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การศึกษาฝุ่นละอองบรรยากาศในอ่าวไทยตอนกลางดว้ยมาตรวัดแสงอาทิตย์แบบมือถือ 
Aerosol optical thickness in the central gulf of Thailand by hand-held sun-photometer
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1 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวทิยาลัยบูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 22170

2 ศูนย์เครือขา่ยงานวเิคราะหว์ิจัยแลฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลก แห่งภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ของทุกปี มักมีการเสนอขา่วทั้งทางหนา้หนงัสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
วา่พ้ืนที่บริเวณภาคเหนอื ภาคอีสาน และภาคกลางตอนบน ได้รับผลกระทบจากสภาวะหมอก ควนั อันเนื่องมาจาก
การเผาพ้ืนที่การเกษตร เพ่ือเตรียมพ้ืนที่สหาหรับฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ ผลกระทบดังกล่าว ส่งผลต่อระบบการหายใจ
ของผูค้นในพ้ืนที่ หนักบ้าง เบาบ้าง ตามแต่ปริมาณการเผา ทั้งในเขตพ้ืนที่ประเทศไทยเองก็ดี หรอืจากการเผาใน
พ้ืนที่เพ่ือนบ้านก็ดี ผลกระทบดังกล่าว มีผลโดยตรงต่อสภาพสุขอานามัยของประชาชนในพ้ืนที่ ซ่ึงเมื่อเกิดปรากฎ
การณ์ดังกล่าวขึน้ หลายๆ หน่วยงานพยายามช่วยเหลือ เยียวยา แก้ไข ตามปัญหาเฉพาะหนา้กันไป แต่อีกหนึ่งปัญหา
ที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงกันนัก จากปรากฎการณ์หมอกควันดังกล่าวคอื สภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ เถ้าถ่าน
ที่ถูกปลดปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ จากการเผาไหม้ ส่วนใหญ่ เป็นการเผา
ไหม้ ไม่สมบูรณ์ ล่องลอยไปที่ต่างๆ ตามกระแสลม และขนาดของตัวมันเอง
เถ้าถ่านขนาดโตหน่อย ไปได้ไม่ไกลก็ตกลงสู่พ้ืนล่าง ขณะที่เถ้าถ่านขนาดเล็ก
ตอบรับการนหาพาของกระแสลม พัดพาสูงขึ้น เดินทางไปสู่สถานที่ใหม่ๆ เถ้า

ถ่านขนาดจิ๋ว เหล่านี ้ส่งผลอย่างไรต่อ
สถานที่ที่มันไปถึง บดบังทัศนียภาพ
ท้องฟ้า ขุน่หม่น นัน้เป็นลักษณะทางกายภาพที่เรามองเห็นได้ดว้ยตาเปล่า การ
ผลสนองต่อความร้อน เชน่สะสมเก็บกัก สะท้อน กระเจงิ ความร้อน ก็เป็น
ลักษณะของฝุน่ละอองขนาดเล็กเหล่านี้ พ้ืนที่กวา้งใหญ่ของบรรยากาศ มีฝุน่
ละอองเหล่านี ้รวมตัวก็มากน้อยแค่ไหน ก็ส่งผลต่ออุณหภูมขิองอากาศ ที่ห่อ
หุ้มโลกเป็นบรรยากาศของโลกมากขึ้นเท่านัน้ เราอาจโทษ รถยนต์ที่ปลด
ปล่อย ควนัเสียออกจากเครื่องยนต์ เราก็ควรพิจารณา ฝุน่ควนัจากปรากฎการณ์
หมอกควันจากการเผาพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร
ด้วยเชน่กัน

