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การควบคุมความเข้ มข้ นของสารอนินทรี ย์ไนโตรเจนและอัตราการบําบัดแอมโมเนีย
โดยตะกอนชีวภาพจากระบบเลีย้ งสัตว์ นาํ ้ แบบปิ ด
Control of Inorganic Nitrogen Concentrations and Ammonium Removal Rates
by Biological Sludge from Closed Aquaculture Cultivating System
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาเบื ้องต้ นถึงความสามารถของตะกอนที่เกิดขึ ้นเองในระบบเลี ้ยงสัตว์นํ ้าแบบปิ ด
ในการบําบัดสารอนินทรี ย์ไนโตรเจน โดยเฉพาะแอมโมเนีย และไนไทรต์ การทดลองนี ้ทําการเลี ้ยงปลานิลที่ความ
หนาแน่นเริ่ มต้ นที่ 3.0 กก./ลบ.ม. โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายนํ ้าและแยกตะกอนออกจากบ่อเลี ้ยงเป็ นระยะเวลา 60
วัน ผลการทดลองพบว่าการควบคุมปริ มาณตะกอนแขวนลอยให้ อยู่ในช่วง 200 ถึง 800 มก.ของแข็งแขวนลอย/
ล. ซึง่ เทียบเท่ากับปริ มาณของเสียไนโตรเจนในช่วง 2.9 ถึง 9.6 มก.ไนโตรเจน/ล./วัน สามารถควบคุมความ
เข้ มข้ นของแอมโมเนียและไนไทรต์ในนํา้ ให้ ตํ่ากว่า 1.0 มก.ไนโตรเจน/ล. นอกจากนี ้ยังพบว่าอัตราการบําบัด
แอมโมเนียของตะกอนชีวภาพจากถังเลี ้ยงปลานิลเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยมีค่าเท่ากับ 0.023 ± 0.001 มก.
ไนโตรเจน/มก.ของแข็งแขวนลอย/วัน ในวันที่ 30 ซึง่ มากกว่าค่าอัตราการบําบัดแอมโมเนียในช่วงก่อนวันที่ 20
และหลังจากวันที่ 50 อย่างมีนยั สําคัญ

