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สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

 

บทนํา 

แอมโมเนียเปนตัวแปรคุณภาพน้ําหนึ่งที่มักปรากฏอยูในเอกสารเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําเสมอ นอกจากนี้แอมโมเนียเปนตัวแปรหนึ่งท่ีมาตรฐานคุณภาพน้ําประเภทตาง ๆ ไดกําหนดคาไว

เปนเกณฑอางอิง แตเอกสารเหลานั้นใชสัญลักษณแทนแอมโมเนียหรือหนวยความเขมขนแตกตางกัน

ซึ่งอาจสรางความสับสนตอผูอานได เชน กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดความเขมขนของแอมโม เนีย 

(NH3-N) ในมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 2 (ใชประโยชนเพื่อการประมง  การอนุรักษสัตวนํ้า) 

สูงสุดไมเกิน 0.5 mg/l (http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html) ผูเขียนเห็น

วา แอมโมเนียดังกลาวเปนแอมโมเนียท้ังหมด (TAN) มากกวาแอมโมเนียไมแตกตัว (NH3-N)(ดู

รายละเอียดในหัวขอถัดไป) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่อง กําหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่กําหนดใหนํ้าท้ิงที่ระบายสูแหลง

น้ําสาธารณะตองมีคาแอมโมเนีย(NH3-N) ไมเกิน 1.1 mg-N/l (นาจะเปน mg/l) หรือในเอกสาร

งานวิจัยตาง ๆ ซึ่งพิมพเผยแพรในประเทศมักพบวางานวิจัยเหลานั้นไมไดชี้ชัดลงไปวาเปนแอม- 

โมเนียในรูปใด ผูเขียนจึงเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับแอมโมเนียแก

ผูสนใจโดยเฉพาะอยางย่ิงนักวิชาการประมงหรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับคณุภาพน้ํา  

 

คําศัพทและเคมีของแอมโมเนยี 

ในบอเลี้ยงสัตวน้ําหรือแหลงน้ําธรรมชาติแอมโมเนียจะอยูในภาวะสมดุลยระหวางแอมโม- 

เนียไมแตกตัวหรือแอมโมเนียอิสระ (unionized ammonia หรือ free ammonia, NH3) กับแอมโม- 

เนียมอิออน (ionized ammonium หรือ ammonium ion, NH4
+) ปฏิกิริยาสมดุลยของสารละลาย

แอมโมเนียสามารถเขียนไดดังสมการ 

 

NH3 +  H3O+        NH4
+  +  H2O 

 

สมดุลยของสารละลายแอมโมเนียถูกควบคุมโดยพีเอชเปนหลัก เมื่อพีเอชเพ่ิมข้ึนสมดุลยจะ

เปลี่ยนไปทางซาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาเมื่อพีเอชเพิ่มขึ้นจะทําใหความเขมขนของแอมโมเนียไม

แตกตัวเพิ่มขึ้น พีเอชที่เพ่ิมขึ้น 1 หนวย จะทําใหความเขมขนของแอมโมเนียไมแตกตัวเพิ่ม ขึ้น 10 

เทา สมดุลยของสารละลายแอมโมเนียยังขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความแรงของอิออน (ionic strength) 

ของสารละลาย ความเขมขนของแอมโมเนียรวม(ท้ังหมด) (total ammonia, Tamm หรือ TA) หรอื



เรยีกสั้นๆ วา “แอมโมเนีย” (Lawson, 1995; Boyd and Tucker, 1998) จึงเปนผลรวมของความ

เขมขนของแอมโมเนียมอิออนกับแอมโมเนยีไมแตกตัว  

 

Total ammonia (Tamm ) = NH3+ NH4
+ 

 

    เมื่อกลาวถึงแอมโมเนียมักเขียนหรือพูดเพียงสั้น ๆ วา “แอมโมเนีย” จึงเกิดความสับสนได

เพราะอาจหมายถึงแอมโมเนียมอิออน แอมโมเนียไมแตกตัว(อิสระ) หรือแอมโมเนียรวมก็ได  และยิ่ง

เพิ่มความสับสนขึ้นอีกจากสัญลักษณหรือหนวยที่แสดงความเขมขนเพราะสามารถเขียนไดหลาก 

หลาย (เชน TAN  NH3  NH3-N  NH4
+ เปนตน) ดังนั้นเพ่ือไมใหเกิดความสับสนและเขาใจตรงกันจึง

