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 การศึกษาการสะสมของไนโตรเจนในน้้าและคุณภาพน้้าระบบเลี้ยง 
กุ้งก้ามกรามแบบปิด แบ่งเป็น 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาการไหลเข้า 
และการสะสมของไนโตรเจนที่เป็นของเสียจากตัวกุ้งก้ามกรามและจากอาหาร  
โดยแบ่งเป็น 3 การทดลองย่อย การทดลองย่อยที่ 1 ศึกษาอัตราการขับแอมโมเนีย
ออกทางเหงือกของกุ้งก้ามกราม การทดลองย่อยที่  2 ศึกษาการสูญเสียของ
ไนโตรเจนจากการที่อาหารตกลงไปในน้้าเป็นระยะเวลาต่าง ๆ กัน การทดลองย่อยที่ 3 
การศึกษาการขับถ่ายของเสียไนโตรเจน และประสิทธิภาพการย่อยอาหารของกุ้ง
ก้ามกรามขนาดต่างกันและมีความถี่ในการให้อาหารต่างกัน การทดลองที่ 2 ศึกษา
ไนโตรเจนจากอากาศที่เข้าสู่ระบบเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และการทดลองที่ 3 ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของไนโตรเจน คุณภาพของน้้า และแพลงก์ตอนพืชในระบบการเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามแบบปิด  
 ผลการศึกษาพบว่ากุ้งก้ามกรามที่ได้รับอาหาร 1 มื้อ มีอัตราการขับ
แอมโมเนียออกทางเหงือกหลังการกินอาหาร 1 ชั่วโมง สูงที่สุดอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) เฉลี่ย 18.61±3.50 ไมโครกรัม/กรัมน้้าหนักกุ้ง หลังจากนั้นมีค่าลดลง 
ระยะเวลาที่อาหารอยู่ในน้้ามีความสัมพันธ์กับอัตราการสูญเสียไนโตรเจนจาก  
อาหารลงสู่น้้า (Nfw, % ไนโตรเจนเริ่มต้น/ชั่วโมง) โดยมีสมการความสัมพันธ์คือ  
Nfw = 2.791 + 9.285/จ้านวนชั่วโมงที่อาหารอยู่ในน้้า กุ้งก้ามกรามขนาดกลาง
น้้าหนักเฉลี่ย 93.76±3.84 กรัม/ตัว และกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่น้้าหนักเฉลี่ย 
157.38±5.84 กรัม/ตัว ที่ให้อาหาร 2 และ 3 มื้อต่อวัน มีประสิทธิภาพการย่อย
ไนโตรเจนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยกุ้งก้ามกรามขนาดกลางที่ให้อาหาร 
2 และ 3 มื้อต่อวัน และ กุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ที่ให้อาหาร 2 และ 3 มื้อต่อวัน  
มีประสิทธิภาพการย่อยไนโตรเจนเฉลี่ย 78.159±12.809, 81.363±13.565, 
86.526±7.434 และ 88.605±7.776 % ตามล้าดับ การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในตู้แบบ
ปิดและตู้แบบเปิด มีปริมาณไนโตรเจนที่ละลายน้้าได้แก่แอมโมเนีย และไนไตรท์  
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ไนโตรเจนที่เข้าสู่ระบบจากอากาศจึงมีผลไม่มากนัก 
ต่อการเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ผลการเลี้ยงกุ้ง ก้ามกราม 
ในระบบปิดเป็นระยะเวลา 36 วัน พบว่ามีไนโตรเจนเข้าสู่ระบบจากการให้อาหาร 
1.454 กรัม/กิโลกรัมน้้าหนักกุ้ง/วัน ไนโตรเจนจากการให้อาหารถูกเปลี่ยนเป็น
อินทรีย์ไนโตรเจนในผลผลิตกุ้งเฉลี่ย 20.52±4.77% ดังนั้นจึงมีไนโตรเจนจากอาหาร
ที่สูญเสียเป็นของเสียในน้้าเฉลี่ย 79.48±4.77% โดยไนโตรเจนทั้งหมดในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ประกอบด้วยไนโตรเจนที่ละลายน้้า 96.07% นอกจากนี้ยังพบว่าการเลี้ยงกุ้งมีผลท้าให้
มีปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด และ BOD เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
ปริมาณไนโตรเจนในอนุภาค (PN, มิลลิกรัม/ลิตร) ที่อยู่ในน้้ามีความสัมพันธ์กับ 
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (CHLA, ไมโครกรัม/ลิตร) โดยมีสมการความสัมพันธ์คือ  
PN = (5.832×10-2) + (1.517×10-3) CHLA  
ค ำส ำคัญ: การสะสมของไนโตรเจน คุณภาพน้้า การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม  
 
 
 

 Nitrogen loading and water quality in giant freshwater 
prawn culture system were conducted in three experiments. The first 
experiment was divided into 3 sub-experiments to determine 
nitrogenous waste from prawn and feeding. Sub-experiment 1: Study 
on ammonia excretion from prawn gill. Sub-experiment 2: Study on 
nitrogen leached from feed. Sub-experiment 3: Study on nitrogen 
input from prawn feces and digestibility of different sizes prawn and 
different feeding frequency. The second experiment was study on 
nitrogen entering to culture system from the air. The third experiment 
was study on changes of nitrogen compounds, water quality and 
phytoplankton in closed prawn culture systems.  
 The result indicated that duration after feeding was 
correlated with the ammonia gill excretion rate. Prawn had the highest 
ammonia excretion rate after 1 hour of eating (18.61 ± 3.50 µg/g 
prawn weight). After that, ammonia excretion rate was decreased with 
increasing time. Soaking period was correlated with the rate of 
nitrogen loss from feed (Nfw); Nfw (%/ hour) = 2.791 + 9.285 / soaking 
period (hours). Nitrogen digestibility of medium sized prawns (93.76 ± 
3.84 g) and large sized prawns (157.38 ± 5.84 g) fed 2 and 3 times  
a day were not significantly different (p> 0.05). Medium sized prawns 
fed 2 and 3 times a day and large sized prawns fed 2 and 3 times  
a day had an average nitrogen digestibility of 78.159 ± 12.809, 81.363 ± 
13.565, 86.526 ± 7.434 and 88.605 ± 7.776 %, respectively. Nitrogen 
from the air was not significantly affected to nitrogen changes in the 
prawn culture system. The results of prawn cultured in the closed 
system for 36 days showed that nitrogen input from feed was 1.454 g / kg 
prawn weight/day. The average protein synthesis rate was 0.046 ± 
0.011 g protein/day and 20.52 ± 4.77 % nitrogen input from feeding 
were converted to organic nitrogen in prawn tissue. Therefore, 79.48 ± 
4.77 % of nitrogen from feed intake would be waste in the water.  
It was also found that prawn cultured significantly increased water turbidity, 
TSS and cBOD5 (p<0.05). The particulate nitrogen in water increased 
linearly with increasing chlorophyll a; PN = (5.832×10-2) + (1.517×10-3)  
CHLA.  
Key words : nitrogen loading, water quality, prawn culture  
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ค ำน ำ 

 กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de 
Man) เป็นกุ้งน้้าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด จัดเป็นสัตว์น้้าพื้นเมือง
ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง เน่ืองจากมีความต้องการของตลาด
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถจ้าหน่าย 
ได้ในราคาสูง ในปี พ .ศ. 2557 ประเทศไทยมีพื้นท่ีเลี้ยง 
กุ้งก้ามกราม 84,000 ไร่ จ้านวน 5,640 ฟาร์ม มีผลผลิต 
กุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงประมาณ 21,000 ตัน มีมูลค่า 
4,446 ล้านบาท โดยมีผลผลิตท่ีส่งออกจ้านวน 1,859,205 
กิโลกรัม มูลค่า 572,434,479 ล้านบาท ข้อได้เปรียบของ 
การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามคือสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้จาก
พ่อแม่พันธุ์ท่ีเลี้ยงในบ่อเลี้ยง มีพื้นท่ีส้าหรับเลี้ยงได้มากกว่า 
กุ้งทะเล เน่ืองจากไม่จ้าเป็นต้องเลี้ยงบริเวณชายฝั่งและไม่ต้อง
ใช้น้้าเค็มในการเลี้ยง ประกอบกับในปัจจุบันได้มีกฎหมาย
ห้ามเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นท่ีน้้าจืดเพื่อลดปัญหาผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจึงเป็นทางเลือกท่ี ดี 
ในการเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นท่ีน้้าจืด  
 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของประเทไทยเป็นการเลี้ยง
แบบพัฒนา โดยนิยมเลี้ยงในบ่อดินขนาด 1-5 ไร่ มีการปล่อย
กุ้งในอัตราหนาแน่นและให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปท่ีมีโปรตีน 
ไม่ต้่ากว่าร้อยละ 30 ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 8-10 เดือน 
ในระหว่างการเลี้ยงในช่วง 3.5 - 4 เดือน จะเริ่มท้าการจับ
โดยคัดเอากุ้งตัวเมียท่ีมีไข่ และกุ้งจิ๊กโก๋ซึ่งเป็นกุ้งท่ีมีตัวด้า 
แคระแกรน ออกขายก่อน หลังจากน้ันจะท้าการจับและ 
คัดขนาดกุ้งขายทุก ๆ เดือน โดยกุ้งก้ามกรามท่ีมีขนาด  
12 - 15 ตัว/กิโลกรัม เป็นท่ีต้องการของตลาด และราคา
ดีกว่ากุ้งก้ามกรามท่ีมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามการระบายน้้า
ท้ิงจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติท้าให้เกิด
มลภาวะกับสิ่ งแวดล้อม และมีการแพร่กระจายของ 
โรคระบาด (สิทธิ, 2526) บ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามท่ีให้ผลผลิตดี
มักเป็นบ่อท่ีเพิ่งขุดสร้างใหม่ เมื่อเลี้ยงไปนาน ๆ ผลผลิตจะ
ลดลง เกษตรกรบางรายจะมีการย้ายพื้นท่ีการเลี้ยงกุ้งท้าให้
สร้างปัญหามลภาวะให้กับพื้นท่ีใหม่ต่อไป นอกจากน้ียังมี
ปริมาณผลผลิตต้่าเน่ืองจากกุ้งก้ามกรามใช้เวลาเลี้ยงนาน
เพื่อให้ ได้กุ้งขนาดใหญ่  ประกอบกับโครงร่างท่ีมี น้้าหนัก 

