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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ ึกษาการสะสมของ แอมโมเนียทัง้ หมด (TAN) แอมโมเนียอิสระ (NH3) และไนเตรท (NO3) ในระบบ
เลีย้ งปลาแบบระบบนา้ หมุนเวียนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเปลี่ยนถ่ายนา้ ให้เหมาะสมต่อการเลีย้ งปลาด้วย
ระบบนา้ หมุนเวียนที่ผ่านการบาบัดด้วยระบบตัวกรองชีวภาพ ในการทดลองได้เลีย้ งปลานิล 2 ความหนาแน่น
คือ 30 ตัว/ลบ.ม. และ 40 ตัว/ลบ.ม. และเพื่อลดการสะสมของของเสียในบ่อเลีย้ งปลา ได้ทาการเปลีย่ นถ่ายนา้
จากบ่อเลีย้ งทดสอบทุก 2 สัปดาห์ จากผลการศึกษาพบว่า การสะสม TAN NH3 และ NO3 ในบ่อเลีย้ งปลา
แปรผัน ตามความหนาแน่น ของปลาในบ่อ เลีย้ ง หากรอบการเปลี่ย นถ่ า ยน า้ ก าหนดที่ 2 สัป ดาห์ ปริม าณ
การสะสมของ TAN และ NO3 อยู่ใ นเกณฑ์ย อมรับ ได้ อย่ า งไรก็ ต ามการสะสมของ NH3 เป็ น ปั จ จัย หลัก
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ที่จะต้องใช้เป็ นตัวกาหนดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายนา้ คือควรเปลีย่ นถ่ายนา้ ทุก 1 อาทิตย์เพื่อลดความเป็ นพิษ
ของ NH3 ต่อปลา
คาสาคัญ: ปลานิล บ่อเลีย้ งปลาระบบนา้ หมุนเวียน แอมโมเนียทัง้ หมด แอมโมเนียอิสระ ไนเตรท
Abstract
This research was to study the accumulation of total ammonia nitrogen (TAN), unionized ammonia
(NH3) and nitrate (NO3) in the recirculating aquaculture system to be used in consideration of the
appropriate water change for fish farming in the treated recirculating water system using biofilter
treatment. In the experiment, two stocking tilapia densities were tested as follows: 30 fish/m3 and 40
fish/m3. To reduce the accumulation of toxic substances form fish waste, the water from the test ponds
were changed every 2 weeks. The study revealed that, the accumulation of TAN NH3 and NO3 in the
fish ponds were proportional to the number of fish densities in the ponds. If the water change cycle
was scheduled at 2 weeks, the accumulation of TAN and NO3 was acceptable. However, the
accumulation of NH3 was the main factor that must be used to determine the water change interval.
That was, water should be changed every 1 week to reduce toxicity to fish.
Keywords: Tilapia: Recirculating aquaculture system: Total ammonia nitrogen (TAN): Unionized
ammonia (NH3): Nitrate (NO3)
_________________________________________________
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1. บทนา
การเลีย้ งปลาด้วยระบบน า้ หมุน เวีย นเป็ น ระบบ
การเลีย้ งปลาที่ ช่วยแก้ไขปั ญ หาการเลีย้ งปลาแบบ
ดัง้ เดิมที่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพนา้ และจัดการ
คุณภาพนา้ เสียจากบ่อเลีย้ งปลาได้ ของเสียส่วนใหญ่
มาจากการขับถ่ายของปลาก่อให้เกิ ดการสะสมของ
แอมโมเนี ย ในบ่ อ เลี ้ย ง แอมโมเนี ย อยู่ ใ นรู ป ของ
แอมโมเนี ย ไอออน (Ionized Ammonia, NH4+) และ
แอมโมเนียอิสระ (Unionized Ammonia, NH3) ซึ่งจะ
ละลายอยู่ใ นน ้า เรี ย กว่ า แอมโมเนี ย ทั้ง หมด (Total
Ammonia Nitrogen, TAN) ความสามารถในการ