ABSTRACT
This research is a preliminary study on the ability of solids sludge formed in the closed
aquaculture system in treating of ammonium and nitrite. Tilapia cultivation was conducted for 60
days without water exchange and solids removal given the initial tilapia weight density of 3.0 kg/m3.
Maintenance of suspended solids concentrations between 200 and 800 mg SS/L, which was
equivalent to nitrogen waste loadings ranged from 2.9 to 9.6 mg N/mg SS/day, was capable of
maintaining ammonium and nitrite concentrations below 1.0 mg N/L. In addition, ammonium removal
rates of biological solids from cultivating tanks varied time with the rate on Day 30 determined at
0.023 ± 0.001 mg N/mg SS/day, a significantly higher value than the rates observed before Day 20
and after Day 50.
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คํานํา
การเลี ้ยงสัตว์นํ ้าในประเทศไทยนิยมทําในบ่อดินหรื อกระชังซึ่งให้ ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
บริ โภคที่สูงขึน้ การเลี ้ยงสัตว์นํา้ ในลักษณะดังกล่าวต้ องใช้ นํา้ จากแหล่งนํา้ ธรรมชาติในปริ มาณมากและมัก
ประสบปั ญหาคุณภาพนํา้ จากการปล่อยนํ า้ เสียบริ เวณต้ นนํา้ ซึ่งนําไปสู่การติดโรค การสะสมของของเสียใน
ระหว่างการเลี ้ยงทําให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพสัตว์นํ ้า ซึง่ เกษตรกรมักดําเนินการแก้ ไขโดยการปล่อยนํ ้าเสียจากบ่อ
เลี ้ยงลงสูแ่ หล่งนํ ้าธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบําบัด ทําให้ เกิดมลภาวะทางนํ ้าตามมา จากเหตุผลดังกล่าวการเลี ้ยง
สัตว์นํ ้าในประเทศไทยจึงเริ่ มปรับตัวและเปลี่ยนแนวทางการเลี ้ยงจากระบบเปิ ดที่มีความหนาแน่นของสัตว์นํ ้าตํ่า
เข้ าสูร่ ะบบปิ ดหรื อกึง่ ปิ ดที่ระดับความหนาแน่นสูง
การสะสมของสารอนินทรี ย์ไนโตรเจน ได้ แก่ แอมโมเนีย ไนไทรต์ และไนเทรต เป็ นสิ่งที่พบได้ ทวั่ ไป
ระหว่างการเลี ้ยงสัตว์นํ ้าในบ่อไร้ ดินที่ปูด้วยผ้ าใบหรื อบ่อซีเมนต์ โดยสารอนินทรี ย์ไนโตรเจนเหล่านี ้เกิดจากการ
ขับถ่ายของสัตว์นํ ้าและการย่อยสลายของอาหารสัตว์นํ ้าที่เหลือจากการบริ โภค (Crab et al., 2007) ความเข้ มข้ น
ของแอมโมเนีย และไนไทรต์ ในระดับที่สูงมากกว่า 1.0 มก.ไนโตรเจน/ล. ส่งผลเสียต่อสุขภาพสัตว์นํา้ เช่น
ก่อให้ เกิดความเครี ยด ลดความสามารถของระบบภูมิค้ มุ กัน หรื อลดความสามารถในการขนถ่ายออกซิเจนของ
เม็ดเลือด เป็ นต้ น (Timmons et al., 2002) ในการบําบัดสารอนินทรี ย์ไนโตรเจนในระบบเลี ้ยงสัตว์นํ ้านิยมใช้
ระบบบําบัดตัวกรองชีวภาพไนทริ ฟิเคชัน ซึง่ มีรายงานว่ามีประสิทธิภาพสูงในการบําบัดแอมโมเนียและไนไทรต์
(Crab et al., 2007) อย่างไรก็ดีระบบตัวกรองชีวภาพไนทริ ฟิเคชันก็มีข้อจํากัด เนื่องจากเป็ นระบบที่เหมาะแก่การ