ส่วนของหัว และก้ามมาก จึงเกาะอยู่ตามพื้นบ่อเป็นหลัก ดังน้ัน
หากพื้นบ่อเน่าเสียก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอด
ของกุ้ง ท้าให้ผลผลิตต่อไร่ของรอบการผลิตต้่าประมาณ  
300-400 กิโลกรัมต่อไร่  
 กุ้งก้ามกรามวัยรุ่น (juvenile) ต้องการอาหารท่ีมี
ระดับโปรตีนอยู่ในช่วง 30-38 เปอร์เซ็นต์ (Reed and 
D’Abramo, 1989) เมื่อกุ้งได้รับอาหารจะมีการย่อยและดูด
ซึมโภชนะจากอาหารไปใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามการย่อย
สลายโปรตีนในขบวนการเมตาบอลิซึมของสัตว์น้้าจะมีการ
ปลดปล่อยของเสียได้แก่แอมโมเนียออกมาอย่างน้อย  
80 เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนท่ีปลดปล่อยออกมา (Millikin  
et al. , 1980) นอกจากน้ียังมีอาหารส่วนท่ีไม่ถูกย่อย และ
ส่วนท่ีได้รับมากเกินกว่าจะสะสมในร่างกายได้ เช่น โปรตีน
และกรดอะมิโนซึ่งจะถูกขับออกจากตัวกุ้งลงสู่น้้า  
 ไนโตรเจนท่ีเข้าไปในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
จะไปเพิ่มมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม โดยส่วนมากมาจากของเสีย
จากอาหารและสิ่งขับถ่ายของสัตว์น้้า ซึ่งเป็นแร่ธาตุและ
ไนโตรเจนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีละลายอยู่ในน้้าในบ่อเลี้ยง 
สัตว์น้้า การย่อยสารอินทรีย์ซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
โดยจุลินทรีย์ท้าให้เกิดแอมโมเนียอิสระ (NH3-N) และไนไตรท์ 
(NO2-N) มากข้ึน สารประกอบท้ังสองน้ีเป็นพิษต่อสัตว์น้้า 
ในระดับความเข้มข้นต้่า (Anger, 1989) นอกจากน้ียังท้าให้
เกิดความต้องการออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น (Anger, 1989; 
Brennan, 1999) ดังน้ันการศึกษาเกี่ยวกับการไหลเข้าของ
ไนโตรเจน ตลอดจนการสะสมและการ เปลี่ยนแปลง 
ของไนโตรเจนในระบบการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม จะน้าไปสู่ 
การจัดการเกี่ยวกับสารอินทรีย์ไนโตรเจนในบ่อท่ีถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาคุณภาพน้้าท่ีเกิดจาก 
การสะสมและการเน่าสลายของสารอินทรีย์ไนโตรเจน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการจัดการระบบเลี้ยงให้มีความเหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของสัตว์น้้า ตลอดจนลดผลกระทบท่ีเกิดจาก
การปล่อยน้้าเสียออกไปสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาระบบ 
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  
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วัตถุประสงค ์

วิธีด ำเนินนกำร 

 1. เพื่อศึกษาการไหลเข้าและการสะสมของไนโตรเจนท่ีเป็นของเสียจากตัวกุ้งก้ามกรามและจากอาหาร  
 2. เพื่อศึกษาไนโตรเจนท่ีเข้าสู่ระบบจากอากาศ  
 3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนในน้้า คุณภาพน้้า และแพลงก์ตอนในระบบเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบปิด 

1. กำรศึกษำกำรไหลเข้ำและกำรสะสมของไนโตรเจนที่เป็น
ของเสียจำกตัวกุ้งก้ำมกรำมและจำกอำหำร  
 1.1 การศึกษาการขับถ่ายแอมโมเนียออกทางเหงือก
ของกุ้งก้ามกราม  
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 
Randomized Design) มี 2 การทดลอง (treatment)  
การทดลองท่ี 1 (T1) ให้กุ้งอดอาหารก่อนการทดลอง 12 
ช่ัวโมง และการทดลองท่ี 2 (T2) ให้กุ้งเพิ่งได้รับอาหารก่อน
การทดลองเริ่มข้ึน การทดลองละ 10 ซ้้า (10 ตู้)  
 เตรียมตู้ทดลองเป็นตู้กระจกขนาด 25×20×30 
เซนติเมตร จ้านวน 20 ตู้ ใส่น้้าสะอาดซึ่งผ่านการน่ึงฆ่าเช้ือ
แล้ว 10 ลิตร แต่ละตู้มีการให้อากาศท่ีผ่านการกรองด้วยแผ่น
กรองขนาด 0.2 ไมครอน น้ากุ้งท่ีเตรียมไว้ขนาดน้้าหนักเฉลี่ย 
66.90±0.99 กรัม สุ่มกุ้งก้ามกรามใส่ตู้ละ 1 ตัว การทดลองท่ี 1 
ไม่ให้อาหารก่อนสุ่มปล่อยลงตู้ การทดลองท่ี 2 ให้อาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปส้าหรับกุ้งก้ามกรามท่ีมีโปรตีนเฉลี่ย 32.60±0.14% 
โดยให้กินจนอิ่มก่อนสุ่มปล่อยในตู้ทดลอง สุ่มเก็บตัวอย่างน้้า
แต่ละตู้ไปวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียก่อนใส่กุ้ง และหลังใส่
กุ้งเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง, 2 ช่ัวโมง, 3 ช่ัวโมง และ 4 ช่ัวโมง  
โดยน้้าตัวอย่างจะถูกน้าไปกรองผ่านแผ่นกรอง (membrane 
filters) ขนาด 0.45 ไมครอน แล้วเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ –20 
องศาเซลเซียส ก่อนน้าไปวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย (NH3) 
โดยวิธี Modified Indophenol Blue เพื่อตรวจสอบปริมาณ
แอมโมเ นียสะสมท่ีได้จากการขับออกทางเหงือกกุ้ ง ท่ี 
อดอาหาร และกุ้งท่ีได้รับอาหาร 1 มื้อ ค้านวณอัตราการขับ
แอมโมเนียออกทางเหงือก (Gill excretion rate, ไมโครกรัม/กรัม 
น้้าหนักเปียกกุ้ง/ช่ัวโมง)  
 น้าผลการทดลองไปวิ เคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  

ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % ส้าหรับข้อมูลท่ีมีการกระจาย 
แบบไม่ปกติ จะท้าการแปลงข้อมูลเพื่อให้มีการกระจาย 
แบบปกติก่อนน้าไปวิเคราะห์ตามวิธีใน Zar (1984) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการขับแอมโมเนียออกทางเหงือก
กับระยะเวลาหลังการกินอาหาร โดยวิธีวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation analysis) และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Pearson’s formula for Correlation coefficient)  
หากพบว่ามีความสัมพันธ์กันจะน้าข้อมูลไปวิเคราะห์สมการ
ถดถอย (regression) เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะเวลาหลังการกินอาหารกับอัตราการขับแอมโมเนีย 
ออกทางเหงือก  
 1.2 การศึกษาการสูญเสียของอาหาร และโภชนะท่ี
ละลายลงสู่น้้า 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด มี 5 การทดลอง 
(treatment) แ ต่ละการทดลองมี  3  ซ้้ า  น้าอาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปส้าหรับกุ้งก้ามกรามที่มีโปรตีนเฉลี่ย 32.60±0.14 % 
ปริมาณ 50 กรัม แช่ในบีกเกอร์ท่ีมีน้้ากลั่นปริมาตร 2 ลิตร 
เป็นระยะเวลาต่าง ๆ กันคือ 0, 0.5, 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง 
จากน้ันช้อนอาหารไปอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
ช่ังน้้าหนักอาหารแห้งท่ีเหลือน้าไปค้านวณปริมาณอาหาร 
ท่ีสูญเสียไปในน้้าในเวลาต่าง ๆ กัน น้าอาหารทดลองและ
อาหารท่ีเหลือไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพื่อหาสัดส่วน
ของโภชนะในอาหารได้แก่ โปรตีน (ไนโตรเจน) ไขมัน และ
เยื่อใย โดยวิธี Proximate analysis (AOAC, 2010) ค้านวณ
โภชนะท่ีสูญเสียจากการสูญหายของน้้าหนักอาหาร และ
โภชนะท่ีสูญเสียในอาหารท่ีเหลือ น้าข้อมูลไปวิเคราะห์อัตรา
การสูญเสียน้้าหนักอาหารต่อช่ัวโมง ความคงทนของอาหาร 
เปอร์เซ็นต์โปรตีนท่ีสูญเสียจากอาหารท่ีเหลืออยู่ อัตราการ
สูญเสียโปรตีนต่อช่ัวโมง เปอร์เซ็นต์ไขมันท่ีสูญเสียจากอาหาร
ท่ีเหลืออยู่ และอัตราการสูญเสียไขมันต่อช่ัวโมง เก็บตัวอย่างน้้า 
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ของแต่ละการทดลองไปวิเคราะห์คุณสมบัติของน้้า ได้แก่การ
ตรวจสอบอุณหภูมิ ความเป็นกรดเบส (pH) ค่าความขุ่นใส 
(Transparency) ความขุ่นนของน้้า (Turbidity) ปรมิาณ
ของแข็งที่ละลายน้้า (Total Dissolved Solids, TDS) 
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended 
Solids, TSS) วิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนท้ังหมด 
(Total Ammonia Nitrogen, TAN) ไนไตรท์ (Nitrite)  
ไนเตรท (Nitrate) ออร์โธฟอสเฟต (Ortho-phosphate) 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus, TP) ปริมาณ
ออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอนิทรีย์ชนิด 
ท่ีย่อยสลายได้ภายใต้สภาวะมีออกซิเจนท่ีระยะเวลา 5 วัน 
(Carbonaceous Biochemical Oxygen Demand, cBOD5) 
ปริมาณออกซิเจนท่ีใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์เพื่อให้เกิด
คาร์ บอนไดออกไซ ด์และ น้้า เป็ นผลปฏิกิ ริ ย าสุด ท้าย 
(Chemical Oxygen Demand, COD) ผลรวมของแอมโมเนีย 
และสารอินทรีย์ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TN) และ
ไนโตรเจนท่ีละลายน้้า (Dissolved Nitrogen, DN) ตามวิธีใน 
APHA, AWWA and WPCF (1995) วิเคราะห์ค่าความคงทน
ของอาหารในน้้าเมื่ออาหารแช่อยู่ในน้้าเป็นระยะเวลา 0.5, 1, 2, 
3 และ 4 ช่ัวโมง เพื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์การแตกตัวของเน้ือ
อาหารสู่น้้า (ค่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียวัตถุแห้ง) ท่ีเวลาต่าง ๆ กัน 
และศึกษาสารอาหารท่ีละลายจากอาหารลงสู่ น้้า โดยน้า
ตัวอย่างน้้าไปวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย (NH3-N) ไนไตรท์ 
(NO2-N) และ ไนเตรท (NO3-N)  
 น้าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์วิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ส้าหรับข้อมูลท่ีมีการกระจาย 
แบบไม่ปกติ จะท้าการแปลงข้อมูลเพื่อให้มีการกระจาย 
แบบปกติก่อนน้าไปวิเคราะห์ตามวิธีใน Zar (1984) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาท่ีอาหารอยู่ในน้้ากับอัตราการ
สูญเสียไนโตรเจนจากอาหารโดยวิธีวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ 
และตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์  หากพบว่ า 
มีความสัมพันธ์กันสูงจะน้าไปวิเคราะห์การถดถอย เพื่อหา
สมการความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาท่ีอาหารอยู่ในน้้ากับ
อัตราการสูญเสียไนโตรเจนจากการสูญเสียน้้าหนักอาหาร 
สมการความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาท่ีอาหารอยู่ในน้้ากับ

อัตราการสูญเสียไนโตรเจนจากอาหารท่ีเหลือ และสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาท่ีอาหารอยู่ในน้้ากับอัตรา 
การสูญเสียไนโตรเจนรวม (Total nitrogen, TN) จากอาหาร
ลงสู่น้้า ซึ่งเป็นปริมาณไนโตรเจนท่ีเข้าสู่ระบบเลี้ยงจากการ
สูญเสียอาหาร 
 1.3 การศึกษาการขับถ่ายของเสียไนโตรเจน และ
ประสิทธิภาพการย่อยอาหารของกุ้งก้ามกราม  
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด มี 4 การทดลอง 
(treatment) การทดลองละ 10 ซ้้า ศึกษาการขับถ่ายของ
เสียของกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นผลมาจากการกินอาหาร โดยท้า
การทดลองกับกุ้งก้ามกราม 2 ขนาด คือกุ้งก้ามกรามขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ ท่ีมีความถีในการให้อาหารต่าง ๆ กัน
คือ 2 และ 3 มื้อ/วัน  
 เตรียมกุ้งทดลองโดยน้ากุ้งก้ามกรามขนาดกลางท่ีมี
น้้าหนักประมาณ 90-100 กรัม และกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ 
ท่ีมีน้้าหนักประมาณ 150-160 กรัม ไปเลี้ยงในบ่อไฟเบอร์
ขนาด 90 ลิตร ท่ีมีระบบน้้าไหลหมุนเวียนตลอดเวลา โดยมี
อัตราการไหลของน้้า 300 มล./นาที ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูป 
ส้าหรับกุ้งก้ามกรามท่ีมีโปรตีนเฉลี่ย 32.60±0.14% วันละ  
2 ครั้ง เลี้ยงเป็นระยะเวลาเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนการทดลอง
เพื่อปรับสภาพกุ้ง  
 สุ่ ม กุ้ ง ก้ า ม ก ร า ม ข น า ด ก ล า ง น้้ า ห นั ก เ ฉ ลี่ ย 
93.76±3.84 กรัม/ตัว และกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่น้้าหนัก
เฉลี่ย 157.38±5.84 กรัม/ตัว ลงในตู้ทดลองซึ่งเป็นตู้กระจก
ขนาด 45×60×18 ซม. ใส่น้้าปริมาตร 48.6 ลิตร โดยใส่ 
กุ้งก้ามกรามตู้ละ 1 ตัว ให้อากาศตลอดเวลาโดยใช้แอร์ปั๊ม  
มีหัวทราย ตู้ละ 1 หั ว ให้อาหารเม็ดส้ า เร็จรูปส้ าหรับ 
กุ้งก้ามกรามชนิดเม็ดจมท่ีมีโปรตีนเฉลี่ย 32.60±0.14%  
โดยมีความถ่ีในการให้อาหารต่างกัน คือ 2 และ 3 มื้อ/วัน  
กุ้งก้ามกรามท่ีให้อาหาร 2 มื้อ/วัน ให้อาหารเวลา 09.00 น. 
และ 14.00 น. ส้าหรับกุ้งก้ามกรามท่ีให้อาหาร 3 มื้อ/วัน  
ให้อาหารเวลา 09.00 น. 14.00 น. และ19.00 น. โดยวิธ ี
ให้กินจนอิ่ม (Satiation) การทดลองละ 10 ซ้้า (10 ตู้)  
เลี้ยงเป็นระยะเวลา 3 เดือน ท้าการบันทึกน้้าหนักอาหารท่ีให้ 
และวิเคราะห์คุณสมบัติของน้้าทุกวันจนสิ้นสุดการทดลอง  
เพื่อ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้้า ตลอดจน
ท้าการศึกษาของเสียจากสิ่งขับถ่ายของกุ้งก้ามกรามโดยการ 
วิเคราะห์ปริมาณสิ่งขับถ่ายในรูปของแข็ง อัตราการขับถ่ายมูล 
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ของกุ้งก้ามกราม อัตราการกินอาหาร (daily feed intake, 
% น้้าหนักกุ้ง/วัน) ปริมาณการกินอาหารต่อวัน (daily feed 
ration, กรัมอาหาร/กิโลกรัมน้้าหนักกุ้ง/วัน), ปริมาณโปรตีน
ท่ีกุ้งก้ามกรามได้รับจากการกินอาหาร (กรัม/น้้าหนักกุ้ง  
1 กิโลกรัม/วัน) ปริมาณไนโตรเจนท่ีกุ้งกิน (กรัม/น้้าหนักกุ้ง  
1 กิโลกรัม/วัน) และค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งมีหน่วยเป็น
เปอร์เซ็นต์อาหารท่ีกิน วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในมูลท่ีกุ้ง
ขับออกสู่น้้า โดยวิธี Kjeldahl method (AOAC, 2010)  
แล้วน้าไปค้านวณหาประสิทธิภาพการย่อยได้ของไนโตรเจน
ในอาหาร (Nitrogen digestibility, %Ndig) และวิเคราะห์
โภชนะจากสิ่งขับถ่ายท่ีละลายน้้าโดยตรวจสอบปริมาณ
แอมโมเนียท้ังหมด ไนไตรท์ ไนเตรท ผลรวมของแอมโมเนีย
และสารอินทรีย์ไนโตรเจน (TKN) ออร์โธฟอสเฟต ปริมาณ
ฟอสฟอรัสท้ังหมด บีโอดี และ ซีโอดี น้าปริมาณทีเคเอ็น 
(TKN) ซึ่งเป็นผลรวมของแอมโมเนียไนโตรเจนและสารอินทรีย์
ไนโตรเจน มาค้านวณปริมาณสารอินทรีย์ไนโตรเจนตามวิธี 
ในมั่นสิน (2543)  
 น้าข้อมูลไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของไนโตรเจนในน้้าท่ีเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในรอบวัน ได้แก่
สารอินทรีย์ไนโตรเจน ไนเตรท ไนไตรท์ และแอมโมเนีย 
ตลอดจนปริ มาณของ เสี ย ต่อวั น ท่ี เกิ ดจากการ เลี้ ย ง 
กุ้งก้ามกรามขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยให้อาหาร 2  
และ3 มื้อ/วัน ได้แก่ปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท  
ทีเคเอ็น ออร์โธฟอสเฟต และฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/กิโลกรัม
น้้าห นักกุ้ ง / วัน )  น้ า ข้อมูล ท่ี ไ ด้จากการทดลอง ท่ีมี  2  
การทดลอง (treatment) ไปวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ 
โดยวิธี Independent T-Test ส้าหรับการทดลองท่ีมีมากว่า 
2 การทดลอง น้าข้อมูล ไปวิ เคราะห์ความแปรปรวน 
แบบจ้าแนกทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
และท้าการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison)  
เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  
โดยข้อมูลท่ีมีการกระจายแบบไม่ปกติจะท้าการแปลงข้อมูล
ก่อนการวิเคราะห์ตามวิธีใน Zar (1984) 
 
2. กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนที่ เข้ำสู่ระบบ 
จำกอำกำศ  
 ทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดกลางน้้าหนักเฉลี่ย 

93.76±3.84 กรัม และกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่น้้าหนักเฉลี่ย 
157.38±5.84 กรัม ในตู้กระจกขนาด 45×60×18 ซม.  
เติมน้้ากลั่น 30 ลิตร ใส่กุ้งตู้ละ 1 ตัว แบ่งเป็น 2 การทดลอง 
การทดลองที่ 1 เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในตู้ที่มีฝาปิดสนิทที่อากาศ
ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ และการทดลองที่  2 เลี้ยง 
กุ้งก้ามกรามในตู้ที่ไม่มีฝาปิด การทดลองละ 10 ซ้้า (10 ตู้) 
ตรวจสอบปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ และฟอสฟอรัสในน้้า
เมื่อเริ่มต้นการทดลอง และทุก ๆ 2 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา  
10 ช่ัวโมง  
 น้ า ข้ อมู ลปริ ม าณแอมโม เ นีย  ไนไตรท์  และ
ฟอสฟอรัสในน้้าจากตู้ทดลองแบบปิด และตู้ทดลองแบบเปิด
ไปวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ โดยวิธี Independent  
T-Test ที่ ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  9 5 %  แล ะ วิ เ ค ร า ะ ห ์
การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอมโมเนีย และไนไตรท์ของน้้าในตู้
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีและไม่มี
อากาศเข้าสู่ระบบ 
 
3. กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจน คุณภำพ 
ของน  ำ และแพลงกต์อนพืชในระบบกำรเลี ยงกุ้งก้ำมกรำม
แบบปิด  
 ทดลองเลี้ยงกุ้ งก้ามกรามในบ่อไฟเบอร์กลาส 
เพื่ อจ้ าลองการเลี้ ย งกุ้ งก้ ามกรามในบ่ อดินระบบปิ ด  
โดยเตรียมบ่อไฟเบอรก์ลาสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 
เมตร สูง 0.8 เมตร จ้านวน 6 บ่อ ใส่ดินที่ก้นบ่อหนา 10 
เซนติ เมตร ใส่ น้้า 1,500 ลิตร/บ่อ เติมอากาศลงในน้้า
ตลอดเวลา ใส่หัวทรายที่ให้อากาศบ่อละ 1 หัว โดยใช้แอร์ปั๊ม 
ไม่เปลี่ยนถ่ายน้้าตลอดการทดลอง เติมแพลงก์ตอนพืชที่ได้
จากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลงในบ่อทดลอง ให้มีความหนาแน่น
เร่ิมต้นของแพลงกต์อน 2x107 เซลล/์ลิตร 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด มี 2 การทดลอง 
(treatment) แต่ละการทดลองมี 3 ซ้้า (3 บ่อ) การทดลองที่ 1 
สุ่มกุ้งก้ามกรามขนาดน้้าหนักเฉลี่ย 24.87± 1.06 กรัมต่อตัว 
ใส่ลงบ่อทดลองจ้านวน 15 ตัวต่อบ่อ การทดลองที่ 2 ไม่ใส่กุ้ง
ก้ามกราม โดยการทดลองที่ 1 ซึ่งใส่กุ้งก้ามกรามเลี้ยงโดยให้
อาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่มีโปรตีน 32.61±0.20 % ในอัตรา 3% 
ของน้้าหนักกุ้ง ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และ 
19.00 น. โดยแบ่งให้มื้อละ 50% ของอัตราการให้อาหาร 
ในแต่ละวัน ส้าหรับการทดลองที่ 2 ไม่ใส่กุ้งก้ามกรามและไม่ให ้
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อาหาร วิ เ คราะห์อ ง ค์ประกอบทาง เคมี  (Proximate 
analysis) ของกุ้ง เมื่อเริ่มทดลองตามวิธีการของ AOAC 
(2010) ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 36 วัน ท้าการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้้าในบ่อทดลองทุก ๆ 4 วัน เวลา 09.00 น. 
ก่อนการให้อาหารตลอดระยะเวลาทดลอง ได้แก่การตรวจวัด
อุณหภูมิ ความเป็นกรดเบส ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้้า 
ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด วิ เคราะห์ปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายน้้า แอมโมเนียไนโตรเจน ไนไตรท์ ไนเตรท 
ออร์ โธฟอสเฟต ฟอสฟอรัส ท้ังหมด บีโอดี ผลรวมของ
แอมโมเนียและสารอินทรีย์ไนโตรเจน ไนโตรเจนท้ังหมด 
ปริมาณไนโตรเจนท่ีละลายน้้า วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน 
ในอนุภาคที่อยู่ในน้้า (Particulate Nitrogen, PN) และ
วิเคราะห์คลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll a) โดยการกรอง
ตัวอย่างน้้าด้วยกระดาษกรอง ( GF/F ) ขนาด 0.45 ไมครอน 
ย่อยในสารละลายอะซีโตนเข้มข้น 90% อ่านค่าการดูดกลืน
แสงของตัวอย่างท่ีความยาวคลื่น 750 และ 664 นาโนเมตร  
 เมื่ อสิ้ นสุดการทดลอง น้าผลผลิตกุ้ ง ทุก ตัวไป
ตรวจสอบการเจริญเติบโต โดยการช่ังหนักสุดท้าย ค้านวณ
อัตรารอด และ น้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย  ค้านวณปริมาณ
ไนโตรเจนท่ีเข้าสู่บ่อเลี้ยงจากการให้อาหาร จากน้ันน้าผลผลิต
กุ้ง ท่ีได้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีได้แก่ความช้ืน 

โปรตีน ไขมัน เถ้า และองค์ประกอบของไนโตรเจนในตัวกุ้ง 
จากน้ันน้าข้อมูลของกุ้งก้ามกรามไปวิเคราะห์น้้าหนักกุ้งท่ี
เพิ่มข้ึน อัตราการเจริญเติบโตของกุ้งต่อวัน น้้าหนักกุ้ง ท่ี
เพิ่มข้ึนต่อบ่อ ไนโตรเจนในกุ้งท่ีเพิ่มข้ึน ไนโตรเจนท่ีเข้าสู่
ระบบจากอาหาร เปอร์ เซ็นต์ไนโตรเจนจากอาหาร ท่ี
เปลี่ยนเป็นผลผลิตกุ้งและอัตราการสังเคราะห์โปรตีนของกุ้ง 
น้าข้อมูลอัตราความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์เอ มาวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์เอและ
ปริมาณอนุภาคไนโตรเจนในน้้าโดยวิธีวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
หากพบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันจะน้าข้อมูล 
ไปวิเคราะห์การถดถอย เพื่อสร้างสมการความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์เอกับอนุภาคไนโตรเจนในน้้า 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนในระบบเลี้ยง 
กุ้งก้ามกรามได้แก่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณแอมโมเนีย  
ไนไตรท์ ไนเตรท ผลรวมของแอมโมเนียและสารอินทรีย์
ไนโตรเจน (TKN) ท่ีสะสมในน้้าและปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด 
ตลอดจนการ เปลี่ ยนแปล ง คุณภาพ น้้า ในบ่ อ ท่ี เ ลี้ ย ง 
กุ้งก้ามกรามเปรียบเทียบกับบ่อ ท่ีไม่ใส่กุ้ง น้า ข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
Independent T-Test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  

ผลกำรศึกษำ 

1. ผลกำรศึกษำกำรไหลเข้ำและกำรสะสมของไนโตรเจน 
ที่เป็นของเสียจำกตัวกุ้งก้ำมกรำมและจำกอำหำร  
 1.1 ผลการศึกษาการขับถ่ายแอมโมเนียออกทาง
เหงือกของกุ้งก้ามกราม  
 กุ้งก้ามกรามท่ีได้กินอาหารมีอัตราการขับถ่าย
แอมโมเนียออกทางเหงือกหลังการกินอาหาร 1 ช่ัวโมง สูงกว่า
กุ้งก้ามกรามท่ีอดอาหารประมาณ 4.6 เท่าเมื่อน้าอัตราการ
ขับถ่ายแอมโมเนียออกทางเหงือกของกุ้ง ท่ีอดอาหารไป 
ลบออกจากอัตราการขับถ่ายแอมโมเนียของกุ้งท่ีได้รับอาหาร 
1 มื้อ พบว่าหลังจากการกินอาหารเป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 
ช่ัวโมง กุ้งก้ามกรามมีอัตราการขับถ่ายแอมโมเนียจากการกิน
อาหาร 1 มื้อ เฉลี่ย 14.58±3.33, 7.29±1.66, 7.28±0.97 
และ 5.67±0.89 ไมโครกรัม/กรัม น้้าหนักกุ้ ง / ช้ัว โมง 
ตามล้าดับ โดยในช่ัวโมงแรกหลังจากกินอาหาร กุ้งก้ามกราม 
 