ล ะ ล า ย น ้ า ข อ ง แ อ ม โ ม เ นี ย ไ อ อ อ น ( NH4 + )
และแอมโมเนียอิสระ (NH3) จะละลายอยู่ในนา้ โดย
ขึน้ อยูก่ บั สภาพความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และอุณหภูมิ
ของนา้ ในบ่อเลีย้ ง ทัง้ นีแ้ อมโมเนียที่เป็ นพิษต่อปลาอยู่
ในรู ปของแอมโมเนียอิสระ (NH3) หากต้องการนานา้
กลับ มาใช้ซ ้า ในระบบเลี ย้ งปลาแบบน ้า หมุน เวี ย น
แอมโมเนี ย ทั้ง หมด (TAN) จะต้อ งถูก บ าบัด เพื่ อ ลด
ความเป็ นพิ ษ จากแอมโมเนี ย อิ ส ระ (NH3 ) ดัง นั้น
น ้า จากบ่ อ เลี ้ย งปลาจะต้ อ งถู ก บ าบั ด ก่ อ นจึ ง จะ
สามารถน ากลั บ ไปใช้ ซ ้า ในบ่ อ เลี ้ย งปลาได้ ซึ่ ง
กระบวนการบาบัดนา้ เสียจากบ่อเลีย้ งปลาจะเปลี่ยน
แอมโมเนี ย ทั้ง หมด (TAN) ไปเป็ นไนเตรท (NO3)
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ซึง่ สามารถลดความเป็ นพิษเนื่องจากแอมโมเนียอิสระ
(NH3) ได้ คุณ ภาพน ้า ที่ เ หมาะสมและสามารถน า
กลับ มาใช้ซ ้า ในระบบเลี ย้ งปลาแบบน ้า หมุน เวี ย น
ควรมี ค่ า ต่า ง ๆ ดัง แสดงในตารางที่ 1 ซึ่ ง จะแสดง
เฉพาะบางพารามิเตอร์ คือ กรด-ด่าง (pH) แอมโมเนีย
ทัง้ หมด (TAN) แอมโมเนียอิสระ (NH3) และไนเตรท
(NO3)
ตารางที่ 1 คุณภาพนา้ ที่เหมาะสมในการเลีย้ งปลา
พารามิเตอร์ ค่าที่เหมาะสม
pH
TAN
NH3
NO3

อ้างอิง

6.0-9.0

[1]

6.5-8.5

[2]

<1.0 mg/l

[3]

<8.0 mg/l

[2]

<0.02 mg/l

[4]

< 0.05 mg/l

[5]

<1000 mg/l

[1]

<250 mg/l

[2]

ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ ึงศึกษาการสะสมของ แอมโมเนีย
ทัง้ หมด (TAN) แอมโมเนียอิสระ (NH3) และไนเตรท
(NO3) ในระบบเลีย้ งปลาแบบระบบนา้ หมุนเวียนเพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณาเปลี่ยนถ่ายนา้ ให้เหมาะสม
ต่อการเลีย้ งปลาด้วยระบบนา้ หมุนเวียน