ภาพที่ 1 ตวัอย่าง AERONET
ภาพจาก http://antarctica.org.ua

ภาพที่ 2 ตำาแหน่ง AERONET 
กลางอ่าวไทย

ภาพจาก http://aeronet.gsfc.nasa.gov

ภาพที่ 3 เคร�อ่งม�อวัดแสงอาท�ตย�
แบบม�อถ�อ



การจะสังเกตปริมาณฝุน่ละอองในบรรยากาศ ดว้ยตาเปล่าอาจจะดูโหดรา้ยสหาหรบั กลุ่มนักวิจัยที่สนใจเรือ่ง
ฝุน่ละอองบรรยากาศมากเกินไป การสังเกต ติดตาม ปริมาณในพ้ืนที่ตา่งๆ บนโลกก็คงยังจหาเป็นต้องทหาต่อไป โดย
องค์การบรหิารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NASA) ออกแบบเครือ่งมือติดตามปริมาณฝุน่ละออง
บรรยากาศ เรยีกว่า AERONET (ภาพที่ 1)  เพ่ือเป็นรอ้งเตือนว่า เรากระทหากับโลกที่เราอยู่อาศัยมากเพียงไรแล้ว 
การเฝ้าติดตามปริมาณฝุ่นละอองบรรยากาศก็เช่นเดียวกัน เราสนใจส่ิงนี้ในทุกพ้ืนที่ ไม่เวน้แม้แต่ในทะเล การจะติด
ตั้ง เครื่องมือติดตามปริมาณฝุ่นละอองบรรยากาศในทะเลของไทย ดูจะเปน็การยากที่ทหาได้ แต่ก็ไม่ใช่วา่จะไม่มี ทีม 
NASA-AERONET ได้ติดตั้งและเริ่มเก็บข้อมูลบนแทน่ขุดเจาะน้หามันบรเิวณกลางอ่าวไทย ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 
2555 (ภาพที่ 2) จะสังเกตว่าอ่าวไทยพ้ืนที่ ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร มีสถานีติดตามฝุน่ละออง
บรรยากาศ เพียงสถานีเดียว ดูจะไม่นา่จะเป็นตัวแทนที่ดีได้ อีกทั้งยัง ไม่มีระบบตรวจสอบความนา่เชื่อถือของข้อมูล
ได้ดีนกั การตรวจสอบภาคสนามในพ้ืนที่อื่นๆ ของอา่วไทยจึงมีความจหาเปน็ต้องรู้วา่ในพ้ืนที่บริเวณอ่าวไทยได้รับ
ผลกระทบจากปรากฎการณ์หมอกควันมากนอ้ยเพียงใด การตรวจวัดฝุน่ละอองในบรรยากาศจึงมีการลงมือขึน้ โดย
อาศัยเที่ยวเรือ ซีฟเดค ที่ 93-2/2013 ระหวา่ง 14 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2556 เพ่ือประเมินฝุน่ละอองบรรยากาศ 

โดยได้รับการอนุเคราะห์เครือ่งมือวัดแสงอาทิตย์แบบ
มือถือ ดังภาพที่ 3 จาก ศูนย์เครือขา่ยงานวเิคราะห์วิจัย
และฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
ผลที่ได้ ดังภาพที่ 4 จะเห็นวา่ปริมาณฝุ่นละออง
บรรยากาศในอ่าวไทย (Aerosol Optical 

Thickness ที่ชว่งคล่ืน 540 นาโนเมตร) ในชว่งเวลา
ดังกล่าว มีปริมาณไม่เกิน 1 หนว่ย (เปรยีบเทียบกับค่า
ความสัมพันธเ์ชิงแสง) แปลความได้ว่าบรรยากาศ
บริเวณอ่าวไทยมีฝุ่นละออง อยู่เพียงเล็กน้อย ปรากฎ
การณ์หมอกควัน ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ ไม่ส่งผลกระ
ทบต่อพ้ืนที่อ่าวไทยโดยรวม ซ่ึงนา่จะเป็นเพราะ ช่วง
เวลาดังกล่าว เป็นชว่งเปล่ียนผา่นมรสุมตะวนัออก
เฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ซ่ึงอิทธพิลของ
มรสุมดังกล่าว จึงพัดเอาหมอกควัน ขึน้ไปทางเหนือ
ประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ คงต้องติดตามปรากฎ
การณ์ หมอกควนัจากอนิโดนีเซีย ในชว่ง กรกฎาคม 
ถึง สิงหาคม กันต่อไปวา่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่นี้หรือ
ไม่อย่างไรภาพที่ 4 แผนที่แสดงปร�มาณฝุ่นละอองบรรยากาศบร�เวณอ่าวไทย
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ที่มา: มะลิวัลย์ คุตะโค, ศิริพร ค ำทองด,ี  ภควรรณ เศรษฐมงคล,  เมธินี จำมกระโทก และ วศิน ยวุนะเตมยี์. (2557). 
ผลของธำตุอำหำรต่อกำรเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros sp. ในน ้ำเล้ียงไดอะตอมที่น ำกลับมำใ้ใใหม่. วำราำร
วิจัยเทคโนโลยีกำรประมง 8(1), 74-83.  