อธิบายการแสดงความเขมขนและสัญลักษณที่ใชแทนแอมโมเนียดังนี้  

1) NH3+NH4
+ (mg-N/l) หรือ NH3+NH4

+-N (mg/l) ห รือ TAN (mg/l)  ห รือ TA (mg-

N/l) สัญลักษณและหนวยแสดงความเขมขนของแอมโมเนียเหลานี้มีความหมาย

เหมือนกัน หมายถึง แอมโมเนียรวม (หรือเรียกสั้นๆ วา “แอมโมเนีย” ดังกลาวแลว

ขางตน)นั่นคือรวมปรมิาณแอมโมเนียทั้งแอมโมเนียอิสระ (NH3) และแอมโมเนียมอิออน 

(NH4
+)  และหนวยแสดงความเขมขนคิดเฉพาะมวลของไนโตรเจนเปนมิลลิกรัมตอ

ปริมาตรน้ํา 1 ลิตร  ปจจุบันวิธีทดสอบตางๆ ตลอดจนถึง TEST KIT วัดเปนแอมโมเนีย

รวม ดังนั้นสัญลักษณและหนวยแสดงความเขมขนขางตนสามารถใชในการรายงานผล

การทดสอบไดเลย เชน ผลการทดสอบแอมโมเนียจากบอเลี้ยงสัตวนํ้าแหงหนึ่งดวยวิธี 

indophenol blue มีความเขมขนเทากับ 0.056 mg-N/l  สามารถเขียนเปนสัญลักษณ

ไดวา 

- NH3+NH4
+= 0.056 mg-N/l 

- TAN          = 0.056 mg/l 

2) NH3-N (mg/l) หรือ NH3 (mg-N/l)  การเขียนสัญลักษณและหนวยแสดงความเขมขน

ทั้งสองแบบนี้มีความหมายเหมือนกัน คือแสดงผลการทดสอบเฉพาะแอมโมเนียไมแตก

ตัว (NH3) เทานั้น และคิดเฉพาะมวลของไนโตรเจนเปนมิลลิกรัมตอปริมาตรน้ํา 1 ลิตร  

แอมโมเนียในรูปนี้ไมสามารถหาไดโดยตรงแตสามารถคํานวณไดดังสมการ  

 

 แอมโมเนียไมแตกตัว = (a) TAN   (สมการที่ 1) 

 

เมื่อ (a) = สัดสวนโมลของแอมโมเนียไมแตกตัว และ TAN = ความเขมขนแอมโมเนีย

รวม-ไนโตรเจน (mg/l) 

 

 



ตารางที่ 1 สัดสวนโมล (Mole fraction) ของแอมโมเนยีไมแตกตัวในน้ําที่อุณหภูมิ และพีเอชตางๆ 
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ที่มา : Emerson et al. (1975) อางตาม Lawson (1995) 

 

     

สัดสวนโมลของแอมโมเนียไมแตกตัวซึ่งข้ึนอยูกับพีเอชและอุณหภูมิเปนหลักนั้นสามารถ

คํานวณไดจากตารางที่ 1 เม่ือทราบความเขมขนของแอมโมเนียรวมสามารถคํานวณ

ความเขมขนของแอมโมเนียไมแตกตัวได เชน ผลการทดสอบแอมโมเนียจากบอเลี้ยงสัตว

น้ําแหงหนึ่งไดเทากับ 0.10 mg/l ขณะเก็บตัวอยางมาทดสอบวัดอุณหภูมิ และพีเอชของ

น้ําได 30 oC และ 8.0 ตามลําดับ คํานวณความเขมขนของแอมโมเนียไมแตกตัวไดดังนี้ 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาที่อุณหภูมิ และพีเอช 30 oC และ 8.0 แอมโมเนียไมแตก

ตัวมีสัดสวนโมลเทากับ 0.075 (หมายความวาที่อุณหภูมิและพีเอชดังกลาวความเขมขน

ของแอมโมเนียไมแตกตัวมีคาเพียง 7.5% ของแอมโมเนียรวม (คํานวณไดจาก 0.075 x 

100) ดังนั้นความเขมขนของแอมโมเนียไมแตกตัวเปนดังนี้ 

    จากสมการแอมโมเนียไมแตกตัว-ไนโตรเจน = (a) TAN    

แอมโมเนียไมแตกตัวไนโตรเจน(NH3-N)     = (0.075) x (0.10) mg/l     

     = 0.0075   mg/l     

หรอื      NH3                             = 0.0075  mg-N/l 

3) NH3 (mg/l)  สัญลักษณและหนวยความเขมขนนี้แสดงเฉพาะแอมโมเนีย (NH3) 