การบ าบัดด้วยระบบแบบตัวกรองชี วภาพ (Biofilter
Treatment) และได้ดาเนินการวิจยั ดังนี ้
2.1 การหมุนเวียนน้าในบ่อเลีย้ งปลา
ในงานวิจยั นีท้ ดลองเลีย้ งปลานิล 2 ความหนาแน่น
ดังนี ้ ความหนาแน่นที่ 1 เท่ากับ 30 ตัว/ลบ.ม. และ
ความหนาแน่น ที่ 2 เท่า กับ 40 ตัว /ลบ.ม. ในแต่ละ
ความหนาแน่นมีบ่อเลีย้ งทดสอบความหนาแน่นละ 3
บ่อ ขนาดความจุบอ่ ละ 5 ลบ.ม. ดังแสดงในรูปที่ 1 นา้
เสีย จากการเลีย้ งปลาจะถูกบ าบัด ด้วยระบบบาบัด
แบบตัว กรองชี ว ภาพ (Biofilter Treatment System)
ซึ่งเป็ นถังเติมอากาศ ขนาด 5.0 ลบ.ม. จานวน 2 ถัง
ต่ออนุกรมกัน โดยมีอตั ราการหมุนเวียนนา้ เข้าสูร่ ะบบ
บ าบั ด จากบ่ อ เลี ้ย งทดสอบบ่ อ ละ 1.0 ลบ.ม./วัน
จานวน 6 บ่อ รวมเป็ น 6 ลบ.ม./วัน และลดการสะสม
ของของเสี ย โดยการเปลี่ ย นถ่ า ยน ้า จากบ่ อ เลี ย้ ง
ทดสอบทุก 2 สัปดาห์ โดยทาการเปลี่ยนถ่ายนา้ จาก
บ่อเลีย้ งทดสอบทุกบ่อปริมาตร 4.0 ลบ.ม. และทาการ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ ต่อเนื่อง 75 วัน