ผลของธาตุอาหารตอ่การเติบโตของไดอะตอม Chactoceros sp.  
ในน้้าเลี้ยงไดอะตอมท่ีน้ากลับมาใช้ใหม ่

    โดย อ.ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค 
 

เนื่องจำกปัจจุบันไดใมีกำรเลี้ยงไดอะตอมน้ ำเค็ม Chaetoceros เพื่อใ้ใอนุบำลาัตว์น้ ำวัยอ่อนอย่ำง
แพร่หลำย เ้่น ลูกกุใงและลูกหอย เพรำะไดอะตอมเป็นอำหำรมี้ีวิตและมีคุณค่ำทำงโภ้นำกำราูงจึงา่งเาริม
ใหใผลผลิตาัตว์น้ ำวัยอ่อนมีคุณภำพดี กำรเลี้ยงไดอะตอมเ้ิงกำรคใำจ ำเป็นตใองใ้ใน้ ำทะเลปริมำณมำกเพื่อ
เตรียมอำหำร า่งผลใหใมีตในทุนาูงเนื่องมีค่ำใ้ใจ่ำยทั้งค่ำน้ ำเค็ม าำรเคมีและกำรขนา่ง จำกปัญหำนี้จึงไดใศึกษำ
แนวทำงแกใไขโดยน ำน้ ำที่ผ่ำนกำรเลี้ยงไดอะตอมแลใวกลับมำใ้ใเลี้ยงไดอะตอมอีกครั้ง  

หลังจำกเลี้ยงไดอะตอมแลใวพบาำรอำหำรบำง้นิดเหลืออยู่ในน้ ำ เ้่น ไนโตรเจน ฟอาฟอรัาและซิลิ
เกต ซึ่งเป็นาำรอำหำรที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรเติบโตของไดอะตอม ไนเตรตเป็นธำตุอำหำรหลักมีหนใำที่้่วยใหใ
เซลล์มีาีเขียวและเร่งกำรเติบโตเ้่นเดียวกับฟอาฟอรัา ถึงแมใว่ำซิลิเกตเป็นธำตุอำหำรรองแต่มีควำมจ ำเป็นต่อ
กำรเติบโตของไดอะตอมมำกเพรำะเซลล์จะน ำไปใ้ใในกำรารใำงเปลือกหุใมเซลล์ อย่ำงไรก็ตำมกำรน ำน้ ำที่ผ่ำน
กำรเลี้ยงไดอะตอมมำแลใวมำใ้ใใหม่โดยตรงอำจมีขใอจ ำกัดเนื่องจำกน้ ำที่ผ่ำนกำรใ้ใแลใวจะมีมีคุณภำพต่ ำลง
หรือมีาำรที่ยับยั้งกำรเติบโตของไดอะตอมไดใ   

เมื่อน ำน้ ำที่ผ่ำนกำรเลี้ยงไดอะตอมแลใวมำปรับปรุงคุณภำพเพื่อใหใมีปริมำณาำรอำหำรใกลใเคียงกับ
อำหำรเลี้ยงไดอะตอมที่ดัดแปลงจำกาูตร F/2 (Guillard, 1973) โดยปรับควำมเขใมขในของาำรอำหำรหลัก คือ 
ไนเตรต ฟอาเฟตและซิลิเกต และไดอะตอมาำมำรถเติบโตไดใในอำหำรที่เตรียมจำกน้ ำที่ผ่ำนกำรใ้ใงำนแลใว แต่
กำรเติบโตของไดอะตอมในอำหำรที่เตรียมจำกน้ ำทะเลใหม่จะมีาูงกว่ำกำรเลี้ยงไดอะตอมในอำหำรเตรียมจำก
น้ ำที่ผ่ำนกำรใ้ใงำนแลใว  