เชนเดียวกับ ขอ 2) แตกตางกันเฉพาะความเขมขนซึ่งคิดรวมน้ําหนักไฮโดรเจนดวย 

ดังน้ันเม่ือทราบความเขมขนของแอมโมเนียไมแตกตัว (NH3-N mg/l หรือ NH3 mg-N/l)  



แลวสามารถหาความเขมขนของ NH3 หนวยเปน mg/l ไดโดยคูณดวย 1.22   เชน  จาก 

2) ความเขมขนของแอมโมเนียไมแตกตัว (NH3) ไดเทากับ 0.0075 x 1.22 = 0.0092 

mg/l  

 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาสัญลักษณและหนวยแสดงความเขมขนของแอมโมเนียสามารถ

เขียนไดหลายแบบ   ประเทศไทยรวมทั้งตางประเทศยังไมไดชี้ชัดวาตองเขียนแบบใดแบบหนึ่ง ดังนั้น

ผูเกี่ยวของตองเขาใจถึงสัญลักษณและหนวยแสดงความเขมขนเหลานั้น  มิฉะนั้นแลวอาจทําใหเขาใจ

ผิดได  สําหรับบทความนี้คําวา “แอมโมเนีย” หมายถึงแอมโมเนียไมแตกตัว(แอมโมเนียอิสระ) (NH3) 

+ แอมโมเนียมีประจุ (NH4
+) ในรูปของไนโตรเจนโดยมวล   สัญลักษณที่ใช คือ “TAN” ยกเวนเมื่อได

ระบุไวเปนอยางอื่น 

 

แหลงท่ีมาและความสําคัญของแอมโมเนีย 

ในบอเลี้ยงสัตวน้ําแอมโมเนียไดจากการขับถายของสัตวน้ําเปนหลัก Ip et al. (2001) 

รายงานวา การขับถายของสารประกอบไนโตรเจนสวนใหญ (ประมาณ 90%) เกิดขึ้นโดยผานทาง

เหงือกในรูปของแอมโมเนียไมแตกตัว (NH3)  ซึ่งปริมาณแอมโมเนียไมแตกตัวที่ถูกขับถายออกมานั้นมี

สัดสวนประมาณ 2.5-3% ของปริมาณอาหารที่กินเขาไปในแตละวัน (Lawson, 1995; Hargreaves, 

1998) แอมโมเนียในบอเลี้ยงสัตวน้ํายังไดจากสิ่งขับถายท่ีเปนของแข็งซึ่งสวนใหญจะถูกยอยสลาย

อยางรวดเร็วโดยแบคทีเรีย (Hargreaves, 1998) แอมโมเนียอาจมาจากอาหารเหลือตกคาง Funge-

Smith and Briggs (1998) พบ วา สารอินทรียในบอเลี้ยงกุ ง 40-60% เกิดจากอาหารกุง เมื่อ

สารอินทรียเหลานี้ถูกยอยสลายโดยแบคทีเรียจะไดแอมโมเนียกลับคืนสูมวลน้ํา นอกจากนั้นน้ําที่ใช

เลี้ยงสัตวน้ําก็มีแอมโมเนียปนเปอนอยูเชนกันแตมีสัดสวนนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับแอมโมเนียที่ได

จากการขับถายของสัตวน้ําหรืออาหารเหลือตกคาง  

แอมโมเนียเปนสารประกอบไนโตรเจนที่มีท้ังประโยชนและโทษตอการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

โดยทั่วไปแพลงกตอนพืชหรือผูผลิตอ่ืนๆ ชอบใชแอมโมเนียเพื่อการเจริญเติบโตมากกวาไนเตรท 

เพราะสามารถเอาแอมโมเนีย (NH3)ไปสรางกรดอะมิโนไดโดยตรง (มนุวดี, 2531)  เมื่อความเขมขน

ของแอมโมเนียต่ํากวา 0.03 mg-N/l  แพลงกตอนพืชหรือผูผลิตจะใชไนเตรทเพ่ือการเจริญเติบโต 