รูปที่ 1 บ่อเลีย้ งปลา 2 ความหนาแน่น

2.2 การตรวจวัดคุณภาพน้า
ค่ า ความเป็ นกรด -ด่ า ง (pH) และ อุ ณ หภู มิ
การศึกษาการสะสมของแอมโมเนียทัง้ หมด (TAN) (Temperature) ของนา้ วัดค่าโดยใช้ Multimeter แบบ
แอมโมเนียอิสระ (NH3) และไนเตรท (NO3) ในระบบ พกพา ยี่หอ้ HACH ปริมาณแอมโมเนียทัง้ หมด (TAN)
เลีย้ งปลาแบบระบบนา้ หมุนเวียนนา้ เลีย้ งปลาได้ผ่าน วัดด้วยอุปกรณ์ Test Kit ยี่หอ้ MACHEREY-NAGEL
2. วิธีการวิจัย
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3.1 การเปลี่ ย นแปลงค่ า ความเป็ นกรด-ด่าง
(pH)
จากรู ปที่ 2 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของนา้ บ่อ
เลีย้ งปลาความหนาแน่นที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่าค่า
pH ยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมสาหรับการเลีย้ งปลาคือ
6.5-8.5 [2] แต่จะมีแนวโน้มของค่า pH เพิ่มขึน้ โดยที่
ความหนาแน่นที่ 1 มีค่าเฉลี่ย pH อยู่ในช่วง 6.54 –
pKa = 0.09018+2729.92/T
(1) 7.81 และความหนาแน่นที่ 2 มีค่าเฉลี่ย pH อยู่ในช่วง
6.85 – 7.80 ซึ่ ง ค่ า pH ที่ สู ง ขึ ้น จะส่ ง ผลต่ อ ความ
เมื่อ pKa = ค่าคงที่ของการแตกตัว
เข้มข้นของแอมโมเนียอิสระ (NH3) ที่ละลายอยู่ในนา้
T = อุณหภูมิของนา้ (เควิน)
เนื่องจากสมดุลระหว่าง แอมโมเนียอิสระ (NH3) และ
แอมโมเนี ย ไอออน (NH4+) จะมี แ นวโน้ม ที่ จ ะเกิ ด
f = 1/(10pKa-pH)+1)
(2) แอมโมเนียอิสระ (NH3) ที่สภาวะ pH สูงขึน้ อย่างไรก็
เมื่อ f = สัดส่วนของแอมโมเนียอิสระ (ร้อยละ)
ตาม pH จะมีค่าลดลงหลังจากที่มีการถ่ายนา้ ดังจะ
เห็นได้วา่ ปั จจัยจากการถ่ายนา้ มีความสาคัญที่ช่วยให้
3. ผลการวิจัยและอภิปราย
ค่า pH กลับสูส่ ภาวะที่เป็ นกลาง
จากผลการวิจัยได้ทาการเก็ บตัวอย่างนา้ จากบ่อ
3.2 การสะสมของค่ า แอมโมเนี ย ทั้ ง หมด
เลีย้ งปลานิล 2 ความหนาแน่นคือ ความหนาแน่นที่ 1
(TAN) และแอมโมเนียอิสระ (NH3)
เลีย้ ง 30 ตัว/ลบ.ม. และความหนาแน่นที่ 2 เลีย้ ง 40
จากผลการวิเคราะห์ค่าแอมโมเนียทัง้ หมด (TAN)
ตัว /ลบ.ม. โดยมี ร ะยะเวลาในการตรวจวิ เ คราะห์
ข้อมูล pH และ อุณหภูมิของนา้ ในบ่อเลีย้ ง ได้นามา
ต่อเนื่อง 75 วัน โดยมีการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ 3
ค านวณค่ า แอมโมเนี ย อิ ส ระ (NH3) ซึ่ ง เป็ นรู ป ของ
ค่ า ดัง นี ้ ความเป็ นกรด-ด่ า ง (pH) ค่ า แอมโมเนี ย
แอมโมเนียที่เป็ นพิษต่อปลา ผลการวิเคราะห์แสดงใน
ทัง้ หมด (TAN) ค่าแอมโมเนียอิสระ (NH3) และค่าไน
รูปที่ 3 และ 4
เตรท (NO3) แสดงผลได้ดงั นี ้
และ ค่าไนเตรท (NO3) ตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ Test Kit
ยี่หอ้ MACHEREY-NAGEL
การคานวณค่าแอมโมเนียอิสระ (NH3) คานวณ
จากการหาอัตราส่วนของ NH3 จากการตรวจวัดค่า
TAN โดยมี ส มการในการค านวณ NH3 ดัง แสดงใน
สมการ (1) และ (2) [6]
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จากรู ปที่ 3 แสดงการสะสมของแอมโมเนีย
ทัง้ หมด (TAN) ที่ความหนาแน่นที่ 1 มีการสะสมของ
ค่ า TAN ระหว่ า ง 0.50 – 7.00 mg/l และความ
หนาแน่นที่ 2 มีการสะสมของค่า TAN ระหว่าง 0.50 –
8.00 mg/l ความหนาแน่นของปลาที่สงู ขึน้ ทาให้การ
สะสมของ TAN นัน้ มีค่าสูงตามไปด้วยเนื่องจากการ
ขับถ่ายของเสียจากปลาในบ่อเลีย้ งทดสอบ และทุก
ครั้ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นน ้า ปริ ม าณ TAN ก็ จ ะลดลง มี
งานวิจยั ได้แนะนาค่าที่เหมาะสมของ TAN ไม่เกิน 1.0
mg/l [3] และไม่เกิ น 8.0 mg/l [2] อย่างไรก็ ตามค่า

TAN ไม่ได้ถูกกล่าวอ้างถึงในการควบคุมคุณภาพนา้
ในการเลีย้ งปลามากนัก แต่มีสว่ นสาคัญในการนามา
คานวณปริมาณของ NH3 ณ pH และ อุณหภูมิของนา้
ในบ่อเลีย้ งปลา
จากรู ปที่ 4 ปริมาณการสะสมของ NH3 ซึ่งได้จาก
การค่านา TAN มาคานวณ ซึ่งแปรผันตาม pH และ
อุณหภูมิของนา้ ในบ่อเลีย้ ง พบว่าในความหนาแน่นที่
1 มีการสะสมของค่า NH3 ระหว่าง 0.01 – 0.14 mg/l
และความหนาแน่ น ที่ 2 มี ก ารสะสมของค่ า NH3
ระหว่าง 0.01 – 0.17 mg/l โดยปริมาณที่เหมาะสม

