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ผลของอัตราส่ วนคาร์ บอนต่ อไนเทรต-ไนโตรเจนต่ อการเกิดปฏิกิริยาดีไนทริฟิเคชัน
ในถังปฏิกรณ์ ดีไนตริฟิเคชันแบบท่ อยาว
Effect of Carbon : Nitrate-N ratio on Denitrification Rate of the Tubular Denitrification Reactor
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนของเมทานอลที่เหมาะสม
สําหรับการบําบัดไนเทรตด้ วยถังปฏิกรณ์ดีไนทริ ฟิเคชันแบบท่อยาว โดยทําการแปรผันอัตราส่วนในรู ปคาร์ บอนต่อ
ไนเทรตไนโตรเจนในนํ ้าเสียเข้ าระบบแตกต่างกัน 3 ระดับเท่ากับ 1:1 2:1 และ 5:1 ในสภาวะที่เดินระบบต่อเนื่อง
ที่อตั ราการไหล 22 ล./ชม. ควบคุมให้ มีระยะเวลากักเก็บนํ ้าในระบบเท่ากับ 2 ชม. ด้ วยนํ ้าเสียสังเคราะห์ที่เตรี ยม
จากโซเดียมไนเทรตความเข้ มข้ น 100 มก.ไนโตรเจน/ล. ปริ มาตรนํ ้า 453 ล. และเติมเมทานอลเป็ นสารอินทรี ย์
คาร์ บอนเพื่ อเร่ ง อัตราดี ไนทริ ฟิ เคชันผลการทดลองพบว่า เมื่ อเพิ่ มปริ มาณสารอินทรี ย์ คาร์ บอนในอัต ราส่วน
คาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนจาก 1:1 เป็ น 5:1 จะทําให้ ค่าอัตราดีไนทริ ฟิเคชันเพิ่มขึ ้นจาก 1,282.7± 347.6 มก.
ไนโตรเจน/วันเป็ น 2,950.3 ± 643.3 มก.ไนโตรเจน/วัน โดยอัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนที่เหมาะสม
สําหรับการบําบัดไนเทรตในการทดลองนี ้ คือ 5:1 โดยในระหว่างการทดลองพบว่าค่าศักย์ออกซิเดชัน – รี ดกั ชัน
(โออาร์ พี) อยู่ในช่วง 0 ถึง -300 มิลลิโวลล์ ซึง่ เป็ นช่วงที่เหมาะสมต่อการเกิดกระบวนการดีไนทริ ฟิเคชัน

