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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาการฟื้นสภาพและประสิทธิภาพการบาบัดแอมโมเนียของไนตริไฟอิงแบคทีเรียในดินพืน้ บ่อ
เลีย้ งกุง้ ทีผ่ ่านการตากแห้ง โดยเก็บดินพืน้ บ่อมาตากแดดเป็ นเวลา 14 วัน จากนัน้ บรรจุลงในถังให้ดนิ มีความ
สูงประมาณ 8 เซนติเมตร หรือมีพน้ื ทีผ่ วิ ดินเท่ากับ 0.0615 ตารางเมตร เติมน้ าทะเล (25 พีเอสยู) ปริมาตร
20 ลิตร ปรับค่าอัลคาไลนิตีให้อยู่ในช่วง 100-130 มิลลิกรัม/ลิตร และเติมอากาศตลอดเวลา จากนัน้ เติม
แอมโมเนียคลอไรด์ให้มคี วามเข้มข้นเท่ากับ 2 มิลลิกรัม -ไนโตรเจน/ลิตร เพื่อเป็ นตัวแทนของเสียไนโตรเจน
ผลการทดลองพบว่าเมื่อบ่มดินตากแห้ง เป็ นเวลา 30 วัน สามารถกระตุ้นไนตริไฟอิงแบคทีเรียให้ฟ้ื นสภาพ
และเกิดปฏิกริ ยิ าไนตริฟิเคชันแบบสมบูรณ์ได้ โดยไม่พบการสะสมของแอมโมเนียและไนไตรต์ แต่กลับพบไน
เตรตสะสมในปริมาณคงที่หลังจากวันที่ 15 ของการทดลอง และในวันที่ 58 ของการทดลอง ได้นาดินที่บ่ม
เตรียมสภาพแล้วไปทดสอบประสิทธิภาพการบาบัดแอมโมเนีย โดยเปลี่ยนถ่ายน้ าและเติมแอมโมเนียให้มี
ความเข้มข้น 2, 4 และ 10 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร พบว่ามีอตั ราการบาบัดแอมโมเนียสูงสุดเท่ากับ 0.23,
2.26 และ 2.10 มิลลิกรัม -ไนโตรเจน/ลิตร/วัน หรือคิดเป็ น 3.66, 36.76 และ 34.21 มิลลิกรัม -ไนโตรเจน/
ตารางเมตร/วัน ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่าอัตราบาบัดแอมโมเนียสูงสุดที่ได้จากการคานวณมีค่าเท่ากับ
54.24 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ตารางเมตร/วัน เมื่อเติมแอมโมเนีย 7 มิลลิกรัม -ไนโตรเจน/ลิตร และถ้าเติม
แอมโมเนียให้ความเข้มข้นสูงกว่านี้อตั ราบาบัดแอมโมเนียสูงสุดจะลดลง
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Abstract
This study investigated the recovery and efficiency of ammonia removal in sun-dried soil from shrimp
pond. Bottom soil of shrimp pond was collected and dried under direct sunlight exposure for 14
days. Thereafter, sun-dried soil was packed in experimental tanks to 8 cm height (or about 0.0615
m2 soil surface area), filled with 25 PSU salinity seawater, maintained the alkalinity between 100-130
mg-CaCO3/L and aerated throughout the experimental period. All experimental tanks were supplied
with ammonium chloride solution to reach final concentration of approximately 2 mg-N/L for the
substitution of nitrogenous waste. Findings were found that nitrifying bacteria in sun-dried soil can
be recovered and became active to oxidize ammonia and nitrite. The complete nitrification was
occurred when the sun-dried soil was incubated for 30 days. Ammonia and nitrite were totally
eliminated while nitrate was constantly after day 15 of experiment. Within 58 days of experiment,
water in all tanks were completely drained and then filled with seawater. Ammonia removal
efficiency of sun-dried soil was evaluated. Ammonium chloride was applied in experimental tanks to
approach final concentration in level of 2, 4 and 10 mg-N/L, resulted in maximum ammonia removal
rate as 0.23, 2.26 and 2.10 mg-N/L or equal to 3.66, 36.76 and 34.21 mg-N/m2/day, respectively.
Moreover, the calculation of maximum rate of ammonia treatment (Vmax) was 54.24 mg-N/m2/day
when supplied with ammonium chloride by 7 mg-N/L. Above rate can be decreased if filled
ammonia in level of higher concentration.
Keywords: Bottom soil, Sun-dried soil, Ammonia removal rate, Nitrification, Shrimp pond

