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การทดลองประยุกต์ใช้ กล้ องเว็บแคมและเทคนิคการประมวลผลจากภาพดิจิตอล เปรี ยบเทียบกับเครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
สาหรับตรวจวัดความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวมและไนไตรท์ในนา้ จืด ที่ระดับความเข้ มข้ นต่าง ๆ กัน ผลการศึกษาพบว่าคือ เมื่อระดับ
ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวมในนา้ ของสารตัวอย่างอยู่ในช่วง 0 ถึง 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร การใช้ เครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ อ่านค่ามี
ความถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ 98.44 ในขณะที่วิธีการที่ประยุกต์ขึน้ อ่านค่ามีความถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ 97.81 และเมื่อระดับ
ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวมในนา้ ของสารตัวอย่างมีค่า มากกว่า 1.0 ถึง 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยไม่ทาการเจือจางสารตัวอย่าง)
พบว่าการใช้ เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ อ่านค่ามีความถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ 80.94 ในขณะที่วิธีการที่ประยุกต์ขึน้ อ่านค่ามีความ
ถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ 96.89 ในการทดสอบวัดความเข้ มข้ นของไนไตรท์ในน ้าของสารตัวอย่าง ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 0.25 มิลลิกรัม
ต่อลิตร พบว่าการใช้ เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ อา่ นค่ามีความถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ 91.29 ในขณะที่วิธีการที่ประยุกต์ขึน้ อ่านค่ามี
ความถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ 91.15 และเมื่อระดับความเข้ มข้ นของไนไตรท์ในนา้ ของสารตัวอย่างมีค่ามากกว่า 0.25 ถึง 1.0
มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยไม่ทาการเจือจางสารตัวอย่าง) พบว่าการใช้ เครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ อ่านค่ามีความถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ
70.54 ส่วนวิธีการที่ประยุกต์ขึน้ อ่านค่ามีความถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ 99.65 จากผลดังกล่าวชี ้ให้ เห็นว่า มีความเป็ นไปได้ ในการ
ประยุกต์ใช้ กล้ องเว็บแคมและเทคนิคการประมวลผลจากภาพดิจิตอล มาประเมินความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวมและไนไตรท์ในน ้าจืดได้
คาสาคัญ : การประยุกต์, กล้ องเว็บแคม, เทคนิคการประมวลผลจากภาพดิจิตอล, แอมโมเนียรวม, ไนไตรท์, น ้าจืด

Abstract
Application of a webcam and image processing techniques for measuring total ammonia and nitrite in freshwater
was developed and compared with a spectrophotometer. Various concentrations of total ammonia and nitrite in the water
were determined. Results of the study showed that when total ammonia concentrations in water samples ranged between
0 to 1.0 mg/l, an accuracy of using a spectrophotometer was 98.44 %, while using the developed system was 97.81 %.
When total ammonia concentrations in water samples were greater than 1.0 to 4.0 mg/l (without dilution of the water
samples), an accuracy of using the spectrophotometer was 80.94 %, while using the developed system was 96.89 %. In
the nitrite concentration measurement, ranged between 0 to 0.25 mg/l, the use of spectrophotometer was 91.29 %
accuracy, while using the developed system was 91.15 %. When the nitrite concentrations in water samples were greater
than 0.25 to 1.0 mg/l (without dilution of the water sample), an accuracy of using the spectrophotometer was 70.54 %, while
using the developed system was 99.65 %. From the above results indicate that it is possible to apply a webcam and image
processing techniques for measuring total ammonia and nitrite concentrations in freshwater.

