกจากบ่อ ตากบ่อ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
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รวมจากทุกกระบวนการ ของหมู่3 หมู่ 4 และหมู่6 ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดได้แก่
กระบวนการเล้ียงกุง้ขาวเท่ากบั 1,344.08 KgCO2eq/5ไร่/67วนั รองลงมากระบวนการเตรียมพื้นท่ี เท่ากบั 
1,104.88 KgCO2eq/5ไร่/67วนักระบวนการขนส่งวตัถุดิบ เท่ากับ 150.93 KgCO2eq/5ไร่/67วนั  และ
กระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต เท่ากบั  14.63 KgCO2eq/5ไร่/67วนั ตามล าดบั โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรวมของแต่ละกระบวนตั้งแต่ขั้นตอนการตรียมพื้นท่ีเล้ียงกุ้งขาวจนกระทัง่กระบวนการเก็บเก่ียว
ผลผลิต (กุง้ขาว) ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมเฉล่ียเท่ากบั 2,614.52 KgCO2eq/5ไร่/67วนัโดยใน
แต่ละกระบวนการมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่มากท่ีสุดไปจนถึงนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 

 5.1.1  กระบวนการเล้ียงและดูแลกุง้ขาว 
                          กระบวนการเล้ียงแลดูแลกุง้ขาวมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหมู่ 3 ,4 

และ 6 เฉล่ียรวมมากท่ีสุด เท่ากบั 1,344.08 KgCO2eq/5ไร่/67วนั ในกระบวนการเล้ียงและดูแลกุง้ขาวท่ี
ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ การใช้เช้ือเพลิงในการเติมอากาศในบ่อ
ถุงพลาสติกจากการบรรจุลูกกุง้ขาวถุงพลาสติกบรรจุอาหารเล้ียงกุง้ขาว  ซ่ึงการใชเ้ช้ือเพลิงดีเซลในการเติม
อากาศในบ่อมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด รองลงมา คือ ถุงพลาสติกบรรจุอาหารเล้ียงกุง้
ขาว และต ่าท่ีสุดคือ ถุงพลาสติกจากการบรรจุลูกกุง้ขาว 

 5.1.2 กระบวนการเตรียมพื้นท่ี 
                         รองลงมาคือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเตรียมพื้นท่ี ของ
หมู3่, 4 และ 6 เฉล่ียรวมเท่ากบั 1,104.88 KgCO2eq/5ไร่/67วนั ในกระบวนการเตรียมพื้นท่ีก่อให้เกิดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเตรียมบ่อ ปริมาณปูนขาวใชโ้รยพื้นบ่อถุงพลาสติกท่ีใชใ้น
การบรรจุปูนขาวการใชน้ ้ามนัดีเซลในการสูบน ้าเขา้บ่อปริมาณน ้าใชใ้นการเล้ียงกุง้ขาว ซ่ึงปริมาณการใชปู้น
ขาวก่อใหเ้กิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปริมาณน ้ าท่ีใชเ้ล้ียงกุง้ขาว การใชน้ ้ ามนัดีเซล
ในการสูบน ้าเขา้บ่อ การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงในการเตรียมพื้นท่ี และถุงพลาสติกท่ีบรรจุปูนขาว ตามล าดบั  

 5.1.3 กระบวนการขนส่งวตัถุดิบ 
                         ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการขนส่งวตัถุดิบ ของหมู่3, 4 และ 6 เฉล่ีย

รวมเท่ากบั 150.93 KgCO2eq/5ไร่/67วนั กระบวนการขนส่งวตัถุดิบท่ีก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมี
ทั้งหมด 3 ขั้นตอน และขั้นตอนในการขนส่งวตัถุดิบท่ีก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
การใชเ้ช้ือเพลิงในการขนส่งพนัธ์ุลูกกุง้ขาว รองลงมา คือ การใชเ้ช้ือเพลิงในการขนส่งอาหาร และนอ้ยท่ีสุด
การใชเ้ช้ือเพลิงในการขนส่งปูนขาว 