บทนา
การเลีย้ งกุง้ แบบพัฒนา (intensive system) ต้อง
เลีย้ งกุง้ ด้วยความหนาแน่นสูงเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง
แต่กจ็ ะมีการปล่อยของเสียและสะสมอยู่ภายในบ่อ
ส่ ว นใ ห ญ่ แ ล้ ว ข อง เสี ย ที่ มี ไ นโ ต ร เจ นเ ป็ น
องค์ประกอบอยู่ในรูปของอาหารที่เหลือจากการ
บริโ ภคของสัต ว์ น้ า ของเสีย ที่ ส ัต ว์ น้ า ขับ ถ่ า ย
ออกมา และซากของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ [1,2] แต่ใน
บ่ อ ดิ น มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ชี ว ธ ร ณี เ ค มี
(biogeochemical processes) ทีส่ ่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนรูปของสารประกอบไนโตรเจนและกาจัด
ไนโตรเจนออกจากบ่ อ ได้ เช่ น แอมโมเนี ย ที่
เกิ ด ขึ้น จะถู ก ไนตริ ไ ฟอิ ง แบคที เ รีย (nitrifying
bacteria) เปลี่ยนรูปเป็ นไนไตรต์ และไนเตรต
ตามล าดั บ ด้ ว ยกระบวนการไนตริ ฟิ เคชั น
(nitrification process) ส่ ว นไนเตรตซึ่ง เป็ น

ผลิตภัณฑ์สุดท้ายทีเ่ กิด ขึน้ นัน้ สามารถกาจัดออก
จากบ่อได้ในชัน้ ของดินตะกอนด้วยกระบวนการดี
ไนตริฟิเคชัน (denitrification process) [3] และใน
กรณีทก่ี ระบวนการดังกล่าวเกิดไม่สมบูรณ์จะมีผล
ทาให้ไนไตรต์สะสมได้ [4]
หลังจากเลี้ยงกุ้งแต่ละรอบแล้ว เกษตรกร
นิ ย มก าจัด ของเสีย ที่สะสมอยู่ บ ริเ วณดิน พื้น บ่ อ
ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ฉี ด เล น ซึ่ ง เล น นี้ อุ ดม ไ ป ด้ ว ย
สารอิน ทรีย์ แ ละของเสีย ไนโตรเจน [2] จากนั น้
เกษตรกรจะตากบ่อให้แห้ง ซึง่ เป็ นวิธที ท่ี าได้ง่าย
และเป็ นอีกขัน้ ตอนการเตรียมบ่อไว้ใช้สาหรับการ
เลีย้ งในรอบต่อไป การผึ่งและตากบ่อนี้จะช่วยเร่ง
การย่อยสลายสารอินทรียท์ ่เี หลือในดินตะกอนได้
และการทีด่ นิ ได้สมั ผัสกับแสงแดดซึง่ ประกอบด้วย
รังสีเหนือ ม่ว ง (ultraviolet) จะทาให้แ บคทีเ รีย ที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคตาย แต่ ทว่ า แบคที เ รี ย ที่ เ กิ ด

การฟื้นสภาพและประสิทธิภาพการบาบัดแอมโมเนีย
...