ใช้ งานในโรงเรื อน และไม่สามารถนําโปรตีนในอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงกลับมาใช้ อีกครัง้ (Avnimelech, 2006)
ประเด็นดังกล่าวมีความสําคัญต่อความยัง่ ยืนของระบบเลี ้ยงสัตว์นํา้ เนื่องจากอาหารเป็ นค่าใช้ จ่ายหลักของการ
เลี ้ยง โดยสัตว์นํ ้าสามารถใช้ ประโยชน์จากโปรตีนในอาหารได้ เพียงร้ อยละ 25-30 เท่านัน้ (Avnimelech, 2006; Crab
et al., 2007)
ในปั จจุบนั ระบบเลี ้ยงสัตว์นํ ้าแบบไบโอฟล็อกได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการเลี ้ยงกุ้งและ
ปลานิล เนื่องจากระบบดังกล่าวสามารถบําบัดสารอนินทรี ย์ไนโตรเจนและนํากลับโปรตีนจากอาหารสัตว์นํ ้าได้ ใน
เวลาเดียวกัน การบําบัดแอมโมเนียในระบบไบโอฟล็อกเกิดจากการกระตุ้นการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยในนํ ้า
โดยเติมสารอินทรี ย์คาร์ บอนและให้ อากาศอย่างเพียงพอ ในการนี ้แบคทีเรี ยจะเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วและตรึ ง
แอมโมเนียเข้ าสู่เซลล์เพื่อนําไปสร้ างโปรตีนต่อไป เมื่อแบคทีเรี ยในนํา้ เพิ่มปริ มาณมากขึน้ จะรวมกันเป็ นกลุ่ม
ตะกอนชี วภาพขนาดใหญ่ เรี ยกว่า “ตะกอนไบโอฟล็อก” ซึ่งสัตว์นํา้ สามารถบริ โภคเป็ นอาหารได้ และทํ าให้
สามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายด้ านอาหาร ในทางทฤษฎีความเข้ มข้ นของสารอนินทรี ย์ไนโตรเจน ได้ แก่ แอมโมเนีย
ไนไทรต์ และไนเทรต ในระบบไบโอฟล็อกควรมีคา่ ค่อนข้ างคงที่และอยู่ในระดับตํ่าเนื่องจากมีการนําไนโตรเจนเข้ า
สู่เซลล์ของแบคทีเรี ย (Ebeling and Timmons, 2007) อย่างไรก็ตามผลการวิจยั ของ Nootong et al. (2011)
พบว่า กระบวนการไนทริ ฟิเคชันก็มีสว่ นสําคัญในการบําบัดแอมโมเนียควบคูก่ บั การนําไนโตรเจนเข้ าสูเ่ ซลล์ ซึง่ จะ
เกิดขึ ้นเมื่อมีการใช้ งานระบบไบโอฟล็อกไปสักระยะ
สําหรั บงานวิจยั นีเ้ ป็ นผลการศึกษาเบือ้ งต้ นถึงความสามารถในการบําบัดสารอนินทรี ย์ไนโตรเจนของ
ตะกอนที่ได้ จากการเลี ้ยงสัตว์นํา้ ในระบบปิ ดที่ระยะเวลาแตกต่างกัน โดยข้ อมูลที่ได้ รับจะเพิ่มความเข้ าใจถึง
บทบาทของตะกอนในการบําบัดสารอนินทรี ย์ไนโตรเจนในระบบเลี ้ยงสัตว์นํ ้าและทราบถึงช่วงปริ มาณตะกอนที่
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เหมาะสมที่ ควรคงไว้ ในระบบไบโอฟล็อกเพื่ อให้ ยังคงสามารถทําการบํ าบัดสารอนินทรี ย์ไนโตรเจนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเลีย้ งปลานิลในระบบปิ ด
ทําการเลีย้ งปลานิ ลที่ระดับความหนาแน่นสูง เริ่ มต้ นที่ 3 กก./ ลบ.ม. ในถังพลาสติกกลมขนาด
86×105×78 ซม. ที่บรรจุนํ ้าปริ มาตร 500 ล. (3 ซํ ้า) โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายนํ ้าตลอดระยะเวลาการทดลอง 60
วัน ในการทดลองนี ้แหล่งของเสียไนโตรเจนจะมาจากอาหารปลานิลที่มีจําหน่ายตามท้ องตลาดซึง่ มีโปรตีนร้ อยละ
