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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาส ารวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบของเสีย และแนวทางการใช้ของเสีย
อาหารทะเล ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ผลการส ารวจของเสียในตลาดทะเลไทย จากผลการส ารวจจะเห็นว่า
ขยะส่วนใหญ่จะมาจากร้านอาหารถึงร้อยละ 96.27 ที่เป็นเช่นนี้นั่นเป็นเพราะว่า ร้านอาหารทะเลสดส่วนใหญ่ จะ
ให้อาหารทะเลไปทั้งตัว จึงไม่เกิดขยะ อย่างเช่น กุ้ง หากเป็นร้านอาหารลูกค้าจะเหลือเศษหัวกุ้งไว้ แต่ร้านอาหารสด
นั้นให้กุ้ง ปู ไปทั้งตัว ขยะจากร้านอาหารสดจึงมีแต่ก้างปลาเท่านั้นซึ่งก็เป็นจ านวนน้อยมาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็
รับปลาไปทั้งตัว ก็มีบ้างท่ีให้แม่ค้าแล่ปลาและทิ้งก้างเอาไว้ แต่เมื่อวิเคราะห์ตามชนิดของขยะจะพบว่าขยะจ าพวก
เปลือกหอยมีปริมาณมากท่ีสุด ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 55.29 รองลงมาคือ เปลือกกุ้ง ก้างปลาและหัวปลา และกระดอง
ปู จากการศึกษพบว่าเศษขยะอาหารทะเลมีสมบัติทางวัสดุที่มีความชื้นต่ า นอกจากนั้นยังมีแคลเซียมเป็น
องค์ประกอบหลัก เช่นเปลือกหอยลายมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งพบเป็นประมาณ 98.50 เปอร์เซ็นต์ ไม่
เพียงแต่เปลือกหอยลายเท่านั้น ขยะจ าพวกก้างปลาก เปลือกกุ้ง และกระดองปู ก็เป็นขยะเศษอาหารที่มีความชื้น
ต่ าและมีแคลเซียมสูงเช่นเดียวกัน ที่แปลกแยกก็ถือหัวปลากะพงและหัวปลาเก๋าท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุมาก และมี
ปริมาณเถ้าที่ต่ า ดังนั้น ขยะเศษอาหารที่ควรน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปปได้ในการน าไปรีไซเคิลก็คือ เปลือกหอย
ลาย เปลือกหอยแครง เปลือกกุ้ง ก้างปลากะพง ก้างปลาเก๋า ก้างปลาทู และกระดองปู 
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Abstract 
 
This research is a survey study. And analyze the waste composition And guidelines for the use of 
seafood waste in the Thai seafood market, Samut Sakhon Province According to the survey, 96.27 
percent of the waste comes from restaurants. This is because Most fresh seafood restaurants Will 
feed the seafood whole Therefore, there is no garbage such as shrimp, if it is a restaurant, the 
customers will have left shrimps on the head. But the fresh restaurants give away the shrimp and 
crab, so the garbage from the fresh restaurant only has fishbone, which is very small. Because 
most customers accept the whole fish There were also some places where the vendors cut the 
fish and left their bones. But when analyzed by type of waste, it found that shell waste was the 
highest. Which is up to 55.29 percent. Followed by shrimp shells, fish bone and fish heads and 
crab shells, the study found that seafood debris had material properties with low moisture 
content. It also contains calcium as the main component. For example, shellfish contain calcium 
as the main component, which is found in approximately 98.50 percent. Not only striped shells 
Fishbone, shrimp and crab shells are also low humidity and high in calcium. The bizarre one was 
holding a sea bass head and a grouper head with a high amount of organic matter. And with low 
ash content, food waste that should be analyzed for the possibility of recycling are striped shells, 
cockle shells, shrimp shells, fishbone shells, fishbone, dumplings, tuna and crab shells. 
 
Keywords: Waste composition, sea food, Talaythai Market, 3Rs 
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บทท่ี 1 
 
  บทน า 
 
1.1 ความเปนมาและความส าคัญของปญหา 
 
 ปัญหาขยะในประเทศไทยนับว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่และเป็นปัญหาหลักท่ีพบเห็นกันในปัจจุบัน ทุกวันนี้
คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่
ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงท าให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการน าไปก าจัดโดยวิธีกอง
บนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และขยะมูลฝอยนั้น นับวันจะเพ่ิมมากขึ้นตาม
จ านวนของประชากร ถ้าหากไม่มีการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ปัญหาความสกปรกต่างๆ ที่
เกิดจากขยะมูลฝอย จะต้องเกิดข้ึนอย่างแน่นอน ถ้ามองกันอย่างผิวเผินแล้ว ขยะมูลฝอยนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อ
มนุษย์มากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อมนุษย์ ยังอยู่ในขั้นที่ไม่รุนแรงมากนัก ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจึงไม่ชัดเจนเท่าไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว ขยะมูลฝอยจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก
และจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็น
แหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงน าโรค เช่น แมลงวันแมลงสาบ ยุง ฯลฯ และเป็นที่ซุกซ่อนของหนูและ
สัตว์อ่ืน ๆ 
  
 ขยะมูลฝอย ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดความร าคาญ  ขยะมูลฝอยที่ทิ้งเกลื่อนกลาดถูกลมพัด
กระจัดกระจายไปตกอยู่ตามพ้ืน ท าให้พ้ืนที่บริเวณนั้นสกปรก ขาดความสวยงาม เป็นที่รังเกียจแก่ผู้พบเห็น และผู้ที่
อาศัยบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ ขยะมูลฝอยที่ตกอยู่หรือถูกทิ้งลงในคูคลอง หรือทางระบายน้ า จะไปสกัดก้ันการ
ไหลของน้ า ท าให้แหล่งน้ าสกปรกและเกิดการเน่าเสีย น้ าเสียที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ เป็นน้ าเสียที่มี
ความสกปรกสูงมาก ซึ่งมีท้ังสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรค และสารพิษต่าง ๆ  เจือปนอยู่ เมื่อน้ าเสียจากกองขยะ
มูลฝอยไหลไปตามพ้ืนดินบริเวณใด ก็จะท าให้บริเวณนั้นเกิดความสกปรก และความเสื่อมโทรมของพ้ืนดินและอาจ
เปลี่ยนสภาพ ท าให้ดินมีคุณสมบัติเป็นดินด่างหรือดินกรดได้ ในกรณีที่น้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ า
ก็จะท าให้คุณภาพน้ าเสียไป ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ าผิวดินหรือแหล่งน้ าใต้ดินก็ตาม ล้วนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ า
และสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยในแหล่งน้ า น้ าที่สกปรกมากหรือมีสารพิษเจือปนอยู่ ก็อาจท าให้สัตว์น้ าตายในเวลาอันสั้น 
นอกจากนั้นสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เจือปนในน้ า ก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศของน้ าท าให้สัตว์น้ าที่มีค่าบางชนิดสูญพันธุ์ไป 
นอกจากนี้น้ าที่มีสิ่งสกปรกเจือปนย่อมไม่เหมาะแก่การอุปโภคบริโภค  แม้จะน าไปปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ตาม เช่น 
การท าระบบน้ าประปา ซึ่งก็ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ ามากขึ้น ขยะมูลฝอยท าให้
เกิดมลพิษแก่อากาศ ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ในเขตชุมชน หรือที่กองทิ้งไว้ในแหล่งก าจัดซึ่งไม่มีการฝังกลบ หรือ
ขณะที่ท าการเก็บขนโดยพาหนะ ที่ไม่มีการปกปิดอย่างมิดชิด ขยะมูลฝอยเหล่านั้นส่งกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจออกมา 
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เศษชิ้นส่วนของขยะมูลฝอยจะสามารถปลิวไปในอากาศ ท าให้เกิดความสกปรกแก่บรรยากาศ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ
ของมนุษย์และความสกปรกให้กับบริเวณข้างเคียงได้นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้นาน ๆ จะมีก๊าซที่เกิดจาก
การหมักขึ้น ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งติดไฟหรือเกิดระเบิดขึ้นได้ และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น  
จังหวัดสมุทรสาครหรือ “มหาชัย” เป็นจังหวัดชายทะเลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯเพียง 26 กิโลเมตร มีแนวชายฝั่งทะเล
ยาวถึง 40 กิโลเมตร ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ านานาชนิดเป็นแหล่งอาหารทะเลที่อยู่ใกล้ฝั่งกรุงเทพฯมากท่ีสุด อัน
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดอาชีพประมง และเป็นแหล่งค้าขายสินค้าประมงท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่เนื่องปัจจุบัน
สะพานปลาหรือตลาดสัตว์น้ าทุกประเภทที่มีอยู่ในระเทศ ยังไม่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อม ความสะอาด และบ่อบ าบัดน้ าเสีย ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกับตลาด
ต่างประเทศ แม้กระทั่งในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการท าประมงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งและยังเป็น
จุดค้าขายสัตว์น้ าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ก็ยังประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน จากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดการรวมตัวของ
ผู้มีอาชีพประมง และผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่อง อันได้แก่ นักธุรกิจชั้นน าของจังหวัด โดยการร่วมมือของพ่อค้า 
ประชาชน ชาวประมง ได้ระดมเงินทุนถึง 400 ล้านบาท ซื้อที่ดินซึ่งมีพ้ืนที่กว่า 150 ไร่ สร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์กลาง
ค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปครบวงจรที่ใหญ่ที่ดสุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์ส่งเสริมพาณิชยก
รรมของจังหวัดสมุทรสาครภายใต้ชื่อโครงการ “ตลาดทะเลไทย” 
 
 ตลาดทะเลไทยขายอาหารทะเลและมีการแกะเปลือกเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นแผงขายอาหารสด หรือ
ร้านอาหารในตลาดล้วนแต่มีเปลือกหอย ก้างปลาและเปลือกกุ้งอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งอนินทรีย์วัตถุเหล่านี้สามารถ
น าไปใช้ประโยขน์อ่ืน ๆ ได้มากกว่าการน าไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปท่ีการวัดองค์ประกอบ
ของของเสียชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากเพ่ือเสนอแนวทางการใช้ของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการ
ส ารวจความต้องการของชุมชนโดยรอบซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในอนาคตอีกด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

          1. เพ่ือศึกษาปริมาณของเสียจากอาหารทะเลที่เกิดขึ้นในตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร 
          2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของของเสียจากอาหารทะเลที่เกิดขึ้นในตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร 
          3. เพ่ือศึกษาแนวทางการก าจัดของเสียอย่างคุ้มค่าของชุมชนบริเวณตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
               1. พ้ืนที่ที่ใช้ศึกษา คือ ตลาดทะเลไทย จ. สมุทรสาคร 
               2. ของเสียที่ใช้ในการศึกษาคือ เปลือกและก้างจากอาหารทะเลที่นิยมรับประทาน เช่น หอยลาย หอย
ตลับ หอยแครง ปลาทู ปลากะพง ปลาเก๋า กุ้งแชบ๊วย กุ้งแม่น้ า 
               3. องค์ประกอบที่ศึกษาคือ ของแข็ง ความชื้น อินทรียวัตถุ อนินทรีย์วัตถุ และอนินทรีย์ธาตุในของเสีย 
               4. ศึกษาแนวทางการก าจัดของเสียที่เป็นไปได้เฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร 
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1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2. ส ารวจปริมาณของเสียจากอาหารทะเลในตลาดทะเลไทยจาก ปริมาณนักท่องเที่ยว อาหารที่สั่ง 
3. วิเคราะห์องค์ประกอบของเสียจากอาหารทะเลประเภทต่าง ๆ เช่น เปลือกหอยแครง เปลือกหอย

ลาย เปลือกกุ้ง ก้างปลากะพง ก้างปลาเก๋า ก้างปลาทู โดยพารามิเตอร์ที่ท าการวิเคราะห์คือ ร้อย
ละของเสีย ของแข็งทั้งหมด อินทรียวัตถุ อนินทรีย์วัตถุ องค์ประกอบของอนินทรีย์ธาตุในของเสีย  

4. ส ารวจแนวทางการจัดการของเสีย เช่น ความเป็นไปได้ในการน าส่งเผา สถานที่รับเผา เป็นต้น 
 