ประโยชน์ เช่น ไนตริไฟอิงแบคทีเรียและดีไนตริ
ไฟอิ ง แบคที เ รี ย อาจจะตายด้ ว ยเช่ น กัน ซึ่ ง มี
การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในกลุ่ม
ของไนตริไฟอิงแบคทีเรีย ในดินทีต่ ากด้วยเทคนิค
Denaturing Gradient Gel Electrophoresis
(DGGE) พบว่าความหลากหลายของแบคทีเรียใน
กลุ่มนี้ลดลง จึงส่งผลให้เกิดไนตริฟิเคชันแบบไม่
สมบูรณ์ได้ [5,6] แสดงให้เห็นว่าการตากบ่อมีทงั ้
ข้อดีและข้อเสีย แต่ เมื่อมีการเติมน้ าลงในบ่ออีก
ครัง้ จะพบว่าแบคทีเรียจะสามารถทางานได้อกี ครัง้
เช่นกัน [7,8]
ดังนัน้ งานวิจยั นี้ จึง ได้นาดินพื้นบ่อที่ตาก
แห้งมาบรรจุลงในถังทดลองและเติมน้าอีกครัง้ เพื่อ
จ าลองการเตรีย มบ่ อ ส าหรับ เลี้ย งกุ้ ง จากนั ้น
ติด ตามการเปลี่ย นแปลงสารประกอบอนิ น ทรีย์
ไนโตรเจนเพื่อทราบถึงระยะเวลาบ่มที่กระตุ้นให้
ไนตริไฟอิงแบคทีเรียในดินทีผ่ ่านการตากแห้งฟื้ น
คืนความสามารถในการเกิดปฏิกริ ยิ าไนตริฟิเคชัน
ได้ รวมทัง้ ได้ตรวจวัดอัตราการบาบัดแอมโมเนีย
เพื่ อประ เมิ น ค วา ม สาม า รถ ใ นกา รรอง รั บ
แอมโมเนียของดินทีผ่ ่านการบ่มเตรียมสภาพแล้ว
ทัง้ นี้จะเป็ นประโยช์สาหรับเตรียมบ่อดินเพื่อกาจัด
แอมโมเนีย และป้ องกัน การสะสมไนไตรต์ใ นบ่ อ
เลีย้ งสัตว์น้าได้

วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
ดิ นที่ใช้ในการวิ จยั
เก็ บ ดิ น พื้ น บ่ อ กุ้ ง กุ ล าด าที่ เ ลี้ ย งนาน 4
เดื อ น จ า ก ศู น ย์ วิ จ ั ย เท ค โ นโ ลยี ท า ง ท ะ เล
มหาวิท ยาลัย บู ร พา วิท ยาเขตจัน ทบุ รี ที่ร ะดับ
ความลึกของชัน้ ดิน ในช่วง 0-10 เซนติเมตร นา
ดินมาผึ่งแดดเป็ นเวลา 14 วัน จึงนาไปใช้ในการ
ทดลอง
การฟื้ นคื น ความสามารถบ าบั ด ของเสี ย
ไนโตรเจนของไนตริ ไฟอิ งแบคที เรียในดิ น ที่
ผ่านการตากแห้ง
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บรรจุ ดิน แห้ ง ลงในถัง พลาสติ ก ทึ บ แสง
จ านวน 9 ถัง โดยดิน มีค วามหนาประมาณ 8
เซนติเมตร (มีพ้นื ที่ผวิ ดินเท่ากับ 0.0615 ตาราง
เมตร) จากนัน้ เติมน้ าทะเล (ความเค็ม 25 PSU)
ปริมาตร 20 ลิตร ที่ผ่า นการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน
และปรั บ อั ล คาไลนิ ตี ใ ห้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 100-130
มิล ลิก รัม -CaCO3 /ลิต ร จากนั น้ เติม สารละลาย
แอมโมเนี ยมคลอไรด์ลงในถัง ให้มีความเข้ม ข้น
เท่ า กับ 2 มิล ลิก รัม -ไนโตรเจน/ลิต ร เพื่อ เป็ น
ตัวแทนของเสียไนโตรเจน ในระหว่างการบ่ม 58
วัน จะให้อากาศตลอดเวลาและเก็บน้ าเป็ นประจา
ทุ ก วัน เพื่อ ตรวจวัด ปริม าณแอมโมเนี ย และไน
ไตรต์ ด้วยวิธี Phenate และวิธี Griess-Ilosvay
Diazotization ตามลาดับ [9] และวิเคราะห์ไน
เตรตด้วยวิธี UV-visible screening [10] รวมทัง้
ตรวจวัดอุณหภูมแิ ละ pH ในน้ าด้วย pH meter
(รุ่น CONSORT C532x, Belgium) วัดค่าการ
ละลายออกซิเจนในน้ าโดยใช้ DO meter (รุ่น DO
200, YSI INC, China) และวัดค่าอัลคาไลนิตีดว้ ย
ชุดทดสอบทางการค้า (PARA Alkalinity Test)
โดยการทดลองจะสิ้นสุด เมื่อ เกิด ปฏิกิริย าไนตริ
ฟิเคชันแบบสมบูรณ์ ซึง่ จะไม่พบการสะสมของทัง้
แอมโมเนียและไนไตรต์
ประสิ ทธิ ภาพการบาบัดแอมโมเนี ยของดิ นที่
ผ่านการบ่มเตรียมสภาพให้เกิ ดปฏิ กิริยาไนตริ
ฟิ เคชันแบบสมบูรณ์
นาถังที่ผ่ านการทดลองจากข้างต้นมาใช้
ทดลองโดยเทน้ าออกและไม่ให้หน้าดินถูกทาลาย
หรือฟุ้ง จากนัน้ เติมน้ าทะเล (ความเค็ม 25 PSU)
ปริมาตร 20 ลิตร ที่ผ่า นการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน
และปรั บ อั ล คาไลนิ ตี ใ ห้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 120-130
มิลลิกรัม-CaCO3/ลิตร แบ่งถังออกเป็ น 3 ชุดการ
ทดลอง แต่ ละชุ ด ท า 3 ซ้ า ดั ง นี้ (1) เติ ม
สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ลงในถังทดลองให้
มีความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม -ไนโตรเจน/ลิตร (2) 4
มิลลิกรัม -ไนโตรเจน/ลิตร และ (3) 10 มิลลิกรัม ไนโตรเจน/ลิต ร บ่ ม ทุ ก ชุ ด การทดลองโดยให้
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อากาศ และตรวจวัดปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรต์
และไนเตรต ด้ ว ยวิธีเ ช่ น เดีย วกับ การทดลอง
ข้ า งต้ น เป็ นประจ าทุ ก 12 ชั ว่ โมง จากนั ้ น
คานวณหาอัตราการบาบัดแอมโมเนียของดิน ใน
ทุกชุดการทดลองด้วยสมการที่ (1) [11]
V = (S0-St)/(T0-Tt)

