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การควบคุมความเข้มข้นของสารอนินทรีย์ไนโตรเจนและอัตราการบาํบัดแอมโมเนีย            

โดยตะกอนชีวภาพจากระบบเลีย้งสัตว์นํา้แบบปิด 

Control of Inorganic Nitrogen Concentrations and Ammonium Removal Rates 

by Biological Sludge from Closed Aquaculture Cultivating System 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเบือ้งต้นถึงความสามารถของตะกอนท่ีเกิดขึน้เองในระบบเลีย้งสตัว์นํา้แบบปิด

ในการบําบดัสารอนินทรีย์ไนโตรเจน โดยเฉพาะแอมโมเนีย และไนไทรต์ การทดลองนีทํ้าการเลีย้งปลานิลท่ีความ

หนาแน่นเร่ิมต้นท่ี 3.0 กก./ลบ.ม. โดยไมมี่การเปลี่ยนถ่ายนํา้และแยกตะกอนออกจากบ่อเลีย้งเป็นระยะเวลา 60 

วนั ผลการทดลองพบว่าการควบคมุปริมาณตะกอนแขวนลอยให้อยู่ในช่วง 200 ถึง 800 มก.ของแข็งแขวนลอย/

ล. ซึง่เทียบเท่ากบัปริมาณของเสียไนโตรเจนในช่วง 2.9 ถึง 9.6 มก.ไนโตรเจน/ล./วนั สามารถควบคมุความ

เข้มข้นของแอมโมเนียและไนไทรต์ในนํา้ให้ต่ํากว่า 1.0 มก.ไนโตรเจน/ล. นอกจากนีย้ังพบว่าอตัราการบําบัด

แอมโมเนียของตะกอนชีวภาพจากถงัเลีย้งปลานิลเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยมีค่าเท่ากบั 0.023 ± 0.001 มก.

ไนโตรเจน/มก.ของแข็งแขวนลอย/วนั ในวนัท่ี 30 ซึง่มากกว่าค่าอตัราการบําบดัแอมโมเนียในช่วงก่อนวนัท่ี 20 

และหลงัจากวนัท่ี 50 อย่างมีนยัสําคญั 
 

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. 

 

Key Words: Bioflocs, Nitrification, Solids, Nitrogen, TAN, Aquaculture 

e-mail address: sittplangkoon.p@hotmail.com 
 

1 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 
1 Department of Enviromental Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 
2 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 10330 
2 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 

 

 

mailto:sittplangkoon.p@hotmail.com


การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

318 

คาํนํา 

การเลีย้งสตัว์นํา้ในประเทศไทยนิยมทําในบ่อดินหรือกระชงัซึ่งให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ

บริโภคท่ีสูงขึน้ การเลีย้งสตัว์นํา้ในลกัษณะดงักล่าวต้องใช้นํา้จากแหล่งนํา้ธรรมชาติในปริมาณมากและมัก

ประสบปัญหาคุณภาพนํา้จากการปล่อยนํา้เสียบริเวณต้นนํา้ซึ่งนําไปสู่การติดโรค การสะสมของของเสียใน

ระหวา่งการเลีย้งทําให้เกิดผลเสียตอ่สขุภาพสตัว์นํา้ ซึง่เกษตรกรมกัดําเนินการแก้ไขโดยการปล่อยนํา้เสียจากบ่อ

เลีย้งลงสูแ่หลง่นํา้ธรรมชาติโดยไมผ่่านการบําบดั ทําให้เกิดมลภาวะทางนํา้ตามมา จากเหตผุลดงักล่าวการเลีย้ง

สตัว์นํา้ในประเทศไทยจงึเร่ิมปรับตวัและเปลี่ยนแนวทางการเลีย้งจากระบบเปิดท่ีมีความหนาแน่นของสตัว์นํา้ต่ํา

เข้าสูร่ะบบปิดหรือกึง่ปิดท่ีระดบัความหนาแน่นสงู  

การสะสมของสารอนินทรีย์ไนโตรเจน ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไทรต์ และไนเทรต เป็นสิ่งท่ีพบได้ทัว่ไป