 
             5.1.4 กระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต 

                           ทา้ยสุดคือ กระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิตมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ย
ท่ีสุด ของหมู่ 3, 4 และ 6 เฉล่ียรวมเท่ากบั 14.63 KgCO2eq/5ไร่/67วนั ซ่ึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มาจากการใชเ้ช้ือเพลิงในการขนส่งผลผลิตเพื่อไปจ าหน่าย 
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   5.1.5  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลผลิต (กุง้ขาว) 
  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้ งหมด (kgCO2/5ไร่/67ว ัน) จาก
กระบวนการเล้ียงกุง้ขาวต่อผลผลิต (กุง้ขาว) 1 กิโลกรัม (kgผลผลิต/5ไร่/67วนั)  ตั้งแต่กระบวนการเตรียมพื้นท่ี
จนถึงกระบวนการจ าหน่ายผลผลิต (กุง้ขาว) พบวา่ ทุกกระบวนการมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม
เท่ากบั 4.38 (kgCO2eq/kgผลผลิต) 
 ดงันั้นเม่ือน าทุกกระบวนการของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเล้ียงกุง้ขาวมาเปรียบเทียบคิด

เป็นร้อยละ จะเห็นว่า กระบวนการเล้ียงกุ้งขาวมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 51.43 

กระบวนการเตรียมพื้นท่ีมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 42.25 กระบวนการขนส่ง

วตัถุดิบมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 5.77 และกระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต (กุง้ขาว) 

มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 0.55 ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 

กระบวนการ kgCO2/5ไร่/67วนั ร้อยละ 
การเลีย้งและดูแลกุ้งขาว 1,344.88 51.43 
การเตรียมพืน้ที ่ 1,104.88 42.25 
การขนส่งวตัถุดิบ 150.93 5.77 
การเกบ็เกีย่วผลผลติ (กุ้งขาว) 14.63 0.55 
 

6. แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม 

 จากการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเล้ียงกุง้ขาวในแต่ละกระบวนการ 

พบว่า กระบวนการในแต่ละกระบวนการก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดจาก

กระบวนการเล้ียงกุง้ขาว รองลงมาคือ การเตรียมพื้นท่ี การขนส่งวตัถุดิบ และการเก็บเก่ียวและจ าหน่าย

ผลผลิต (กุ้งขาว) เน่ืองจากมีการใช้ปัจจยัน าเขา้ เช่น น ้ ามนัเช้ือเพลิง ปูนขาว ปริมาณน ้ า การขนส่งและ

จ าหน่ายผลผลิต และขยะ ฯลฯ ต่อรอบการเล้ียงมากท่ีสุด  ดงันั้นแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกมีดงัต่อไปน้ี 