า่วนกำรเพิ่มปริมำณไนเตรตและฟอาเฟตในอำหำรเตรียมจำกน้ ำที่ผ่ำนกำรใ้ใงำนแลใวไม่า่งเาริมกำร
เติบโตของไดอะตอม แต่กำรเติมซิลิเกตกลับา่งเาริมใหใไดอะตอมเติบโตไดใดีกว่ำกำรเพิ่มปริมำณไนเตรตและ
ฟอาเฟตเพรำะซิลิกำเป็นา่วนประกอบของผนังเซลล์ไดอะตอมที่เรียกว่ำ frustule  ทั้งนี้กำรเติมไนเตรตและ
ฟอาเฟตดใวยควำมเขใมขในที่าูงเกินไปไม่าำมำรถกระตุในใหใเซลล์มีกำรเติบโตาูงกว่ำเซลล์ที่เลี้ยงดใวยอำหำรที่
เตรียมจำกน้ ำใหม่ไดใ ในขณะที่กำรเพิ่มซิลิเกตเป็น 12.49 มิลลิกรัม-ซิลิกำต่อลิตร จะใหใเซลล์และผลผลิตมวล
้ีวภำพของไดอะตอมาูงกว่ำกำรเลี้ยงในอำหำรที่เตรียมจำกน้ ำใหม่ประมำณ 2.5 เท่ำ  
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ที่มา: มะลิวัลย์ คุตะโค, เจนภพ จิรนันทศักดิ,์ เมธินี จามกระโทก และ สรวิศ เผ่าทองศุข. (2557). ผลผลิตโรติเฟอร์น ้าเค็ม 
Brachionus sp. จากการเลี ยงที่แตกตา่งกัน 2 รูปแบบ. แก่นเกษตร 42(ฉบับพเิศษ 1), 792-797. 

ผลของรูปแบบการเลี้ยงต่อผลผลติโรติเฟอร์น้้าเค็ม Brachionus sp.  
  โดย อ.ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค 
 

โรติเฟอร์ (Rotifer) เป็นแพลงค์ตอนสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ทดแทนอาร์ทีเมียได้ ดีเพราะใน
ธรรมชาติโรติเฟอร์ (ภาพท่ี 1) จัดเป็นอาหารล้าดับแรกของสัตว์น ้าวัยอ่อนหลายชนิด เช่น ปลาและกุ้ง โรติเฟอร์
อาศัยล่องลอยอยู่ในมวลน ้าและเคลื่อนที่ช้า อีกทั งมีอัตราการสืบพันธุ์สูงจึงสามารถเลี ยงได้ง่ายและให้ความ
หนาแน่นสูง ซึ่งเกษตรกรนิยมเลี ยงโรติเฟอร์โดยให้อาหารเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวหรือยีสต์ขนมปัง จึงเห็นได้ว่า
เกษตรกรต้องเตรียมพร้อมในการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของโรติเฟอร์ หากเลี ยงโรติเฟอร์
ในถังแบบเปิดมักพบการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เป็นสาเหตุให้ผลผลิตโรติเฟอร์มีปริมาณและคุณภาพต่้า
จนกระทั่งสามารถใช้อนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อนได้  

 

 

ภาพที่ 1 โรติเฟอร์ Brachionus sp. 
(ภาพถ่ายโดย: ปวีณา ตปนียวรวงศ์) 

 
การเลี ยงโรติเฟอร์ Brachionus sp. ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนสัตว์