รูปที่ 2 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของนา้ บ่อเลีย้ งปลาความหนาแน่นที่ 1 และ 2
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รูปที่ 5 ปริมาณการสะสมไนเตรท (NO3) ในบ่อเลีย้ งปลาความหนาแน่นที่ 1 และ 2
ควรมีค่า NH3 ไม่เกิน 0.02 mg/l [4] และมีค่า NH3 ไม่
เกิ น 0.05 mg/l [5] หากบ่อ เลีย้ งปลามี ค่า NH3 อยู่
ในช่ ว งระหว่ า ง 0.10 – 0.40 mg/l จะท าให้สัต ว์น ้า
เจริญเติบโตช้า [7] และถ้าปริมาณสูงเกิน 0.6 mg/l จะ
ส่งผลให้ปลาตาย [8]
โดยบ่อที่มีการเลีย้ งปลาความหนาแน่นสูง
ทาให้มีปริมาณ NH3 สูงขึน้ เนื่องมาจากการสะสมของ
TAN และค่า pH ที่สงู ขึน้ ตามระยะเวลาจึงเป็ นปั จจัย
ร่วมกันที่ทาให้การเกิ ด NH3 สะสมสูงขึน้ การสะสม
ของแอมโมเนียจะมีคา่ ลดลงทุกครัง้ ที่มีการเปลีย่ นถ่าย
น ้า ดัง นั้น ความถี่ ใ นการเปลี่ ย นถ่ า ยน ้า จะช่ ว ยลด
การสะสมของ NH3 ได้
3.3 การสะสมของค่าไนเตรท

ผลการวิเคราะห์ไนเตรท (NO3) แสดงค่าในรู ปที่ 5
โดยในบ่อเลีย้ งทดสอบนัน้ มีการสะสมของ NO3 ของ
บ่อเลีย้ งทดสอบความหนาแน่นที่ 1 อยู่ในช่วงระหว่าง
0.00 – 128.30 mg/l และความหนาแน่นที่ 2 อยูใ่ นช่วง
ระหว่ า ง 0.00 – 145.60 mg/l ปริ ม าณ NO3 มี ค วาม
เป็ นพิ ษ ต่ อ สั ต ว์ น ้า ต่ า มี ง านวิ จั ย ได้ แ นะน าค่ า ที่
เหมาะสมของ NO3 ควรน้อยกว่า 1,000 mg/l [1] บาง
งานวิ จัย แนะน าว่า NO3 ควรน้อ ยกว่า 250 mg/l [2]
ปริมาณ NO3 สูงสุดที่เกิดขึน้ ในบ่อเลีย้ งทัง้ สองความ
หนาแน่นมีค่าไม่เกินค่าแนะนาในการเลีย้ งปลานา้ จืด
การเปลี่ยนถ่ายนา้ จากบ่อเลีย้ งช่วยลดการสะสมของ
NO3 ซึง่ การสะสมของ NO3 ในระบบนัน้ จะแปรผันตาม
ความหนาแน่นของปลาที่เลีย้ งในบ่อเลีย้ ง
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4. สรุ ป

