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“ระบบบําบัดไนเตรตแบบท"อยาว” กIาวใหม"ในวงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําระบบปLด ลดการเปลี่ยนถ"ายน้ํา
และเปNนมิตรกับสิ่งแวดลIอม
25 ตุลาคม 2556- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) นําคณะสื่อมวลชนรวมงานเป.ดศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว
น้ํา บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) และเข5าชมระบบหมุนเวียนน้ําสําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา
(Recirculating Aquaculture System: RAS) และระบบบํ าบัดไนเตรตแบบทอยาว (Tubular
Denitrification Reactor) ซึ่งเปNนเทคโนโลยีที่ได5รับการถายทอดจากไบโอเทค เพื่อลดปริมาณการเปลี่ยน
ถายน้ํา ลดความเสี่ยงจากการติดโรคที่มักพบในการเลี้ยงที่มีการเปลี่ยนถายน้ํา สามารถลดคาใช5จายของ
ผู5ประกอบการและเปNนมิตรกับสิ่งแวดล5อม
การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ําเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ํา (Recirculating Aquaculture System: RAS) และ
ระบบบําบัดไนเตรตแบบทอยาว (Tubular Denitrification Reactor) ผลงานวิจัยของ ดร. สรวิศ เผา
ทองศุข นักวิจัยศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด5านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ไบโอเทค ที่ได5พัฒนาเพื่อใช5กับ
ระบบหมุนเวียนน้ําที่มีรูปแบบเปNนบอเลี้ยงในโรงเรือนสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ ทั้งระบบน้ํา
จืดและน้ําทะเล โดยสามารถประยุกตใช5งานได5อยางหลากหลาย ไมวาจะเปNนระบบเลี้ยงพอแมพันธุสัตวน้ํา
เชิงพาณิชย จนถึงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อผลิตเปNนอาหารในระบบที่อยูภายในโรงเรือน โดยพร5อมที่จะมี
การถายทอดเทคโนโลยีให5กับบริษัทที่ดําเนินธุรกิจด5านสัตวน้ํา
บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ได5จัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําขึ้นเพื่อขยาย
ขีดความสามารถด5านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมีคณะนักวิจัยจากไบโอเทคและจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปNนผู5ออกแบบและเปNนที่ปรึกษาการจัดสร5างระบบหมุนเวียนน้ําและระบบบําบัดไนเตรต
แบบทอยาวรวมถึงการฝXกอบรมพนักงานบริษัทในการใช5งานและบํารุงรักษาระบบหมุนเวียนน้ํา
ดร. สรวิศ เผ" า ทองศุข นัก วิ จัยไบโอเทค ผู5 คิดค5 น พัฒ นาระบบบํ าบั ดไนเตรตแบบทอยาวนี้ กลาววา
“จุด เดนของเทคโนโลยี นี้ เปN น การใช5ร ะบบบํ าบั ดไนเตรตแบบทอยาว โดยใช5 ป ฏิ กิริ ย าดี ไนตริ ฟ.เ คชั่ น
(Denitrification) ในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน และเมื่อใช5รวมกับระบบบําบัดตัวกรองชีวภาพไนตริฟ.เคชั่น

(Nitrification) จะสามารถกําจัดของเสียไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนีย ไนไตรต และไนเตรต ได5
อยางสมบูรณ ทําให5ลดปริมาณการเปลี่ยนถายน้ํา จากปกติ 15-20 % ตอวัน เหลือเพียง 0.5 % ตอวัน
เพื่อชดเชยน้ําที่ระเหยไปจากระบบเทานั้น หรือเปลี่ยนจากการเปลี่ยนถายน้ําทุกวัน มาเปNนการถายน้ํา
เพียงปb ละ 1 ครั้งหรืออาจนานกวานั้น ซึ่ งจากการทดสอบในห5องปฏิบัติ การพบวาสามารถใช5น้ํ าอยาง
ตอเนื่องได5นานกวา 3 ปb” และยังกลาวเสริมอีกวา “ไบโอเทคมีความยินดีและภูมิใจเปNนอยางยิ่งที่มีสวนใน
การสงเสริมด5านวิจัยและพัฒนาให5กับบริษัทไทย ด5วยเทคโนโลยีที่พัฒนาด5วยฝbมือนักวิจัยไทย”
คุ ณ อนุ โ รจน เสนี ย ประกรณไกร กรรมการผูI จั ด การใหญ" บ ริ ษั ท ไทยลั ก ซ เอ็ น เตอรไพรส จํ า กั ด
(มหาชน) กลาววา “ระบบนิเวศนในปeจจุบันถูกทําลายเปNนผลให5เกิดภาวะโลกร5อนสภาพภูมิประเทศหรือ
สภาพภูมิอากาศได5เปลี่ยนแปลงอยางมากสงผลกระทบตอสิ่งแวดล5อมและสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งพืชและสัตว
สั ต วน้ํ า ก็ เ ชนกั น ไมได5 รั บ การยกเว5 น ด5 ว ยสภาวการณเชนนี้ บ ริ ษัทจึ งตระหนั กและเห็ น สมควรยิ่ งให5 มี
การศึ ก ษาผลกระทบและมุ งมั่ น พั ฒ นาสู ต รอาหารให5 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น กวาเดิ มให5 เ ข5 า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวน้ําแหงนี้จัดตั้งขึ้นด5วยวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสูตรอาหารที่ดีมี
อัตราแลกเนื้อดีและการเพาะเลี้ยงที่ถูกวิ ธีเพื่อชวยลดระยะเวลาในการเลี้ยงสัตวน้ําให5แกเกษตรกรได5
บริหารต5นทุนดียิ่งขึ้น และเปNนการเพิ่มและทดแทนปริมาณสัตวน้ําที่ลดลงอยางมีนัยยะทั้งในลําคลอง
แมน้ํา ทะเล อีกทั้งมีเปgาหมายให5ศูนยวิจัยแหงนี้เปNนแหลงเรียนรู5อีกแหงหนึ่งที่จะชวยพัฒนาวงการอาหาร
สั ต วน้ํ า ให5 มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และเปN น สวนหนึ่ ง ในการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล5 อ ม
คุณอนุโรจน กลาวเสริมวา หลังจากใช5งานจริงพบวาระบบสามารถทํางานได5อยางมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัท สามารถลดปริมาณการใช5น้ําได5ถึง 20% อีกทั้งยังชวยลดการใช5สารเคมีในการเตรียมน้ํา ลดคา
ขนสงน้ําทะเล รวมถึงลดความเสี่ยงจากการติดโรคจากสัตวน้ําภายนอกอีกด5วย
เกี่ยวกับ บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) เปNนบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยเปNนผู5ผลิตและจําหนายอาหารสัตวน้ําทั้งใน และตางประเทศ ด5วยประสบการณมากวา 25 ปb
การดําเนินธุรกิจของบริษัท แบงสายการผลิตออกเปNน 2 สวนงานหลัก คือ สวนงานสายผลิตอาหารกุ5ง
และสวนงานสายผลิตอาหารปลา ทั้ง 2 สวนเปNนการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต การจัดหา
วัตถุดิบ, การผลิต และจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ํา บริษัทมีโรงงานการผลิต 2 แหง คือ โรงงาน
จังหวัดเพชรบุรี และโรงงานจังหวัดสงขลา โดยโรงงานจังหวัดสงขลา เปNนการขยายฐานการผลิตเพื่อ
รองรับพื้นที่การเลี้ยงในเขตภาคใต5 ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ คาดวาจะสามารถเป.ดดําเนินการได5
ประมาณไตรมาสแรกของปb 2557
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