1.5 สมมุติฐานงานวิจัย 
 เมื่อแยะองค์ประกอบทางอนินทรีย์วัตถุของเปลือกหรือของเสียจากอาหารทะเลจะพบธาตุของอนิ
นทรีย์วัตถุท่ีเป็นประโยชน์ 
 
1.6 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยนื้คือการก าหนดตัวแปรซึ่งก็คือ น าองค์ประกอบทางอนินทรีย์วัตถุไปหา
แนวทางการใช้ของเสียที่คุ้มค่ามากที่สุด เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มชุมชนบริเวณตลาดทะเลไทย 

1.7 ค าส าคัญของการวิจัย 
1. ด้านการเรียนการสอน ผลการวิจัยสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนทั้งในสาขาวิชา

วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสาขาวัสดุศาสตร์ 
2. ด้านวิชาการ สามารถน าผลวิจัยไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่าง ๆ ได้ 
3. ด้านนโยบาย เป็นการบูรณาการความรู้ทั้งในด้านวิชาสิ่งแวดล้อมและวัสดุศาสตร์อีกทั้งยังเป็นการ

ร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองสาขา 
4. ด้านอุตสาหกรรม  

4.1 ลดขยะอุตสาหกรรม และของเสียต่าง ๆ จากกการผลิตเนื้อหอยลายหรือหอยลายกระป๋อง
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

4.2  เพ่ิมความเป็นไปได้ของการแปรรูปเปลือกหอยรีไซเคิล ตามท่ีตลาดต้องการ 
5. ด้านสังคมและชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนจากการรีไซเคิลเปลือกหอย 

 
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

          1. ทราบปริมาณของเสียจากอาหารทะเลที่เกิดข้ึนในตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร 
          2. ทราบองค์ประกอบของของเสียจากอาหารทะเลที่เกิดข้ึนในตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร 
          3. ทราบแนวทางการก าจัดของเสียอย่างคุ้มค่าของชุมชนบริเวณตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร 
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1.9 นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  การจัดการของเสีย หมายถึง การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เมื่อเกิดของเสียควรมีแนวทางการน ากลับไปใช้ใหม่หรือใช้ซ้ า โดยพิจารณาตามการใช้ประโยชนของของเสียและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เหลือของเสียที่จะต้องน ามาก าจัดหรือบ าบัดน้อยที่สุด 

2.  รีไซเคิล หมายถึง การน าวัสดุเหลือใช้ประเภทต่างๆ มาผ่านกระบวนการแปรสภาพ เพื่อเป็น
วัสดุใหม่และน ากลับมาใช้ได้ ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

2.1  หลักการการจัดการของเสีย 
ของเสีย (Waste)  คือ สิ่งที่เหลือทิ้งจากการ อุปโภค บริโภค การผลิต ในรูปแบบต่างๆ หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีเสื่อม

คุณภาพแล้วไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้งานได้อีกโดยของเสียมีหลายสถานะ เช่น ของแข็ง ของเหลว และแก็ส 
โดยของเสียสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  มูลฝอย หรือขยะมูลฝอย ของเสียมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งของเสียที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มาก และของเสียที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่หากไม่ได้มีการจัดการ
หรือใช้วิธีจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ท าให้เกิดโรค หรือท าลายระบบนิเวศใน
สิ่งแวดล้อมได้ 

2.1.1  ประเภทของเสีย 

ของเสียสามารถแบ่งประเภทได้โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ประเภทของเสียตามแหล่งก าเนิดสามารถ
แบ่งได้จากมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดของเสียที่ส าคัญ ได้แก่ 

2.1.1.1 ของเสียจากชุมชนหรือบ้านเรือนที่พักอาศัย เช่น ของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น
ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด อาจมีสารเคมีที่เป็นพิษเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย แม้ว่าของนั้นจะหมดอายุการใช้
งานไปแล้ว แต่สารเคมีก็ยังคงเหลือความเป็นอันตรายอยู่ หากจัดการของเสียเหล่านั้นไม่ถูกวิธีจะท าให้สารเคมี
รั่วซึมออกมาได้ ท าให้สารเหล่านั้นเจือปนในแหล่งน้ า หรือ ดินได้ เช่น ซากแบตเตอรี่รถยนต์เก่าอาจมีน้ ากรดอยู่ 
ซากถ่านไฟฉายจะมีสารโลหะหนักพวกแมงกานีส หรือแคดเมียมอยู่ภายใน เป็นต้น 

2.1.1.2 ของเสียจากเกษตรกรรม เช่น สารเคมีทางการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง หรือ ยาก าจัด
วัชพืช ภาชนะที่บรรจุสารเคมีเหล่านี้อาจมีสารเคมีตกค้างอยู่ในตัวมันเอง บางชนิดคงทนไม่สลายตัวได้ง่าย มีฤทธิ์
อยู่ได้นาน และมีพิษต่อศัตรูพืชแล้วยังมีพิษต่อมนุษย์ด้วย 

2.1.1.3 ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น สารเคมีเหลือใช้ภาชนะบรรจุสารเคมีหรือกาก
สารเคมีที่ได้จากขบวนการผลิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานและกากตะกอนจากระบบ
บ าบัดน้ าทิ้งของโรงงาน ถือเป็นของเสียอันตรายที่ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ของเสียเหล่านี้อาจมีทั้ง
ประเภทที่มีลักษณะเป็นสารไวไฟ สารที่เป็นพิษ สารกัดกร่อน หรือมีหลายลักษณะรวมกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม 
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2.1.1.4 ของเสียจากโรงพยาบาล เช่น ของเสียที่ถูกทิ้งออกมาจากสถานพยาบาลต่างๆ อาจจะมี
เชื้อโรคติดต่อปะปนอยู่ด้วย เช่น เศษเนื้อเยื่อ ชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆ เหงื่อ น้ าเหลือง เลือด น้ าหนอง เสมหะน้ าลาย 
ปัสสาวะ อุจจาระ ไขข้อ น้ าใน กระดูก เครื่องใช้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย เช่น ส าลี ผ้าพันแผล มีดผ่าตัด กระดาษช าระ 
เข็มฉีดยา และเสื้อผ้าจากห้องต่างๆ เช่น ห้องฉุกเฉิน ห้องปัจจุบันพยาบาล หรือ หน่วยพยาธิวิทยา เป็นต้น หากไป
สัมผัสเข้าอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ และนอกจากของเสียที่ติดเชื้อโรคแล้ว ยังมีของเสียชนิดอ่ืนอีก เช่น ยาที่
หมดอายุแล้ว และสารเคมีท่ีใช้ในการแพทย์ ตลอดจนซากสัตว์หรืออุปกรณ์ที่ทิ้งจากห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง เป็น 

2.1.2  ขยะยังสามารถแยกประเภทของเสียหรืออีกนัยหนึ่งอาจเรียกของเสียเหล่านี้ว่าขยะ เมื่อแยก
ประเภทตามลักษณะของขยะ อาจจะแยกได้เป็น ขยะแห้ง หรือขยะเปียก แต่เมื่อแยกประเภทตามการน าไปใช้
ประโยชน์หรือน าไปก าจัด จะสามารถแยกได้เป็น 4 ประเภท ไม่ว่าของเสียนั้นจะมีที่มาจากแหล่งก าเนิดใดก็ตาม 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แยกขยะไว้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

2.1.2.1 ขยะทั่วไป (general waste) เป็นขยะจากส านักงาน ขยะตามถนนหนทางและขยะจาก
การก่อสร้าง ได้แก่ กระดาษ เศษไม้ กิ่งไม้ ฟาง ข้าว แก้ว กระเบื้อง ยาง เศษอิฐ กรวด ทราย ถุงพลาสติก เศษปูน 
หิน ขยะประเภทนี้จะไม่ย่อยสลายและเน่าเหม็น ในการก าจัดขยะทั่วไป ควรคัดแยกขยะที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้มาเป็นวัสดุในการท าสิ่งประดิษฐ์หรือแลกสินค้าในชุมชน ส่วนขยะที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จะ
ถูกน าเขา้สู่ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2.1.2.2 ขยะย่อยสลายได้ หรือขยะอินทรีย์ (organic waste) เป็นขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร 
โรงอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ขยะ
ประเภทนี้จะย่อยสลายและเน่าเปื่อยได้ง่าย เพราะว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีความชื้นสูงมีกลิ่นเหม็น การ
จัดการขยะประเภทนี้ควรพิจารณาความเป็นไปได้โดยขยะที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จะน ามาเป็นอาหาร
ส าหรับเลี้ยงสัตว์ ท าปุ๋ยในครัวเรือน น้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น ส่วนขยะที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จะถูกน าเข้า
สู่ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชากา 

2.1.2.3 ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถน าไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ  อโลหะ 
การจัดการขยะประเภทนี้ จะแยกขยะที่สามารถแปรรูปได้มาขายให้กับร้านรับซื้อหรือตลาดรีไซเคิล เป็นต้น ส่วน
ขยะที่ไม่สามารถแปรรูปได้จะถูกน าเข้าสู่ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2.1.2.4 ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (hazardous waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาล เช่น 
โรงพยาบาล คลินิก ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล หรืออ่ืน ๆ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุที่
ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล เช่น แบตเตอรี่ กระป๋องสี พลาสติก ฟิล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นต้น การจัดการขยะ
ประเภทนี้จะแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้มาแลกสินค้ากับทางหน่วยงานหรือร้านค้าที่มีบริการการรับแลก ส่วน
ขยะที่ไม่สามารถน ามารีไซเคิลได้จะถูกน าเข้าสู่ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการ
ก าจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะท าลายโดยการเผาในเตาเผา ส่วนขยะอันตรายอ่ืน ๆ ต้องด าเนินการอย่าง
ระมัดระวัง 

 
 
 
 
 
 



7 
 

2.1.3  หลักการการจัดการของเสีย 
2.1.3.1 ล าดับความส าคัญของการก าจัดของเสียในโรงงาน 

การจัดการของเสียในโรงงานตามล าดับความส าคัญ อันดับแรกคือ การลดปริมาณของ
เสียที่โรงงานจะต้องน าไปก าจัดให้เหลือน้อยที่สุด ก่อนที่จะน าไปบ าบัดและก าจัด ซึ่งเรียงตามล าดับความส าคัญ 
(ดังภาพที่ 2-1 โดยการจัดการของเสียในแต่ละขั้นตอนจะต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมายทั้งหมด)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ล าดับความส าคัญในการจัดการของเสีย 

                          
  ที่มา : http://www.reo02.com/node/124 

 

2.1.3.2 การลดของเสียที่แหล่งก าเนิด 
การลดของเสียที่แหล่งก าเนิด เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรกในการจัดการของเสีย 

ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้คือ 

1) การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต หากผลิตภัณฑ์ไม่มีองค์ประกอบของ
สารเคมีหรือสารอันตราย และมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนหรือใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง มีการสูญเสีย
วัตถุดิบน้อย ก็จะส่งผลให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตน้อยลงได้ 

2) การบริหารจัดการวัตถุดิบ และการขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ หากใช้วัตถุดิบที่ไม่มี
คุณภาพก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ช ารุดหรือเสื่อมคุณภาพและของเสีย ดังนั้น จึงควรรักษาคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึง
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงานหรือน าผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงาน เนื่องจากวัตถุดิบที่



8 
 

เสื่อมสภาพหรือวัตถุดิบที่มีการปนเปื้อนสูงเมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานจะกลายเป็นของเสียที่โรงงานต้อง
บ าบัดหรือก าจัด 

3) การบริหารจัดการผลิต กระบวนการผลิตเป็นการน าวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ และยังมีการใช้สารเคมี พลังงาน และทรัพยากรอ่ืนๆ ดังนั้น ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจะบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโรงงาน ผู้ประกอบการจึงควรมุ่งเน้นแนวทางการใช้ทรัพยากรการผลิตเพ่ือลด
การเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตหรือจากกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ 