18 โดยทําการให้ อาหารแก่ปลานิลทุกวันในอัตราร้ อยละ 1 – 3 ของนํ ้าหนักปลานิลภายในถัง ภายในถังเลี ้ยงทํา
การเติมอากาศโดยใช้ หวั ทรายตลอดระยะเวลาการทดลอง โดยควบคุมค่าออกซิเจนละลายนํ ้า (DO) ให้ มากกว่า
4 มก.ออกซิเจน/ล. ค่าพีเอช (pH) ในช่วง 7 - 8 และค่าความเป็ นกรด-ด่าง ในช่วง 100 – 150 มก.หินปูน/ล. ซึง่
เหมาะแก่การเจริ ญของปลานิลและ Nitrifying แบคทีเรี ย (Timmons et al., 2002) ทําการเก็บตัวอย่างนํ ้าจากถัง
เลี ้ยงปลานิลทุกวันเพื่อนํามาวิเคราะห์ความเข้ มข้ นของแอมโมเนีย ไนไทรต์ ไนเทรต และตะกอนแขวนลอยตามวิธี
มาตรฐาน APHA (2005)
อัตราการบําบัดแอมโมเนียของตะกอนจากถังเลีย้ งปลานิล
ทําการสุม่ ตัวอย่างนํ ้าจากถังเลี ้ยงปลานิลปริ มาตร 1 ล. ในวันที่ 15 30 48 และ 58 ของการทดลอง เพื่อ
วิเคราะห์อตั ราการบําบัดแอมโมเนีย โดยบรรจุลงในขวดแก้ วขนาด 1.1 ล. (3 ซํ ้า) ที่ห้ มุ ด้ วยกระดาษสีดํา จากนัน้
ปรับความเข้ มข้ นของแอมโมเนียให้ ได้ ประมาณ 2 มก.ไนโตรเจน/ล. ด้ วยการเติมแอมโมเนียมคลอไรด์ ควบคุมค่า
ออกซิเจนละลายนํ ้าให้ มากกว่า 4.0 มก.ออกซิเจน/ล. ค่าพีเอชในช่วง 7 - 8 และค่าความเป็ นกรด-ด่างในช่วง
100 – 150 มก.หินปูน/ล. ทําการทดลองที่อณ
ุ หภูมิห้อง โดยทําการเก็บตัวอย่างนํ ้าจากถังพลาสติกทดลองขนาด
1.1 ล. เป็ นระยะ เพื่อนํ าไปวิเคราะห์ ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียจนกระทั่งปริ มาณแอมโมเนียหมด ตามวิธี
มาตรฐาน APHA (2005)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
คุณภาพนํา้ ระหว่ างการเลีย้ งปลานิลในระบบปิ ด
ผลการตรวจวัดพารามิเตอร์ ทางคุณภาพนํ ้าในถังเลี ้ยงปลานิลดังตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าค่าปั จจัยทาง
กายภาพต่างๆ ได้ แก่ ออกซิเจนละลายนํ ้า อุณหภูมิ พีเอช และค่าความเป็ นกรดด่าง มีค่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
สําหรับการเลี ้ยงสัตว์นํ ้า (Timmons et al., 2002) ส่วนความเข้ มข้ นของตะกอนแขวนลอย (ดังรู ปที่ 1) พบว่า
ปริ มาณตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจนสิ ้นสุดการทดลอง โดยปริ มาณตะกอนในวันที่ 60 มีค่าเท่ากับ
1,011 มก.ของแข็งแขวนลอย/ล. ซึง่ จากรายงานของ Azim and Little (2008) แนะนําให้ คงปริ มาณตะกอน
แขวนลอยในระบบไบโอฟล็อกได้ ไม่เกิน 500 มก.ของแข็งแขวนลอย/ล. เนื่องจากปริ มาณตะกอนที่มากเกินไปจะ
อุดตันเหงือกของสัตว์นํ ้าทําให้ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง
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Table 1 General water parameters in tilapia cultivating tanks subjected to zero water exchange and
zero solids removal
ค่ าเฉลี่ย ± ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(ค่ าตํ่าสุด-ค่ าสูงสุด)

