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การบําบัดไนโตรเจนในระบบหมุนเวียนนํา้ เพื่อการเลีย้ งสัตว์ นาํ ้
ด้ วยถังปฏิกรณ์ ร่วมไนทริฟิเคชัน-ดีไนทริฟิเคชัน
Nitrogen Removal in Closed Recirculating Aquaculture System
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ ของการนําตัวกรองชีวภาพมาใช้ ในการบําบัดไนโตรเจนผ่านการ
เกิดปฏิ กิริยาร่ วมกันระหว่างกระบวนการไนทริ ฟิเคชันและดีไนทริ ฟิเคชันภายในถังปฏิกรณ์ ใบเดียวเพื่ อนํ าไป
ประยุกต์ใช้ ในระบบเพาะเลี ้ยงสัตว์นํา้ แบบปิ ด ซึ่งตัวกรองชีวภาพที่ใช้ ในกระบวนการบําบัดไนทริ ฟิเคชัน ได้ แก่
วัสดุเส้ นใยไบโอคอร์ ตและหินพัมมิสบด ส่วนวัสดุตวั กลางที่ใช้ ในกระบวนการบําบัดดีไนทริ ฟิเคชัน คือ หินพัมมิสบด
การทดลองเริ่ มจากการตรวจวัดอัตราการบําบัดไนทริ ฟิเคชันและดีไนทริ ฟิเคชันของตัวกรองชีวภาพแต่ละชนิด
และนํ า วัส ดุตัว กลางที่ เ หมาะสมมาบรรจุ ล งในถัง ปฏิ ก รณ์ ใ บเดี ย วกัน เพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการบํ า บัด
ไนโตรเจน โดยถังปฏิ กรณ์ ชุดควบคุมและชุดทดลองทุกถังจะบรรจุหินพัมมิสบดหนา 5 ซม. แต่ถังปฏิ กรณ์
ชุดทดลองจะเพิ่มการบรรจุเส้ นใยไบโอคอร์ ตยาว 1 ม. ร่ วมกับหินพัมมิสบด เปรี ยบเทียบการบําบัดแอมโมเนีย
และไนเทรตระหว่างสภาวะที่เติมและไม่เติมเมทานอลลงในชัน้ นํ า้ เสียสังเคราะห์ ที่อตั ราส่วนซีโอดีต่อไนเทรต
ไนโตรเจนเท่ากับ 5:1 ผลการทดลองพบว่า ถังปฏิกรณ์ ทุกชุดการทดลองสามารถบําบัดแอมโมเนี ยได้ อย่าง
สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการไนทริ ฟิเคชันโดยไม่พบการสะสมของไนไทรต์ การเติมเมทานอลไม่มีผลยับยัง้ การเกิด
กระบวนการไนทริ ฟิเคชันและสามารถเร่ งให้ กระบวนการดีไนทริ ฟิเคชันเกิดขึน้ ได้ อย่างสมบูรณ์ ภายใต้ สภาวะที่
ต้ องควบคุมปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้าให้ เหมาะสม นัน่ คือ มีความเป็ นไปได้ ที่จะนําถังปฏิกรณ์ ร่วมไนทริ ฟิ เคชัน –
ดีไนทริ ฟิเคชันไปประยุกต์ใช้ ในการบําบัดไนโตรเจนจากระบบเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าต่อไป
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ABSTRACT
This research investigated the feasibility of nitrogen removal from the recirculating
aquaculture systems using a combination of nitrification-denitrification reaction in a single reactor.
The biofilter media used for nitrification treatment were a BiocordTM fibrous material and pumice rock
while the media for denitrification treatment was pumice rock. The experiment started with the
evaluation of nitrification and denitrification rate of each type of biofilters. Thereafter, both types of
biofilter were subsequently placed in the same reactor for an evaluation of the nitrogen treatment
efficiency. The reactor was a glass aquarium containing 5 cm bottom layer of pumice rock.