ระหว่างการเลีย้งสตัว์นํา้ในบ่อไร้ดินท่ีปูด้วยผ้าใบหรือบ่อซีเมนต์ โดยสารอนินทรีย์ไนโตรเจนเหล่านีเ้กิดจากการ

ขบัถ่ายของสตัว์นํา้และการย่อยสลายของอาหารสตัว์นํา้ท่ีเหลือจากการบริโภค (Crab et al., 2007) ความเข้มข้น

ของแอมโมเนีย และไนไทรต์ ในระดบัท่ีสูงมากกว่า 1.0 มก.ไนโตรเจน/ล. ส่งผลเสียต่อสขุภาพสตัว์นํา้ เช่น 

ก่อให้เกิดความเครียด ลดความสามารถของระบบภูมิคุ้มกนั หรือลดความสามารถในการขนถ่ายออกซิเจนของ

เม็ดเลือด เป็นต้น (Timmons et al., 2002) ในการบําบดัสารอนินทรีย์ไนโตรเจนในระบบเลีย้งสตัว์นํา้นิยมใช้

ระบบบําบดัตวักรองชีวภาพไนทริฟิเคชนั ซึง่มีรายงานว่ามีประสิทธิภาพสงูในการบําบดัแอมโมเนียและไนไทรต์ 

(Crab et al., 2007) อย่างไรก็ดีระบบตวักรองชีวภาพไนทริฟิเคชนัก็มีข้อจํากดั เน่ืองจากเป็นระบบท่ีเหมาะแก่การ

ใช้งานในโรงเรือน และไม่สามารถนําโปรตีนในอาหารสตัว์ท่ีมีราคาสงูกลบัมาใช้อีกครัง้ (Avnimelech, 2006) 

ประเด็นดงักล่าวมีความสําคญัต่อความยัง่ยืนของระบบเลีย้งสตัว์นํา้ เน่ืองจากอาหารเป็นค่าใช้จ่ายหลกัของการ

เลีย้ง โดยสตัว์นํา้สามารถใช้ประโยชน์จากโปรตีนในอาหารได้เพียงร้อยละ 25-30 เท่านัน้ (Avnimelech, 2006; Crab 

et al., 2007) 

ในปัจจบุนัระบบเลีย้งสตัว์นํา้แบบไบโอฟลอ็กได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเลีย้งกุ้ งและ

ปลานิล เน่ืองจากระบบดงักลา่วสามารถบําบดัสารอนินทรีย์ไนโตรเจนและนํากลบัโปรตีนจากอาหารสตัว์นํา้ได้ใน

เวลาเดียวกนั การบําบดัแอมโมเนียในระบบไบโอฟล็อกเกิดจากการกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในนํา้

โดยเติมสารอินทรีย์คาร์บอนและให้อากาศอย่างเพียงพอ ในการนีแ้บคทีเรียจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและตรึง

แอมโมเนียเข้าสู่เซลล์เพ่ือนําไปสร้างโปรตีนต่อไป เม่ือแบคทีเรียในนํา้เพ่ิมปริมาณมากขึน้จะรวมกันเป็นกลุ่ม

ตะกอนชีวภาพขนาดใหญ่เรียกว่า “ตะกอนไบโอฟล็อก” ซึ่งสัตว์นํา้สามารถบริโภคเป็นอาหารได้และทําให้

สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ในทางทฤษฎีความเข้มข้นของสารอนินทรีย์ไนโตรเจน ได้แก่ แอมโมเนีย 

ไนไทรต์ และไนเทรต ในระบบไบโอฟลอ็กควรมีคา่คอ่นข้างคงท่ีและอยู่ในระดบัต่ําเน่ืองจากมีการนําไนโตรเจนเข้า

สู่เซลล์ของแบคทีเรีย (Ebeling and Timmons, 2007) อย่างไรก็ตามผลการวิจยัของ Nootong et al. (2011) 

พบวา่ กระบวนการไนทริฟิเคชนัก็มีสว่นสําคญัในการบําบดัแอมโมเนียควบคูก่บัการนําไนโตรเจนเข้าสูเ่ซลล์ ซึง่จะ

เกิดขึน้เม่ือมีการใช้งานระบบไบโอฟลอ็กไปสกัระยะ  

สําหรับงานวิจยันีเ้ป็นผลการศึกษาเบือ้งต้นถึงความสามารถในการบําบัดสารอนินทรีย์ไนโตรเจนของ