มีอัตราการขับถ่ายแอมโมเนียออกทางเหงือกสูงท่ีสุดอย่างมี
นัยส้าคัญ (p<0.05) โดยพบว่าอัตราการขับถ่ายแอมโมเนีย
ออกทางเหงือกของกุ้งมีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกับ
ระยะเวลาหลังการกินอาหาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
r=-0.939 ได้สมการความสัมพันธ์คือ อัตราการขับแอมโมเนีย
จากการกินอาหาร 1 มื้อ (ไมโครกรัม/กรัมน้้าหนักกุ้ง/ช่ัวโมง) = 
13.654 - 6.299 ln (ระยะเวลาหลังการกินอาหาร,ช่ัวโมง) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2 เท่ากับ 0.881  
 1.2 ผลการศึกษาการสูญเสียของอาหาร และโภชนะ
ท่ีละลายลงสู่น้้า  
 ผลการทดลองน้าอาหารเม็ดส้าเร็จรูปส้าหรับกุ้ง
ก้ามกรามแช่ในน้้าพบว่าอาหารกุ้งก้ามกรามมีการละลายลงสู่
น้้ามากขึ้นตามระยะเวลาท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
อย่างไรก็ตามพบว่าในครึ่งช่ัวโมงแรกมีอัตราการสูญเสียน้้าหนัก 
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อาหารต่อช่ัวโมงสูงท่ีสุดอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 
20.97±0.06, กรัม/100 กรัมอาหาร/ช่ัวโมง ตามล้าดับ  
โดยระยะเวลาท่ีอาหารอยู่ในน้้ามีความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์
การสูญเสียวัตถุแห้ง โดยมีค่า r เท่ากับ 0.972 ได้สมการ 
 

ความสัมพันธ์คือเปอร์เซ็นต์การสูญเสียวัตถุแห้ง = 9.863 + 
2.180 × จ้านวนช่ัวโมงท่ีอาหารอยู่ในน้้า โดยมีค่า R2=0.944 
และ P-value=0.028 โดยเปอร์เซ็นต์การสูญเสียวัตถุแห้ง 
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเมื่อระยะเวลาท่ีอาหารแช่อยู่ในน้้านานข้ึน 
 

ภำพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การสูญเสียวัตถุแห้งกับระยะเวลาท่ีอาหารอยู่ในน้้า (ช่ัวโมง) 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร
ทดลองเริ่มต้น พบว่ามีน้้าหนักแห้งเฉลี่ย 92.91±0.04% 
ความช้ืนเฉลี่ย 7.09±0.04% ไขมันเฉลี่ย 4.80±0.13%  
เย่ือใยเฉลี่ย 3.30±0.51% และ โปรตีนเฉลี่ย 32.60±0.14% 
โดยมีปริมาณไนโตรเจนเริ่มต้นเท่ากับ 5.220±0.020 
กรัม/100 กรัมอาหาร เมื่ออาหารอยู่ในน้้าเป็นระยะ 0.5, 1, 2 
และ 3 ช่ัวโมง พบว่าโภชนะท่ีส้าคัญในอาหารกุ้งได้แก่โปรตีน
มีการสูญเสียลงไปในน้้ามากข้ึน ในขณะท่ีอาหารท่ีเหลืออยู่มี
สัดส่วนของเยื่อใยในอาหารสูงข้ึนเมื่อระยะเวลาแช่นานข้ึน 
อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) และมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย
ไนโตรเจนเฉลี่ ย  12 .642±0.302 ,  15 .905±1.063 , 
20.076±0.791 และ 26.897±0.920 % ไนโตรเจนเริ่มต้น 
ตามล้าดับ (ตารางท่ี 4) เปอร์เซ็นต์การสูญเสียไนโตรเจนรวม 
มีค่าเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) เมื่ออาหารอยู่ในน้้า
นานข้ึน และพบว่าระยะเวลาท่ีอาหารอยู่ในน้้ามีความสัมพันธ์
กับเปอร์เซ็นต์การสูญเสียไนโตรเจนจากอาหารลงสู่ น้้า 
(%TNLf) โดยมีค่า r = 0.972 ได้สมการความสัมพันธ์คือ 
%TNLf = 9.865 + (2.179 × จ้านวนช่ัวโมงท่ีอาหารอยู่ในน้้า) 
โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.944 และ P-value=0.028  
 นอกจากน้ียังพบว่ามีอาหารอยู่ในน้้าเป็นระยะเวลา 
0.5, 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง มีปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด

ในน้้า (TSS) ความขุ่นของน้้า (TUR) เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) เมื่ออาหารอยู่ในน้้าเป็นระยะเวลานานข้ึน โดยมีค่า 
TSS เ พิ่ ม ข้ึ น เ ฉลี่ ย  9 9 . 8 3± 0 . 2 9 ,  1 5 4 . 2 1± 7 . 9 4 , 
232.59±29.09 และ 464.44±30.82 มิลลิกรัม/ลิตร/กิโลกรัม
อาหาร ตามล้าดับ มี TUR เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 3,482.60±63.28, 
3,697.96±64.42, 4,274.22±85.84 และ 4,592.41±141.24 
NTU/กิ โลกรัมอาหาร ตามล้ า ดับ มี  TDS เพิ่ม ข้ึนเฉลี่ ย 
998.34±2.87, 1,177.22±70.34, 1,495.02±4.31 และ 
1,824.25±287.44 มิลลิกรัม/ลิตร/กิโลกรัมอาหาร ตามล้าดับ 
ส้าหรับปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนท้ังหมดในน้้า (TAN) มีค่า
เพิ่มข้ึนสูงท่ีสุดอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ในครึ่งช่ัวโมงแรกท่ี
อาหารอยู่ในน้้า มีค่าเฉลี่ย 11.696±0.652 มิลลิกรัม/ลิตร/
กิโลกรัมอาหาร ต่อมามีแนวโน้มลดลงเมื่ออาหารแช่อยู่ในน้้า
เป็นระยะเวลานานข้ึน และพบว่าระยะเวลาท่ีอาหารอยู่ในน้้า
มีความสัมพันธ์กับปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนท้ังหมด (TAN) 
ท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีค่า r = -0.970 ได้สมการความสัมพันธ์คือ 
TAN ท่ีเพิ่มข้ึนจากค่าเริ่มต้น = 0.0420 + 5.3607/จ้านวน
ช่ัวโมงท่ีอาหารอยู่ในน้้า โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.941 และ  
P-value=0.030  
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ภำพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง TAN กับระยะเวลาทีอ่าหารอยู่ในน้้า 

 ในครึ่ง ช่ัวโมงแรกท่ีอาหารแช่อยู่ในน้้ามีปริมาณ 
ออร์โธฟอสเฟต และฟอสฟอรัสท้ังหมดในน้้าเพิ่มข้ึนสูงท่ีสุด
อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 100.73±7.37 และ 
110.40±12.44 มิลลิกรัม/ลิตร/กิโลกรัมอาหาร ตามล้าดับ 
ต่อมามีแนวโน้มลดลงเมื่ออาหารแช่อยู่ ในน้้าเป็นระยะ
เวลานานข้ึน ในขณะท่ีปริมาณบีโอดี และผลรวมของ
แอมโมเนียและสารอินทรีย์ไนโตรเจน (TKN) มีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) เมื่ออาหารอยู่ในน้้าเป็น
ระยะเวลานานข้ึน และพบว่าระยะเวลาท่ีอาหารอยู่ในน้้า 
มีความสัมพันธ์กับปริมาณ TKN โดยมีค่า r = 0.980 ได้
สมการความสัมพันธ์คือ TKN (มิลลิกรัม/ลิตร/กิโลกรัม
อาหาร) = 2913.89 + 1956.24 lnx โดยมีค่า R2 เท่ากับ 
0.961 และ P-value เท่ากับ 0.019  

ภำพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างTKN กับระยะเวลาท่ีอาหารอยู่ในน้้า 
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 1.3 ผลการศึกษาการขับถ่ายของเสียไนโตรเจน และ
ประสิทธิภาพการย่อยอาหารของกุ้งก้ามกราม  
 กุ้งก้ามกรามขนาดกลาง มีปริมาณมูลต่อน้้าหนัก
อาหารท่ีกินสูงกว่ากุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่อย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) และการให้อาหารความถ่ีต่างกันในการเลี้ยง 
กุ้งก้ามกรามขนาดกลางไม่มีผลต่อปริมาณมูลท่ีขับถ่าย 
(p>0.05) ในขณะท่ีกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ท่ีได้รับอาหาร  
2 มื้อต่อวัน มีปริมาณมูลท่ีขับถ่ายสูงกว่าการให้อาหาร 3 มื้อ
ต่อวัน อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) นอกจากน้ีค่าการย่อยได้
ของวัตถุแห้งในกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่มีค่าอยู่ในช่วง 90.61-
97.33% ซึ่งสูงกว่ากุ้งก้ามกรามขนาดเล็กท่ีมีค่าการย่อยได้
ของวัตถุแห้งอยู่ ในช่วง 85.05-87.44) อย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) ปริมาณแอมโมเนียในน้้าที่เกิดจากการเลี ้ยง 
กุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ โดยให้อาหารวันละ 3 ครั้ง มีค่าเฉลี่ย 
391.72±134.01 มก./กุ้งก้ามกราม 1 กก./วัน ซึ่งสูงกว่าการ
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดกลางท่ีให้อาหารวันละ 2 และ 3 ครั้ง 
และกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ ท่ีให้อาหารวันละ 2 ครั้ง อย่างมี
นัยส้าคัญ (p<0.05) นอกจากน้ียังพบว่าปริมาณแอมโมเนีย 
ในน้้าท่ีเกิดจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่โดยให้อาหาร 
3 มื้อ/วัน มีค่าสูงกว่าการให้อาหารวันละ 2 ครั้ง อย่างมี
นัยส้ า คัญ (p<0.05) โดยมี ค่า เฉลี่ ย  391 .72±134.01  
มก./กุ้ งก้ ามกราม 1 กก ./วัน ผลการตรวจวิ เคราะห์ 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนในน้้าท่ีเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
ในรอบวันพบว่าไนโตรเจนท้ังหมดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น
สารอินทรีย์ไนโตรเจน อย่างไรก็ตามเม่ือระยะเวลาผ่านไป 24 
ช่ัวโมง พบว่าปริมาณสารอินทรีย์ไนโตรเจนมีสัดส่วนลดลง 
ใ น ข ณ ะ ท่ี ป ริ ม า ณ แ อ ม โ ม เ นี ย มี สั ด ส่ ว น เ พิ่ ม ข้ึ น  
โดยสารประกอบไนโตรเจนในน้้าหลังจากให้อาหารมื้อแรก
เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ในตู้ทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด
กลางโดยให้อาหาร 2 มื้อ/วัน มีองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์
ไนโตรเจน 83.89% แอมโมเนีย 1.03±0.27 ไนไตรท์ 
1.83±0.32% และ ไนเตรท 13.23±1.16% น้้าในตู้ท่ีเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามขนาดกลางโดยให้อาหาร 3 มื้อ/วัน ประกอบด้วย
สารอิ นทรี ย์ ไน โตรเจน 89 .62±2.27% แอมโมเ นีย  
0.42±0.21% ไนไตรท์  1 .86±0.78% และไนเตรท 
8.09±2.75% น้้าในตู้ทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ 
โดยให้อาหาร 2 มื้อ/วัน ประกอบด้วยสารอินทรีย์ไนโตรเจน 
91.23±5.31 % อนินทรีย์ ไนโตรเจนได้แก่แอมโมเนีย 

4 .20±2.93% ไนไตรท์  1 .26±0 .25% และไนเตรท 
3.31±1.19% น้้าในตู้ทดลองที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่
โดยให้อาหาร 3 มื้อ/วัน ประกอบด้วยสารอินทรีย์ไนโตรเจน 
77.80±5.31% แอมโมเนีย 22.20±5.31% ไนไตรท ์
1.01±0.63% และไนเตรท 2.63±0.26 %  
 
2. ผลกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนที่เข้ำสู่ระบบ
จำกอำกำศ  
 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ในตู้ที่ปิดฝาไม่มีอากาศผ่านเข้าออก และตู้ที่เปิดฝามีอากาศ
ผ่านเข้าออกได้มีปริมาณไนโตรเจนที่ละลายน้้า ได้แก่
แอมโมเนีย และไนไตรท์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
ตลอดระยะเวลาที่ตรวจสอบ 10 ช่ัวโมง เช่นเดียวกันกับ
ปริมาณฟอสฟอรัสของทุกการทดลองที่ไม่แตกต่างกัน 
ทางสถิติ (p>0.05)  
 
3. ผลกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจน คุณภำพ
ของน  ำ และแพลงกต์อนพืชในระบบกำรเลี ยงกุ้งก้ำมกรำม
แบบปิด  
 ผลการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดน้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
24.87± 1.06 กรัม/ตัว โดยให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่มีโปรตีน
เฉลี่ ย  32 .61±0 .20% ไขมัน  4 . 79±1.34% เยื่ อ ใ ย  
3.30± 0.51% และความช้ืน 7.08± 0.04 % เปรียบเทียบกับ
บ่อที่ไม่มีกุ้งก้ามกราม เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 36 วัน พบว่า
กุ้งก้ามกรามมีน้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 34.43±2.22 กรัม/ตัว 
และมีน้้าหนักเพิ่มเฉลี่ย 9.56±2.22 กรัม/ตัว โดยมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย 0.27±0.06 กรัม/วัน ได้ผลผลิตกุ้ ง 
516.43±33.34 กรัม/บ่อ ดังน้ันจึงมีน้้าหนักกุ้งที่ เพิ่มขึ้น
143.38±33.34 กรัม/บ่อ เมื่อน้าผลผลิตกุ้งที่ได้ไปวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีพบว่าตัวกุ้ง (น้้าหนักสด) มีความช้ืน 
80 .12% เมื่ อวิ เ คราะห์จ าก น้้ าหนักแห้ งพบว่ าตั วกุ้ ง 
มีองค์ประกอบของโปรตีน 88.27% ไขมัน 3.17% เยื่อใย 
1.74% และเถ้า 6.82% โดยมีองค์ประกอบของไนโตรเจนใน
ตัวกุ้งเท่ากับ 14.12% ของน้้าหนักแห้ง และมีอัตราการ
สังเคราะห์โปรตีนเฉลี่ย 0.046±0.011 กรัมโปรตีน/วัน 
ผลผลิตกุ้งก้ามกรามมีไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.268±0.062 
กรัม/ตัว โดยไนโตรเจนจากการให้อาหารถูกเปลี่ยนเป็น
อินทรีย์ไนโตรเจนในผลผลิตกุ้งเฉลี่ย 20.52±4.77% ดังน้ันจึง 
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มีไนโตรเจนจากอาหารท่ีสูญเสียเป็นของเสียในน้้าเฉลี่ย 
79.48±4.77% เมื่อเปรียบเทียบกับบ่อท่ีไม่มีกุ้งก้ามกราม
พบว่าเมื่อเร่ิมต้นการทดลองมีปริมาณสารประกอบไนโตรเจน
ในน้้าใกล้เคียงกัน (p>0.05) ต่อมาเมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา  
36 วัน พบว่าปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท TKN 
ไนโตรเจนท้ังหมดในน้้า (TN) และไนโตรเจนท่ีละลายน้้า 
(dissolve nitrogen, DN) ในบ่อท่ีมีการเลี้ยงกุ้งมีค่าสูงกว่า 
ในบ่อท่ีไม่มีกุ้งอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) โดยบ่อท่ีเลี้ยงกุ้ง 
มีปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท TKN TN และ DN 
สะสมในน้้าเพิ่มข้ึนโดยมีค่าเฉลี่ย 0.121±0.018 มิลลิกรัม/ลิตร 
0.545±0.068 มิลลิกรัม/ลิตร 7.606±0.465 มิลลิกรัม/ลิตร 
0.645±0.136 มิลลิกรัม/ลิตร 8.350±0.501 มิลลิกรัม/ลิตร 
และ 8.022±0.484 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล้าดับ ท้ังน้ีไนโตรเจน
ท้ังหมดในบ่อท่ีเลี้ยงกุ้งประกอบด้วยไนโตรเจนทีล่ะลายน้้า 
ในสัดส่วนท่ีสูงถึง 96.07% และพบว่าน้้าในบ่อท่ีเลี้ยงกุ้ง 
มีปริมาณ TSS และ BOD สูงกว่าบ่อท่ีไม่มีกุ้งอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) โดยมีค่าเฉลี่ย 155.00±15.56 มิลลิกรัม/ลิตร 
6.27±0.54 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเลี้ยงกุ้ง เป็นระยะเวลา  
36 วัน ในขณะ ท่ี  pH ของ น้้า และปริมาณออกซิ เจน  
ความเป็นด่าง และความกระด้าง ของน้้าในบ่อทดลองเลี้ยง 
กุ้งก้ามกรามมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักตลอดระยะเวลา
เลี้ยง 36 วัน  

 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืช
โดยการวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ พบว่าการเลี้ยง 
กุ้งก้ามกรามมีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์เอในน้้าโดยน้้าในบ่อ
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีปริมาณคลอโรฟิลล์เอเพิ่มข้ึนสูงกว่าน้้า 
ในบ่อท่ีไม่ได้เลี้ยงกุ้งอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) โดยมีปริมาณ
เฉลี่ย 253.00±36.77 ไมโครกรัม/ลิตร เมื่อเลี้ยงกุ้งเป็น
ระยะเวลา 36 วัน เช่นเดียวกับปริมาณไนโตรเจนในอนุภาค 
ท่ีอยู่ ในน้้า (PN) มีค่าสูงกว่าในบ่อท่ีไม่ได้เลี้ยงกุ้งอย่างมี
นัยส้าคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 24) โดยมีปริมาณเฉลี่ย 
0.328±0.018 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเลี้ยงกุ้งเป็นระยะเวลา  
36 วัน และพบว่าปริมาณไนโตรเจนในอนุภาคมีความสัมพันธ์
กับปริมาณคลอโรฟิลล์เอ โดยมีค่า r = 0.809 โดยความสัมพันธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไนโตรเจนในอนุภาคมีแนวโน้ม
สูงข้ึนเมื่อปริมาณคลอโรฟิลล์ เอในน้้ามี ปริมาณเพิ่มข้ึน  
ได้สมการความสัมพันธ์คือ PN = (5.832×10-2) + (1.517×10-3) 
CHLA โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.655 และ P-value = 0.000 
โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ  1 .517×10 -3  
ซึ่ ง หม าย ถึ ง เมื่ อ ป ริ ม า ณ คล อ โ รฟิ ล ล์ เ อ มี ค่ า เ พิ่ ม ข้ึ น  
1 ไมโครกรัม/ลิตร น่าจะเป็นผลให้ไนโตรเจนในอนุภาค
เพิ่มข้ึนประมาณ 1.517×10-3 มิลลิกรัม/ลิตร 
 