(Syrett, 1981 อางตาม Hargreaves, 1998) แอมโมเนียยังจําเปนตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ในระบบการเลี้ยงสัตวน้ําแบบน้ําหมุนเวียน  กอนเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนจึงเปนตองเติม

สารละลายแอมโมเนียลงไปในระบบเพื่อเรงการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย   

ในการเลี้ยงสัตวน้ําแบบหนาแนนหากขาดการจัดการท่ีดีแอมโมเนียสะสมถึงระดับที่อาจเปน

อันตรายตอสัตวน้ําได  แอมโมเนียเปนพิษตอสัตวนํ้าในลักษณะ sublethal มากกวาท่ีจะทําใหตาย

ทันที  (Hargreaves, 1998) สอดคลองกับ Wedemeyer et al. (1976) อางตาม Hurvitz et al. 

(1997) ที่กลาววาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําการสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากความเปนพิษของ



แอมโมเนียนั้นเกิดจากสัตวน้ําสัมผัสกับระดับแอมโมเนียท่ีต่ําเปนเวลานานมากกวาการสัมผัสกับความ

เขมขนของแอมโมเนียที่สูงมาก ๆ ที่ทําใหตายโดยทันที  เมื่อแอมโมเนียในน้ําสูงเกินไปทําใหสัตวน้ํา

ขับถายแอมโมเนียไดนอย   และทําใหระดับแอมโมเนียในเลือดและเนื้อเย่ือเพิ่มขึ้นเปนผลทําใหพีเอช

ของเลือดสูงข้ึนซึ่งเปนผลเสียตอปฏิกิริยาตางๆ ของเอนไซม  นอกจากนั้นเมื่อระดับแอมโมเนียในเลือด

และเนื้อเยื่อเพ่ิมข้ึนยังมีผลเสียอื่น ๆ  เชน เซลลเม็ดเลือดแดงและเนื้อเย่ือท่ีทําหนาที่ผลิตเซลลเม็ด

เลือดแดงถูกทําลาย  การลดความสามารถในการลําเลียงออกซิเจนของเลือด เหงือกเสียหาย ทําให

เนื้อเยื่อมีความตองการออกซิเจนเพ่ิมขึ้น (Lawson, 1995)  แตผลของแอมโมเนียตอสัตวน้ําที่รูกัน

ทั่วไป คือ ทําใหสัตวน้ํากินอาหารลดลง   ลดการเจริญเติบโต  หรือลดความสามารถดานภูมิคุมกันของ

สัตวน้ํา เปนตน 

 

ปจจัยที่มีผลตอความเปนพิษของแอมโมเนีย 

 มีหลายปจจัยที่มีผลตอความเปนพิษของแอมโมเนียซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. ออกซิเจนละลาย  ความเปนพิษของแอมโมเนียเพ่ิมขึ้นเม่ือปริมาณออกซิเจนละลาย

ลดลง เชน  Wajsbrot et al. (1991) พบวา เม่ือออกซิเจนละลายนอยกวา 85%ของจุด

อ่ิมตัวทําใหปลา seabream (Sparus aurata) มีความไวตอแอมโมเนียมากขึ้น 

2. พีเอช  พีเอชของน้ํามีผลตอความเปนพิษของแอมโมเนียโดยเปลี่ยนสมดุลของแอมโม- 

เนียทั้งสองรปู เม่ือพีเอชเพิ่มขึ้นทําใหเพิ่มสัดสวนของแอมโมเนียไมแตกตัวซึ่งเปนรูปที่

เปนพิษตอสัตวน้ํา 

3. ระดับแอมโมเนียท่ีผันแปร ในการเลี้ยงสัตวน้ําแอมโมเนียผันแปรทุก ๆ ชั่วโมงเนื่อง จาก

ความผันแปรของระดับการขับถายแอมโมเนีย จากการวิจัยพบวา สัตวน้ําทนตอระดับ

แอมโมเนียที่คงที่ไดดีกวาระดับที่ผันแปร 

4. การเคลื่อนไหว (exercise)  Randall and Tsui (2002) กลาววา ปลาท่ีวายน้ํามีระดับ

แอม โมเนยีในรางกายสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ resting fish ซึ่งระดับแอมโมเนียที่

เพิ่มข้ึนนี้เกิดจากการยอยสลายของ adenylate เปน inosinemonophosphate (IMP) 