ตะกอนท่ีได้จากการเลีย้งสตัว์นํา้ในระบบปิดท่ีระยะเวลาแตกต่างกัน โดยข้อมูลท่ีได้รับจะเพ่ิมความเข้าใจถึง

บทบาทของตะกอนในการบําบดัสารอนินทรีย์ไนโตรเจนในระบบเลีย้งสตัว์นํา้และทราบถึงช่วงปริมาณตะกอนท่ี
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เหมาะสมท่ีควรคงไว้ในระบบไบโอฟล็อกเพ่ือให้ยังคงสามารถทําการบําบัดสารอนินทรีย์ไนโตรเจนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การเลีย้งปลานิลในระบบปิด 

ทําการเลีย้งปลานิลท่ีระดบัความหนาแน่นสูง เร่ิมต้นท่ี 3 กก./ ลบ.ม. ในถังพลาสติกกลมขนาด 

86×105×78 ซม. ท่ีบรรจุนํา้ปริมาตร 500 ล. (3 ซํา้) โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายนํา้ตลอดระยะเวลาการทดลอง 60 

วนั ในการทดลองนีแ้หลง่ของเสียไนโตรเจนจะมาจากอาหารปลานิลท่ีมีจําหน่ายตามท้องตลาดซึง่มีโปรตีนร้อยละ 

18 โดยทําการให้อาหารแก่ปลานิลทุกวนัในอตัราร้อยละ 1 – 3 ของนํา้หนกัปลานิลภายในถงั  ภายในถงัเลีย้งทํา

การเติมอากาศโดยใช้หวัทรายตลอดระยะเวลาการทดลอง โดยควบคมุค่าออกซิเจนละลายนํา้ (DO) ให้มากกว่า 

4 มก.ออกซิเจน/ล. ค่าพีเอช (pH) ในช่วง 7 - 8 และค่าความเป็นกรด-ด่าง ในช่วง 100 – 150 มก.หินปูน/ล. ซึง่

เหมาะแก่การเจริญของปลานิลและ Nitrifying แบคทีเรีย (Timmons et al., 2002) ทําการเก็บตวัอย่างนํา้จากถงั

เลีย้งปลานิลทกุวนัเพ่ือนํามาวิเคราะห์ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไทรต์ ไนเทรต และตะกอนแขวนลอยตามวิธี

มาตรฐาน APHA (2005) 

อัตราการบาํบัดแอมโมเนียของตะกอนจากถังเลีย้งปลานิล 

ทําการสุม่ตวัอย่างนํา้จากถงัเลีย้งปลานิลปริมาตร 1 ล. ในวนัท่ี 15  30  48 และ 58 ของการทดลอง เพ่ือ

วิเคราะห์อตัราการบําบดัแอมโมเนีย โดยบรรจุลงในขวดแก้วขนาด 1.1 ล. (3 ซํา้) ท่ีหุ้มด้วยกระดาษสีดํา จากนัน้

ปรับความเข้มข้นของแอมโมเนียให้ได้ประมาณ 2 มก.ไนโตรเจน/ล. ด้วยการเติมแอมโมเนียมคลอไรด์ ควบคมุค่า

ออกซิเจนละลายนํา้ให้มากกว่า 4.0 มก.ออกซิเจน/ล. ค่าพีเอชในช่วง 7 - 8 และค่าความเป็นกรด-ด่างในช่วง    

100 – 150 มก.หินปนู/ล. ทําการทดลองท่ีอณุหภูมิห้อง โดยทําการเก็บตวัอย่างนํา้จากถงัพลาสติกทดลองขนาด 

1.1 ล. เป็นระยะ เพ่ือนําไปวิเคราะห์ความเข้มข้นของแอมโมเนียจนกระทั่งปริมาณแอมโมเนียหมด ตามวิธี

มาตรฐาน APHA (2005)  

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

คุณภาพนํา้ระหว่างการเลีย้งปลานิลในระบบปิด 

ผลการตรวจวดัพารามิเตอร์ทางคณุภาพนํา้ในถงัเลีย้งปลานิลดงัตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าค่าปัจจยัทาง