(1)

เมื่อ V = อัตราการบาบัดแอมโมเนีย (มิลลิกรัม
ไนโตรเจน/ลิตร/วัน หรือ มิลลิกรัม ไนโตรเจน/
ตารางเมตร/วัน)
S0 = ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ณ เวลา
T0 (มิลลิกรัม ไนโตรเจน/ลิต ร หรือ มิลลิกรัม ไนโตรเจน/ตารางเมตร)
St = ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ณ เวลา Tt
(มิล ลิก รัม ไนโตรเจน/ลิต ร
หรือ มิล ลิก รัม
ไนโตรเจน/ตารางเมตร)
หลังจากได้อตั ราการบาบัดแอมโมเนีย (V)
จะนาค่าที่ได้มาหาความสัมพันธ์กบั ความเข้มข้น
ของแอมโมเนีย (S) ซึ่งตามทฤษฎีแล้วอัตราการ
บ าบัด จะเปลี่ ย นแปลงตามความเข้ ม ข้ น ของ
แอมโมเนี ย และสามารถคานวณได้ ด ังสมการที่
(2) [11]
V = (VmaxxS)/(Ks+S)

(2)

เมื่อ Vmax = อัตราการบาบัดแอมโมเนียสูงสุด
(มิลลิกรัม -ไนโตรเจน/ลิตร/วัน หรือ มิลลิกรัม ไนโตรเจน/ตารางเมตร/วัน)
S = ความเข้มข้นแอมโมเนีย (มิลลิกรัมไนโตรเจน/ลิตร หรือ มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ตาราง
เมตร)
Ks = ค่ า สัม ประสิท ธ์ค งที่ (มิลลิก รัม
ไนโตรเจน/ลิตร หรือ มิลลิกรัมไนโตรเจน/ตาราง
เมตร)
ทัง้ นี้ ก ารค านวณ Vmax และ Ks นัน้
ส า ม า ร ถ ค า น ว ณ ไ ด้ จ า ก ก า ร ส ร้ า ง ก ร า ฟ
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ความสัมพันธ์ระหว่าง S และ S/V โดยที่ Vmax =
1/slope และ Ks = จุดตัดแกน X