Treatments were set up by an addition of 1 m of BiocordTM in the reactor containing pumice rock.
Methanol supplement at the COD:Nitrate-N ration of 5:1 was applied as the carbon source for
denitrifying bacteria. Ammonia and nitrate removal were regularly monitored in the reactor with
methanol (treatment) and without methanol addition (control). The results showed that all reactors
could remove ammonia completely through nitrification process without nitrite accumulation.
Methanol addition did not inhibit nitrification process and could enhance complete denitrification
under appropriate controlled dissolved oxygen condition. Thus the combined nitrification –
denitrification reactor had a potential for nitrogen treatment application in aquaculture system.
Key Words: Nitrogen treatment, Aquaculture systems, Nitrification, Denitrification
E-mail address: icecreamfruit@hotmail.com

คํานํา
ในปั จจุบันการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํา้ ในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วเนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของ
ประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงทําให้ สามารถนํารายได้ เข้ าสู่ประเทศได้ อย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกร
นิยมทําการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํา้ ในระดับความหนาแน่นสูงในบ่อไร้ ดินภายในโรงเรื อนที่มีระบบการจัดการแบบปิ ด
ซึง่ มีการผนวกกระบวนการบําบัดด้ วยวิธีการย่อยสลายทางชีวภาพเข้ ากับบ่อเลี ้ยงและมีการหมุนเวียนเพื่อนํานํ ้า
กลับมาใช้ ใหม่ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ของการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าในรู ปแบบดังกล่าวคือ การสะสมของสารประกอบ
อนินทรี ย์ไนโตรเจนในรู ปของแอมโมเนีย ไนไทรต์ และไนเทรต (Crab et al., 2007) ซึง่ มีความเป็ นพิษต่อสัตว์นํ ้า
ในระดับที่แตกต่างกัน ระบบบําบัดทางชีวภาพส่วนใหญ่ที่นํามาใช้ เพื่อบําบัดสารประกอบดังกล่าวจึงประกอบด้ วย
2 กระบวนการคือ ไนทริ ฟิเคชันและดีไนทริ ฟิเคชัน ซึง่ นิยมทําการบําบัดโดยใช้ ตวั กรองชีวภาพ (Gutierrez –Wing
and Malone, 2006) และมักเป็ นระบบบําบัดแบบแยกส่วน กล่าวคือ บําบัดแอมโมเนียด้ วยกระบวนการไนทริ ฟิเคชัน
ในถังบํ าบัดแรกและบํ าบัดไนเทรตต่อด้ วยกระบวนการดี ไนทริ ฟิเคชันในถังบํ าบัดที่ สอง ซึ่ง รู ป แบบดังกล่าว
สามารถควบคุมคุณภาพนํ ้าภายในบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าได้ ดี แต่มีข้อเสียคือ ต้ องสิ ้นเปลืองพลังงานในการเคลื่อน
มวลนํ ้าด้ วยเครื่ องสูบนํ ้าไปยังส่วนบําบัดต่างๆ รวมทังต้
้ องใช้ พื ้นที่ในการติดตังบ่
้ อบําบัดมากอีกด้ วย
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งานวิจยั นี ้จึงมีความสนใจที่จะลดปั ญหาดังกล่าว โดยศึกษาความเป็ นไปได้ ของการนําถังบําบัดที่มีการ
เกิ ดปฏิ กิริยาร่ วมกันระหว่างกระบวนการไนทริ ฟิเคชันและดีไนทริ ฟิเคชันภายในถังปฏิกรณ์ เดียวมาใช้ ในการ
บําบัดนํา้ เสียจากระบบเพาะเลีย้ งสัตว์นํา้ และศึกษาอัตราการบําบัดไนทริ ฟิเคชันและดีไนทริ ฟิเคชันของวัสดุ
ตัวกรอง 2 ชนิดคือ เส้ นใยไบโอคอร์ ตและหินพัมมิสบด เพื่อให้ ได้ ตวั กรองชีวภาพที่เหมาะสมที่ จะใช้ บรรจุใน
ถังปฏิกรณ์ร่วมไนทริ ฟิเคชัน – ดีไนทริ ฟิเคชันสําหรับระบบการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าแบบปิ ดต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมสภาพและประเมินประสิทธิภาพตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชัน
ทําการบ่มวัสดุตวั กลาง 2 ชนิด ได้ แก่ เส้ นใยไบโอคอร์ ต (BiocordTM) และหินพัมมิสบด โดยเส้ นใยไบโอคอร์ ต
มีลกั ษณะเป็ นมัดเส้ นใยสีขาว ผลิตจากเส้ นใยสังเคราะห์ Polypropylene มีพื ้นที่ผิวเท่ากับ 2.8 ตร.ม./ม. คุณสมบัติคือ
มีพื ้นที่สําหรับแบคทีเรี ยยึดเกาะมาก ทนทาน และง่ายต่อการทําความสะอาด ส่วนหินพัมมิสบดที่ใช้ มีขนาด 1-3 มม.