 
2.1.3.3 หลักการ 3Rs 

3Rs คือ การจัดการของเสียซึ่งจะเน้นในเรื่องของการลดการเกิดของเสีย โดยจะมุ่งเน้น
ทางด้านการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเกิดของเสียผู้ประกอบการจะต้องหา
แนวทางการน ากลับไปใช้ซ้ าหรือใช้ใหม่ โดยพิจารณาถึงศักยภาพการใช้ประโยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เหลือของเสียที่จะต้องบ าบัดและก าจัดในปริมาณน้อยที่สุด โดยเลือกใช้วิธีการก าจัดของเสียเป็นวิธีสุดท้าย ซึ่ง 
3RS จะได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ า (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle) ซึ่งประเภทของของเสียโรงงานนั้น 
สามารถแบ่งได้เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตหลัก ของเสียจากกระบวนการสนับสนุนการผลิต และของเสียจาก
ส านักงาน บ้านพักอาศัย และโรงอาหารในบริเวณส านักงาน  

ในส่วนของกระบวนการผลิตและกระบวนการสนับสนุนการผลิต การน าแนวคิด 3Rs ไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการท าเทคโนโลยีสะอาด (CT) หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ในภาคอุตสาหกรรม จะ
ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกที่
ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับของชุมชนโดยรอบ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการของ
เสียที่ดีภายในโรงงานตามหลัก 3Rs จะต้องมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1) จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทั้งในส่วนของการผลิตและ
กิจกรรมสนับสนุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด  

2) เมื่อเกิดของเสียขึ้น ควรใช้วิธีจัดการกับของเสียแต่ละประเภทตามศักยภาพการใช้
ประโยชน์ของเสีย เพ่ือให้มีของเสียที่ต้องน าไปก าจัดโดยวิธีฝังกลบในปริมาณน้อยที่สุด 

3) การจัดการของเสียจะต้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ตั้งแต่การจัดเก็บของเสีย 
การน าไปใช้ประโยชน์ภายในโรงงาน และการน าออกไปบ าบัดหรือก าจัดภายนอกโรงงาน 

2.1.3.4 แนวทางการคัดเลือกวิธีการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs 
1) การคัดแยก (Sorting) ใช้เฉพาะกับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเพ่ือจ าหน่ายต่อ โดยจะ

จัดส่งของเสียให้กับโรงงานล าดับที่ 105 คัดแยกของเสียที่ไม่เป็นอันตราย หากโรงงานจะท าการขายหรือบริจาค
ของเสียให้กับบุคคลธรรมดา กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มเกษตรกร ฯลฯ เพ่ือที่จะน าไปจัดการด้วยวิธีการ
ต่างๆ จะต้องยื่นขออนุญาตเป็นเอกสารต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2) การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 
 2.1) ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนโดยส่วนใหญ่เป็นการน ากลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่

ภายในโรงงาน  
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 2.2) ส่งกลับผู้ขายเพ่ือน ากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ า จะใช้เฉพาะกับการส่งภาชนะ
บรรจุคืนโรงงานผู้ผลิต เพื่อน ากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ 

3) การน ากลับมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle) เช่น การใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยน า
ของเสียที่มีค่าความร้อนและมีสภาพเหมาะสมไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ การใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม
โดยการน าของเสียมาผ่านกระบวนการปรับคุณภาพ หรือ ผสมกันเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงผสม การเผาเพื่อเอาพลังงาน
โดยการน าของเสียที่มีสภาพเหมาะสมไปเป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ จะใช้เฉพาะ
กับของเสียที่มีองค์ประกอบของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ ได้แก่ แคลเซียม อะลูมินา เหล็ก หรือซิลิกา 

4) การน ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) 
 4.1) การน าเข้ากระบวนการน าสารตัวท าละลายกลับมาใหม่ โดยน าของเสียประเภท

สารตัวท าละลายส่งให้โรงงานล าดับที่ 106 เพ่ือกลั่นและน ากลับมาใช้ใหม่  
 4.2) การน าเข้ากระบวนการน าโลหะกลับมาใหม่ โดยน าของเสียที่มีองค์ประกอบของ

โลหะส่งให้โรงงานล าดับที่ 106 เพื่อน าไปผ่านกระบวนการสกัดหรือน าโลหะกลับมาใหม่ และ  
 4.3) น าเข้ากระบวนการคืนสภาพกรดด่าง เป็นการน าของเสียประเภทกรดหรือด่าง 

ส่งให้โรงงานล าดับที่ 106 เพื่อน าไปผ่านกระบวนการปรับคุณภาพเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 
 4.5) การจัดการด้วยวิธี อ่ืนๆ เช่น น าไปถมที่ ท าปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน  หรือ

ท าอาหารสัตว์ เป็นต้น 
2.1.3.5 วิธีการจัดการและก าจัดของเสีย วิธีการจัดการของเสียในโรงงานแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี  
กรณีที่ 1 : กรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดการของเสียเองภายในโรงงาน  สามารถท าได้

หลายวิธี ดังนี้คือ 
1) การน าไปฝังกลบ ซึ่งจะต้องให้มีระบบกันซึม ระบบการตรวจสอบการรั่วไหล ระบบ

ระบายก๊าซ และระบบบ าบัดน้ าเสียตามความเหมาะสมของชนิดหรือประเภทของเสีย 
2) การน าไปเผา โดยของเสียที่ไม่เป็นอันตรายให้เผาโดยควบคุมค่ามาตรฐานของมลสาร

ที่ระบายออกจากปล่อง และห้ามเผาของเสียที่เป็นอันตราย เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก กรอ. 
3) การจัดการด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น การหมักท า ปุ๋ย การถมที่ การน ากลับไปใช้ประโยชน์อีก 

ฯลฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กรอ. 
กรณีท่ี 2 : กรณีท่ีผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องการขออนุญาตน าของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน  

โดยต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับของเสีย ระบุวิธีการรวมถึงผู้รับด าเนินการที่ขออนุญาตจัดการกับของเสีย และต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนถึงจะสามารถน าของเสียออกไปจัดการตามวิธีการที่ได้รับอนุญาต 
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2.2 การประมง 

2.2.1 ความหมายของการประมง 

การประมง หมายถึงการจัดการของมนุษย์ด้านการจับปลาหรือสัตว์น้ าอ่ืน ๆ การดูแลรักษาปลาสวยงาม
และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประมงเช่น น้ ามันปลา กิจกรรมการท าประมงจัดแบ่งได้ทั้งตามชนิดสัตว์น้ าและตาม
เขตเศรษฐกิจ เช่น การท าประมงปลาแซลมอนในอลาสก้า การท าประมงปลาคอดในเกาะลอโฟเทน ประเทศ
นอร์เวย์หรือการท าประมงปลาทูน่าในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก และยังรวมถึงการเพาะปลูกในน้ า 
(Aquaculture) ซึ่งหมายถึงการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์บางชนิดในน้ า เพ่ือใช้เป็นอาหารคนหรือสัตว์ เช่นเดียวกับ
เกษตรกรรมที่ท าบนพ้ืนดิน การท าฟาร์มในน้ า เช่น ฟาร์มปลา, ฟาร์มกุ้ง, ฟาร์มหอย, ฟาร์มหอยมุก การเพาะปลูก
ในน้ าในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไว้ การเพาะปลูกในน้ าจืด น้ ากร่อย ในทะเล การเพาะปลูกสาหร่าย ต่อมาได้มีการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการประมงเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาหนึ่งเรียกว่าวิทยาศาสตร์การประมง มี
พ้ืนฐานจากวิชาชีววิทยา นิเวศวิทยา สมุทรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ มีการจัดศึกษาด้านการประมงใน
แง่มุมต่าง ๆ ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และการประมงมีบทบาทส าคัญในเชิง
ธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ จึงมีค าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น “ธุรกิจการประมง” อุตสาหกรรมประมง” 
เกิดข้ึน ซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้ต่อนี้ 

 

2.2.2 การพัฒนาการประมง 

การประมงที่มีอายุยาวนานที่สุดคือการจับปลาคอดและแปรรูปเป็น ปลาคอดแห้งจากเกาะลอโฟ
เทน ประเทศนอร์เวย์ ส่งไปค้าขายยังภาคใต้ของยุโรป อิตาลี สเปน โปรตุเกส ซึ่งเกิดขึ้นในยุคไวกิ้งหรือก่อนหน้านั้น 
เป็นเวลานับพันปี การประมงหอยมุกในอินเดียเกิดขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษแรกก่อนคริสตกาล เป็นการประมงทะเลลึก
บริเวณท่าเรือของอาณาจักรดราวิเดียนทมิฬ เกิดชุมชนหนาแน่นจากการค้ามุก ส่วนการเพาะปลูกในน้ าเกิดข้ึนมา
ตั้งแต่ยุคโบราณ มีการเพาะปลูกในน้ าหลายชนิด ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเกิดข้ึนพันปีก่อนคริสตกาล การ
เพาะเลี้ยงปลาในตระกูลปลาไนที่อยู่ในบ่อน้ า หรือบึง ด้วยตัวอ่อนของแมลงและหนอนไหม เพ่ือเป็นแหล่งโปรตีน 
ในฮาวาย เริ่มเพาะเลี้ยงปลาโดยการสร้างบ่อปลามาอย่างน้อย 1000 ปีที่แล้ว ในญี่ปุ่น เพาะปลูกสาหร่ายทะเลด้วย
ไม้ไผ่ หรือตาข่าย เพาะเลี้ยงหอยนางรมด้วยทุ่นในทะเล ในอียิปต์ และโรมัน มีการเลี้ยงปลาในตระกูลปลาไนในบ่อ
ในคริสต์ศตวรรษที่ 1-4 โดยน าปลาในตระกูลปลาไนมาจากจีนทางแม่น้ าดานูบ บาดหลวงในยุโรปปรับปรุงเทคนิค
การเลี้ยงปลาในศตวรรษที่ 14-16 ในเยอรมันมีการเพาะพันธุ์ปลาเทราต์ เมื่อ ค.ศ. 1741 (พ.ศ. 2284) การ
เพาะเลี้ยงปลาแพร่หลายในยุคกลางของยุโรป เมื่อเริ่มขาดแคลนปลา และราคาปลาแพงขึ้น การพัฒนาปรับปรุงการ
ขนส่งในศตวรรษที่ 19 ท าให้มีปลามากขึ้นและราคาถูกลงแม้ว่าที่ดินเพาะเลี้ยงปลาจะลดลง 

ในสหรัฐอเมริกาพยายามเลี้ยงปลาเทราต์เชิงการค้าเม่ือ ค.ศ. 1853 (พ.ศ. 2396) ปลาเรนโบว์เทราต์ถูกพบ
ครั้งแรกในทวีปอเมริกาเหนือและขยายการเพาะเลี้ยงไปทั่วโลก โรงเพาะพันธุ์ปลาแห่งแรกในทวีปอเมริกาเหนือ
สร้างอยู่บนเกาะดิลโด ประเทศแคนาดาเมื่อ ค.ศ. 1889 (พ.ศ. 2432) ในญี่ปุ่นโรงเพาะฟักกุ้งทะเลและฟาร์มกุ้งแห่ง
แรกถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) และเข้าสู่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงการค้า อุตสาหกรรมการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1853
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1889
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1959
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เลี้ยงปลาแซลมอนในยุโรปและอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาดุกอเมริกันเริ่มต้นพร้อมกันในทศวรรษที่ 60 
สหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนร่วมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าช่วงปลายศตวรรษที่ 20 การเพาะปลูกในน้ านับเป็น
ปรากฏการณ์ร่วมสมัย สัตว์น้ าจ านวน 430 ชนิดถูกน ามาเพาะเลี้ยงตั้งแต่ต้นศตวรรษท่ี 20 และสัตว์น้ าจ านวน 106 
ชนิดเริ่มเพาะเลี้ยงตั้งแต่ ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) การประมง พัฒนาเป็นศาสตร์ที่มีการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่าง
กว้างขวางวิทยาศาสตร์การประมงเกิดจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเพ่ิมพูนความรู้บนพื้นฐานวิชาชีววิทยาสัตว์
น้ า มีการเรียนการสอนวิชาการประมงในระดับมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาคทั่วโลก มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการ
ประมง เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยการประมงแห่งชาติญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ทะเลแห่งโตเกียว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีมหาวิทยาลัยการประมงเซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยการประมงดา
เลียน ประเทศอินเดียมีมหาวิทยาลัยสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมงมหาราชตรา ประเทศเวียดนามมี
มหาวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้โฮจิมินห์ ประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยแห่งทัสมาเนีย ประเทศโปแลนด์มี
มหาวิทยาลัยแห่งวอร์เมียและมาซูรี ประเทศอังกฤษมีสถาบันการประมงระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแห่งฮัลล์ 
มหาวิทยาลัยแห่งเซาท์แฮมตัน ประเทศโปรตุเกสมีมหาวิทยาลัยอาร์โซเรส ประเทศแคนาดามีมหาวิทยาลัยแห่งบริ
ติชโคลัมเบีย มหาวิทยาลัยแห่งโทรอนโต มหาวิทยาลัยแห่งเกาะแวนคูเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยออ
เบิร์น มหาวิทยาลัยอาร์คันซอส์ไพน์บลัฟฟ์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน มหาวิทยาลัยแห่ง
เทนเนสซี มหาวิทยาลัยแห่งฟลอริดา มหาวิทยาลัยแห่งมินนิโซตา มหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย มหาวิทยาลัยแห่งอลา
สกา แฟร์แบงก์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซาท์ดาโก
ตา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโด 