ผลการทดลองและวิ จารณ์ ผล
การฟื้ นคื น ความสามารถบ าบั ด ของเสี ย
ไนโตรเจนของไนตริ ไฟอิ งแบคที เรียในดิ น ที่
ผ่านการตากแห้ง
Figure 1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเติมน้ าทะเล
ลงในถังทดลองทีบ่ รรจุดนิ ผ่านการตากแห้งแล้วจะ
มีปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรตเท่ากับ
0.03, 0.04 และ 1.88 มิลลิกรัม -ไนโตรเจน/ลิตร
ตามล าดับ จากนั น้ มีแ อมโมเนี ย เพิ่ม สูง ขึ้น และ
สู ง สุ ด ในวัน ที่ 8 ของการทดลอง โดยมีค วาม
เข้ม ข้น เท่ า กับ 0.79 มิลลิก รัม -ไนโตรเจน/ลิต ร
เนื่ อ งจากอาจเกิ ด การท างานของจุ ลิ น ทรี ย์ ท่ี
ด ารงชีวิต แบบเฮเทอโรโทรฟิ ค (heterotrophic
microorganisms) ที่ ส า ม า ร ถ ย่ อ ย ส ล า ย
สารอินทรีย์ไนโตรเจนในดิน กลายเป็ นสารอนินท
รี ย์ ไ น โ ต ร เ จ น ใ น รู ป ข อ ง แ อ ม โ ม เ นี ย ห รื อ
แอมโมเนียมอิออน และปลอดปล่อยออกสู่มวลน้ า
เ รี ย ก ก ร ะ บ ว น ก า ร นี้ ว่ า แ อ ม โ ม นิ ฟิ เ ค ชั น
(ammonification) [1] แต่ ห ลังจากนัน้ กลับ พบว่ า
แอมโมเนี ย ลดลงและมี ป ริ ม าณต่ ากว่ า 0.1
มิล ลิก รัม -ไนโตรเจน/ลิต ร เพราะเกิด จากการ
ทางานของไนตริไฟอิงแบคทีเรียกลุ่มแอมโมเนีย
ออกซิไ ดซิง แบคทีเ รีย (ammonia oxidizing
bacteria, AOB) ที่อ อกซิไ ดซ์แ อมโมเนี ย ให้
กลายเป็ นไนไตรต์ [2] ดังนัน้ ผลจากการทดลองจึง
พบว่าช่วงเวลาที่แอมโมเนียลดลงกลับพบว่าไน
ไตรต์เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในวันที่ 16 ของการ
ทดลองนั น้ ไนไตรต์ไ ด้ ส ะสมเพิ่ม ขึ้น สูง สุ ด เป็ น
1.33 มิล ลิก รัม -ไนโตรเจน/ลิต ร อย่ า งไรก็ต าม
เนื่ อ งจากในชัน้ ดิน ที่ไ ม่ มีอ อกซิเ จน (anaerobic
zone) อาจมีก ารเกิดปฏิกิริย าดีไ นตริฟิเ คชัน ได้
ซึง่ ไนไตรต์เป็ นสารตัวกลางของกระบวนการนี้ จึง
อาจพบไนไตรต์สะสมได้หากเกิดกระบวนการดีไน
ตริฟิเคชันทีไ่ ม่สมบูรณ์ [12]
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Figure 1 Changes of nitrogen compounds in
experiment tanks that packed with the sundried soil from shrimp
จากผลการทดลองยังพบว่าไนไตรต์ลดลง
ต่ากว่า 0.43 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร ภายใน 30
วัน และจากนั น้ กกลับ มีไ นไตรต์ ส ะสมเพิ่ม ขึ้น
เล็กน้ อย (Figure 1) และในวันที่ 58 ของการ
ทดลอง พบเพียง 0.006 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร
อีกทัง้ พบว่าไนเตรตมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ จาก 1.88
เป็ น 5.42 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร (ในวันที่ 0-18
ของการทดลอง) แสดงให้เ ห็น ว่ า อาจเกิด การ
ทางานของไนไตรต์ออกซิไดซิงแบคทีเรีย (nitrite
oxidizing bacteria) [1] และในช่วงวันที่ 19-35
ของการทดลอง ไนเตรตลดลงและสะสมคงที่
เช่ น เดีย วกับ วัน ที่ 36-58 พบว่ า ไนเตรตสะสม
ค่อนข้างคงทีโ่ ดยมีค่าในช่วง 5.36-7.04 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ลิตร ทัง้ นี้อาจเกิดปฏิกิรยิ าไนตริฟิเค
ชันขึน้ ในมวลน้าควบคู่กบั การเกิดปฏิกริ ยิ าดีไนตริ
ฟิเคชันในชัน้ ดินได้
ดังนัน้ ผลจากการทดลองนี้ จึงชี้ให้เ ห็นว่ า
ถึงแม้ดนิ พืน้ บ่อจะผ่านการตากแห้ง แต่หากมีการ
เติม น้ า เพื่อ ให้ค วามชื้น ในดิน เพิ่ม ขึ้น และบ่ ม ใน
สภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกริ ยิ าไนตริฟิเค
ชัน ซึ่ง ในการทดลองนี้ พบว่ ามีค่า การละลาย
ออกซิเจนในน้ า pH และค่าอัลคาไลนิตอี ยู่ในช่วง
5.09-6.04 มิลลิกรัม -ออกซิเจน/ลิตร 6.84-8.93
และ 100-130 มิลลิกรัม -CaCO3/ลิตร ตามลาดับ
จะสามารถกระตุ้นให้ไนตริไฟอิงแบคทีเรียทางาน