ABSTRACT
This research aimed to study the Carbon : Nitrate-N ratio using methanol for nitrate treatment
in a tubular denitrification reactor with various Carbon : Nitrate-N ratios at 1:1, 2:1 and 5:1.
The experiment was conducted by continuous feeding of artificial aquaculture wastewater containing
100 mg Nitrate-N/L at 22 L/hr to the tubular denitrification reactor (TDNR). The retention time of the
TDNR was 2 hr and total water volume of the experimental system was 453 L. Methanol was added
as an external organic carbon to accelerate the denitrification rate. The results showed that the
increase in Carbon : Nitrate-N ratio from 1:1 to 5:1 significantly enhanced denitrification rate from
1,282.7± 347.6 mg-N/day to 2,950.3 ± 643.3 mg-N/day. The optimal Carbon : Nitrate-N ratio for nitrate
removal was at 5:1. The oxidation-reduction potential (ORP) during denitrification experiment was
between 0 to -300 mV, which was an appropriate condition for denitrification process.
Key Words: Aquaculture systems, Denitrification, Nitrate, Tubular system
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คํานํา
ปั จจุบนั การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าถือเป็ นแหล่งรายได้ หลักที่สําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและทัว่ โลก
ทุกประเทศจึงให้ ความสําคัญและหันมาพัฒนารู ปแบบการเพาะเลี ้ยงเพื่อให้ เป็ นระบบที่มีความยัง่ ยืนและเป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม จากเหตุผลข้ างต้ นส่งผลให้ การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าแบบพัฒนาโดยมีการหมุนเวียนนํ ้ากลับมาใช้ ใหม่
เป็ นระบบที่ได้ รับความนิยมมากขึน้ เนื่องจากสามารถช่วยแก้ ปัญหาด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อมภายนอกฟาร์ ม
และปั ญหาโรคระบาดได้ อีกทังยั
้ งสามารถเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าได้ ในระดับความหนาแน่นที่สงู ขึ ้นทําให้ ได้ ผลผลิตต่อ
หน่วยพื ้นที่เพิ่มขึ ้นก่อให้ เกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน แต่การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าในรู ปแบบนี ้มักประสบปั ญหาการ
สะสมของสารประกอบอนินทรี ย์ไนโตรเจนจากอาหารที่ เหลือจากการบริ โภคและจากการขับถ่ายของสัตว์ นํา้
จึงต้ องมีการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อบําบัดของเสียดังกล่าวผ่านกระบวนการทางชีวภาพ ซึง่ รู ปแบบที่นิยม
นํามาใช้ ในระบบหมุนเวียนนํ ้าเพื่อช่วยให้ การหมุนเวียนนํ ้าใช้ ได้ นานขึ ้น คือ การบําบัดผ่านกระบวนการไนทริ ฟิเคชัน
ที่จะช่วยลดความเป็ นพิษของแอมโมเนียโดยเปลี่ยนให้ เป็ นไนเทรต (กษิ ดิศ, 2551) แต่ก็ยังพบการสะสมของ
ไนเทรตที่จะต้ องทําการบําบัดต่อด้ วยกระบวนการดีไนทริ ฟิเคชันในสภาวะไร้ อากาศ
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวงานวิจยั นี ้จึงสนใจทําการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบําบัดไนเทรตแบบท่อยาว (Tubular
denitrification reactor) (รุ่ งนภา, 2549) ซึง่ เป็ นถังปฏิกรณ์รูปแบบไหลตามกัน (Plug-flow reactor) ที่ต้องทําการ
เติมเมทานอลเพื่ อเป็ นแหล่งคาร์ บอนสําหรั บแบคที เรี ยดีไนตริ ไฟเออร์ (Denitrifier) แต่ปัญหาของระบบนี ้ คื อ
ไม่สามารถควบคุมให้ กระบวนการดีไนทริ ฟิเคชันเกิดขึ ้นได้ อย่างสมบูรณ์ การวิจยั นี ้จึงทําการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการดีไนทริ ฟิเคชันในระบบท่อยาว โดยทดสอบหาอัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนที่เหมาะสม
ที่จะทําให้ การบําบัดไนเทรตเกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ได้ ค่าอัตราส่วนที่จะนําไปประยุกต์ใช้ ในระบบ
หมุนเวียนนํ ้าแบบปิ ดสําหรับการเลี ้ยงสัตว์นํ ้าความหนาแน่นสูงต่อไป

1. อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิจัย

อุปกรณ์ และวิธีการ

ระบบการทดลองสํ าหรั บ งานวิ จัย นี ป้ ระกอบด้ วย 3 ส่ วน ได้ แ ก่ (1) ถั ง บรรจุ นํา้ เสี ย ซึ่ง เป็ นถัง นํ า้
พลาสติกขนาด 500 ล. โดยบรรจุนํ ้าเสียสังเคราะห์ ปริ มาตร 450 ล. ที่เตรี ยมจากโซเดียมไนเทรตความเข้ มข้ น
100 มก.ไนโตรเจน/ล. ทําการเติมอากาศด้ วยหัวทรายเติมอากาศตลอดเวลาเพื่อให้ มีออกซิเจนอย่างเพียงพอและ
ป้องกันการเน่าเสียของนํ ้า (2) ถังกวนผสม เป็ นถังทรงกระบอกสูง ปริ มาตร 53 ล. ทําจากท่อพีวีซีขนาดเส้ นผ่าน
ศูน ย์ ก ลาง 0.30 ม. สูง 1.3 ม. ที่ บ ริ เวณด้ านล่างของถัง ออกแบบเป็ นรู ป กรวยเอี ยงทํ ามุม 60 องศา
(3) ถังปฏิกรณ์ ดีไนทริฟิเคชันแบบท่ อยาว ทําจากท่อพีวีซีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.025 ม. ยาว 26 ม. ภายในเส้ น
ท่อบรรจุตวั กลางพลาสติก Digester box (DB) เพื่อเป็ นตัวกลางให้ แบคทีเรี ยยึดเกาะโดยมีปริ มาตรความจุนํ ้าเมื่อ
บรรจุตวั กลางพลาสติก DB เท่ากับ 13 ล.ที่บริ เวณปลายท่อนํ ้าเข้ าระบบจะติดตังเครื
้ ่ องสูบนํ ้าเพื่อช่วยควบคุม
อัตราการไหลของนํ ้าเข้ าถังปฏิกรณ์ ส่วนที่ปลายท่อนํ ้าทิ ้งขาออกจะติดตังชุ
้ ดอุปกรณ์ ควบคุมค่าศักย์ออกซิเดชันรี ดกั ชัน (Oxidation-Reduction Potential) เพื่อใช้ ควบคุมสภาวะในการเกิดปฏิกิริยาดีไนทริ ฟิเคชันภายในระบบ
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(1) ถังบรรจุนํา้ เสีย