วิจำรณ์ผล 

 กุ้งก้ามกรามท่ีได้กินอาหารมีอัตราการขับถ่าย
แอมโมเนียหลังการกินอาหาร 1 ช่ัวโมง สูงกว่ากุ้งก้ามกราม 
ท่ีอดอาหารประมาณ 4.6 เท่า สอดคล้องกับการศึกษา 
กับกุ้งหลายชนิดเช่น Penaeus setiferus, P. schmitti,  
P. duorarum P. notialis และ Penaeus japonicus  
ท่ีพบว่ากุ้งท่ีได้กินอาหารมีอัตราการขับถ่ายแอมโมเนียสูงกว่า
กุ้งท่ีอดอาหารอดอาหาร 2-11.5 เท่า (Koshio et al., 1993; 
Rosas et al., 1999) ซึ่งโดยท่ัวไปการขับถ่ายแอมโมเนีย 
ออกทางเหงือกของสัตว์น้้ามีปริมาณ 60-90% ของปริมาณ
ไนโตรเจนท้ังหมดท่ีสัตว์น้้าขับถ่าย (Hagopian and Riley, 
1998) 
 ผลการศึกษาการสูญเสียของอาหารและโภชนะเมื่อ
อาหารตกลงสู่น้้าพบว่าอาหารอยู่ในน้้านานข้ึน มีเปอร์เซ็นต์

การสูญเสียวัตถุแห้งเพิ่มข้ึน เป็นผลให้มีไนโตรเจนละลายลงสู่น้้า 
จึงท้าให้มีปริมาณไนโตรเจนท่ีเหลืออยู่ ในอาหารลดลง  
ในขณะท่ีไนโตรเจนในน้้ามีค่าเพิ่มข้ึน เช่นเดียวกับปริมาณ 
ของเสียอื่น ๆ ในน้้าได้แก่ TSS ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
ความขุ่นนของน้้า และผลรวมของแอมโมเนียและสารอินทรีย์
ไนโตรเจน (TKN) มีค่ามากข้ึนตามระยะเวลาท่ีอาหารอยู่ในน้้า
นานข้ึน เน่ืองจากมีการสูญเสียเน้ืออาหารและโภชนะจาก
อาหารละลายลงสู่น้้าเพิ่มข้ึน โดยการสูญเสียของอาหารลงสู่
น้้าก่อให้เกิดการสะสมของสารอินทรีย์ในน้้า โดย Burford 
and Williams (2001) กล่าวว่าสารประกอบท่ีสูญเสียจาก
อาหารส่วนใหญ่อยู่ ในรูปสารอินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สารอินทรีย์ไนโตรเจนท่ีสูญเสียจากอาหารลงสู่ น้้า ผลการ
ทดลองในครั้งน้ีจึงพบว่าอัตราการสูญเสียไนโตรเจนจากอาหาร 

ปีที 1 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 
Volume 1 Number 2 April – June 2018 

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์  53 



มีค่าเพิ่มข้ึนเมื่ออาหารอยู่ในน้้านานข้ึน ท้าให้เกิดกระบวนการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะมีออกซิเจน และเกิดการ
ออกซิไดซ์สารอินทรีย์ ส่งผลให้ค่าบีโอดี และซีโอดีมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนเมื่ออาหารอยู่ในน้้านานข้ึน โดย Funge-Smith and 
Briggs, (1998) กล่าวว่าไนโตรเจนส่วนหนึ่งอาจสูญหาย
ออกไปหรือตกลงไปเป็นตะกอน โดยไนโตรเจนท่ีเข้าไปในบ่อ
เลี้ยงส่วนหน่ึงจะตกลงไปเป็นตะกอนประมาณ 24% และ 
ส่วนใหญ่จะสูญหายไปจากระบบโดยการระเหยในรูปของแก๊ส
ไนโตรเจน และแอมโมเนีย สูง ถึง 30% (Funge-Smith  
and Briggs, 1998) จากการทดลองในครั้งน้ีพบว่าอาหาร 
กุ้ งก้ ามกราม ท่ีแ ช่อยู่ ใ น น้้ า เป็ นระยะเวลา  3 ช่ัว โมง  
มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียไนโตรเจนรวมเฉลี่ย 26.897±0.920% 
 ประสิทธิภาพการย่อยไนโตรเจนของกุ้งก้ามกราม
ขนาดกลางและกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ท่ีได้จากการศึกษา 
ในครั้งน้ีค่อนข้างสูงคือ 78.16-88.60% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปลาซัลมอนท่ีมีประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนเพียง  
58% ของ น้้าหนักแห้ง ไนโตรเจนในอาหารที ่ปลากิน 
โดยประมาณหน่ึงส่วนสี่ของอาหารท่ีปลากินจะถูกขับถ่าย
ออกมาในรูปของมูลปลา (Rychly and Spannhof, 1979) 
และอินทรีย์ไนโตรเจนเหล่าน้ีจะถูกเปลี่ยนเป็นแอมโมเนีย 
ในกระบวนการ ammonification โดยแบคทีเรียในสภาวะ 
ท่ีมีหรือไม่มีออกซิเจน ซึ่งต่อมาถูกออกซิไดซ์โดยแบคทีเรีย 
ในกระบวนการ nitrification ได้ไนไตรท์ (Funge-Smith  
and Briggs, 1998; Hagopian and Riley, 1998)  
จึงพบว่าปริมาณแอมโมเนีย และไนไตรท์ในน้้า ท่ีเลี้ยง 
กุ้งก้ามกรามมีค่าเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากมีแอมโมเนียไนโตรเจน 
ท่ีสูญเสียจากอาหารและการขับถ่ายของกุ้ง สะสมเป็นของเสีย
ในน้้าเพิ่มข้ึน ออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ ในน้้า (BOD) และปริมาณออกซิ เจนท่ีใช้ใน 
การออกซิ ไดซ์สารอินทรีย์ (COD) มีค่า เพิ่มสูงข้ึนตลอด
ระยะเวลาเลี้ยง เน่ืองจากมีของเสียจากอาหารละลายลงสู่น้้า 
จึงมีการใช้ออกซิเจนเพิ่มข้ึนจากการท่ีแบคทีเรียย่อยสลาย
สารอินทรีย์และการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ เช่นเดียวกันกับ
ข้อมูลคุณภาพของน้้าในฟาร์มเลี้ยงกุ้งท่ีพบว่ามีปริมาณบีโอดี 
และซีโอดีเพิ่มข้ึน (Teichert-Coddington et al., 2000) 
 ปริมาณแอมโมเ นียและไน ไตรท์ ใน น้้า ท่ี เลี้ ยง 
กุ้งก้ามกรามในภาชนะปิดและภาชนะเปิดมีค่าใกล้เคียงกัน 
ดังน้ันการผ่านเข้าออกของอากาศจึงมีผลน้อยมากต่อการ 
 