591

มะลิวลั ย์ คุตะโค, คณะ

เปลี่ยนรูปสารอนินทรีย์ไนโตรเจนได้ โดยพบว่า
การบ่มดิน ที่ผ่านการตากแห้ง เป็ นเวลามากกว่ า
30 วัน จะสามารถกระตุ้น ให้เ กิด ปฏิกิริย าไนตริ
ฟิเคชันแบบสมบูรณ์ได้
ประสิ ทธิ ภาพการบาบัดแอมโมเนี ยของดิ นที่
ผ่านการบ่มเตรียมสภาพให้เกิ ดปฏิ กิริยาไนตริ
ฟิ เคชันแบบสมบูรณ์
เมื่อบ่มดินตากแห้งเป็ นเวลา 58 วัน จนมี
สภาพพร้อมในการเกิดปฏิกริ ยิ าไนตริฟิเคชัน จึง
ได้ ท ดสอบประสิท ธิภ าพของดิ น ในการบ าบัด
แอมโมเนียทีค่ วามเข้มข้น 3 ระดับ คือ 2, 4 และ
10 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร Figure 2A-C พบว่า
มีแอมโมเนียเริม่ ต้นเท่ากับ 1.38, 2.46 และ 9.64
มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร ตามลาดับ และเมื่อผ่าน
ไป 60 ชัว่ โมง แอมโมเนี ย ลดลงและพบเพีย ง
0.46, 0.05 และ 1.25 มิลลิกรัม -ไนโตรเจน/ลิตร
ตามลาดับ (Figure 2A) ซึ่งในช่วงที่แอมโมเนีย
ลดลงนัน้ กลับพบไนไตร์ตเพิ่มขึ้น และมีค่าความ
เข้ม ข้น สูง สุด เท่ า กับ 0.63, 2.45 และ 4.41
มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร ตามลาดับ (Figure 2B)
และไม่พบไนเตรตสะสมในถังทดลอง (Figure 2C)
ทัง้ นี้เนื่องจากปฏิกิริยาไนตริฟิเ คชันเกิดแบบไม่
สมบูรณ์ เพราะในการทดลองนี้ใช้เวลาเพียงบ่ ม
60 ชัวโมง
่
หรือ 2.5 วัน เท่านัน้ ซึ่งหากต้องการ
ให้เกิดปฏิกริ ยิ าไนตริฟิเคชันแบบสมบูรณ์จะต้อง
บ่มดินให้นานขึน้ ซึง่ จากรายงานวิจยั พบว่าดินพืน้
บ่อที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งแล้ว เมื่อนามาบ่มเป็ นเวลา
21 วัน จึงเกิดปฏิกริ ยิ าไนตริฟิเคชันแบบสมบูรณ์
ได้ [5] ทัง้ นี้ระยะเวลาในการบ่มเชือ้ ไนตริไฟอิง
แบคทีเรียให้มสี ภาพพร้อมใช้งานนัน้ จะขึ้นอยู่กบั
หลายๆ ปจั จัย เช่น ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายใน
น้า pH ค่าอัลคาไลนิตี ความเค็ม แหล่งน้าเสียหรือ
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ชนิดและจานวนเชื้อ
ไนตริไฟอิงแบคทีเรีย เป็ นต้น [13] อย่างไรก็ตาม
ดิ น ที่ ผ่ า นการบ่ ม เตรี ย มความพร้ อ ม แล้ ว จะ
สามารถบาบัดแอมโมเนียได้อย่างรวดเร็ว ในขณะ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทีผ่ ่านการตากแห้งจะต้องใช้เวลามากกว่า 14 วัน
(Figure 1)