(2) ถังกวนผสม

(3) ถังปฏิกรณ์ ดีไนทริฟิเคชันแบบท่ อยาว

Figure 1 Schematic diagram of the operation system
2. วิธีการวิจัย
ทําการบรรจุตวั กลางพลาสติก Digester box (DB) ลงในถังปฏิกรณ์ แบบท่อยาว และติดตังชุ
้ ดอุปกรณ์
ดังรู ปที่ 1 จากนัน้ ใช้ วิธีกาลักนํา้ เพื่อสูบนํา้ เสียสังเคราะห์ จากถังบรรจุนํา้ เสียเข้ าสู่ถังกวนผสม เติมเมทานอลใน
อัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 1:1 ลงในถังกวนผสม และหมุนเวียนนํ ้าเสียภายในถังกวนผสมเพื่อให้ เกิด
การผสมกันดีระหว่างนํ ้าเสียสังเคราะห์กบั เมทานอล โดยนํ ้าที่ผสมแล้ วส่วนหนึ่งจะถูกสูบเข้ าสู่ถงั ปฏิกรณ์ ท่อยาว
ด้ วยอัตราการไหล 22 ล./ชม. และควบคุมระยะเวลากักเก็บนํ ้าในระบบเท่ากับ 2 ชม. ในขณะที่นํ ้าอีกส่วนหนึ่งจะ
ถูกเวียนกลับไปยังถังกวนผสม ส่วนนํา้ ทิง้ ที่ออกจากท่อยาวจะทําการหมุนเวียนกลับเข้ าสู่ถังบรรจุนํ ้าเสียอีกครั ง้
ทําการเก็บตัวอย่างนํ ้าเสียที่ออกจากท่อยาวและจากถังบรรจุนํ ้าเสียเพื่อวิเคราะห์อตั ราการบําบัดไนเทรต และการ
เปลี่ยนแปลงของสารประกอบอนินทรี ย์ไนโตรเจนตามวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้าของ APHA (2005)
ได้ แก่ ปริ มาณแอมโมเนีย (4500-NH 3 -D) ไนไทรต์ (4500-NO 2 -B) ไนเทรต (4500-NO 3 -B) ร่ วมกับการวิเคราะห์
พารามิเตอร์ อื่นๆได้ แก่ ค่าศักย์ ออกซิเดชัน-รี ดกั ชัน อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายนํ ้า และพีเอช โดยในระหว่างที่ทํา
การแปรเปลี่ยนอัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนต้ องให้ ความเข้ มข้ นของไนเทรตในระบบเริ่ มคงที่ก่อนจึงจะทําการ
เติมเมทานอลกับโซเดียมไนเทรตให้ ได้ อตั ราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 1:1 เป็ นจํานวน 3 รอบ จากนันจึ
้ ง
ทําการแปรผันค่าอัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนในนํ ้าเสียเป็ น 2:1และ 5:1 ตามลําดับ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
อัตราส่ วนคาร์ บอนต่ อไนเทรตไนโตรเจนของสารอินทรี ย์คาร์ บอนที่เหมาะสม
ผลการแปรผันอัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนของเมทานอล 3 ระดับ ได้ แก่ 1:1 2:1 และ 5:1
แสดงดังรู ปที่ 2 โดยช่วงวันที่ 0-78 เป็ นระยะที่ทําการบ่มเชื ้อด้ วยการเติมโซเดียมไนเทรตความเข้ มข้ น 100 มก.
ไนโตรเจน/ล. และวันที่ 79 เป็ นวันที่เริ่ มทําการทดลอง ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่า การเติมเมทานอลใน
อัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนที่แตกต่างกันจะส่งผลต่ออัตราการบําบัดไนเทรต โดยอัตราส่วนเท่ากับ
1:1 มีอตั ราดีไนทริ ฟิเคชันของถังบําบัดเท่ากับ 1,282.7± 347.6 มก.ไนโตรเจน/วัน แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณคาร์ บอนขึ ้น
เป็ น 2 เท่า (คาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนเท่ากับ 2:1) อัตราดีไนทริ ฟิเคชันมีค่าเท่ากับ 1,568.0± 748.4 มก.
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ไนโตรเจน/วัน ซึง่ มีคา่ ใกล้ เคียงกับอัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนเท่ากับ 1:1 อย่างไรก็ตามพบว่าปริ มาณ
ไนไทรต์จะเพิ่มขึน้ เมื่อเพิ่ มปริ มาณคาร์ บอน ในขณะที่การเพิ่ มปริ มาณคาร์ บอนขึน้ เป็ น 5 เท่า จะทํ าให้ อัตรา
ดีไนทริ ฟิเคชันของถังปฏิกรณ์แบบท่อยาวเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ( p<0.05) ดังรู ปที่ 3 โดยมีอตั ราดีไนทริ ฟิเคชัน
เท่ากับ 2,950.3.± 643.3 มก.ไนโตรเจน/วันและมีปริ มาณไนไทรต์ลดลง แสดงว่าปฏิกิริยาดีไนทริ ฟิเคชันเกิดขึ ้นได้
อย่างสมบูรณ์ ซึง่ Van Rijn et al. (2006) ได้ ระบุถึงสาเหตุของการสะสมไนไทรต์ว่าอาจเกิดจากการขาดแหล่ง
คาร์ บอนของแบคทีเรี ย ซึ่งจากผลการทดลองในรู ปที่ 2 จะเห็นว่าอัตราส่วนของคาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจน
เท่ากับ 1:1 และ 2:1 นัน้ มีการสะสมของไนไทรต์ เพิ่มสูงขึน้ เมื่อเที ยบกับอัตราส่วนของคาร์ บอนต่อไนเทรต
ไนโตรเจนเท่ากับ 5:1 ที่มีปริ มาณไนไทรต์ตํ่าเมื่อเทียบกับไนเทรต
คาร์ บอนต่ อไนเทรตไนโตรเจน = 2:1
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Figure 2 Nitrite and nitrate concentrations in experiment with varied Carbon : Nitrate-N ratio at 1:1 –
5:1, ( ) indicate the addition of nitrate and organic carbon to the tank containing artificial
wastewater, while ( ) indicate the replacement of fresh artificial wastewater to the tank.
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Figure 3 Denitrification rates as a result of methanol addition as organic carbon with varied Carbon :
Nitrate-N at 1:1, 2:1 and 5:1 (the alphabet characters indicate significant differences in
statistical analysis (p<0.05))
ผลการตรวจวัดปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมในระหว่างการเดินระบบการทดลอง พบว่าค่าศักย์ออกซิเดชันรี ดกั ชันของนํา้ ทิ ้งจากทางออกของท่อยาวมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง -200 มิลลิโวลท์ แต่การบําบัดไนเทรตที่
เกิดขึน้ ดังกล่าวเป็ นการบําบัดที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังพบการสะสมของไนไทรต์ในช่วงอัตราส่วนคาร์ บอนต่อ
ไนเทรตไนโตรเจนเท่ากับ 1:1 และ 2:1 ดังรู ปที่ 4