5. กิตติกรรมประกาศ

ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) นัน้ ไม่แตกต่างกันมาก
สาหรับการเลีย้ งปลาที่ความหนาแน่น 30 และ 40 ตัว/
ลบ.ม. แต่มีแนวโน้มที่ค่า pH สูงขึน้ ภายใน 2 อาทิตย์
การเพิ่มขึน้ ของ pH ไม่เกินค่าที่เหมาะสมในการเลีย้ ง
ปลา และจะกลับมามีสภาวะเข้าใกล้ความเป็ นกลาง
(pH = 7) หลังจากการเปลีย่ นถ่ายนา้ ออกจากบ่อเลีย้ ง
ในส่วนของค่าแอมโมเนียทัง้ หมด (TAN) และค่า
แอมโมเนียอิสระ (NH3) มีการสะสมเพิ่มขึน้ และการ
เลีย้ งปลาความหนาแน่นสูง จะมีการสะสม TAN และ
NH3 มากกว่าการเลีย้ งปลาในความหนาแน่นต่า หาก
พิจารณาค่าสูงสุดที่เหมาะสมของ NH3 ในบ่อเลีย้ งไม่
เกิน 0.05 mg/l รอบการเปลีย่ นนา้ ควรจะมีการเปลีย่ น
ถ่ า ยน า้ อาทิ ต ย์ละ 1 ครัง้ จะช่ ว ยลดการสะสมของ
NH3 ให้อยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมได้
เนื่องจากไนเตรท (NO3) มีค่าที่แสดงความเป็ นพิษ
ต่อสัตว์นา้ น้อยจึงสามารถมีในบ่อเลีย้ งปลาในปริมาณ
ที่สูง ได้ ดังนัน้ การสะสมของไนเตรทในระยะเวลา 2
อาทิตย์ จึงไม่สะสมจนถึงจุดที่แสดงความเป็ นพิษต่อ
สัตว์นา้
อย่ า งไรก็ ต ามตั ว แปรที่ ส าคั ญ ต่ อ การควบคุ ม
คุณภาพนา้ คือปริมาณการสะสมของ NH3 ไม่ควรเกิน
ระดับ ที่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ สัต ว์น ้า (ไม่ ค วรเกิ น 0.02 mg/l)
ดังนัน้ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนถ่ายนา้ ให้
พิจารณาที่ปริมาณการสะสมของ NH3 เป็ นหลัก และ
ควรเปลี่ยนถ่ายนา้ อาทิตย์ละ 1 ครัง้ เพื่อลดความเป็ น
พิษของ NH3 ต่อปลา

ขอขอบคุณ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) และกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและ
เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ ส นั บ สนุ น งบประมาณ
ในการศึกษาวิจยั นี ้
6. เอกสารอ้างอิง
[1]

[2]

[3]

[4]

Yang L, Chou L, Shieh, WK. Biofilter
treatment of aquaculture water for reuse
applications. Water research. 2001;
35(13): 3097-108.
Dauda AB and Olusegun AA.
Interrelationships among Water Quality
Parameters in Recirculating Aquaculture
System. Nigerian Journal of Rural
Extension and Development. 2014; 7(2):
20-5.
Zweig RD, Morton JD, Stewart MM.
Source Water Quality for Aquaculture: A
Guide for Assessment. 1999
Buttner JK, Soderberg RW, Terlizzi DE.
An introduction to water chemistry in
freshwater aquaculture. Northeastern
Regional Aquaculture Center, University
of Massachusetts. Dartmouth North
Dartmouth Massachusetts. 1993; 170: 14.

FEAT JOURNAL
July – December 2021; 7(2) : 159-167
[5]

[6]

[7]

[8]

Masser MP, Rakocy J, Losordo TM.
Recirculating Aquaculture Tank
Production Systems. Management of
Recirculating Systems. Southern
Regional
Aquaculture
Center
Publication. 1992; 452.
Kenneth E, Russo RC, Lund RE,
Thurston R. Aqueous Ammonia
Equilibrium Calculations: Effect of pH
and Temperature. Journal of the
Fisheries Research Board of Canada.
1975; 32: 2379-83.
อังสนา ฉั่วสุวรรณ์ และ สังวาลย์ ราชธรรมมา.
ผลกระทบของแอมโมเนี ย ต่ อ สั ต ว์ น ้ า .
รายงานผลการวิ จั ย . กรมวิ ท ยาศาสตร์
บริการ: กรุงเทพฯ; 2549
Durborow R, Crosby D, Brunson M.
Ammonia in Fish Ponds. 1997; 32.

167