Figure 2 Changes of ammonia (A), nitrite (B)
and nitrate (C) in experimental tanks during
60 hours incubation.
จาก Figure 2A ทีเ่ ติมแอมโมเนีย 2, 4
และ 10 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร พบว่าดินทีผ่ ่าน
การบ่ ม เตรี ย มสภาพแล้ ว มี อ ั ต ราการบ าบั ด
แอมโมเนียเท่ากับ 0.022, 0.055 และ 0.075
มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร/ชัวโมง
่
ตามลาดับ หรือ
คิด เป็ น 0.528, 1.32 และ 1.8 มิล ลิก รัม ไนโตรเจน/ลิตร/วัน ตามลาดับ หรือ 8.58, 21.46
และ 29.26 มิลลิกรัม -ไนโตรเจน/ตารางเมตร/วัน
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าดินมีอตั ราการบาบัด
แ อม โ ม เนี ย เพิ่ ม ขึ้ น เ มื่ อมี ก า รก ระ ตุ้ น ด้ ว ย
แอมโมเนียทีม่ คี วามเข้มข้นสูงขึน้ ทัง้ นี้ในบ่อเลีย้ ง
สัตว์น้ าหรือ สิง่ แวดล้อม เช่น บ่อเลี้ยงปลาน้ าจืด
แบบผสมผสานในประเทศไทย พบว่ามีอตั ราการ
บาบัดแอมโมเนียหรืออัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าไนตริ
ฟิเคชัน 1-35 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ตารางเมตร/วัน

592

การประชุมวิชาการ มหาสารคามวิจยั ครัง้ ที่ 10

[14] ส่วนในบริเวณอ่าว Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น
กลับพบเพียง 0-7.16 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ตาราง
เมตร/วัน [15]
Table 1 แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทีไ่ ด้
จากการนาผลการทดลองไปคานวณตามวิธกี ารที่
อธิบายในข้างต้น และจากนัน้ นาพารามิเตอร์ทไ่ี ด้
ไปใช้ค านวณอัต ราการบ าบัด แอมโมเนี ย สูง สุ ด
หรือ Vmax [11] พบว่าการเติมของเสียในรูปของ
แอมโมเนียที่ 2, 4 และ 10 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/
ลิต ร มีอ ัต ราการบ าบัด แอมโมเนี ย สูง สุด เท่ า กับ
0.23, 2.26 และ 2.10 มิลลิกรัม -ไนโตรเจน/ลิตร/
วัน ตามลาดับ หรือคิดเป็ น 3.66, 36.76 และ
34.211 มิล ลิก รัม -ไนโตรเจน/ตารางเมตร/วัน
ตามลาดับ
Table 1 Parameter values from different
ammonia concentrations
Ammonia 1/ Vmax
(mg-N/L) (mgN/L/day)

Vmax
(mgN/L/day)

Ks
(mgN/L)

2
4
10

0.23
2.26
2.10

3.122
0.180
0.582

4.445
0.442
0.475

จากข้อมูลใน Table 1 สามารถสร้างกราฟ
(Figure 3) โดยให้อ ัตราการบาบัดแอมโมเนี ย
สูงสุดเป็ นแกน Y และให้ความเข้มข้นแอมโมเนียที่
เติมลงในถังทดลองเป็ นแกน X ซึง่ Figure 3 จะ
แสดงแนวโน้มค่าอัตราการบาบัดแอมโมเนียสูงสุด
ของดินตากแห้งที่ผ่านการบ่ม เตรียมสภาพแล้ว
58 วัน และกระตุ้ น โดยการเติม แอมโมเนี ย ที่มี
ความเข้มข้นแตกต่างกัน ผลจาก Figure 3 แสดง
ให้เ ห็น ว่ า หากมีก ารเติม แอมโมเนี ย มากกว่ า 7
มิลลิก รัม -ไนโตรเจน/ลิต ร จะมีอ ัต ราการบ าบัด
แอมโมเนียสูงสุดลดลง ซึง่ ในดินจากพืน้ ทีช่ ุ่มน้ าจะ
มีอตั ราการเกิดปฏิกริ ยิ าไนตริฟิเคชันมากขึน้ หาก
ดินมีปริมาณแอมโมเนียสูง [16] และอัตราการ
เกิดปฏิกริ ยิ าไนตริฟิเคชันในดินตะกอนจากทะเล
Ariake จะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 32.5 มิลลิโมลาร์-
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Vmax (mg-N/L/day)