 

2.2.3 การประมงในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีภาพเขียนเกี่ยวกับการจับปลามานานมากก่อนประวัติศาสตร์ และมีค ากล่าวมาตั้งแต่สมัย
สุโขทัยว่า “ในน้ ามีปลาในนามีข้าว” “กินข้าวกินปลา” ปลาเป็นแหล่งโปรตีนของคนไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณ 
ประกอบกับประเทศไทยมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ เช่น กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาร และมีแม่น้ าหลายสายเช่น 
แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าตาปี แม่น้ าปากพนัง ที่ไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้ า
ชี และแม่น้ ามูล ที่ไหลลงแม่น้ าโขง จึงมีการท าประมงกันอย่างแพร่หลาย หน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ประมงโดยกรมสรรพากรจัดเก็บภาษีค่าน้ า ค่าภาษีอากรสัตว์น้ า ถือได้ว่า การบริหารจัดการทางด้านการประมงของ
ไทยเริ่มขึ้นในพ.ศ. 2444 [3] 

พ.ศ. 2464 รัฐได้จัดตั้งหน่วยเพาะพันธุ์ปลาหรือหน่วยงานบ ารุงและรักษาสัตว์น้ า ขึ้น โดยให้ขึ้นตรงต่อ
กระทรวงเกษตราธิการ และแต่งตั้ง ดร.ฮิว แมคคอร์มิค สมิธ ซึ่งเคยเป็นกรรมาธิการการประมงสหรัฐอเมริกา 
(Commissioner of Fisheries U.S.A) เป็นที่ปรึกษาด้านการประมงของรัฐบาลในพระมหากษัตริย์สยามในพ.ศ. 
2466 มีการส ารวจปริมาณสัตว์น้ าที่มีอยู่ในประเทศไทย เพ่ือน ามาประกอบการเพาะพันธุ์ การบ ารุงพันธุ์พันธุ์สัตว์
น้ า เพ่ือขยายผลในเชิงอุตสาหกรรม โดยการส ารวจในน่านน้ าจืด และในน่านน้ าทะเลทั่วราชอาณาจักรไทย จัดกลุ่ม
จ าแนกในทางชีววิทยาเป็นหมวดหมู่ เขียนเป็นหนังสือมีภาพประกอบแนะน าทรัพยากรในประเทศไทยชื่อ 
“อนุกรมวิธาน” และ “A Review of the Aquatic Resources and Fisheries of Siam, with Plans and 
Recommendation for the Administration, Conservation and Development” น าเสนอทรัพยากรในน้ า

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87#cite_note-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A7_%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%98
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ของประเทศไทยพร้อมทั้งให้รายละเอียดและข้อแนะน าการบริหารจัดการอนุรักษ์เสนอต่อกระทรวงเกษตราธิการ
และได้น าเสนอทูลเกล้าฯและอนุมัติให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรม
ราชโองการ ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2469 ให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ าขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ. 2477 
เปลี่ยนชื่อเป็นกรมการประมง และพ.ศ. 2496 เปลี่ยนชื่อเป็นกรมประมง 

กรมประมงมีภารกิจศึกษา วิจัย ค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การบ ารุงพันธุ์สัตว์น้ า การ
รวบรวมข้อมูล สถิติ ความรู้เกี่ยวกับการประมง การอนุรักษ์ชลสมบัติ การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า อุตสาหกรรมสัตว์น้ า รวมทั้งการส ารวจแหล่งประมง ตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่การ
เพาะเลี้ยงในน้ า การจับสัตว์น้ า งานอาชีพการประมงอ่ืน ๆ และการควบคุมกิจการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
และสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [3] มุ่งเน้นการเลี้ยงปลาและการท าประมงน้ าลึกใน
ช่วงแรกของการท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาจึงศึกษาค้นคว้าการเพาะเลี้ยงกุ้งในที่ดินชายฝั่ง
ทะเลและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในขณะเดียว กันได้ศึกษาค้นคว้าการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้ยั่งยืน ดังนี้ 

การพัฒนาการประมงในแต่ละช่วงเวลาจะใช้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น กรอบ
ในการอธิบายถึงเป้าหมายและผลของการพัฒนาในแต่ละช่วง ดังนี้  

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2509) เป้าหมายมุ่งบ ารุงรักษาและ
สร้างแหล่งผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์น้าทั้งสิ้นใน ปี 2509 รวม 0.4 ล้านตัน ผลจากการ
พัฒนาการประมงจึงท าให้เมื่อสิ้นปี 2509 มีผลผลิต 0.72 ลา้นตัน โดยเป็นผลการจับจากทะเลจ าานวน 0.635 ล้าน
ตัน และจากน้ าจืดจ าานวน 0.085 ล้านตัน ซึ่งเกินเป้าหมายร้อยละ 80  

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2514) เป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนา
ประมงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและส่งออก ส่งเสริมการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและน้ ากร่อย การอนุรักษ์ 
รวมทั้งอุตสาหกรรมแปรรูป โดยในปี 2514 เพ่ิมปริมาณผลผลิต ให้ได้เป็น 0.85 ล้านตัน ผลผลิตจากการพัฒนาเมื่อ
สิ้นสุดแผนมีปริมาณผลผลิต 1.60 ล้านตัน มูลค่า 5,528.1 ล้านบาท โดย เป็นการจับจากทะเลจ าานวน 1.47 ล้าน
ตัน และจากน้ าจืดจ านวน 0.13 ล้านตัน ซึ่งเกินเป้าหมายร้อยละ 85  

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519) เป้าหมายมุ่งเน้นขยาย
ศักยภาพการผลิต เพ่ิมและสร้างสมดุลรายได้โดยรักษาระดับการจับสัตว์น้ าโดย วิธีอนุรักษ์ เพ่ิมการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจดืและชายฝั่ง ส่งเสริมการประมงน้ าลึก ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ชาวประมง ปริมาณผลผลิตสัตว์น้า
ทั้งหมดในปี 2519 มีปริมาณสัตว์น้ ารวมทั้งสิ้น 1.73 ล้านตัน มูลค่า 8,458.3 ล้านบาท เป็นการจับจากธรรมชาติ
จ านวน 1.69 ล้านตัน และจากการเพาะเลี้ยง จ านวน 0.032 ล้านตัน  

4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2524) เป้าหมายมุ่งการเร่งรัด
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและชายฝั่ง เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรและ พัฒนาประมงน้ าจืดและทะเลเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด พัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ าเพ่ือใช้ ทรัพยากรสัตว์น้ าได้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากท่ีสุด ส่งเสริมการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของ ประชาชน ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าทั้งหมดในปี 
2524 มีปริมาณสัตว์น้ ารวมทั้งสิ้น 1.989 ล้านตัน มูลค่า 17,133.9 ล้านบาท เป็นการจับจากธรรมชาติจ านวน 
1.873 ล้านตัน และจากการเพาะเลี้ยงจ านวน 0.115 ล้านตัน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87#cite_note-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E
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5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529) เป้าหมายการปรับโครงสร้าง
การผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาผลผลิตที่ได้ในอัตราสูงควบคู่ไปกับเพ่ิม ประสิทธิภาพการใช้แหล่งประมง เพ่ือให้ได้รับ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ส่งเสริมนโยบายพัฒนาชนบท 6 ของประเทศ มุ่งเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า กระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง พัฒนาประมงทะเลพื้นบ้าน วิธีการท าการประมง แหล่งจับสัตว์น้ า ส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง
เพ่ือยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าทั้งหมดในปี 2529 มีปริมาณสัตว์น้ ารวมทั้งสิ้น 
2.536 ล้านตัน มูลค่า 22,882.3 ล้านบาท เป็นการจับจากธรรมชาติจ านวน 2.407 ล้านตัน และจากการเพาะเลี้ยง 
จ านวน 0.128 ล้านตัน 

 6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534) เป้าหมายให้ประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญด้านการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดอยู่ในอันดับหนึ่งในสิบ
ประเทศแรกของโลกที่มีผลผลิตทางการประมงสูง ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าทั้งหมดในปี 2534 ปริมาณสัตว์น้ ารวม
ทั้งสิ้น 2.967 ล้านตัน มูลค่า 53,025.8 ล้านบาท เป็นการจับจากธรรมชาติจ านวน 2.614 ล้านตัน และจากการ
เพาะเลี้ยง จ านวน 0.353 ล้านตัน  

7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539) เป้าหมายในการด าเนินการ
ด้านนโยบายประมงแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ด้านคือ 

     (1) นโยบายการประมงในน่านน้ าไทยครอบคลุมการท าการประมงในแหล่งน้ าทะเลและน้ าจืดมี
เป้าหมายการรักษาระดับการผลิตที่ไม่ต่ ากว่าปีละ 1.7 ล้านตัน  

     (2)  นโยบายการประมงนอกน่านน้ าไทยเพ่ือพัฒนาและขยายแหล่งท าการประมงให้มั่นคง การท าการ 
ประมงร่วมอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยท าการผลิตได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 1.8 ล้านตัน 

     (3) นโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และเพ่ือการ 
ส่งออก มีเป้าหมายการผลิต 0.55 ล้านตันต่อป ี 

      (4) นโยบายอุตสาหกรรมสัตว์น้ าเพ่ือแก้ปัญหาด้านการตลาดและส่งเสริมการส่งออก เพ่ิมคุณภาพการ 
ผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการ ผลิตเพ่ือส่งออกไม่ต่ ากว่าปีละ 1 ล้านตัน มูลค่าไม่ต่ ากว่าปีละ 75,000 ล้าน
บาท ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าทั้งหมดในปี 2539 ปริมาณสัตว์น้ ารวม 3.549 ล้านตัน มูลค่า 100,625.8 ล้านบาท เป็น
การจับจากธรรมชาติจ านวน 2.994 ล้านตัน และจากการเพาะเลี้ยงจ านวน 0.554 ล้านตัน  

8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) เป้าหมายให้มีการใช้
ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ และควบคุมดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ า
ทั้งหมดในปี 2544 ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าทั้งหมด 3.648 ล้านตัน มูลค่า 138,619 ล้านบาท เป็นการจับจาก
ธรรมชาติจ านวน 2.834 ล้านตัน และจากการเพาะเลี้ยง จ านวน 0.814 ล้านตัน  

9) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549) เป้าหมายการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดท าแผน
หลักฟ้ืนฟูชายฝั่งและทะเลไทยให้คืนความอุดมสมบูรณ์อนุรักษ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพเพ่ือรักษาสมดุลของ
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ระบบนิเวศ ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าทั้งหมดในปี 2549 ปริมาณสัตว์น้ ารวม 4.053 ล้านตัน มูลค่า 146,967 ล้านบาท 
เป็น การจับจากธรรมชาติจ านวน 2.698 ล้านตัน และจากการเพาะเลี้ยง จ านวน 1.354 ล้านตัน 

10) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554) เป้าหมายการสร้างชุมชน
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมเพ่ือวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้ มั่นคง ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ ใช้และรักษาทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ และยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนาการ
ประมงนอกน่านน้ าไทย ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าทั้งหมดในปี 2554 ปริมาณสัตว์น้ ารวม 3.036 ล้านตัน มูลค่า 
162,738.1 ล้านบาท เป็นการจับจากธรรมชาติจ านวน 1.835 ล้านตัน และจากการเพาะเลี้ยง จ านวน 1.201 ล้าน
ตัน 7  

11) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) เป้าหมายเน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย พิบัติทางธรรมชาติ การวางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ฟ้ืนฟูแนวปะการัง ส่งเสริมการ จัดการพื้นที่ชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าทั้งหมดในปี 2559 คาดว่าจะมี
ปริมาณสัตว์น้ ารวม 2.647 ล้านตัน มูลค่า 146,870.71 ล้านบาท เป็นการจับจากธรรมชาติจ านวน 1.738ล้านตัน
และจากการเพาะเลี้ยงจ านวน 0.908 ล้านตัน 

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ ตั้งแต่องค์กรใหม่ในภาคประมงขึ้นได้แก่ 
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย โดยมีพลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ เป็นผู้บัญชาการ
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายคนแรก และต่อมาในสมัยพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ได้มี
การถ่ายโอนงานไปยังศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) หลังจากสหภาพยุโรปได้
ประกาศปลดใบเหลือง (IUU)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
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2.3 ทรัพยากรประมงไทย 

การท าประมงเป็นการเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงและการจับสัตว์น้ าทุกชนิดของประเทศไทยซึ่งการท า
ประมงนี้สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชน และประเทศเป็นจ านวนมาก การท าประมงในประเทศไทยสามารถแบ่ง
ออกตามลักษณะของแหล่งน้ าได้ 3 ประเภท คือ 

1) การท าประมงน้ าจืด หมายถึง การท าประมงในแหล่งน้ าจืดตามบริเวณท่ีต่างๆได้แก่การจับปลาใน
แม่น้ า ล าคลอง การเลี้ยงปลาน้ าจืดในกระชัง ดังภาพที่ 2.2 การเลี้ยงปลาสลิดในบ่อ เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 2.2 การเลี้ยงปลาในกระชัง 

ที่มาของภาพ https://www.sentangsedtee.com/unique-career/article_1809 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sentangsedtee.com/unique-career/article_1809
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2) การท าประมงน้ าเค็ม หรือการท าประมงทะเล หมายถึง การจับกุ้งทะเล ปลา และปลาหมึก ตลอดจน

การเลี้ยงหอยทะเลต่างๆเช่น การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยนางรม ดังภาพที่ 2.3 เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.3 การเลี้ยงหอยนางรม 
ที่มาของภาพ https://www.facebook.com/kkbrdsc/posts/3053440941393194/ 

 
อย่างไรก็ตามในประเทศไทยก็ยังถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางทะเลอยู่มาก การประมง

น้ าเค็มจึงมักเป็นที่เข้าใจว่า ออกเรือหาปลา ทั้งๆที่จริงๆแล้วนั้นมีหลายรูปแบบตามที่ได้กล่าวมา 
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3) การท าประมงน้ ากร่อย หมายถึง การท าประมงในบริเวณเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่น้ าเค็ม และน้ าจืด เช่น 

การเลี้ยงกุ้งกุลาด า ดังภาพที่ 2.4 การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง การเลี้ยงปลานวลจันทร์เป็นต้น 
 

 

ภาพที่ 2.4 บ่อกุ้งกุลาด า 

ที่มาของภาพ https://www.facebook.com/kkbrdsc/posts/3053440941393194/ 

การส่งออกสินค้าประมงของไทย มีตลาดส่งออกที่ส าาฃคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป กลุ่ม 
อาเซียน โดยมีสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกในปี 2559 ร้อยละ 22.71 ,19.91,8.94 และ 8.79 ตามล าดับ พิจารณา
จากกลุ่มสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ มีดังนี้  

1. กุ้ง ดังภาพที่ 2.5 เป็นสินค้าที่ท ารายได้มากที่สุดมีมูลค่า 69,783 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกไป 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นมากที่สุด  
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ภาพที่ 2.5 กุ้งส่งออก 

2. ทูน่ากระป๋อง มีมูลค่า 68,532 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังกลุ่มตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และ 
กลุ่มอัฟริกา มากที่สุด  

3. หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง มีมูลค่า 10,003.58 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และ เกาหลี
ใต้ มากที่สุด การน าเข้าสินค้าประมงในปี 2559 ไทยมีการน าเข้าจากประเทศที่ส าคัญได้แก่ กลุ่มอาเซียน จีน 
ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้า ร้อยละ 20.77,15.00,7.76 และ6.40 ตามล าดับ  

หากพิจารณาจากกลุ่มสินค้าสัตว์น้ าน าเข้าที่ส าคัญ มีดังนี ้ 

1. ทูน่าสดแช่แข็ง เป็นสินค้าที่มีการน าเข้ามากที่สุด มีมูลค่า 40,034 ล้านบาท โดยชนิดที่มีการน าเข้า 
ได้แก่ Skipjack tuna , Yellowfin tuna ,Albacore tuna ซึ่งส่วนใหญ่น าเข้าจากไต้หวัน เกาหลีใต้ 
และ ปาปัวกีน ี 

2. ปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง มีมูลค่า 29,225 ล้านบาท โดยชนิดที่มีการน าเข้า ได้แก่ ปลาแมคเคอเรล ปลา
ซาดีน ปลาทะเลอื่นๆ และปลาแซลมอน ซึ่งประเทศที่ไทยมีการน าเข้าท่ีส าคัญเม่ือพิจารณาจากมูลค่า 
ได้แก่ นอร์เวย์ (ปลาแซลมอนและปลาแมคเคอเรล) รองลงมา คือ อินเดีย (ปลาทู) และจีน (ปลาแมค
เคอเรล และปลาซาดีน)  
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3. หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง มีมูลค่า 11,052 ล้านบาท โดยมีการน าเข้าจากประเทศจีนมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย 

 

2.4  อุตสาหกรรมหอยลายในประเทศไทย 
2.4.1  ลักษณะหอยลายในประเทศไทย 

หอยลายเป็นทรัพยากรทางทะเลอย่างหนึ่งในประเทศไทย เป็นหอยฝาคู่ ซึ่งในประเทศไทยจะพบ
หอยลายอยู่ 3 ชนิด คือ (ก) Paphia undulata (ข)P.alapapilionis และ(ค) P.crassisulca (ดังแสดงในภาพที่ 
2.6) แตช่นิดที่นิยมน ามารับประทานคือ Paphia undulata ซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นหอย
ลายขายทั้งเปลือกหรือหอยลายแกะเปลือกแล้ว หรือ ตามร้านอาหารก็อาจจะเห็นเมนูหอยลายผัดพริกเผาได้อยู่
บ่อย ๆ หอยลายประเภทนี้สามารถน าไปแปรรูปส่งออกต่างประเทศได้ ดังนั้นจึงท าให้โรงงานที่จ าหน่ายหอยจ าพวก
นี้นี้มีความต้องการมากยิ่งขึ้น แต่ก่อนที่จะน ามาจ าหน่าย จะต้องมีการท าความสะอาด แกะเปลือกและแพ็คใส่
บรรจุภัณฑ์ โดยเปลือกของหอยจะถูกน าไปกองทิ้ง ไม่มีการจัดการที่ถูกต้องอีกทั้งก่อให้เกิดปัญหามลพิษและ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 (ก) Paphia undulata (ข) P. alapapilionis และ (ค) P. crassisulca 

        ที่มา : http://www.thai-nec.org/mollusca.html 
 

หอยลายนับเป็นหอยเศรษฐกิจ ซึ่งมีปริมาณมากเพียงพอต่อการบริโภคและยังมีการแปรรูปหอยลายอีก
ด้วย เช่น หอยลายแกะเปลือก หอยลายแช่แข็ง หรือในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็มีการแปรรูปหอยลายเป็นหอย
ลายกระป๋อง เป็นต้น ในประเทศไทยหอยลายแพร่กระจายทั่วไปบริเวณปากแม่น้ า โดยเฉพาะปากแม่น้ าทางฝั่งอ่าว
ไทย เช่น ชลบุรี สมุทรปราการ และตราด เป็นต้น หรือบริเวณอ่าวไทยตอนใน ส่วนทางฝั่งทะเลอันดามัน พบมาก
บริเวณปากแม่น้ าในแถบจังหวัดพังงา ภูเก็ต ตรัง และระนอง  

หอยลายในพ้ืนที่ท าการศึกษาอยู่ที่ต าบล มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจากการศึกษาอัตราการจับหอย
ลายบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบว่ามีการจับหอยลายช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม ปี 2550 เฉลี่ยเท่ากับ 5 ,371.3 

(ก) (ข) (ค) 
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กิโลกรัมต่อวัน เดือนมีนาคมเป็น เดือนที่มีการท าประมงหนาแน่นที่สุด มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 5,761.40 
กิโลกรัมต่อวัน ในขณะที่เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม มีการท าประมงน้อยมาก อัตราการจับอยู่ในช่วง 
1,814.70-6,706.50 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 
ไม่พบการท าประมง โดยพื้นที่ประมงหอยลายแสดงไว้ (ดังภาพที่ 2.7) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 แหล่งประมงหอยลายบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าท่าจีน 
            ที่มา : (ทวีป บุญวานิช, 2557) 

 

2.4.2  คุณสมบัติของเปลือกหอย 
เปลือกหอย หรือ ฝาหอย (Shell) คือ สสารที่เป็นของแข็งที่ห่อหุ้มล าตัวภายนอกของสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลังในไฟลัมมอลลัสคา ประกอบด้วยสารจ าพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ สารประกอบชนิดนี้
เป็นของแข็งสีขาว มีสมบัติไม่ละลายน้ า ส่วนของแข็งสีขาวคือแคลเซียมคาร์บอเนตออกมาก่อตัวเป็น เปลือกห่อหุ้ม
ภายนอก ส่วนที่เหลือเป็นสารอ่ืน ๆ เช่น แคลเซียมฟอสเฟต , แมกนีเซียมคาร์บอเนต, แมกนีเซียมฟอสเฟต , 
แมกนีเซียมซิลิเกต, โปรตีนประเภทคอนไคโอลิน  
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เปลือกหอยประกอบไปด้วย 3 ชั้น คือ ชั้นนอกสุด ชั้นกลาง และชั้นในสุด ชั้นนอกสุด 
ประกอบด้วยสารส่วนใหญ่เป็นโปรตีนประเภทคอนไคโอลิน เป็นชั้นที่บางและหลุดง่าย ชั้นกลางเป็นสารประกอบ
แคลเซียมซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของแคลไซต์ ส่วนชั้นในจะเป็นสารประกอบแคลเซียมที่อยู่ในรูปของอะราโกไนต์ 

เนื่องจากเปลือกหอยมีองค์ประกอบหลักทางเคมี คือ แคลเซียม จึงมีการใช้ประโยชน์จาก
คุณสมบัตินี้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ใช้เป็นกระดูกเทียมแทนโลหะโดย น าเปลือกหอยสดมาต้มล้างท าความสะอาด
เพ่ือก าจัดสารอินทรีย์ภายนอก น าไปผึ่งให้แห้ง แล้วเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เพ่ือให้สารอินทรีย์หมดไป 
จากนั้นน าส่วนที่เหลือมาบดหยาบและบดละเอียด จะได้เป็นผงแคลเซียมออกไซด์ น าไปผสมสารตัวเติมเข้าไปเพ่ือ
ท าการแปรรูปเชิงเคมีวิทยาให้กลายเป็นผงกระดูกท่ีมีสูตรโครงสร้างเป็นแคลเซียมฟอสเฟต ไฮดรอกไซด์ของกระดูก
มนุษย์ แล้วไปขึ้นรูปตามต าแหน่งที่ต้องการใช้งานในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น   