ชนิดอื่น และเลี ยงแบบเฟด-แบตช์ (fed batch) (ภาพท่ี 2) ที่เติมสาหร่าย Chlorella sp. เข้าสู่ภาชนะเลี ยงโรติ
เฟอร์เป็นประจ้าทุกวัน โดยดูดน ้าในภาชนะทิ งก่อนหลังจากนั นจึงเติมสาหร่ายเข้าสู่ภาชนะเลี ยงโรติเฟอร์ทั งนี เพื่อ
ลดปริมาณของเสีย เช่น แอมโมเนียที่เกิดจากการขับถ่ายของโรติเฟอร์ จากการเลี ยงโรติเฟอร์แบบเฟด-แบตซ์ได้ 6 
วัน โรติเฟอร์มคีวามหนาแน่นสูงสุด 133.8 ตัว/มล. และมผีลผลิต 22,300 ตัว/ล./วัน แต่ปริมาณจะลดลงหลังจาก
นั น เนื่องจากพบการตกตะกอนของสาหร่ายที่เติมเข้าสู่ขวดเลี ยงโรติเฟอร์ เพราะระหว่างการเลี ยงโรติเฟอร์แบบ
เฟด-แบตช์จะต้องเลี ยงสาหร่ายแบบแบตช์ (batch culture) เพื่อใช้เป็นอาหารแก่โรติเฟอร์ ซึ่งสาหร่ายจะมีการ
เติบโตและคุณภาพเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท้าให้ในช่วงท้ายของการเลี ยง โรติเฟอร์เติบโตลดลงอย่างชัดเจน 
เนื่องจากสาหร่ายที่ใช้เป็นอาหารมีการเติบโตเข้าสู่ระยะคงที่ (stationary growth phase) ซึ่งมีคุณภาพต่้าและมี
ของเสียปนเปื้อน  

การเลี ยงแบบต่อเนื่อง (continuous culture) ที่เชื่อมถังเลี ยงโรติเฟอร์กับถังเลี ยงสาหร่ายที่เลี ยง
แบบต่อเนื่องเพื่อเติมสาหร่ายที่ผลผลิตได้เข้าสู่ถังเลี ยงโรติเฟอร์ตลอดเวลา (ภาพท่ี 3) การเลี ยงโรติเฟอร์
แบบต่อเนื่อง ต้องเตรียมสาหร่ายก่อนโดยเลี ยงสาหร่ายแบบแบตซ์เพื่อให้เซลล์หนาแน่นเข้าสู่ระยะทวีคูณ  
จากนั นจึงเปลี่ยนการเลี ยงสาหร่ายเป็นแบบต่อเนื่องที่เติมอาหาร F/2 เข้าสู่ถังเลี ยงสาหร่ายตลอดเวลาด้วยอัตรา
เจือจางที่แตกต่างกัน โดยสาหร่ายที่ผลิตได้จากถังเลี ยงสาหร่ายแบบต่อเนื่องจะไหลผ่านท่อน ้าล้นเข้าสู่ถังเลี ยงโร
ติเฟอร์ท้าให้อัตราการเจือจางในถังเลี ยงโรติเฟอร์แตกต่างกัน  
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ที่มา: มะลิวัลย์ คุตะโค, เจนภพ จิรนันทศักดิ,์ เมธินี จามกระโทก และ สรวิศ เผ่าทองศุข. (2557). ผลผลิตโรติเฟอร์น ้าเค็ม 
Brachionus sp. จากการเลี ยงที่แตกตา่งกัน 2 รูปแบบ. แก่นเกษตร 42(ฉบับพเิศษ 1), 792-797. 

เมื่อเลี ยงโรติเฟอร์แบบต่อเนื่องโดยปรับอัตราการเจือจางในถังเลี ยงสาหร่ายเป็น  0.59 ต่อวัน และเติม
สาหร่ายเข้าสู่ถังเลี ยงโรติเฟอร์ท้าให้อัตราการเจือจางในถังเลี ยงโรติเฟอร์เท่ากับ 0.22 ต่อวัน ให้ผลผลิตโรติเฟอร์
สูงสุด 121 ,300 ตัว/ล./วัน ซึ่งมีค่าสูงกว่าแบบเฟด-แบตช์มากถึง 4.2 เท่า นอกจากนี การเลี ยงโรติเฟอร์
แบบต่อเนื่องยังผลิตสาหร่ายและเติมลงสู่ถังเลี ยงโรติเฟอร์ได้ตลอดเวลาซึ่งสะดวกในการด้าเนินงานมากกว่าแบบ
เฟด-แบตช์ที่ต้องเลี ยงสาหร่ายให้เพียงพอและน้าน ้าเลี ยงโรติเฟอร์ออกและเติมสาหร่ายเข้าสู่ระบบเลี ยงโรติเฟอร์
เป็นประจ้าทุกวัน  