Keywords : Application, Webcam, Image Processing Techniques, Total Ammonia, Nitrite,
Freshwater
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บทนา
ปั จจุบนั ในระบบการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าแบบหนาแน่น คุณภาพน ้านับเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญที่สดุ ปั จจัย
หนึง่ ที่จะชี ้ผลถึงความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวต่อผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าได้ (เจษฎา,2546) ซึ่งสาเหตุที่มาของการเกิด
ปั ญหาเกี่ยวกับคุณภาพน ้าภายในบ่อ พอสรุปได้ มาจาก 3 สาเหตุหลักๆ คือ 1) ปั ญหาคุณภาพน ้าที่เกิดจากแหล่งน ้าที่
นามาใช้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ น คุณภาพน ้าไม่ดีตงแต่
ั ้ เริ่ มแรก (มัน่ สิน และไพพรรณ, 2544) 2) ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในบ่อในช่วง
ระหว่างการอนุบาล หรื อระหว่างการเลี ้ยงสัตว์น ้า ซึง่ อาจเกิดจากการจัดการที่ผิดพลาดภายในบ่อ เช่นการเปลีย่ นถ่าย
น ้าไม่เพียงพอ การให้ อาหารในปริ มาณที่มากเกินความต้ องการของสัตว์น ้า และการสะสมของสารอินทรี ย์บริ เวณพื ้น
ก้ นบ่อ (Boyd,1995) 3) ปั ญหาคุณภาพน ้าที่เกิดจากคุณภาพดินภายในบ่อ ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าได้
โดยทาให้ คณ
ุ ภาพน ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสัตว์น ้าที่เลี ้ยงได้ เช่น ดินเปรี ย้ ว หรื อ เกิดจาก
การจัดการบ่อในระหว่างการเลี ้ยงสัตว์น ้า (ยนต์,2542) ปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นสิง่ ที่นกั เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าจะต้ องให้
ความสนใจเป็ น อย่างยิ่ง ทัง้ นีเ้ นื่อ งจากปั จ จัย ด้ า นคุณภาพน า้ จะมี บทบาทสาคัญอย่า งยิ่ งต่อการดารงชี วิ ต การ
เจริ ญเติบโต และการสืบพันธุ์ของสัตว์น ้า (Boyd and Tucker,1992) ดังนันเพื
้ ่อความปลอดภัยและมุง่ สูเ่ ป้าหมายแห่ง
ความสาเร็ จในระบบการเลี ้ยงปั จจุบนั ผู้เลี ้ยงจะต้ องให้ ความสนใจต่อการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้า เพื่อประเมินคุณสมบัติ
ของน ้าว่ามีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ามากน้ อยเพียงใด ปั จจุบนั การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้าสามารถที่จะ
วิ เ คราะห์ ไ ด้ เ กื อ บทุก พารามิ เ ตอร์ โดยใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ ทัน สมัย มาช่ ว ย ซึ่ ง จะมี ค วามแม่ น ย าค่ อ นข้ า งสูง แต่ ใ น
ขณะเดียวกันเครื่ องมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ดังกล่าวมีราคาค่อนข้ างแพง อาจจะเกินกาลังความสามารถของผู้เลี ้ยงรายย่อย
โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์ค่าแอมโมเนียรวม และค่าไนไตรท์ในน ้า เครื่ องมือที่จาเป็ นต้ องใช้ คือ สเปกโตรโฟโต
มิเตอร์ ซึง่ ใช้ เทคนิคการดูดกลืนแสง เพื่ออ่านค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ของสารละลายตัวอย่าง และต้ องนา
ค่าดังกล่าวไปเทียบค่าในสมการอีกครัง้ หนึง่ เพื่ออ่านค่าความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวม และไนไตรท์ของสารละลาย
ตัวอย่างนัน้ ๆ ดังนันแนวทางหนึ
้
่งที่คณะผู้วิจยั เล็งเห็นว่า จะสามารถสร้ างความสะดวก รวดเร็ ว มีความแม่นยาและ
ทดแทนการนาเข้ าอุปกรณ์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศได้ คือ การทดลองประยุกต์ใช้ กล้ องเว็บแคมและเทคนิคการ

ประมวลผลจากภาพดิจิตอลมาประมวลผลวัดความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวม และไนไตรท์ในน ้าจืด ซึ่งจะก่อให้ เกิด
การพัฒนาการศึกษาทางด้ านการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าต่อไป
อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ ที่ใช้ ประกอบด้ วย : เครื่ องบันทึกภาพใช้ กล้ องเว็ บแคมขนาดความละเอียด 13.0 เมกะพิกเซล
(Mega Pixels), คอมพิวเตอร์ (Microsoft Window 8, Processor 1.30 Ghz, Memory (Ram) 5G, System type 32bit operating system) กล่องควบคุมแสงทาประกอบจากแผ่นอะครี ลิกสีขาว ภายนอกติดด้ วยแผ่นสติกเกอร์ สีดา
ภายในมีหลอดLED เปล่งแสงสีขาวและหลอดทดลองสาหรับใส่สารละลายตัวอย่าง โปรแกรมที่ใช้ ในการทางานและ
ประมวลผลคือ โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 ซึง่ อุปกรณ์ที่ใช้ แสดงใน Figure 1