กายภาพต่างๆ  ได้แก่ ออกซิเจนละลายนํา้ อณุหภูมิ พีเอช และค่าความเป็นกรดด่าง มีค่าอยู่ในช่วงท่ียอมรับได้

สําหรับการเลีย้งสตัว์นํา้ (Timmons et al., 2002) ส่วนความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอย (ดงัรูปท่ี 1) พบว่า

ปริมาณตะกอนแขวนลอยเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจนสิน้สดุการทดลอง โดยปริมาณตะกอนในวนัท่ี 60 มีค่าเท่ากบั 

1,011 มก.ของแข็งแขวนลอย/ล. ซึง่จากรายงานของ Azim and Little (2008) แนะนําให้คงปริมาณตะกอน

แขวนลอยในระบบไบโอฟลอ็กได้ไม่เกิน 500 มก.ของแข็งแขวนลอย/ล. เน่ืองจากปริมาณตะกอนท่ีมากเกินไปจะ

อดุตนัเหงือกของสตัว์นํา้ทําให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง 
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Table 1  General water parameters in tilapia cultivating tanks subjected to zero water exchange and 

zero solids removal 
 

พารามิเตอร์ 
ค่าเฉล่ีย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด) 

ออกซิเจนละลายนํา้ (DO) 6.8 ± 0.4 (6.8 - 7.8) 

คา่ความเป็นกรดดา่ง (mg.CO3
2-/L) 120 ± 18.3 (100 - 150) 

พีเอช (pH) 7.65 ± 0.22 (7.03 - 8.22) 

อณุหภมิู (Temperature) 26.6 ± 1.61 (25 - 28.6) 

 

 

 
Figure 1 Suspended solids concentrations in tilapia cultivating tanks subjected to zero water   

exchange and zero solids removal 

 

การเปลี่ยนแปลงสารอนินทรีย์ไนโตรเจนในถงัเลีย้งปลานิลแสดงดงัรูปท่ี 2 ผลการทดลองพบว่ามีการ

สะสมของแอมโมเนีย ตามด้วยไนไทรต์ และไนเทรต ในช่วง 3 สปัดาห์แรกของการทดลอง โดยการสะสมของสาร 

อนินทรีย์ไนโตรเจนในลกัษณะนีเ้ป็นสิ่งท่ีพบได้ทั่วไปในระบบไนทริฟิเคชัน ซึง่เป็นผลมาจากการย่อยสลายของ

โปรตีนกลายเป็นแอมโมเนียด้วยกิจกรรมของแบคทีเรียผ่านกระบวนการแอมโมนิฟิเคชนั และเกิดจากอตัราการ

เจริญท่ีแตกต่างกนัระหว่างแบคทีเรียกลุ่ม Ammonia Oxidizing Bacteria (AOB) และ Nitrite Oxidizing 

Bacteria (NOB) (Vadivelu et al., 2007) ดงัจะเห็นได้จากตะกอนในระบบเลีย้งปลานิลสามารถควบคมุความ

เข้มข้นของแอมโมเนีย และไนไทรต์ให้ต่ํากว่า 1.0 มก.ไนโตรเจน/ล. ในระหว่างวนัท่ี 20 ถึง 50 ซึง่มีปริมาณ

ตะกอนอยู่ระหว่าง 200 ถึง 800 มก.ของแข็งแขวนลอย/ล. และเทียบเท่าได้กบัปริมาณของเสียเข้าสู่ระบบอยู่

ในช่วง 2.9 ถึง 9.6 มก.ไนโตรเจน/ล./วนั อย่างไรก็ตามหลงัจากวนัท่ี 50 พบว่ามีการเพ่ิมขึน้ของแอมโมเนียใน

ระบบอย่างต่อเน่ือง (รูปท่ี 2) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจชีใ้ห้เห็นว่าปริมาณแอมโมเนียท่ีเกิดขึน้ในระบบจากการ

ขบัถ่ายของสตัว์นํา้และจากการย่อยสลายของตะกอนมีคา่มากกวา่ความสามารถของตะกอนท่ีจะรองรับได้ 
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สําหรับอตัราการรอดของปลานิลในระหว่างการทดลองมีค่าเท่ากบัร้อยละ 89 โดยพบว่าการตายของ