ข้อควรระวังในการเลี ยงโรติเฟอร์แบบต่อเนื่อง คือ การเพิ่มอัตราการเจือจางที่สูงเกินไปจะส่งผลให้ความ
หนาแน่นและผลผลิตโรติเฟอร์ลดลง เนื่องจากเมื่อเพิ่มอัตราการเจือจางในถังเลี ยงโรติเฟอร์จะต้องเพิ่มอัตราการ
เจือจางในถังเลี ยงสาหร่ายด้วยเช่นกัน ท้าให้จ้านวนสาหร่ายลดลงและเม่ือเติมเข้าสู่ถังเลี ยงโรติเฟอร์ก็จะมีจ้านวน
ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของโรติเฟอร์  

 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 2 ภาชนะเลี ยงโรติเฟอร์แบบเฟด-
แบตช ์

 

(6) ถังเก็บเกี่ยวโรติเฟอร์

(1) ถังอาหาร F/2

(2) Dosing pump

(4) ท่อล้น

(3) ถังเลี้ยงสาหร่าย

(5) ถังเลี้ยงโรติเฟอร์

(1) F/2 medium tank

(2) Dosing pump

(3) Chlorella culture tank

(4) Overflow tube

(5) Rotifer culture tank 

(6) Rotifer harvest tank

 

(6) ถังเก็บเกี่ยวโรติเฟอร์

(1) ถังอาหาร F/2

(2) Dosing pump

(4) ท่อล้น

(3) ถังเลี้ยงสาหร่าย

(5) ถังเลี้ยงโรติเฟอร์

(1) F/2 medium tank

(2) Dosing pump

(3) Chlorella culture tank

(4) Overflow tube

(5) Rotifer culture tank 

(6) Rotifer harvest tank

 
 

ภาพที่ 3 ระบบการเลี ยงโนติเฟอร์แบบต่อเนื่อง 
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ที่มา: มะลิวัลย์ คุตะโค, วสันต์ รองจัตต,ุ พิมพ์ปวีน์ เริงเกษตรกจิ วศิน ยุวนะเตมีย์ และ สรวิศ เผ่าทองศุข. 2557. การฟ้ืน
สภาพและประสิทธิภาพการบาบดัแอมโมเนยีของไนตริไฟอิงแบคทีเรียในดินพื้นบ่อเล้ียงกุ้งที่ผ่านการตากแดด. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ: 587-594. 

การฟ้ืนสภาพและประสิทธิภาพการบ าบัดแอมโมเนียของไนตริไฟอิงแบคทีเรีย 
ในดินพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีผ่านการตากแดด 

                 โดย อ.ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค 
 

ส่วนใหญ่แล้วของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปของอาหารที่เหลือจากการบริโภคของ
สัตว์น้้า ของเสียที่สัตว์น้้าขับถ่ายออกมาและซากสิ่งมีชีวิตต่างๆ แต่ในบ่อดินมีกระบวนการทางชีวธรณีเคมี 
(biogeochemical processes) ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนรูปและก้าจัดไนโตรเจนออกจากบ่อได้ เช่น 
แอมโมเนียที่เกิดขึ้นจะถูกไนตริไฟอิงแบคทีเรีย (nitrifying bacteria) เปลี่ยนรูปเป็นไนไตรต์และไนเตรต 
ตามล้าดับ ด้วยกระบวนการไนตริฟิเคชัน (nitrification process) ส่วนไนเตรตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่
เกิดขึ้นนั้นสามารถก้าจัดออกจากบ่อไ ด้ในชั้นของดินตะกอนด้วยกระบวนการดีไนตริฟิ เคชัน 
(denitrification process) และในกรณีที่กระบวนการดังกล่าวเกิดไม่สมบูรณ์จะมีผลท้าให้ไนไตรต์สะสมได้   