Figure 1 Materials for Total ammonia and Nitrite concentration measurement

การทดลองในครัง้ นี ้จะทาการทดลองประยุกต์ใช้ กล้ องเว็บแคมและเทคนิคการประมวลผลจากภาพดิจิตอล
เปรี ยบเทียบกับเครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ สาหรับตรวจวัดความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวมและไนไตรท์ ในน ้าจืด ที่
ระดับความเข้ มข้ นต่าง ๆ กัน ดังนี ้ คือ ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวม 0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.5 และ 4.0
มิลลิกรัม/ลิตร ความเข้ มข้ นของไนไตรท์ 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.15,0.20, 0.25, 0.50 และ 1.0
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาดับ โดยจะทาการเตรี ยมสารละลายตัวอย่างของแอมโมเนียรวม ที่ระดับความเข้ มข้ นต่าง ๆ และ
ทากราฟมาตรฐาน (Standard curve) ของแอมโมเนียรวม ตามวิธีของ APHA et al (1995) และทาการเตรี ยม
สารละลายตัวอย่างของไนไตรท์ ที่ระดับความเข้ มข้ นต่าง ๆ และทากราฟมาตรฐาน (Standard curve) ของไนไตรท์
ตามวิธีของ APHA et al (1995)

สาหรับขันตอนการท
้
างานของโปรแกรมจะเริ่ มต้ นด้ วยการเปิ ดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการ
ประมวลผล แล้ วนาสารละลายตัวอย่างมาบรรจุใส่ในหลอดทดลองจนถึงเส้ นที่กาหนด จากนันน
้ าหลอดดังกล่าวมา
หย่อนลงในกล่องสีด าตามรู ปที่ กาหนด เปิ ด ไฟให้ แ สงภายในกล่องสว่า ง ขัน้ ตอนต่อไปให้ ท าการเลือ กกดปุ่ มใน
โปรแกรมว่าจะทาการประมวลผลเพื่อ วิเคราะห์หาค่าความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวม หรื อ ค่าความเข้ มข้ นของไน
ไตรท์ และให้ ทาการปรับฉากหลังหลอดภายในกล่องให้ สอดคล้ องกับสีของสารละลายตัวอย่าง โดยให้ ปรับฉากหลัง
เป็ นสีขาวหากต้ องการวิเคราะห์หาค่าความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวม และให้ ปรับฉากหลังหลอดเป็ นสีม่วงชมพูหาก
ต้ องการวิเคราะห์หาความเข้ มข้ นของไนไตรท์ เมื่อทาการกดปุ่ มเลือกประเภทของการประมวลผลและปรับเปลี่ยนฉาก
หลัง เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ต่อไปให้ กดปุ่ ม Analyze โปรแกรมก็ จะอ่านค่าสีอาร์ จีบี (RGB) ซึ่งสามารถบอกความ
แตกต่างของสีได้ มากกว่า 16 ล้ านสี แล้ วเก็ บรวบรวมไว้ เป็ นค่าสีมาตรฐาน โปรแกรมจะประมวลภาพถ่ายของ
สารละลายตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์มาประมวลค่าสี RGB และโปรแกรมก็จะสามารถบอกได้ วา่ สารละลายนัน้ ๆ มี
ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวม หรื อ ค่าความเข้ มข้ นของไนไตรท์ ปริ มาณเท่าใด ดัง Figure 2
Open Program
Put sample tube in black box
Turn on light
Select option press button TAN/Nitrite concentration

press button TAN concentration

Analyze

Program Calculation for
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press button Nitrite concentration

Analyze

Program Calculation for
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Figure 2 Flow chart showing of basic steps in TAN and Nitrite concentration measurement system

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการทดลองประยุกต์ใช้ กล้ องเว็บแคมและเทคนิคการประมวลผลจากภาพดิจิตอล เปรี ยบเทียบกับเครื่ อง
สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ สาหรับตรวจวัดความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวมในน ้าจืด ที่ระดับความเข้ มข้ นต่าง ๆ กัน ได้ แสดง
ไว้ ใน Figure 3 ผลการทดลองพบว่าคือ เมื่อระดับความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวมในน ้าของสารละลายตัวอย่างอยู่
ในช่วง 0 ถึง 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร การใช้ เครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ อา่ นค่ามีความถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ 98.44
ในขณะที่วิธีการที่ประยุกต์ขึ ้นอ่านค่ามีความถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ 97.81 และเมื่อระดับความเข้ มข้ นของ
แอมโมเนียรวมในน ้าของสารละลายตัวอย่างมีค่ามากกว่า 1.0 ถึง 4.0 มิลลิกรั มต่อลิตร (โดยไม่ทาการเจือจาง
สารละลายตัวอย่าง) พบว่าการใช้ เครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ อ่านค่ามีความถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ 80.94
ในขณะที่วิธีการที่ประยุกต์ขึ ้นอ่านค่ามีความถูกต้ องแม่นยาเฉลีย่ ร้ อยละ 96.89