และ แอมโมเนียมอิออน NH4
+( Mommsen and Hochachka, 1988 อางตาม 

Randall and Tsui (2002)  

5. ภาวะเครียด เมื่อสตัวน้ําเครียดทําใหมีการสรางแอมโมเนียเพ่ิมข้ึน  ซึ่งภาวะเครียดนี้อาจ

เกิดจากมีสัตวน้ําหนาแนนเกินไป Randall and Tsui (2002) พบวา ปลาที่เครียดไวตอ

แอมโมเนียในน้ํามากกวาปลาที่ไมเครียด 

นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายประการที่มีผลตอความเปนพิษของแอมโมเนียตอสัตวน้ํา 

เชน การใหอาหาร ระยะและขนาดของสัตวน้ํา และความคุนเคย (acclimation) เปนตน 

 

 



เกณฑความปลอดภัยตอสัตวน้ํา 

เกณฑความเขมขนของแอมโมเนียที่เหมาะสมตอสัตวน้ํายังไมชัดเจน เนื่องจากพบวา ความ

เขมขนของแอมโมเนียในระบบหนึ่งอาจมีผลตอสุขภาพของสัตวน้ํา ขณะ ที่ความเขมขนเดียวกันในอีก

ระบบหนึ่งอาจไมมีผลกระทบตอสัตวน้ํา  (Meade, 1985 อางตาม Mac Intrye et al., 2008)  ขณะ 

เดียวกันเกณฑความปลอดภัยของแอมโมเนียตอปลาสวนมากไดจากการทดลองกับปลาเทราหรือ

ปลาแซลมอน นอกจากนั้นปลาในเขตอบอุนทนทานตอแอมโมเนียสูงกวาปลาในเขตหนาว และปลาน้ํา

จืดทนทานตอแอมโมเนียสูงกวาปลาทะเล ขอมูลเกี่ยวกับผลของแอมโมเนียตอสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

มีจํากัดมากๆ อยางไรก็ตามสามารถใชเกณฑเดียวกับปลาไดดวยความระมัดระวัง (Lawson, 1995) 

เดิมนั้นเกณฑหรือคามาตรฐานของแอมโมเนียตอปลาแสดงเปน mgNH3 ตอมาองคกรดาน

สิ่งแวดลอมของอเมริกา (U.S.EPA) (1998) อางตาม IP et al. (2001) แนะนําใหใชความเขมขน

แอมโมเนียรวมเปน mg-N/l แสดงความเปนพิษของแอมโมเนียตอสัตวน้ํา เพราะจากการวิเคราะห

ขอมูลความเปนพิษของแอมโมเนียรวมตอสัตวน้ําชี้วาความเปนพิษแอมโมเนียรวมไมเปลี่ยนแปลงตาม

อุณหภูม ิ  และผลการวัดแอมโมเนียที่ไดวัดเปนแอมโมเนียรวม  แตการวัดพีเอชของน้ําก็ยังจําเปนอยู

เพราะพีเอชเปนตัวกําหนดความเปนพิษของแอมโมเนียที่สําคัญ  

จากเอกสารตาง ๆ ที่รวบรวมไดพบวา เกณฑและคามาตรฐานความเปนพิษของแอมโมเนีย

ตอสัตวน้ําสามารถใชคาแอมโมเนียทั้งในรูปแอมโมเนียรวมและแอมโมเนียอิสระ Klontz (1991) อาง

ตาม MacIntrye et al. (2008) ไดแนะนําคาที่ปลอดภัยตอสัตวน้ําเมื่อสัมผัสกับความเขมขนของ

แอมโมเนีย  (NH3) แบบ intermittent และคงที่ ไว ท่ี  0.05 mg/l และ 0.03 mg/l ตามลําดับ 

Wajsbrot et al. (1991) ไดแนะนําคาความเขมขนของแอมโมเนียรวมไนโตรเจนและแอมโมเนีย

อิสระ (NH3-N) ท่ีปลอด ภัยสําหรับปลา seabream (Sparus aurata)ไวที่ 1.2 mg/l  และ 0.064 

mg/l  ตามลําดับ  

Lawson (1995) ไดแนะนําระดับความเขมขนของแอมโมเนียรวมไนโตรเจนและแอมโมเนีย

อิสระ (NH3-N) ที่ปลอดภัยตอปลาเมื่อสัมผัสกับแอมโมเนียเปนเวลานาน (มากกวา 2-3 สัปดาห) ไวที่ 

1.0 mg/l และ 0.05 mg/l ตามลําดับ ซึ่งระดับความเขมขนของแอมโมเนียรวมดังกลาวใกลเคียงกับ 

U.S.EPA (1998) อ างตาม IP et al. (2001)  ไดกํ าหนดไวที่  0.99 mg/l  ส วน  Frances et al. 