ปลานิลเกิดขึน้ในช่วงเร่ิมต้นของการทดลองในช่วงวนัท่ี 1 ถึง 14 ซึง่อาจเป็นผลมาจากการย้ายปลานิลจากถงั

เตรียมปลาลงสู่ถังท่ีใช้ทําการทดลอง และอาจเกิดจากระดับความเข้มข้นของสารอนินทรีย์ไนโตรเจนท่ีไม่

เหมาะสม (Sesuk et al., 2009) สว่นอตัราการเจริญเฉลี่ยของปลานิลในถงัการทดลองมีค่าเท่ากบั 1.31 กรัม/วนั 

ซึ่งมีค่ามากกว่าเม่ือเทียบกับปลานิลท่ีเลีย้งในระบบไบโอฟล็อคซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.72 – 1.23 g/day                                                            

(วรรัตน์, 2552 ) 

 

 
Figure 2  Inorganic nitrogen concentrations in tilapia cultivating subjected to zero water exchange 

and zero solids removal 
 

อัตราการบาํบัดแอมโมเนียของตะกอน 

อตัราการบําบดัแอมโมเนียของตะกอนจากระบบเลีย้งปลานิลแบบไบโอฟลอ็กท่ีไมมี่การแยกตะกอนออก

จากระบบแสดงดงัตารางท่ี 2 ซึ่งพบว่าอตัราการบําบัดแอมโมเนียเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยมีค่าเพ่ิมขึน้และ

ลดลงเม่ือเวลาเพ่ิมขึน้ สําหรับการทดลองนีอ้ตัราการบําบดัแอมโมเนียสงูสดุมีคา่เท่ากบั 0.023 มก.ไนโตรเจน/มก.

ของแข็งแขวนลอย/วนั ในวนัท่ี 30 ซึง่มากกว่าอตัราการบําบดัแอมโมเนียในวนัท่ี 58 (4.79 มก.ไนโตรเจน/ล.) ท่ี

พบการเพ่ิมขึน้ของแอมโมเนียสูร่ะดบัอนัตราย (> 1.0 mg N/L) อย่างชดัเจน (Timmons et al., 2002) โดยข้อมลู

การบําบดัแอมโมเนียนีอ้าจใช้ในการสนับสนุนว่าควรควบคุมปริมาณตะกอนให้อยู่ในช่วง 200 ถึง 500 มก.

ของแข็งแขวนลอย/ล. เพ่ือให้สามารถควบคมุปริมาณแอมโมเนีย และไนไทรต์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

เม่ือปริมาณของเสียเพ่ิมขึน้มากระดบัหนึ่งระบบอาจไม่สามารถรองรับปริมาณของเสียท่ีมากเกินได้จึงทําให้

ประสิทธิภาพในการบําบดัลดน้อยลง 
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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 
อัตราการบาํบัดแอมโมเนีย 

(มก.ไนโตรเจน/มก.ของแขง็แขวนลอย/วัน) 

15                0.013 ± 0.008  

30               0.023 ± 0.001  

48               0.007 ± 0.004  

58              0.022 ± 0.016  

 

สรุป 

ตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติในระบบเลีย้งสตัว์นํา้สามารถช่วยควบคุมความเข้มข้นของ

แอมโมเนีย และไนไทรต์ให้ต่ํากวา่ 1.0 มก.ไนโตรเจน/ล. ได้เม่ือระดบัความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยอยู่ในช่วง

ระหวา่ง 200 ถงึ 800 มก.ของแข็งแขวนลอย/ล. โดยมีอตัราการบําบดัแอมโมเนียอยู่ในช่วง 0.007 ถึง 0.023 มก.

ไนโตรเจน/มก.ของแข็งแขวนลอย /วนั อย่างไรก็ดีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น สขุภาพของสตัว์นํา้ หรือความสามารถในการคง

ปริมาณออกซิเจนในถงัเลีย้ง ก็เป็นข้อกําหนดสําคญัในการกําหนดช่วงปริมาณตะกอนในถงัเลีย้งให้เหมาะสม 
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(วช.) และทนุสนบัสนนุเพ่ิมเติมจากโครงการพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ (รหสัโครงการ FW1017A) 
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