สาหรับในการทดสอบวัดความเข้ มข้ นของไนไตรท์ในน ้าจืดของสารละลายตัวอย่าง ที่ระดับความเข้ มข้ น
ต่าง ๆ กัน ได้ แสดงไว้ ใน Figure 4 ผลการทดลองพบว่าคือ เมื่อระดับความเข้ มข้ นของไนไตรท์ในน ้าของสารละลาย
ตัวอย่างอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าการใช้ เครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ อา่ นค่ามีความถูกต้ อง
แม่นยาเฉลีย่ ร้ อยละ 91.29 ในขณะที่วิธีการที่ประยุกต์ขึ ้นอ่านค่ามีความถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ 91.15 และเมื่อ
ระดับความเข้ มข้ นของไนไตรท์ในน ้าของสารละลายตัวอย่างมีค่ามากกว่า 0.25 ถึง 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยไม่ทา
การเจือจางสารละลายตัวอย่าง) พบว่าการใช้ เครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ อ่านค่ามีความถูกต้ องแม่นยาเฉลี่ยร้ อยละ
70.54 ส่วนวิธีการที่ประยุกต์ขึ ้นอ่านค่ามีความถูกต้ องแม่นยาเฉลีย่ ร้ อยละ 99.65

จากผลการศึกษาในข้ างต้ นชี ้ให้ เห็นว่าวิธีการที่ประยุกต์ขึ ้นมาสามารถอ่านค่าสีได้ มีความถูกต้ องแม่นยาสูง
กว่าการใช้ เครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยเฉพาะในระดับที่ความเข้ มข้ นของสารละลายสูง ๆ ทังนี
้ ้เนื่องจากการใช้
เครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ อ่านค่ามีข้อจากัดในการอ่านค่า absorbance อยู่ โดยพบว่าการอ่านค่า absorbance
ของสารละลายแอมโมเนียรวมด้ วยเครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จะมีความแม่นยาสูงอยู่ในช่วงความเข้ มข้ น 0 ถึง 1.0
มิลลิกรัมต่อลิตร และการอ่านค่าการดูดกลืนแสง absorbance ของสารละลายไนไตรท์ด้วยเครื่ องสเปคโตรโฟโต
มิเตอร์ จะมีความแม่นยาสูงอยู่ในช่วงความเข้ มข้ น 0 ถึง 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็ นเกณฑ์ ทวั่ ไปที่นกั วิ เคราะห์
คุณภาพน ้านามาใช้ ในการสร้ างทากราฟมาตรฐาน standard curve และเมื่อความเข้ มข้ นของสารละลายแอมโมเนีย
รวมสูงกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเข้ มข้ นของสารละลายไนไตรท์สงู กว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร จะทาให้ เครื่ อง
สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ อา่ นค่าการดูดกลืนแสง absorbance ผิดพลาดจากความเข้ มข้ นจริ งมาก ดังนันแนวทางปฏิ
้
บตั ิ
ในปั จ จุบัน จึ งมี ก ารแก้ ปั ญ หาโดยการน าสารละลายดัง กล่าวมาเจื อ จางเพื่ อ ให้ ค่า ความเข้ ม ข้ น ของสารละลาย
แอมโมเนียรวม และสารละลายไนไตรท์ มีคา่ ต่ากว่า 1.0 และ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ แล้ วนาไปวิเคราะห์ด้วย
วิธีการปกติตอ่ ไป ซึง่ วิธีการนี ้ก็นบั ว่ามีความยุง่ ยากซับซ้ อนพอสมควร และอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ ้นได้ ในขันตอน
้
การเจือจาง (dilute) สารละลายตัวอย่าง ซึ่งจะส่งผลให้ การอ่านค่าความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวม และไนไตรท์
ผิดพลาดไปด้ วย ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ วิธีการที่ประยุกต์ขึ ้นมาจะสามารถช่วยแก้ ปัญหา ในด้ านความถูกต้ องแม่นยาและ
สร้ างความสะดวกรวดเร็ วโดยไม่จาเป็ นต้ องนาสารละลายตัวอย่างมาเจือจาง
และเมื่อประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรื อทางสังคมพบว่า
1) ต้ นทุนการผลิตเครื่ องมืออุปกรณ์ถกู มากเมื่อเทียบกับเครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์