คุณสมบัติคือ มีรูพรุ นจํานวนมากจึงทําให้ เป็ นที่อยู่ของแบคทีเรี ยที่ช่วยในการย่อยสลายของเสียในนํ ้า นําวัสดุตวั กลาง
วางในถังพลาสติกที่ บรรจุนํา้ จื ดปริ มาตร 100 ล. เติมแอมโมเนียมคลอไรด์ 15 มก.ไนโตรเจน/ล. และอาหารกุ้ง
บดละเอียดที่มีปริ มาณโปรตีนร้ อยละ 40 ลงไปจนมีความเข้ มข้ นเท่ากับ 1.5 มก.ไนโตรเจน/ล. เพื่อเป็ นแหล่งสารอาหาร
และวิตามินสําหรับแบคทีเรี ย (Sesuk et al., 2009) เติมอากาศตลอดเวลาเพื่อควบคุมปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้าให้
มากกว่า 4 มก./ล. และควบคุมค่าสภาพด่างให้ อยู่ในช่วง 100 - 150 มก.แคลเซียมคาร์ บอเนต/ล. ทําการบ่มเชื ้อเป็ น
เวลาอย่างน้ อย 45 วัน และทํ าการวัดปริ มาณแอมโมเนี ย ไนไทรต์ และไนเทรตทุกวัน จากนัน้ นํ าตัวกรองชี วภาพ
ไบโอคอร์ ตและหิ นพัมมิ สบดที่ ผ่านการเตรี ยมสภาพแล้ วมาประเมินอัตราการบํ าบัดไนทริ ฟิเคชันในขวดพลาสติ ก
(ทําการทดลอง 3 ซํ ้า) โดยไบโอคอร์ ตตัดให้ มีความยาวประมาณ 10 ซม.ต่อขวด ส่วนหินพัมมิสบดบรรจุให้ มีความหนา
ประมาณ 2 ซม.ต่อขวด จากนันเติ
้ มนํ ้าปริ มาตร 1.5 ล. ที่มีความเข้ มข้ นของแอมโมเนียมคลอไรด์ 1 มก.ไนโตรเจน/ล.