พารามิเตอร์
ออกซิเจนละลายนํ ้า (DO)

6.8 ± 0.4 (6.8 - 7.8)

ค่าความเป็ นกรดด่าง (mg.CO 3 2-/L)

120 ± 18.3 (100 - 150)

พีเอช (pH)

7.65 ± 0.22 (7.03 - 8.22)

อุณหภูมิ (Temperature)

26.6 ± 1.61 (25 - 28.6)

1200
1000
SS (mg SS/L)

800
600
400
200
0
0

10

20

30

40

50

60

70

Day

Figure 1 Suspended solids concentrations in tilapia cultivating tanks subjected to zero water
exchange and zero solids removal
การเปลี่ยนแปลงสารอนินทรี ย์ไนโตรเจนในถังเลี ้ยงปลานิลแสดงดังรู ปที่ 2 ผลการทดลองพบว่ามีการ
สะสมของแอมโมเนีย ตามด้ วยไนไทรต์ และไนเทรต ในช่วง 3 สัปดาห์แรกของการทดลอง โดยการสะสมของสาร
อนินทรี ย์ไนโตรเจนในลักษณะนี ้เป็ นสิ่งที่พบได้ ทั่วไปในระบบไนทริ ฟิเคชัน ซึง่ เป็ นผลมาจากการย่อยสลายของ
โปรตีนกลายเป็ นแอมโมเนียด้ วยกิจกรรมของแบคทีเรี ยผ่านกระบวนการแอมโมนิฟิเคชัน และเกิดจากอัตราการ
เจริ ญที่แตกต่างกันระหว่างแบคทีเรี ยกลุ่ม Ammonia Oxidizing Bacteria (AOB) และ Nitrite Oxidizing
Bacteria (NOB) (Vadivelu et al., 2007) ดังจะเห็นได้ จากตะกอนในระบบเลี ้ยงปลานิลสามารถควบคุมความ
เข้ มข้ นของแอมโมเนีย และไนไทรต์ให้ ตํ่ากว่า 1.0 มก.ไนโตรเจน/ล. ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 50 ซึง่ มีปริ มาณ
ตะกอนอยู่ระหว่าง 200 ถึง 800 มก.ของแข็งแขวนลอย/ล. และเทียบเท่าได้ กบั ปริ มาณของเสียเข้ าสู่ระบบอยู่
ในช่วง 2.9 ถึง 9.6 มก.ไนโตรเจน/ล./วัน อย่างไรก็ตามหลังจากวันที่ 50 พบว่ามีการเพิ่มขึ ้นของแอมโมเนียใน
ระบบอย่างต่อเนื่ อง (รู ปที่ 2) ซึ่ง ข้ อมูลดังกล่าวอาจชี ใ้ ห้ เห็น ว่าปริ มาณแอมโมเนี ยที่ เกิ ดขึน้ ในระบบจากการ
ขับถ่ายของสัตว์นํ ้าและจากการย่อยสลายของตะกอนมีคา่ มากกว่าความสามารถของตะกอนที่จะรองรับได้
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สําหรับอัตราการรอดของปลานิลในระหว่างการทดลองมีค่าเท่ากับร้ อยละ 89 โดยพบว่าการตายของ
ปลานิลเกิดขึ ้นในช่วงเริ่ มต้ นของการทดลองในช่วงวันที่ 1 ถึง 14 ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการย้ ายปลานิลจากถัง
เตรี ย มปลาลงสู่ถัง ที่ ใ ช้ ทํ าการทดลอง และอาจเกิ ด จากระดับ ความเข้ ม ข้ น ของสารอนิ น ทรี ย์ ไ นโตรเจนที่ ไ ม่
เหมาะสม (Sesuk et al., 2009) ส่วนอัตราการเจริ ญเฉลี่ยของปลานิลในถังการทดลองมีค่าเท่ากับ 1.31 กรัม/วัน
ซึ่งมี ค่ามากกว่าเมื่ อเที ย บกับปลานิ ล ที่ เลีย้ งในระบบไบโอฟล็อคซึ่ง มีค่าอยู่ใ นช่ วง 0.72 – 1.23 g/day
(วรรัตน์, 2552 )
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Figure 2 Inorganic nitrogen concentrations in tilapia cultivating subjected to zero water exchange
and zero solids removal
อัตราการบําบัดแอมโมเนียของตะกอน
อัตราการบําบัดแอมโมเนียของตะกอนจากระบบเลี ้ยงปลานิลแบบไบโอฟล็อกที่ไม่มีการแยกตะกอนออก
จากระบบแสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าอัตราการบําบัดแอมโมเนียเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยมีค่าเพิ่มขึน้ และ
ลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ ้น สําหรับการทดลองนี ้อัตราการบําบัดแอมโมเนียสูงสุดมีคา่ เท่ากับ 0.023 มก.ไนโตรเจน/มก.
ของแข็งแขวนลอย/วัน ในวันที่ 30 ซึง่ มากกว่าอัตราการบําบัดแอมโมเนียในวันที่ 58 (4.79 มก.ไนโตรเจน/ล.) ที่
พบการเพิ่มขึ ้นของแอมโมเนียสูร่ ะดับอันตราย (> 1.0 mg N/L) อย่างชัดเจน (Timmons et al., 2002) โดยข้ อมูล
การบําบัดแอมโมเนียนีอ้ าจใช้ ในการสนับสนุนว่าควรควบคุมปริ มาณตะกอนให้ อยู่ในช่วง 200 ถึง 500 มก.
ของแข็งแขวนลอย/ล. เพื่อให้ สามารถควบคุมปริ มาณแอมโมเนีย และไนไทรต์ให้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
เมื่อปริ มาณของเสียเพิ่ มขึน้ มากระดับหนึ่งระบบอาจไม่สามารถรองรั บปริ มาณของเสียที่ มากเกิ นได้ จึงทํ าให้
ประสิทธิภาพในการบําบัดลดน้ อยลง
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Table 2 Ammonium removal rates of suspended solids taken from tilapia cultivating tanks subjected
to zero water exchange and zero solids removal
วันที่ของการทดลอง

อัตราการบําบัดแอมโมเนีย
(มก.ไนโตรเจน/มก.ของแข็งแขวนลอย/วัน)

15
30
48
58

0.013 ± 0.008
0.023 ± 0.001
0.007 ± 0.004
0.022 ± 0.016

สรุ ป

ตะกอนแขวนลอยที่ เกิ ดขึน้ ตามธรรมชาติในระบบเลีย้ งสัตว์นํา้ สามารถช่วยควบคุมความเข้ มข้ นของ
แอมโมเนีย และไนไทรต์ให้ ตํ่ากว่า 1.0 มก.ไนโตรเจน/ล. ได้ เมื่อระดับความเข้ มข้ นของตะกอนแขวนลอยอยู่ในช่วง
ระหว่าง 200 ถึง 800 มก.ของแข็งแขวนลอย/ล. โดยมีอตั ราการบําบัดแอมโมเนียอยู่ในช่วง 0.007 ถึง 0.023 มก.
ไนโตรเจน/มก.ของแข็งแขวนลอย /วัน อย่างไรก็ดีปัจจัยอื่นๆ เช่น สุขภาพของสัตว์นํ ้า หรื อความสามารถในการคง
ปริ มาณออกซิเจนในถังเลี ้ยง ก็เป็ นข้ อกําหนดสําคัญในการกําหนดช่วงปริ มาณตะกอนในถังเลี ้ยงให้ เหมาะสม
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