 
 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ศิริวรรณ พงศ์วิริยะกาญจน์ (2559) ศึกษา 1) แหล่งก าเนิด ปริมาณ และลักษณะทางกายภาพของ กากของ
เสียอุตสาหกรรม 2) วิธีการเก็บรวบรวม และการ ขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม 3) วิธีการบ าบัด และการ ก าจัด
กากของเสียอุตสาหกรรม 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการ กากของเสียอุตสาหกรรม และ 5) เสนอแนวทางการจัดการ 
กากของเสียอุตสาหกรรมที่เหมาะสม ประชากรที่ศึกษาคือ กากของเสียอุตสาหกรรมที่ เกิดข้ึนทั้งหมดในโรงงาน
แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นโรงงานแปรรูปอาหาร ทะเลแช่แข็ง จ านวน 1 
แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบส ารวจที่ 1 ใช้ในการส ารวจแหล่งก าเนิด และปริมาณกากของเสีย 
แบบส ารวจที่ 2 ใช้ในการส ารวจ วธิีการเก็บรวบรวม และการขนส่งกากของเสีย แบบส ารวจ ที่ 3 ใช้ในการส ารวจ
วิธีการบ าบัด และการก าจัดกากของเสีย แบบส ารวจที่ 4 ใช้ในการส ารวจค่าใช้จ่ายในการจัดการ กากของเสีย และ
เครื่องมือในการหาปริมาณกากของเสีย ทังหมดและลักษณะทางกายภาพของกากของเสีย วิเคราะห์  ้ ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เลขคณิต ผลการศึกษา พบว่า 1) กากของเสียอุตสาหกรรม เกิดจากทุก
หน่วยงานในโรงงาน แบ่งเป็น 17 ชนิด เกิดขึ้น เฉลี่ย 81.06 กิโลกรัมต่อวัน ความหนาแน่นมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.12 
กิโลกรัมต่อลิตร และมีองค์ประกอบทาง กายภาพ ได้แก่ เศษอาหารมากท่ีสุด ร้อยละ 47.84 รองลงมาคือ พลาสติก 
แก้ว ยาง กระดาษ โลหะ และ อื่นๆ ตามล าดับ    

 

วรนุช ดีละมัน และวรินธร บุญยะโรจน์ (2559) ได้ศึกษาการบ าบัดสารฟอตเฟสที่อยู่ในน้ าเสีย โดยวิธีการ
กรองผ่านชั้นเปลือกหอยแครงและวัสดุร่วม โดยท าการเปรียบเทียบคุณสมบัติน้ าเสียก่อนและหลังการกรองตาม
พารามิเตอร์ 8 พารามิเตอร์ คือ พีเอช อุณหภูมิ ความขุ่น ดีโอ ความกระด้าง ไนไตรท์ แอมโมเนีย และฟอสเฟต ผล
การศึกษาพบว่าน้ าเสียที่ผ่านกระบวนการบ าบัดนั้นมีคุณภาพดีขึ้นเมื่อท าการใส่เปลือกหอยร่วมกับวัสดุตัวกรอง 
โดยอัตราส่วนที่สามารถบ าบัดฟอสเฟตได้ดีที่สุดก็คือสูตร 3 ระยะเวลาการกรองที่ 0 นาที โดยสามารถบ าบัด
ฟอสเฟตได้ค่าเท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์เทียบกับน้ าเสียก่อนบ าบัด รองลงมาคือสูตรที่ 3 
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ระยะการกรองที่ 5 นาที และ 10 นาที สามารถบ าบัดค่าฟอสเฟตได้ค่าเท่ากับ 0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็น 70 
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า วิธีการบ าบัดน้ าเสียด้วยวัสดุตัวกรองร่วมกับเปลือกหอยยังสามารถ
ช่วยในการบ าบัดความขุ่น ปริมาณไนไตรท์ ปริมาณแอมโมเนียและยังเพ่ิมค่า DO ให้กับน้ าเสียได้ 

  เพียรพันธุ์ พิระภิญโญ และ สุธาชัย รุ่งทรัพย์ไพบูลย์ (2545) ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมีของก้างปลา เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม
อาหาร โดยได้คัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการศึกษาจากปลา 2 ชนิดคือ ก้างปลาโฮกิ (Hoki) และก้างปลากะพงขาว 
(Lates calcarifer Bloch.) ซึง่ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับกระดูกไก่ 1 ชนิด โดยน าผงก้างปลาและกระดูกไก่มาทดสอบ
ทางกายภาพและวิเคราะห์ทางเคมีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยอ้างอิงตามข้อก าหนดของแคลเซียมคาร์บอเนต 
USP 24 และ BP 1998 พบปริมาณความชื้น (Loss on drying) เท่ากับ 12.42 เปอร์เซ็นต์ 11.34 เปอร์เซ็นต์ และ
5.89 เปอร์เซ็นต์ ในก้างปลาโฮกิ ก้างปลากะพง และกระดูกไก่ ตามล าดับ พบปริมาณแคลเซียมรวม (Total 
calcium) ในก้างปลาโฮกิ 31.85 เปอร์เซ็นต์ ในก้างปลากะพง 28.13 เปอร์เซ็นต์ และในกระดูกไก่ 32.16 
เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ทางเคมีตรวจพบอนุมูลคาร์บอเนต และฟอสเฟต แต่ไม่พบ กลูโคเนต อะซิเตต และซิ
เตรท จากนั้นได้ท าการศึกษาเพ่ิมเติมโดยเทคนิค Thermogravimetry พบแคลเซียมในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต ผล
การทดสอบ Limit Test พบว่าตัวอย่างทั้งสามชนิดมีปริมาณ แบเรียม คลอไรด์ ซัลเฟต โลหะหนัก เหล็ก และสาร
หนู ไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนดใน USP 24 ส่วนแมกนีเซียมและโลหะอัลคาไลน์ ในทั้งสามตัวอย่างมีปริมาณอนุมูล
แมกนีเซียมและโลหะอัลคาไลน์เกินมาตรฐานที่ก าหนดใน BP (7.5 มิลลิกรัม หรือ1.5 เปอร์เซ็นต์) 

 

วันเพ็ญ แสงทองพินิจ (2556) ศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพก้างปลานิลพบว่า ก้างปลานิลมีเถ้าเป็น
องค์ประกอบมากท่ีสุด รองลงมา คือ โปรตีนและไขมัน ก้างปลามีเถ้าอยู่ร้อยละ 33-56 โปรตีนร้อยละ 8-44 
แคลเซียม 12-22 กรัม/100 กรัม ก้างปลาทอดมีความคาวเล็กน้อย ก้างปลานึ่งมีความคาวมาก ส่วนก้างปลาผงมี
ความแข็ง เมื่อใส่น้ าพริกปริมาณมากรับประทานแล้วจะรู้สึกมีสิ่งตกค้างในปากมาก ดังนั้นก้างปลาทอดจึงเหมาะสม
ต่อการน าไปใช้ในน้ าพริกผัดโดยสามารถเติมได้ร้อยละ 40 ท าให้น้ าพริกมีปริมาณแคลเซียมถึง 2,683 มิลลิกรัมต่อ 1 
ช้อนโต๊ะ หรือ 8,942 มิลลิกรัมต่อน้ าพริก 100 กรัม น้ าพริกที่เก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุขวดแก้วและกระปุก
พลาสติกโพลีโพรพีลีนเป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงและปลอดภัยต่อการบริโภค 

 

ศิศิพันธุ์ ณ สงขลาและคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ปริมาณธาตุสทอนเซียมและธาตุแคลเซียมใน
เปลือกหอยน้ าจืดและเปลือกหอยทะเลโดยวิธีการวาวรังสีเอ๊กซ์ ด้วยเทคนิคการแก้ค่าการดูดกลืนรังสีในตัวเองด้วย
ต้นก าเนินรังสีเอ๊กซ์ชนิดไอโซโอปพลูโตเนียม 238 (Pu-238) และ อะเมริเซียม 241 (Am -241) เปรียบเทียบกับการ
วิเคราะห์โดยวิธีการอาบนิวตรอนโดยใช้นิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณ์ ฯ ปปว.-1/1 ผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณ
แคลเซียมในเปลือกหอยน้ าจืดและเปลือกหอยทะเลมีค่าใกล้เคียงกันแต่ปริมาณของสทรอนเซ๊ยมในเปลือกหอย
ทะเลสูงกว่าเปลือกหอยน้ าจืดประมาณ 5 เท่า จึงน าผลวิเคราะห์ที่ได้ไปพิสูจน์สมมติฐานว่าบริเวณใดเคยเป็นแม่น้ า
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หรือทะเลมาก่อน ส าหรับเปลือกหอยชนิดต่าง ๆ จากบริเวณวัดเจดีย์หอย จังหวัดปทุมธานีมีอัตราส่วนสทรอนเซ๊ยม
ต่อแคลเซียมสูงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของหอยทะเลแสดงว่าบริเวณดังกล่าวอาจเคยเป็นทะเลมาก่อน 

จรณี จิตสัจจพงศ์ (2552) ได้ศึกษาการใชเปลือกกุ้งป่นเป็นแหลงของสารพรีไบโอติก และวัตถุดิบแหล่ง
โปรตีนในอาหารไก่เนื้อโดยการศึกษาแบงออกเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของไคตินที่เป็น
องค์ประกอบในเปลือกกุ้งป่นเปรียบเทียบกับไคตินบริสุทธิ์ต่อคุณสมบัติในการเป็นสารพรีไบโอติกการย่อยได้ของ
โภชนะ และการตอบสนองภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อโดยใชไก่เนื้อเพศผู้อายุ 8 วัน จ านวน 54 ตัว เลี้ยงบนกรงเดี่ยวแบ่ง
ออกเป็น 9 กลุ่มๆ ละ 6 ซ้ า ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ท าการสุ่มไก่แต่ละกลุ่มให้ได้รับอาหารทดลองที่มี
เปลือกกุ้งป่นที่ ระดับ 0, 5, 10, 15 และ 20% และอาหารทดลองที่มีไคตินบริสุทธิ์ที่ระดับ 1.07, 2.26, 3.34 และ 
4.53% ซึ่งเท่ากบระดับไคตินที่มีอยู่ในอาหารที่ใช้เปลือกกุ้งป่น 5, 10, 15 และ 20% ตามลาดับ ให้อาหารและน้ า
อยางเต็มที่ ตลอดระยะการทดลองจากการศึกษาพบว่าทั้งไคตินจากเปลือกกุ้งและไคตินบริสุทธิ์ไม่สงผลกระทบตอ
การย่อยไดุ้ของวัตถุแห้ง เถ้า และสารอินทรีย์ การผลิตกรดไขมันระเหยได้ ชนิดกรดอะซิติกและกรดโพรพิโอนิก ทาง
โลหิตวิทยา และการตอบสนองภูมิคุ้มกันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มมควบคุม (P>0.05) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าไคติน
จากเปลือกกุ้งมีผลในการเพ่ิมกรดบิวทีริก ลดยูเรียไนโตรเจนในเลือด ลดจุลินทรีย์ให้โทษชนิด Escherichia coli 
และSalmonella spp. (P>0.05) 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 

3.1  รูปแบบการท าวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือจะศึกษาการความเป็นไปได้

ในการน าของเหลือทิ้งจากอาหารทะเล ณ ตลาดทะเลไทย จังหวัด สมุทรสาคร ไปใช้ในรูปแบบต่าง โดยมีการ
ทดลองหาองค์ประกอบของของเสียจากอาหารทะเลแต่ละชนิด นอกจากนั้น ยังน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาศึกษา
ผนวกกับการวิเคราะห์ และค้นคว้า อันเป็นนัยส าคัญของการศึกษา 

 

3.2  สมมุติฐานงานวิจัย 
งานวิจัยนี้มีสมมติฐานว่า เมื่อแยะองค์ประกอบทางอนินทรีย์วัตถุของเปลือกหรือของเสียจากอาหารทะเล

จะพบธาตุของอนินทรีย์วัตถุท่ีเป็นประโยชน์ 
 

3.3  วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
3.3.1  วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจและเตรียม 

3.3.1.1 พลั่วเล็กเกลี่ยขยะ 
3.3.1.2 ถุงพลาสติก 
3.3.1.3 ฟอร์เซปคีบตัวอย่าง 
3.3.1.4 จานกระเบื้อง 
 