หลังจากเลี้ยงสัตว์น้้าแต่ละรอบแล้ว เกษตรกรนิยมก้าจัดของเสียที่สะสมอยู่บริเวณดินพื้นบ่อด้วย
วิธีการฉีดเลน ซึ่งเลนน้ีอุดมไปด้วยสารอินทรีย์และของเสียไนโตรเจน (ภาพที่ 1) จากนั้นจะตากบ่อให้แห้ง 
ซึ่งเป็นวิธีที่ท้าได้ง่ายและเป็นอีกขั้นตอนการเตรียมบ่อไว้ใช้ส้าหรับการเลี้ยงในรอบต่อไป การผึ่งและตากบ่อ
นี้จะช่วยเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เหลือในดินตะกอนได้ และการที่ดินได้สัมผัสกับแสงแดดซึ่ง
ประกอบด้วยรังสีเหนือม่วง (ultraviolet) จะท้าให้แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคตาย แต่ทว่าแบคทีเรียที่เกิด
ประโยชน์ เช่น ไนตริไฟอิงแบคทีเรียและดีไนตริไฟอิงแบคทีเรีย (denitrifying bacteria) อาจจะตายด้วย
เช่นกัน จึงอาจส่งผลให้เกิดไนตริฟิเคชันแบบไม่สมบูรณ์ได้ แสดงให้เห็นว่าการตากบ่อมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  

 

  
 
ภาพท่ี 1 ลกัษณะบ่อและดินพื้นบ่อที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งแล้ว 
 

เมื่อเติมน้้าลงในดินพื้นบ่อที่ตากแห้งจะสามารถกระตุ้นให้ไนตริไฟอิงแบคทีเรียฟื้นประสิทธิภาพ
การท้างานได้ โดยต้องเติมน้้าและบ่มภายใต้สภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชัน
ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งจะไม่พบการสะสมแอมโมเนียและไนไตรต์ โดยหลังจากการผึ่งหรือตากบ่อเลี้ยงกุ้ง ควร
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ที่มา: มะลิวัลย์ คุตะโค, วสันต์ รองจัตต,ุ พิมพ์ปวีน์ เริงเกษตรกจิ วศิน ยุวนะเตมีย์ และ สรวิศ เผ่าทองศุข. 2557. การฟ้ืน
สภาพและประสิทธิภาพการบาบดัแอมโมเนยีของไนตริไฟอิงแบคทีเรียในดินพื้นบ่อเล้ียงกุ้งที่ผ่านการตากแดด. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ: 587-594. 

เติมน้้าและปรับค่าอัลคาไลนิตีโดยการเติมปูนให้มีค่าในช่วง 100-130 มิลลิกรัม-CaCO3/ลิตร ค่าออกซิเจน
ที่ละลายในน้้า 5.09-6.04 มิลลิกรัม-ออกซิเจน/ลิตร และปล่อยไว้นานกว่า 30 วัน (ภาพท่ี 2) 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 2 ปริมาณสารอนินทรีย์ไนโตรเจน
หลังจากเติมน้้าลงในดินตากแห้ง 

 
ดินพื้นบ่อที่มีสภาพพร้อมหรือเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันแล้ว หากเติมแอมโมเนียเพื่อเป็นของเสีย

ไนโตรเจนเข้าสู่บ่อดินด้วยความเข้มข้นต่างๆ ว่าดินมีอัตราบ้าบัดแอมโมเนียสูงสุด 54.24มิลลิกรัม-
ไนโตรเจน/ตารางเมตร/วัน เมื่อเติมแอมโมเนีย 7 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร และหากมีแอมโมเนียสูงกว่านี้
อัตราบ้าบัดกลับลดลง (ภาพท่ี 3) แสดงให้เห็นว่าเมื่อเตรียมบ่อดินพร้อมเลี้ยงกุ้งแล้ว ควรจะปล่อยกุ้งเลี้ยง
ในความหนาแน่นที่เหมาะสมเนื่องจากปริมาณของเสียไนโตรเจนที่เข้าสู่บ่อจะแปรผันตรงกับความ
หนาแน่นกุ้ง ทั้งนีเ้พื่อให้ดินสามารถรองรับของเสียแอมโมเนียได้ โดยดินมีอัตราการบ้าบัดแอมโมเนียในช่วง 
36.76-54.24 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ตารางเมตร/วัน  

 

y = -0.1305x2 + 1.8015x - 2.8558
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ภาพที่ 3 อัตราการบ้าบัดแอมโมเนียสูงสุด
ที่ได้จากการเติมแอมโมเนียความเข้มข้น
แตกต่างกันลงในถังบ่มดินที่ผ่ านการ
กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันแล้ว 
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