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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการท างานของระบบไบโอดรัมท่ีมีจ านวน 4 ตอน ใน
ระดบัห้องปฏิบติัการ โดยใชฝ้าจุกพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2.5 ซม. หนา 1.5 ซม. เป็น
ตวักลาง จากการวดัและค านวณพบวา่มีพื้นท่ีผิวตวักลางทั้งหมด 4.1 ตร.ม. คิดเป็นพื้นท่ีผิวจ าเพาะ 
(Specific area) 124 ตร.ม./ลบ.ม. ท างานท่ีระดบัการจม 40% หมุนดว้ยความเร็วคงท่ี 5 รอบต่อนาที 
และมีระยะเวลาเก็บกกัน ้ า 2.25 ชัว่โมง น ้ าเสียท่ีใชบ้  าบดัเป็นน ้ าท่ีใชเ้ล้ียงปลานิลขนาดเร่ิมตน้ 100 
กรัม จ านวน 30 ตวั (อตัราความหนาแน่น 120 ตวัต่อลบ.ม.) โดยเล้ียงดว้ยอาหารเม็ดชนิดลอยน ้ าท่ีมี
โปรตีนเฉล่ีย 25% ท าการทดลองเป็นเวลา 136 วนั โดยทั้ง 3 ชุดการทดลองมีการแปรผนัอตัราการ
หมุนเวียนน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัท่ีอตัรา 50%, 75% และ 100% โดยในการทดลองท่ีมีการปล่อยน ้ าเสีย
ออกจากระบบจะมีการเติมน ้ าสะอาดเขา้ทดแทนเพื่อให้เวลากกัเก็บน ้ าของทุกชุดการทดลองมีค่า
เท่ากนั โดยเร่ิมระบบโดยท่ีตวักลางสะอาดปราศจากฟิลม์ชีวภาพ   

ผลการทดลองพบวา่ อตัราการหมุนเวียนน ้ าเสียเขา้ระบบท่ีอตัรา 50%, 75% และ 100% มี
ผลต่ออตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียและอตัราแลกเน้ือ (FCR) ของปลา โดยน ้ าหนกัปลาเฉล่ียเพิ่มข้ึน
จาก 111.8, 119.5 และ 114.0 ก. เป็น 677.3, 628.1 และ 591.0 ก. ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการ
เจริญเติบโตเฉล่ีย 4.22, 3.80 และ 3.56 ก. และอตัราแลกเน้ือ (FCR) 1.55, 1.57 และ 1.83 ตามล าดบั 
มีอตัรารอด  90%, 96.7% และ 80.0% ตามล าดบั ซ่ึงในช่วงสภาวะคงท่ีของระบบ ระบบสามารถลด
ปริมาณแอมโมเนียและไนไตรทให้อยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยักบัปลาในบ่อ โดยลดปริมาณแอมโมเนีย
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จาก 3.48, 4.24 และ 5.93 มก./ลิตร เหลือ 0.05, 0.14 และ 1.54 มก./ลิตร ตามล าดบั และลดปริมาณ
ไนไตรทจาก 0.534, 1.262 และ 0.516 มก./ลิตร เหลือ 0.092, 0.088 และ 0.086 มก./ลิตร ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

  
This study was aimed to determine the performance of a laboratory-scale 4 stages 

Biodrum, which using plastic bottle-covers with diameter and thick of 2.5 cm and 1.5 cm, 
respectively as media. The Biodrum system has the total surface area 4.1 m2 and the calculated 
specific area was 124 m2/m3. The Biodrum has a submergence of about 40%, operated at 5 rpm 
rotational speed and hydraulic retention time of 2.25 hrs. The system was operated in continuous 
flow used in the closed recirculating fishpond system to culture the 30 Tilapias size 100 grams or 
a density ratio of 120/m3. The culture of Tilapia used floating fish feed that contains 20-30% of 
protein. The experimental period was 136days. This experiment was varied the recirculation rate 
of 50%, 75% and 100%.  In experiments with the release of water from the system was addition 
of replacement water to the HRT of all treatments are equal. 

The results showed the influence of the recirculating ratio from Biodrum systems on the 
average growth & food conversion ratio of Tilapia as following summaries. The average weight 
of Tilapia rose from 111.8 g, 119.5 g and 114.0 g to 677.3 g, 628.1g and 591.0 g, respectively. 
The average growth rate of Tilapia was 4.22 g, 3.80 g and 3.56 g, respectively. The Feed 
conversion ratio (FCR) was 1.55, 1.57 and 1.83, respectively. And the survival rate was 90%, 
96% and 80%, respectively. During the steady state, the system was able to regulated water 
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quality parameters namely total ammonia and nitrite to be within the normal ranges. The 
ammonia level reduced from 3.48 mg/litter, 4.24 mg/liter and 5.93 mg/liter to 0.05 mg/litter, 0.14 
mg/litter and 1.54 mg/litter, respectively. The nitrite level reduced from 0.534 mg/litter, 1.262 
mg/litter and 0.516 mg/litter to 0.092 mg/litter, 0.088 mg/litter and 0.086 mg/litter, respectively. 
 

 