3.3.2  วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ทางวัสดุ 
3.3.2.1 เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง   
3.3.2.2 เตาอบลมร้อน ยี่ห้อ Memmert รนุ UFE600 
3.3.2.3 ภาชนะใส่น้ า 
3.3.2.4 เตาเผาอุณหภูมิสูง 
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3.3.3  วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียม 
3.3.3.1 สารตัวอย่าง 
3.3.3.2 เครื่องวิเคราะห์ด้วยเทคนิค X – ray fluorescence (XRF) 
3.3.3.3 ชุดอุปกรณ์ประกอบภาชนะบรรจุสารตัวอย่าง (Sample Holder) 
3.3.3.4 แผ่นไมลาร์ (mylar) 
3.3.3.5 ช้อนตักสาร 
3.3.3.6 สารละลาย Alcohol 
3.3.3.7 กระดาษทิชชู 
 

3.4  ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ส ารวจปริมาณของเสียจากอาหารทะเลในตลาดทะเลไทยจาก ปริมาณนักท่องเที่ยว อาหารที่สั่ง 

      2. วิเคราะห์องค์ประกอบของเสียจากอาหารทะเลประเภทต่าง ๆ เช่น เปลือกหอยแครง เปลือก
หอยลาย เปลือกกุ้ง ก้างปลากะพง ก้างปลาเก๋า ก้างปลาทู โดยพารามิเตอร์ที่ท าการวิเคราะห์คือ ร้อยละของเสีย 
ของแข็งท้ังหมด อินทรียวัตถุ อนินทรีย์วัตถุ องค์ประกอบของอนินทรีย์ธาตุในของเสีย 

      3. ส ารวจแนวทางการจัดการของเสีย เช่น ความเป็นไปได้ในการน าส่งเผา สถานที่รับเผา เป็นต้น 

 

3.5  ขั้นตอนการเตรียมงานวิจัย 
3.5.1  ขั้นตอนการส ารวจตลาดทะเลไทย 

3.5.1.1 ส ารวจตลาดทะเลไทย 1/2 หมู่ 1 ถนน พระราม 2 ต าบล ท่าจีน อ าเภอ เมือง
สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร (ดังแสดงในภาพที่ 3.1) 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 ตลาดทะเลไทย จ. สมุทรสาคร 
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3.5.1.2 ส ารวจขยะอาหารทะเล ตามร้านอาหาร ตามภาพท่ี 3.2 

 

ภาพที่ 3.2 ขยะที่มีเศษอาหารปนเปื้อน 
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3.5.1.3 ท าการแยกขยะจากอาหารทะเล เช่น เศษหัวกุ้ง เปลือกหอย ก้างปลา ดังภาพที่ 3.3 

 
ภาพที่ 3.3 เศษหัวกุ้งที่แยกออกมา 
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3.5.2  ขั้นตอนการเตรียมขยะอาหารทะเล เพื่อหาองค์ประกอบของเถ้า 
 3.5.2.1 ล้างเศษอาหารทะเลที่แยกมาด้วยน้ าสะอาดแล้วน าไปตากแดดให้แห้ง โดยแยก
เป็น เปลือกหอยลาย เปลือกหอยตลับ เปลือกหอยแครง ก้างปลาทู ก้างปลากะพง ก้างปลาเก๋า เปลือกหัวกุ้งแชบ๊วย 
เปลือกหัวกุ้งแม่น้ า (ดังแสดงในภาพที่ 3.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 ล้างเศษอาหารทะเลที่แยกไว้ด้วยน้ าสะอาด (เปลือกหอยลาย) 
 

 
3.5.2.2 น าขยะเศษอาหารเผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 ชั่วโมง เพ่ือให้

สารอินทรีย์หมดไป (ดังแสดงในภาพที่ 3.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 เศษอาหารทะเลที่เผาในอุณหภูมิสูงเป็นเวลา 5 ชั่วโมง 
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3.5.2.3 น ามาบดหยาบและบดละเอียดเพ่ือน าไปวัดค่าอนินทรียวัตถุ (ดังแสดงในภาพที่ 3.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 เปลือกหอยที่บดหยาบและบดละเอียดจนเป็นผงแคลเซียม 
 

 
3.6  การก าหนดตัวแปร 
ตารางท่ี 3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง 
 

ตัวแปร ค่าพารามิเตอร์ 
ตัวแปรต้น ชนิดของเศษอาหารทะเล 
ตัวแปรตาม ค่าความชื้น 

ค่าเถ้า 
 ค่าอนินทรียวัตถุ  
ตัวแปรควบคุม ระยะเวลาเผา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบ 
 สถานที่การเกิดขยะ 
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3.7  ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์  
 

3.7.1  ขั้นตอนการวิเคราะห์ของแข็ง 
 
3.7.1.1 ตวัอยา่งมาวางไวใ้นถว้ยกระเบือ้งซึ่งทราบน า้หนกั ท าใหเ้ย็นในโถดดูความชืน้ (Desiccator) 

3.7.1.2 น ามาชั่งน้ าหนัก น า้หนกัสว่นท่ีเพิ่มคือน า้หนกัของ น า้หนกัของของแข็ง (ดังแสดงในภาพที่ 3.7) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.7 เครื่องชั่ง (Balance) ที่อ่านค่าละเอียดถึง 0.5 gm 

 

3.7.1.3 เผาถว้ยกระเบือ้งเคลือบ (Evaporation dish)  ในเตาเผา (Muffle furnace) อณุหภมูิ  550 C 

นาน  30 นาที  ทิง้ใหเ้ย็นในโถดดูความชืน้ (Desiccator)  ชั่ง และบนัทกึน า้หนกัเริ่มตน้ไว ้

3.7.1.4 . น าไปอบในเตาอบ (Oven)  ที่อุณหภูมิ  95oC  จนแห้ง  แล้วเพ่ิมเป็น  103oC  อีก  1 ชม. ท า
ให้เย็นในโถดูดความชื้น (Desiccator) แล้วชั่งน้ าหนัก สูตร  

 

                           ของแข็งทัง้หมด (มิลลิกรมั/ลิตร) = ( B – A ) /B x 100 

  A = น า้หนกัหลงัท าการอบ (กรมั) 
  B = น า้หนกัก่อนท าการอบ (กรมั) 
  คา่ความชืน้ (%) = 100 – ของแข็ง (%) 

 

3.7.1.5 บันทึกลงในตารางทดสอบความหนาแน่น 
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3.7.2  วิธีทดสอบเถ้าของแข็ง 
3.7.2 1 1. ชั่งน้ าหนักตัวอย่างขยะที่อบแห้งสนิท ใส่ใน Porcelain crucible ที่ทราบน้ าหนัก

แน่นอน และชั่งน้ าหนักรวมอีกครั้ง จดบันทึกน้ าหนักรวมน้ าหนัก Porcelain crucible 
3.7.2 2 น าไปเผาใน Muffle Furnace ที่อุณหภูมิ 600 -650 องศา เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ปล่อยทิ้ง

ให้เย็นจนสามารถน าออกมาไว้ใน Desiccators 
3.7.2 3 ทิ้งไว้ใน Desiccators ประมาณ 1-2 ชั่วโมง และชั่งน้ าหนัก Porcelain crucible อีก

ครั้ง จดบันทึก 

3.7.2 4 น าค่าที่ได้ทั้งหมดมาตามสูตร 
 เถ้า (%) = น้ าหนักเถ้า/น้ าหนักมูลฝอยก่อนเผา x 100 
 

3.7.3  ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมในเปลือกหอยลายบดละเอียดโดยการวาวรังสีเอกซ์  
3.7.3.1 ประกอบวงแหวนพลาสติก Sample Holder และแผ่นไมลาร์ (mylar) เข้าด้วยกันเพ่ือ

ใช้เป็นภาชนะบรรจุสารตัวอย่าง 
3.7.3.2 ตักสารตัวอย่างด้วยช้อนตักสารที่บดละเอียดบรรจุลงในภาชนะดังกล่าว ให้ปริมาณของ

สารตัวอย่างมีความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร (ดังแสดงในภาพที่ 3.9) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.8 สารตัวอย่างบรรจุลงในภาชนะของเครื่อง X-ray Fluorescence 
 

3.7.3.3 เช็ดท าความสะอาดบริเวณขอบภาชนะด้วยการน ากระดาษทิชชูชุบสารละลายแอลกอ
ฮอลล์ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนภายในเครื่องวัด 

3.7.3.4 น ากระดาษกาวปิดภาชนะบรรจุสารตัวอย่าง เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของสารตัวอย่าง
ในขณะท าการวิเคราะห์ด้วยระบบสุญญากาศ 
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3.8  ขั้นตอนการวิเคราะห์ผล 
3.8.1  วิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบของขยะแต่ละชนิด 
3.8.2  วิเคราะห์หาปริมาณอนินทรียวัตถ ุ
3.8.3  ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ประโยชน์ 
3.8.4  สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 

 
 

4.1  ผลการศึกษาการเกิดของเสียของร้านอาหารแห่งหนึ่งในตลาดทะเลไทย 
 

ผลการส ารวจของเสียในตลาดทะเลไทย เป็นไปดังตารางที่ 4.1 จากผลการส ารวจจะเห็นว่าขยะส่วนใหญ่
จะมาจากร้านอาหารถึงร้อยละ 96.27 ดังแสดงในภาพที่ 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการส ารวจของเสีย 

แหล่งของเสีย ของเสีย ร้อยละของเสีย 
1. จากร้านอาหาร เปลือกกุ้ง 

เปลือกหอย 
ก้างปลาและหัวปลา 
กระดองปู 

22.12 
55.29 
10.12 
8.74 

2. จากร้านขายอาหารสด ก้างปลา 3.73 
 

  

ภาพที่ 4.1 ผลการส ารวจขยะเศษอาหารในตลาดทะเลไทย 

96.27

3.73

ขยะในตลาดทะเลไทย

ขยะจากรา้นอาหาร ขยะจากรา้นอาหารสด
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 ที่เป็นเช่นนี้นั่นเป็นเพราะว่า ร้านอาหารทะเลสดส่วนใหญ่ จะให้อาหารทะเลไปทั้งตัว จึงไม่เกิดขยะ อย่างเช่น 
กุ้ง หากเป็นร้านอาหารลูกค้าจะเหลือเศษหัวกุ้งไว้ แต่ร้านอาหารสดนั้นให้กุ้ง ปู ไปทั้งตัว ขยะจากร้านอาหารสดจึงมี
แต่ก้างปลาเท่านั้นซึ่งก็เป็นจ านวนน้อยมาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็รับปลาไปทั้งตัว ก็มีบ้างที่ให้แม่ค้าแล่ปลาและทิ้ง
ก้างเอาไว้ แต่เมื่อวิเคราะห์ตามชนิดของขยะจะพบว่าขยะจ าพวกเปลือกหอยมีปริมาณมากท่ีสุด ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 
55.29 รองลงมาคือ เปลือกกุ้ง ก้างปลาและหัวปลา และกระดองปู ตามล าดับดังภาพที่ 4.2 

 

ภาพที่ 4.2 ผลการส ารวจขยะเศษอาหารในตลาดทะเลไทยแบบแยกประเภท 

 
4.2  ผลการศึกษาองค์ประกอบของขยะเศษอาหารทะเล 

 
จากการศึกษาสมบัติของขยะเศษอาหารทะเล มาท าการศึกษาทางด้านความชื้น เถ้า แคลเซียม และธาตุ

ต่างๆ พบว่าในเปลือกหอยลายที่เป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุดในตลาดทะเลไทยนั้นมีความชื้นคิดเป็น 1.88 
เปอร์เซ็นต์ เถ้าคิดเป็น 58.27 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียมคิดเป็น 98.50 เปอร์เซ็นต์และธาตุอ่ืนๆอีก 1.50 เปอร์เซ็นต์ 
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าในเปลือกหอยลายมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นธาตุที่มี เป็น
องค์ประกอบของหินปูนและปูนขาว ก็สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินได้ เป็นต้น แต่ในที่นี้เราจะดูผล
การศึกษาขององค์ประกอบกันก่อน 

 

 
 
 
 
 

22.12

55.29

13.85

8.74

ขยะอาหารทะเลจากตลาดทะเลไทยแยกประเภท

เปลอืกกุง้ เปลอืกหอย กา้งปลาและหวัปลา กระดองปู
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ตารางท่ี 4.2 องค์ประกอบของขยะอาหารทะเล 
 

ชื่อวัสดุ 
ความชื้น 

(%) 
เถ้า 
(%) 

แคลเซียม (Ca) 
(%) 