เปลี่ยนแปลงไนโตรเจนในระบบเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สอดคล้อง
กับรายงานของ El Samra and Olah (1979) และ  
Lin et al. (1988) ที่พบว่าไนโตรเจนจากอากาศอาจยกเว้น
หรือมองข้ามไปได้ในการคิดโมเดลของการเลี้ยงสัตว์น้้าในบ่อ 
ดังน้ันไนโตรเจนที่เข้าสู่ระบบเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบปิดที่ไม่มี
การเปลี่ยนถ่ายน้้าจึงมาจากอาหารที่ย่อยสลาย และสิ่งขับถ่าย
จากตัวกุ้ง  
 ไนโตรเจนจากการให้อาหาร ถูกเปลี่ยนเป็นอินทรีย์
ไนโตรเจนในผลผลิตกุ้ ง ในอัตราเฉลี่ย 20.52±4.77% 
ใกล้ เ คียงกับผลการเลี้ยงกุ้ งทะเลที่พบว่ามี เพียง 21%  
ของไนโตรเจนจากการให้อาหารที่ถูกเปลี่ยนเป็นผลผลิตกุ้ง 
(Sun and Boyd, 2013) Nunes and Parsons (1998) 
กล่าวว่าอาหารที่ ให้กุ้ ง ในระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาม ี
การสูญเสียเป็นส่วนใหญ่ สารอาหารประมาณ 17% เท่าน้ันที่
ถูกเปลี่ยนเป็นผลผลิต โดยอาหารที่สูญเสียส่วนใหญ่ตกลงไป
เป็นตะกอนและของเสียในน้้า ส้าหรับไนโตรเจนจากอาหาร 
ที่ให้พบว่ามีเพียงประมาณ 25% เท่า น้ันที่ปลาใช้ในการ
เจริญเติบโต (Boyd, 1985) และมีประมาณ 20-40% ที่ถูก
เปลี่ยนเป็นผลผลิตกุ้ง (Briggs and Funge-Smith, 1994; 
Paez-Osuna et al., 1997; Teichert-Coddington et al., 
2000; Wahab et al., 2003) ไนโตรเจนจากอาหารส่วนใหญ่
สูญเสียไปเป็นไนโตรเจนที่ละลายน้้า (dissolved nitrogen) 
ได้สูงถึง 85% ที่เหลือจะอยู่ในรูปของแข็ง (Pillay, 1992)  
โดยการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในครั้งน้ีมีไนโตรเจนจากอาหาร 
ที่สูญเสียเป็นของเสียในน้้าสูงถึง 79.48±4.77% 
 แอมโมเนียและไนไตรท์มีความเป็นพิษต่อสัตว์น้้า 
ที่ระดับความเข้มข้นที่ต่้า โดยมีผลไปลดประสิทธิภาพในการ
ขนสงออกซิเจนของเลือดและท้าลายเน้ือเยื่อของสัตว์น้้า 
(Lawson, 1995) โดยแอมโมเนียที่ระดับ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
มีความเป็นพิษอย่างเฉียบพลันกับปลาซัลมอน ไนไตรท ์
ที่ระดับความเข้มข้น 1.8 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลท้าให้ปลา 
เรนโบว์เทราท์ (Oncorhynchus mykiss) ตายได้ภายใน  
24 ช่ัวโมง (Hagopian and Riley, 1998) จากผลการทดลอง
ในครั้งน้ีพบว่าแอมโมเนียในน้้าที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามอยู่ในช่วง 
0.024-0.203 มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะที่ไนไตรท์มีความเข้มข้น
อยู่ในช่วง 0.521-1.678 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งต่้ากว่าระดับที่ม ี
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อปลา อย่างไรก็ตามแอมโมเนีย
ไนโตรเจนจะถูกลดลงโดยกระบวนการไนตรฟิิเคชัน (nitrification) 
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โดยแอมโมเนียจะถูกเปลี่ยนเป็นไนไตรท์ (van Rajin, 1996; 
van Rajin et al., 2006) และแอมโมเนียส่วนหนึ่งจะถูก
แพลงก์ตอนพืชน้าไปใช้ (Boyd and Tucker, 1998) 
นอกจากน้ีโดยท่ัวไปไนไตรทจะไมสะสมอยูในน้้า เน่ืองจาก 
ไนไตรทท่ีได้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไนเตรทอย่างรวดเร็ว  
โดยกระบวนการไนตริฟิเคชัน (Hagopian and Riley, 1998) 
ส้าหรับไนเตรท เป็นอนินทรีย์ไนโตรเจนท่ีมีความเป็นพิษต่อ
สัตว์น้้าต้่าท่ีสุด โดยค่า 96-h LC50 ตอสัตว์น้้าจะสูงกว่า 
1000 มิลลิกรัม/ลิตร (Pierce et al., 1993 อ้างตาม Boyd 
and Tucker, 1998) จึงมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้้าค่อนข้าง
น้อย จากผลการทดลองในครั้งน้ีพบว่ามีไนเตรทท่ีสะสมในน้้า
จากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นระยะเวลา 36 วัน เพิ่มข้ันโดยมี
ปริมาณเฉลี่ย 7.606±0.465 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นความ
เข้มข้นท่ีต้่ากว่าระดับท่ีเป็นพิษ 
 น้้าในบ่อท่ีเลี้ยงกุ้งมีปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด
สูงกว่าน้้าในบ่อท่ีไม่ได้เลี้ยงกุ้งอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 83.00-416.00 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสูงกว่าค่า
มาตรฐานน้้าท้ิงจากการเลี้ยงกุ้งเชิงพาณิชย์ของ Texas Natural 
resource conservation commission ท่ีก้าหนดให้มีปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยท้ังหมดเพียง 30 มิลลิกรัม/ลิตร (McIntosh  
et al., 2001) ดังน้ันน้้าจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามท่ีไม่มีการ 
ใช้ระบบน้้าหมุนเวียน ควรได้รับการบ้าบัดก่อนปล่อยท้ิงเพื่อ 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ค่าบีโอดีในน้้าท่ีมีการเลี้ยงกุ้งมีค่าสูง
กว่าในบ่อทดลองท่ีไม่ได้เลี้ยงกุ้ง เน่ืองจากในบ่อท่ีเลี้ยงกุ้งมีการให้
อาหารซึ่งมีบางส่วนเกิดการสูญเสียลงไปในน้้าและเป็นตะกอน 
ของเสีย นอกจากน้ียังมีสิ่งขับถ่ายจากตัวกุ้งเป็นสารอินทรีย์ท่ี 
ลงไปในน้้า แบคทีเรียจึงมีการใช้ออกซิเจนเพื่อย่อยสลายของเสีย
เหล่าน้ี เป็นสาเหตุให้บีโอดีในน้้ามีค่าเพิ่มข้ึน (Golz et al., 1999) 
 

ส้าหรับค่าความเป็นกรดเบส (pH) ของน้้าในบ่อทดลองเลี้ยง 
กุ้งก้ามกราม มีค่าใกล้เคียงกับบ่อที่ไม่ได้เลี้ยงกุ้ง โดยมี pH เฉลี่ย
อยู่ในช่วง 8.05-8.20 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสมกับการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้าที่ควรมีค่า pH  
อยู่ในช่วง 6-9 โดยน้้าที่มีค่า pH ต้่าเกินไปจะสร้างความเครียด
ให้กับสิ่งมีชีวิตในน้้าจนถึงกับตายได้ ในขณะที่น้้าซึ่งมี pH สูง 
จะเป็นด่างเกินไป ท้าให้เกิดแอมโมเนียอิสระได้มากขึ้น (มั่นสิน 
และไพพรรณ, 2538) 
 น้้าในบ่อที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 
สูงกว่าค่าเริ่มต้น และสูงกว่าในบ่อที่ไม่มีกุ้ง นอกจากน้ียังพบว่า
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอในน้้าที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณไนโตรเจนในอนุภาค ซึ่งได้แก่ไนโตรเจนที่อยู่ในสิ่งมีชีวิต
หรือซากสิ่งมีชีวิต โดยเมื่อปริมาณคลอโรฟิลล์เอในน้้าสูงข้ึนมี
แนวโน้มว่าไนโตรเจนในอนุภาคมีปริมาณเพิ่มขึ้น เน่ืองจากอนุภาค
ไนโตรเจนในน้้าส่วนใหญ่เกิดจากการให้อาหารกุ้ง ซึ่งจะถูก
สาหร่าย หรือแพลงก์ตอนพืชน้าไปผลิตมวลชีวะภาพโดย
ขบวนการสังเคราะห์แสง (Randall et al., 1992) พืชโดยเฉพาะ
แพลงกต์อนพืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย และ
ไนเตรท เพื่อสร้างเซลล์ ปริมาณไนโตรเจนจึงมีความสัมพันธ์เป็น
อย่างมากกับปริมาณแพลงก์ตอน นอกจากนี้ยังเป็นการก้าจัด
ไนโตรเจนที่ละลายน้้าให้เปลี่ยนเป็นอินทรีย์ไนโตรเจนในพืช 
สอดคล้องกับผลการเลี้ยงปลากดหลวงของ Tucker and van  
der Ploeg (1993) ที่พบว่าความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์เอ  
มีความสัมพันธ์กับมวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชในน้้า  
(Boyd and Tucker, 1992) จึงแปลงค่าอัตราความเข้มข้นของ
คลอโรฟิลล์เอ ไปเป็นปริมาณไนโตรเจนในแพลงก์ตอนพืชได้ 
(Hargreaves, 1997)  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาในครั้งน้ีท้าให้ได้ข้อมูลการไหลเข้า 
และการสะสมของไนโตรเจน ตลอดจนคุณภาพของน้้า 
ในระบบเลี้ ยงกุ้ งก้ า มกราม  นอกจาก น้ียั ง ไ ด้สมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังการกินอาหารกับอัตรา
การขับถ่ายแอมโมเนียจากการกินอาหาร 1 มื้อ, เปอร์เซ็นต์
การสูญเสียวัตถุแห้ง, อัตราการสูญเสียไนโตรเจนจากการ
สูญเสียน้้าหนักอาหารลงสู่น้้า, อัตราการสูญเสียไนโตรเจนจาก
อาหารท่ีเหลือ, เปอร์เซ็นต์การสูญเสียไนโตรเจนท้ังหมดจาก
อาหารลงสู่น้้า, ปริมาณแอมโมเนียท้ังหมด (TAN) ท่ีเพิ่มข้ึนใน
น้้าจากการสูญเสียของอาหาร และปริมาณผลรวมของ
แอมโมเนียและสารอินทรีย์ไนโตรเจน (TKN) ท่ีเพิ่มข้ึนในน้้า
จากการสูญเสียของอาหาร นอกจากน้ียังได้ข้อมูลสัดส่วนของ
องค์ประกอบของไนโตรเจนในน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
อัตราการขับถ่ายมูลของกุ้งก้ามกราม เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยน
ไนโตรเจนจากอาหารเป็นอินทรีย์ ไนโตรเจนในตัวกุ้ ง 

เปอร์เซ็นต์การสูญเสียไนโตรเจนจากอาหารลงไปในน้้า  
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้ง และได้
สมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์เอกับปริมาณ
อนุภาคไนโตรเจนในน้้า โดยข้อมูลเหล่าน้ีสามารถน้าไปใช้ 
ในการจัดการเกี่ยวกับสารอินทรีย์ไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาคุณภาพน้้า
ท่ีเกิดจากการสะสมและการเน่าสลายของสารอินทรีย์
ไนโตรเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการระบบเลี้ยงให้
ความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม อย่างไร 
ก็ตามควรมีการน้าข้อมูลจากการศึกษาในครั้งน้ีไปศึกษา
เพิ่มเติมในฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อให้ได้ข้อมูลของดุล
ไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งจะท้าให้สามารถจัดการ
ด้านการเลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดผลกระทบ 
ท่ีเกิดจากการปล่อยน้้าเสียออกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ต่อไป 
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