Figure 4 Relationship between oxidation-reduction potential (ORP) and nitrate (mgNO 3 -N/L) in the
tubular denitrification reactor, ( ) indicatethe addition of nitrate and organic carbon to the
tank containing artificial wastewater, while ( ) indicate the replacement of fresh artificial
wastewater to the tank.
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ซึง่ การศึกษาของ Lee et al. (2000) พบว่าในช่วงค่าศักย์ออกซิเดชัน-รี ดกั ชันสูงกว่า -200 มิลลิโวลท์ แม้ ว่าจะมี
การลดลงของไนเทรต แต่ก็จะเป็ นการเกิดปฏิกิริยาดีไนทริ ฟิเคชันที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากพบการสะสมของไนไทรต์
โดยในช่วงท้ ายของการทดลองภายหลังการปรับค่าอัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนเป็ น 5:1 พบว่าค่าศักย์
ออกซิเดชัน-รี ดกั ชันลดลงตํ่ากว่า -200 มิลลิโวลท์ นอกจากนี ้ผลการทดลองในรู ปที่ 5 ยังแสดงให้ เห็นว่าในแต่ละ
ช่วงของการบํ าบัดไนเทรตค่าพี เอชและค่าสภาพด่างมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ เมื่ออัตราส่วนของคาร์ บอนต่อไนเทรต
ไนโตรเจนเพิ่มสูงขึ ้น