ไนโตรเจน/กรัมดินแห้ง/ชัว่ โมง เมื่อกระตุ้นโดย
เติมแอมโมเนีย 3000 มิลลิโมลาร์ [17] หากเพิม่
ปริมาณแอมโมเนียให้สูง เกินไปจะส่งผลให้อตั รา
การบาบัดแอมโมเนียสูงสุดจะลดลงได้ ทัง้ นี้อตั รา
การบ าบั ด ของเสี ย ไนโตรเจนหรื อ อั ต ราการ
เกิด ปฏิกิริย าไนตริฟิ เ คชัน จะขึ้น อยู่ ก ับ ความ
เข้มข้นของไนโตรเจนและสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ
[16,17] ดังนัน้ จึงชีใ้ ห้เห็นว่าดินมีความสามารถใน
การรองรับ ของเสีย ไนโตรเจนได้ แต่ มีข้อ จ ากัด
หากมีปริมาณแอมโมเนียทีส่ งู เกินไป
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ไนโตรเจน/ลิต ร จะมีอ ัต ราบ าบัด แอมโมเนี ย ได้
สูงสุด เท่ากับ 2.26 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร/วัน
หรือ 36.76 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ตารางเมตร/วัน
แต่ แ นวโน้ ม จากการค านวณพบว่ า ดิน มี อ ัต รา
บ าบั ด แอมโมเนี ย สู ง สุ ด (54.24 มิ ล ลิ ก รั ม ไนโตรเจน/ตารางเมตร/วั น ) หากมี ก ารเติ ม
แอมโมเนีย 7 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร และหากมี
ความเข้มข้นสูงกว่านี้อตั ราบาบัดแอมโมเนียสูงสุด
จะลดลง ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเมื่อเตรียมบ่อดินพร้อม
เลีย้ งกุง้ แล้วควรจะปล่อยกุง้ เลีย้ งในความหนาแน่น
ที่เ หมาะสมเพื่อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้มีป ริม าณของเสีย
ไนโตรเจนสูงเกินกว่าความสามารถในการบาบัด
แอมโมเนียของดิน ซึ่งจากการทดลองครัง้ พบว่า
ดินสามารถรองรับแอมโมเนียได้โดยมีอตั ราการ
บาบัดแอมโมเนียในช่วง 36.76-54.24 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ตารางเมตร/วัน
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Figure 3 Maximum ammonia removal rates
(Vmax) of sun-dried soil from shrimp pond at
various ammonia concentrations

สรุปผลการทดลอง
ดิ น พื้ น บ่ อ เลี้ ย งกุ้ ง ที่ ผ่ า นการตากแห้ ง แล้ ว จะ
สามารถกระตุ้ น ให้ ไ นตริ ไ ฟอิ ง แบคที เ รี ย ฟื้ น
ประสิท ธิภ าพการท างานได้โ ดยเติม น้ า และบ่ ม
ภ า ย ใ ต้ ส ภ า ว ะ แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม จึ ง
เกิดปฏิกริ ยิ าไนตริฟิเคชันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผล
จากการทดลองนี้ช้ใี ห้เห็นว่าหลังจากการผึ่งหรือ
ตากบ่อเลีย้ งกุง้ ควรเติมน้าและปรับค่าอัลคาไลนิตี
โดยการเติมปูนให้มคี ่าในช่วง 100-130 มิลลิกรัมCaCO3 /ลิต ร และมีค่ า ออกซิเ จนที่ล ะลายในน้ า
5.09-6.04 มิลลิกรัม-ออกซิเจน/ลิตร และปล่อยไว้
นานกว่ า 30 วัน ดิน พื้น บ่ อ เลี้ย งกุ้ง จะมีส ภาพ
พร้อมใช้งาน
เมื่อดินพืน้ บ่อเลีย้ งกุง้ มีสภาพพร้อมใช้งาน
พบว่าการเติมแอมโมเนียให้เข้มข้น 4 มิลลิกรัม -
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