2) สามารถเป็ นทางเลือกให้ กบั นักวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้าและเกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า เพื่อนามาทดแทน
หรื อลดการนาเข้ าเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศได้
3)เป็ นทางเลือกที่จะช่วยให้ เกษตรกร ฟาร์ มเอกชน และนักวิชาการ ทางานได้ สะดวกรวดเร็ วขึ ้น
4)ปั จจุบนั ยังไม่เคยมีสนิ ค้ าประเภทเดียวกันนี ้อยูใ่ นตลาดเลย ซึง่ คาดว่าเมื่อได้ เผยแพร่ นวัตกรรมชิ ้นนี ้ออกสู่
สังคมแล้ ว จะเป็ นที่สนใจและเป็ นที่ต้องการของผู้ที่อยูใ่ นวงการทันที
ดังนันจึ
้ งมีความเป็ นไปได้ ในการประยุกต์ใช้ กล้ องเว็บแคมและเทคนิคการประมวลผลจากภาพดิจิตอล มา
ประเมินความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวมและไนไตรท์ในน ้าจืดได้

สรุ ป
การประยุกต์ ใช้ กล้ องเว็บแคมและเทคนิคการประมวลผลจากภาพดิจิตอลมาประเมินความเข้ มข้ นของ
แอมโมเนียรวมและไนไตรท์ในน ้าจืด เพื่อทดแทนการใช้ เครื่ อง spectrophotometer สามารถนามาใช้ งานได้ จริ ง มี
ความแม่นยาสูง และไม่จาเป็ นต้ องมีการนาน ้าตัวอย่างมาเจือจางในกรณีที่มีความเข้ มข้ นสูงๆ และที่สาคัญสามารถ
เป็ นทางเลือกให้ กับนักวิเคราะห์คุณภาพน ้าและเกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า เพื่อนามาทดแทนหรื อลดการนาเข้ า
เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศได้
ระดับของการพัฒนาของนวัตกรรมชิ ้นนี ้ พบว่า วิธีการที่ประยุกต์ขึ ้นมาได้ ผา่ นการทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการ
และได้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ประจาห้ องปฏิบตั ิการคุณภาพน ้าได้ ทดลองใช้ และประเมินผลการใช้ งานดู พบว่ามีความประทับใจ
มากและมีความต้ องการใช้ มาก
คาขอบคุณ
ทางคณะผู้วิ จัยต้ อ งขอขอบพระคุณ คุณ สุร พล สื บ เสาะ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุม ห้ องปฏิ บัติก ารคุณภาพน า้
ภาควิ ช าเพาะเลี ย้ งสัต ว์ น า้ ที่ ไ ด้ ช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าแนะน าและให้ ค วามสะดวกต่ อ การการทดลองในครั ง้ นี ้ และ
ขอขอบพระคุณ ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ได้ เอื ้อเฟื อ้ สถานที่เพื่อ
ใช้ ในการทดลองครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
เจษฎา อิสเหาะ. 2546. เอกสารคาสอน การเลี ้ยงปลา. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรี อยุธยา
หันตรา. 398 น.
มัน่ สิน ตัณฑุลเวศน์ และไพพรรณ พรประภา. 2544. การจัดการคุณภาพน ้าและการบาบัดน ้าเสียใน.บ่อเลี ้ยงปลา
และสัตว์น ้าอื่น ๆ (เล่ม 1 การจัดการคุณภาพน ้า). ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม. คณะวิศวกรรมศาสตร์ .
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 319 น.

ยนต์ มุสิก. 2542. คุณภาพน ้ากับการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า น.5-35. ใน เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าเพื่อลดต้ นทุนและเพิ่มผลผลิต . คณะประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
กรุงเทพฯ.
American Public Health Association, American Water Works Association and Water Pollution
Control Federation (APHA) 1995. Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater. 20th edition United Book Press, Maryland. 1,220 p.
Boyd, C.E. 1995. Bottom Soils, Sediment and Pond Aqauculture. Chapman and Hall, New York. 348.
Boyd, C.E., Tucker, C.S., 1992.Water Quality and Pond Soil Analyses for Aquaculture.
Alabama Agricultural Experiment Station, Auburn University.