 6.1 ควรเลือกใชแ้ก๊ส LPG มาเป็นแหล่งพลงังานแก่เคร่ืองให้อากาศในบ่อเล้ียงสัตวน์ ้ าแทนการใช้
น ้ ามนัเช้ือเพลิง (น ้ ามนัดีเซล) เน่ืองจากแก๊ส LPG มีประสิทธิภาพในกระบวนการเผาไหมสู้งกวา่ เกิดเขม่า
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นอ้ยกวา่ และไม่มีข้ีเถา้ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเผาไหมน้อกจากน้ี แก๊ส LPG ยงัเป็นเช้ือเพลิงท่ีก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศนอ้ยกวา่การใชพ้ลงังานน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 6.2 ควรมีการปล่อยพนัธ์ุลูกกุง้ขาวลงเล้ียงในบ่อท่ีความหนาแน่นท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้มีปริมาณกุง้
ขาวมากเกินไป เพื่อลดการก่อให้เกิดน ้ าเสียจากมูลกุง้ขาว และลดปริมาณการใช้เคร่ืองเติมอากาศโดยเม่ือมี
ปริมาณกุง้ขาวมากตอ้งใชอ้ากาศในการเล้ียงมากเช่นกนั  
 6.3 ควรมีการจดัท าบญัชีและจดบนัทึกเก่ียวกบั การใชว้ตัถุดิบต่างๆ ในกระบวนการเล้ียงกุง้ขาว เพื่อ
สามารถน าไปใชเ้ป็นตน้แบบและแนวทางในการศึกษาการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการใชปั้จจยัน าเขา้
ต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 6.4 การรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยเกษตรกรท่ีเล้ียงกุง้ขาวภายในหมู่บา้นหรือพื้นท่ีขา้งเคียงกนัควร
มีการรวมกลุ่มกนัในการซ้ืออาหารและสารเคมีในการน ามาเล้ียงกุ้งขาว โดยการจดัให้มีตวัแทนในการ
ออกไปซ้ืออาหารกุง้ขาวในแต่ละคร้ัง แทนต่างคนต่างออกไปซ้ืออาหารและสารเคมี การรวมกลุ่มในการ
เพาะเล้ียงกุง้ขาวกนัภายในกลุ่มของเกษตรกรเอง ทั้งน้ีเพื่อลดตน้ทุนในการขนส่งและลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งวตัถุดิบและสามารถเพิ่มอ านาจการต่อรองกบัพ่อคา้คนกลาง และ
สามารถท าใหร้าคาผลผลิต(กุง้ขาว) เพิ่มข้ึน 
 6.5 หน่วยงานภาครัฐ ควรมีการส่งเสริมและใหค้วามรู้กบัเกษตรกรและวิธีการปฏิบติั ในการน าน ้ าท่ี
ผา่นใชเ้ล้ียงกุง้ขาวมาแลว้น ามาบ าบดัหรือก าจดัของเสียแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้
น ้าในการเล้ียงกุง้ขาว และเม่ือมีการบ าบดัน ้ าเสียแลว้ เกษตรกรสามารถมีน ้ าใชใ้นการเล้ียงกุง้ขาวในปริมาณ
ท่ีเพียงพอในแต่ละรอบการเล้ียง และสามารถท าใหเ้กษตรกรสามารถมีน ้าใชเ้ล้ียงกุง้ขาวตลอดทั้งปี 
 6.6 การสนบัสนุนของภาครัฐในการจดัตั้งแหล่งเพาะพนัธ์ุจ  าหน่ายพนัธ์ุลูกกุง้ขาวในพื้นท่ีใกลเ้คียง
ฟาร์มเล้ียงกุง้ขาว เน่ืองจากในปัจจุบนัเกษตรกรสั่งซ้ือพนัธ์ุกุ้งขาวจากแหล่งอ่ืนๆ ท่ีมีระยะทางไกล เช่น 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เป็นตน้ เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือพนัธ์ุกุง้ขาวและลดระยะทางในการขนส่ง 
 6.7 การสนบัสนุนจากภาครัฐ ส าหรับภาครัฐนั้นสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเล้ียงกุง้ขาวไดโ้ดยการ
เขา้มาส่งเสริมใหเ้กษตรกรในชุมชนจดัตั้งสหกรณ์ในการจ าหน่ายวตัถุดิบต่างๆ เช่น อาหารและสารเคมีต่างๆ
ในชุมชนเป็นการลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายและเป็นการประอบอาชีพให้เกษตรกร ส่วนภาคเอกชนสามารถเขา้มา
ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเล้ียงกุง้ขาวไดโ้ดยการเขา้มาจดัสร้างโรงงานรับ
ซ้ือกุง้ขาวในบริเวณใกล้เคียงกบัชุมชนหรือบริเวณท่ีมีการเล้ียงกุง้ขาว เพื่อลดตน้ทุนในการขนส่งและลด
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์
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7. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริมความรู้และความเขา้ใจทีถูกตอ้ง เก่ียวกบั
แนวทางการจดัการผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเล้ียงกุง้ขาว เพื่อให้ผูน้  าชุมชนและเกษตรกรเกิดความรู้
ความเขา้ใจ มีความตระหนกัให้ความส าคญักบัการจดัการผลกระทบส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน เพื่อให้การ
ประกอบกิจการของเกษตรกรในชุมชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการน าผลท่ีได้จากการวิจยัคร้ังน้ีไปใช้เพื่อเป็นองค์
ความรู้หรือเคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
การเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม 
  หน่วยงานกรมประมงสามารถน าผลท่ีได้จากการวิจยัคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้เพื่อ
เป็นองคค์วามรู้หรือคู่มือท่ีสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม 
  การจดัการผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเล้ียงกุง้ขาวนั้นเป็นเพียงการประเมิน
เบ้ืองตน้เท่านั้น แต่สามารถใช้เพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัเกษตรกรในชุมชนเก่ียวกบัผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของเกษตรกร ซ่ึงอาจมีทั้งทางบวกและทางลบ และกรณีศึกษาต าบลองครักษ์ สามารถใช้เป็น
ตน้แบบในการปรับเปล่ียนหรือพฒันารูปแบบการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมในพื้นท่ีต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไป
ประยกุตใ์ชห้รือเป็นแนวทางในการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเล้ียงสัตวน์ ้าประเภทอ่ืนได ้
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