0

5

10

15 20
Time (Day)

pH

25

30

9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0

600
500
400
300
200
100
0

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Time (Day)
pH

Alkalinity

ถ่ ายนํ้า 50%

ถ่ ายนํ้า 20%

AlK. (mg/L as CaCO3 )

600
500
400
300
200
100
0

pH

9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0

คาร์ บอนต่ อไนเทรตไนโตรเจน = 2:1

Alk. (mg/L as CaCO3 )

pH

คาร์ บอนต่ อไนเทรตไนโตรเจน = 1:1

Alkalinity

9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0

ถ่ ายนํ้า
90%

75

80

85

90

ถ่ ายนํ้า
90%

95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Time (Day)
pH
Alkalinity

600
500
400
300
200
100
0

Alk. (mg/L as CaCO3 )

pH

คาร์ บอนต่ อไนเทรตไนโตรเจน = 5:1

Figure 5 pH and Alkalinity after methanol addition as organic carbon with varied Carbon : Nitrate-N
at 1:1, 2:1 and 5:1,( ) indicate the addition of nitrate and organic carbon to the tank
containing artificial wastewater, while( ) indicate the replacement of fresh artificial
wastewater to the tank.
ผลจากการทดลองแสดงให้ เห็นว่าเมทานอลสามารถใช้ เป็ นสารอินทรี ย์คาร์ บอนสําหรั บระบบบํ าบัด
ไนเทรตแบบท่อยาว โดยอัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนที่เหมาะสม คือ 5:1 โดยอัตราส่วนดังกล่าวมีค่า
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของชลธิชา (2553) แต่ในการใช้ เมทานอลจะต้ องพึงระวังถึงปริ มาณการใช้ ที่เหมาะสม หาก
เติมสารอินทรี ย์น้อยเกินไปจะทําให้ ปฏิกิริยาดีไนทริ ฟิเคชันเกิดขึ ้นได้ ไม่สมบูรณ์ (Grommen et al., 2006) แต่หาก
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เติมปริ มาณมากเกินไปและคงเหลืออยู่ในระบบอาจส่งผลเป็ นพิษต่อสัตว์นํ ้าได้ แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนของ
สารอินทรี ย์คาร์ บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยาดีไนทริ ฟิเคชันค่อนข้ างหลากหลายแตกต่างกัน
ทังนี
้ ข้ ึน้ อยู่กับรู ปแบบของระบบบําบัด ลักษณะสมบัติของนํา้ เสียเข้ าระบบ และชนิดของสารอินทรี ย์คาร์ บอนที่
เลือกใช้ เป็ นต้ น

สรุ ป
อัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนของเมทานอลที่เหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นสารอินทรี ย์คาร์ บอนในการ
บําบัดไนเทรตด้ วยถังปฏิกรณ์ ดีไนทริ ฟิเคชันแบบท่อยาวสําหรับการทดลองนี ้ คือ 5:1 โดยปฏิกิริยาดีไนทริ ฟิเคชัน
จะเกิ ดขึน้ ในระบบทดลองเมื่อค่าศักย์ ออกซิเดชัน-รี ดกั ชันค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง -300 มิลลิโวลท์ และจากการ
คํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาดีไนทริ ฟิเคชันในระบบการทดลองโดยใช้ สมการเส้ นตรง (Regression analysis)
พบว่าอัตราดีไนทริ ฟิเคชันของระบบที่มีการเติมเมทานอลที่อตั ราส่วนคาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจน 1:1 มีค่า
เท่ากับ 1,282.7± 347.6 มก.ไนโตรเจน/วัน ซึง่ อัตราดีไนทริ ฟิเคชันนี ้จะเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญเป็ น 2,950.3 ±
643.3 มก.ไนโตรเจน/วัน เมื่อเพิ่มอัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนเป็ น 5:1
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