(2000) ไดกําหนดคาความเขมขนของแอมโมเนียที่ปลอดภัยของปลา silver perch (Bidyanus 

bidyanus)ในรูปของแอมโมเนียอิสระ (NH3-N) ไวเทากับ 0.06 mg/l  ในปลาทะเลมีขอมูลเก่ียวกับ

ความเปนพิษของแอมโมเนียนอยมาก Rodrigues et al. (2007) ศึกษาพิษเฉียบพลันของแอมโมเนีย

ตอปลาชอนทะเลวัยรุน (Rachycentron canadum) พบวา คา LC50-96 hr เฉลี่ย 1.13 mg/l 

(NH3-N)  เมื่อคูณดวยคาแฟคเตอร 0.05 ก็จะไดเปนที่ปลอดภัยตอปลาชอนทะเลซึ่งเทากับ 0.057 

mg/l   



จากขอมูลเหลานี้จะเห็นไดวา คาความเขมขนของแอมโมเนียที่ปลอดภัยตอสัตวน้ําเมื่อวัดเปน

แอมโมเนียรวมไนโตรเจน (TAN) และแอมโมเนียอิสระ (NH3-N) อยูระหวาง 1.0-1.2 mg/l  และ 

0.05-0.06  mg/l ตามลําดับ 

 

เอกสารอางอิง 

มนุวดี  หังสฤกษ.  2531.  สมุทรศาสตรเคมี.  สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ . 329 

หนา. 

Boyd, C. E. and C. S. Tucker.  1998.  Pond aquaculture water quality management.  

Kluwer Academic Publishers,  Massachusetts. 700 pp. 

Frances, J., B.F. Nowak and G.L. Allan.  2000.  Effects of ammonia on juvenile silver 

perch (Bidyanus bidyanus).  Aquaculture. 183: 95-103. 

Funge-Smith, S.J. and M.R.P., Briggs. 1998. Nutrient Budgets in Intensive Shrimp Ponds: 

Implications for Sustainability. Aquaculture. 164: 117-133.  

Hargreaves, J.A. 1998. Nitrogen biogeochemistry of aquaculture ponds. Aquaculture. 

166: 181-212. 

Hurvitz, A., H. Bercovier and J.V. Rijn.  1997. Effect of ammonia on the survival and 

immune response of rainbrow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) 

vaccinated against Streptococcus iniae.  Fish & shellfish immunology.  7:45-53. 

Ip, Y.K., Chew, S.F. and Randall, D.J.  2001.  Ammonia toxicity, tolerance and 

excretion.  In : Wright, P.A., Anderson, P.M. (Eds.) Fish physiology, nitrogen 

excretion. 20 : 109-148.  

Lawson, T. B.  1995.  Fundamentals of aquaculture engineering.  Chapman & Hall,  

New York.  355 pp. 

Mac Intyre, C.M., T. Ellis, B.P. North and J.F. Turnbull.  2008.  The influences of water 

quality on the welfare of farmed rainbow trout: a review; In Fish welfare.  

Blackwell Publishing Ltd, Singapore.  pp 150-159.     

Matthews, D. A.; S. W. Effler and C. M. Matthews (Brooks).  2000.  Ammonia and  

 toxicity criteria in polluted Onondaga Lake, New York.  Water Environment  

 Research. 72 : 731-741.  

Randall, D.J. and T.K.N. Tsui.  2002.  Ammonia toxicity in fish.  Marine Pollution 

Bulletin.  45: 17-23. 



Wajsbrot, N., A. Gasith, M.D. Krom and D.M. Popper.  1991.  Acute toxicity of ammonia 

to juvenile gilthead seabream Sparus aurata under reduced oxygen levels.  

Aquaculture. 164: 227-288. 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html (เขาถึงเมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2553) 

 

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้ไดพิมพเผยแพรในวารสารการประมงปที่ 64 ฉ.5 (ก.ย.-ต.ต. 2554) หนา 

441-445 

 