ธาตุอื่น ๆ 
(%) 

เปลือกหอยลาย 1.88 58.27 98.50  1.50  
เปลือกหอยแครง 2.52 48.25 96.45 3.55 

เปลือกกุ้ง 3.87 49.37 92.87 7.13 
ก้างปลากระพง 1.59 60.02 88.46 11.54 

ก้างปลาเก๋า 1.45 61.15 85.45 14.55 
ก้างปลาทู 1.62 62.66 84.37 15.63 

หัวปลากระพง 15.87 15.11 32.11 67.89 
หัวปลาเก๋า 20.24 18.22 23.28 76.72 
กระดองปู 1.66 56.78 80.60 19.4 

 
 

จากการศึกษพบว่าเศษขยะอาหารทะเลมีสมบัติทางวัสดุที่มีความชื้นต่ า นอกจากนั้นยังมีแคลเซียมเป็น
องค์ประกอบหลัก เช่นเปลือกหอยลายมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งพบเป็นประมาณ 98.50 เปอร์เซ็นต์ ไม่
เพียงแต่เปลือกหอยลายเท่านั้น ขยะจ าพวกก้างปลาก เปลือกกุ้ง และกระดองปู ก็เป็นขยะเศษอาหารที่มีความชื้น
ต่ าและมีแคลเซียมสูงเช่นเดียวกัน ที่แปลกแยกก็ถือหัวปลากะพงและหัวปลาเก๋าที่มีปริมาณอินทรียวัตถุมาก และมี
ปริมาณเถ้าที่ต่ า ดังนั้น ขยะเศษอาหารที่ควรน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปปได้ในการน าไปรีไซเคิลก็คือ เปลือกหอย
ลาย เปลือกหอยแครง เปลือกกุ้ง ก้างปลากะพง ก้างปลาเก๋า ก้างปลาทู และกระดองปู 
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4.3  ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 
  

จากผลการศึกษาจะสามารถแบ่งของเสียในตลาดทะเลไทยได้ออกเป็นสามกลุ่ม ดังตารางที่ 4.3  
 

ตารางท่ี 4.3 ผลการแบ่งกลุ่มขยะในตลาดทะเลไทย 
กลุ่ม ตัวอย่าง สมบัติที่พบ 
เปลือกหอย เปลือกหอยลาย เปลือกหอยแครง มีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตเป็น

องค์ประกอบหลัก เมื่อเผาที่
อุณหภูมิสูง จ าได้แคลเซียม
ออกไซด์ ซึ่งใช้แทนปูนขาวได้ 
 

เปลือกกุ้ง ก้างปลา กระดองปู เปลือกกุ้ง ก้างปลากะพง ก้างปลา
เก๋า ก้างปลาทู กระดองปู 

มีปริมาณแคลเซียมสูง เหมาะแก่
การท าอาหารสัตว์  
 

หัวปลา หัวปลากะพง พัวปลาเก๋า มีปริมาณอินทรียวัตถุมาก เหมาะ
แก่การหมักปุ๋ย หรือ น าไปท าไบโอ
แก๊ส 
 

 
และจากการส ารวจขยะจ าพวกเปลือกหอยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มาก ในสมัยโบราณการท าปูน

เปลือกหอยได้มีการน ามาใช้เพ่ือน ามาเข้ายาแผนโบราณ เปลือกหอยที่อยู่ในพิกัดยามีอยู่ 9 อย่างคือ 1. หอยมุก 2. 
หอยสังข์ 3. หอยกาบ 4. หอยขม 5. หอยแครง 6. หอยนางรม 7. หอยพิมพการัง 8. หอยตาวัว 9. หอยจุ๊บแจง ใน
ปัจจุบัน ได้มีการน าปูนเปลือกหอยมาใช้ในอุตสาหกรรมพระเครื่อง ส่วนที่ใช้ในครัวเรือนก็คือ ปูนแดง ซึ่งท ามาจาก
เปลือกหอยแครงเผา น ามาใช้ในการกินหมาก ซึ่งในปัจจุบันคนไทยไม่นิยมกินหมากกันแล้ว และจากการส ารวจ มี
การขายปูนขาวเปลือกหอยเพ่ือใช้ในการปรับสมดุลของน้ าในบ่อปลาและบ่อกุ้ง และยังสามารถน าไปใช้ปรับปรุงดิน
ได้อีกด้วย 

จากการศึกษาพบว่าเปลือกหอย ประกอบด้วยสารจ าพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ สารประกอบ
ชนิดนี้เป็นของแข็งสีขาว มีสมบัติไม่ละลายน้ า ส่วนที่เหลือเป็นสารอื่น ๆ เช่น แคลเซียมฟอสเฟต, แมกนีเซียม
คาร์บอเนต, แมกนีเซียมฟอสเฟต, แมกนีเซียมซิลิเกต, โปรตีนประเภทคอนไคโอลิน เนื่องจากเปลือกหอยมี
องค์ประกอบหลักทางเคมี คือ แคลเซียม เมื่อน ามาเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส จะได้เถ้าท่ีมีองค์ประกอบ
หลักท่ีเป็นแคลเซียมออกไซด์ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง งานวิจัยนี้จะศึกษาการใช้ของเสียจาก
อุตสาหกรรมหอยลากระป๋อง หรือเปลือกหอยลายซึ่งมีแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบหลัก โดยเป็นการประเมินความ
เป็นไปได้ครบวงจร คือ 1. ใช้เป็นวัสดุทดแทนแกลบในโรงงานผลิตอิฐมอญ 2. ใช้เป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ในการผลิตอิฐตัวหนอน 3. ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารไก่ในโรงงานอาหารสัตว์ 4. ใช้เป็นวัสดุทนแทน
คาร์บอเนตหรือหินฟันม้าในการผลิตกระเบื้อง 5. ใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน และ 6. ใช้ในการปรับสภาพน้ า 
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บทที่ 5 
 

การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
 
 

5.1 สรุปผลการทดลอง 
 

ผลการส ารวจของเสียในตลาดทะเลไทย จากผลการส ารวจจะเห็นว่าขยะส่วนใหญ่จะมาจากร้านอาหาร
ถึงร้อยละ 96.27 ที่เป็นเช่นนี้นั่นเป็นเพราะว่า ร้านอาหารทะเลสดส่วนใหญ่ จะให้อาหารทะเลไปทั้งตัว จึงไม่เกิด
ขยะ อย่างเช่น กุ้ง หากเป็นร้านอาหารลูกค้าจะเหลือเศษหัวกุ้งไว้ แต่ร้านอาหารสดนั้นให้กุ้ง ปู ไปทั้งตัว ขยะจาก
ร้านอาหารสดจึงมีแต่ก้างปลาเท่านั้นซึ่งก็เป็นจ านวนน้อยมาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็รับปลาไปทั้งตัว ก็มีบ้างที่ให้
แม่ค้าแล่ปลาและทิ้งก้างเอาไว้ แต่เมื่อวิเคราะห์ตามชนิดของขยะจะพบว่าขยะจ าพวกเปลือกหอยมีปริมาณมาก
ที่สุด ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 55.29 รองลงมาคือ เปลือกกุ้ง ก้างปลาและหัวปลา และกระดองปู จากการศึกษพบว่าเศษ
ขยะอาหารทะเลมีสมบัติทางวัสดุที่มีความชื้นต่ า นอกจากนั้นยังมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลัก เช่นเปลือกหอย
ลายมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งพบเป็นประมาณ 98.50 เปอร์เซ็นต์ ไม่เพียงแต่เปลือกหอยลายเท่านั้น 
ขยะจ าพวกก้างปลาก เปลือกกุ้ง และกระดองปู ก็เป็นขยะเศษอาหารที่มีความชื้นต่ าและมีแคลเซียมสูงเช่นเดียวกัน 
ที่แปลกแยกก็ถือหัวปลากะพงและหัวปลาเก๋าที่มีปริมาณอินทรียวัตถุมาก และมีปริมาณเถ้าท่ีต่ า ดังนั้น ขยะเศษ
อาหารที่ควรน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปปได้ในการน าไปรีไซเคิลก็คือ เปลือกหอยลาย เปลือกหอยแครง เปลือกกุ้ง 
ก้างปลากะพง ก้างปลาเก๋า ก้างปลาทู และกระดองปู 

 

จากผลการศึกษาจะสามารถแบ่งของเสียในตลาดทะเลไทยได้ออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกคือ เปลือกหอย 
ตัวอย่างเช่น เปลือกหอยลาย เปลือกหอยแครง สมบัติที่พบ คือ มีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ
หลัก เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง จ าได้แคลเซียมออกไซด์ ซึ่งใช้แทนปูนขาวได้ กลุ่มที่สอง คือ เปลือกกุ้ง ก้างปลา กระดอง
ปู ตัวอย่างเช่น เปลือกกุ้ง ก้างปลากะพง ก้างปลาเก๋า ก้างปลาทู กระดองปู สมบัติที่พบ คือ มีปริมาณแคลเซียมสูง 
เหมาะแก่การท าอาหารสัตว์  กลุ่มท่ีสาม คือ หัวปลา ตัวอย่างเช่น หัวปลากะพง พัวปลาเก๋า สมบัติที่พบ คือ มี
ปริมาณอินทรียวัตถุมาก เหมาะแก่การหมักปุ๋ย หรือ น าไปท าไบโอแก๊ส  

ในกลุ่มขยะเปลือกหอย จากการศึกษาพบว่าเปลือกหอย ประกอบด้วยสารจ าพวกแคลเซียมคาร์บอเนต
เป็นส่วนใหญ่ สารประกอบชนิดนี้เป็นของแข็งสีขาว มีสมบัติไม่ละลายน้ า ส่วนที่เหลือเป็นสารอื่น ๆ เช่น แคลเซียม
ฟอสเฟต, แมกนีเซียมคาร์บอเนต, แมกนีเซียมฟอสเฟต, แมกนีเซียมซิลิเกต, โปรตีนประเภทคอนไคโอลิน เนื่องจาก
เปลือกหอยมีองค์ประกอบหลักทางเคมี คือ แคลเซียม เมื่อน ามาเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส จะได้เถ้าที่มี
องค์ประกอบหลักที่เป็นแคลเซียมออกไซด์ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง งานวิจัยนี้จะศึกษาการใช้
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ของเสียจากอุตสาหกรรมหอยลากระป๋อง หรือเปลือกหอยลายซึ่งมีแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบหลัก โดยเป็นการ
ประเมินความเป็นไปได้ครบวงจร คือ 1. ใช้เป็นวัสดุทดแทนแกลบในโรงงานผลิตอิฐมอญ 2. ใช้เป็นวัสดุทดแทน
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในการผลิตอิฐตัวหนอน 3. ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารไก่ในโรงงานอาหารสัตว์ 4. ใช้เป็นวัสดุ
ทนแทนคาร์บอเนตหรือหินฟันม้าในการผลิตกระเบื้อง 5. ใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน และ 6. ใช้ในการปรับสภาพน้ า 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
5.2.1  ควรท าการทดลองหาเรื่องเถ้าเปลือกหอย ศึกษาเรื่องระยะเวลาในการเผาเปลือกหอย เป็นต้น 
5.2.2  ส าหรับผู้ที่จะศึกษาในครั้งต่อไป หากมีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าเปลือก

หอยชนิดอื่น ๆ จะท าให้ทราบถึงความแตกต่างของคุณสมบัติเถ้าเปลือกหอยชนิดอ่ืน ๆ ด้วย 
5.2.3  ควรน าน าไปผลิตอิฐมอญ และอิฐตัวหนอน น าไปปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้น นอกจากนั้นยัง

สามารถน าเถ้าเปลือกหอยลายนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ เช่น น าไปเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นกระเบื้อง  ยิป
ซั่ม เป็นต้น  

5.2.4  ส าหรับผู้ที่จะศึกษาคุณสมบัติของดินที่มีส่วนผสมของเปลือก สามารถศึกษาสมบัติของดิน 
เพ่ิมเติม เช่น อินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร เป็นต้น 

5.2.5  การทดลองงานวิจัยในครั้งต่อไป สามารถศึกษาคุณสมบัติของหอยชนิดอ่ืน เช่น หอยแมลงภู่ เป็น
ต้น  
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