และเติมอากาศด้ วยหัวทรายพ่นอากาศตลอดเวลา ทําการเก็บนํ ้าตัวอย่างทุกชัว่ โมงจนแอมโมเนียเกิดการบําบัดหมด
การศึกษาอัตราการบําบัดไนทริฟิเคชันของไบโอคอร์ ตและหินพัมมิสบด
เดินระบบการทดลองแบบแบทช์ ควบคู่กัน 3 ชุดการทดลอง (ชุดการทดลองละ 3 ซํ ้า) ได้ แก่ ชุดควบคุมที่
ไม่บรรจุตวั กรองชีวภาพ ชุดทดลองที่บรรจุตวั กรองชีวภาพไบโอคอร์ ต และชุดทดลองที่บรรจุหินพัมมิสบด ทําการบรรจุ
ตัวกรองชี วภาพที่ ผ่ านการปรั บสภาพและตรวจวัดอัตราการบํ าบัดไนทริ ฟิ เคชันแล้ วใส่ลงในถังปฏิ กรณ์ ที่ ทําจาก
กระจกใสทรงสี่เหลี่ยมขนาด 20×20×35 ซม. โดยไบโอคอร์ ตตัดให้ มีความยาวประมาณ 30 ซม. บรรจุและผูกกับลวด
อะลูมิเนียมเพื่อถ่วงให้ จมอยู่ใต้ ผิวนํา้ ส่วนหินพัมมิสบดบรรจุให้ เป็ นชัน้ ที่มีความหนา 5 ซม. เติมนํ ้าเสียสังเคราะห์ ที่
เตรี ยมจากแอมโมเนียมคลอไรด์มีความเข้ มข้ นของแอมโมเนีย 1 มก.ไนโตรเจน/ล. ปริ มาตร 5 ล. และทําการเติมอากาศใน
ถังปฏิ กรณ์ ทุกถังด้ วยหัวทรายพ่ นอากาศตลอดเวลา เก็บนํ า้ ตัวอย่างจากถังปฏิ กรณ์ เพื่ อตรวจวัดอัตราการบํ าบัด
ไนทริ ฟิเคชันโดยคํานวณอัตราการลดลงของแอมโมเนียด้ วยสมการไคเนติกส์ของมิเคลลิส-เมนเทน (Michaelis-Menten)
และวิเคราะห์ ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ทางคุณภาพนํ า้ ได้ แก่ แอมโมเนี ย ไนไทรต์ ไนเทรต
อุณหภูมิ ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้า พีเอช และค่าสภาพด่างของนํ ้าด้ วยวิธีมาตรฐาน (APHA, 2005)
357

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

การศึกษาอัตราการบําบัดดีไนทริฟิเคชันของหินพัมมิสบด
เดินระบบการทดลองแบบแบทช์ควบคู่กนั ระหว่างชุดควบคุมที่ไม่มีวสั ดุตวั กลางและชุดทดลองที่บรรจุ
หินพัมมิสบด (ชุดการทดลองละ 3 ซํ ้า) โดยบรรจุหินพัมมิสบดเป็ นชันหนา
้
5 ซม. เติมนํ ้าเสียสังเคราะห์ที่มีความ
เข้ มข้ นของไนเทรต 100 มก.ไนโตรเจน/ล. ในรู ปของโพแทสเซียมไนเทรต ปริ มาตร 8 ล. ลงในถังปฏิกรณ์ และเติม
เมทานอลเป็ นสารอินทรี ย์คาร์ บอนลงในชันนํ
้ ้าเพื่อเร่ งอัตราดีไนทริ ฟิเคชันที่อตั ราส่วนซีโอดีต่อไนเทรตไนโตรเจน
เท่ากับ 5:1 และ 6:1 ทําการเติมอากาศในชัน้ นํ ้าด้ วยหัวทรายพ่นอากาศ ส่วนที่บริ เวณด้ านบนของถังปฏิกรณ์
มีการติดตังปั
้ ๊ มนํ ้าขนาดเล็กเพื่อช่วยควบคุมให้ นํ ้าในถังเกิดการไหลวนตลอดเวลา ทําการติดตังชุ
้ ดอุปกรณ์ เพื่อวัด
ค่าศักย์ออกซิเดชัน – รี ดกั ชัน (โออาร์ พี) ด้ วยการจุ่มหัววัดลงในชันนํ
้ ้าและในชันหิ
้ นลึก 2.5 ซม.ทุกวัน (ชลธิชา,
2553) เก็บนํา้ ตัวอย่างจากถังปฏิกรณ์ ทุกวันเพื่อตรวจวัดอัตราการบําบัดดีไนทริ ฟิเคชันและการเปลี่ยนแปลง
ค่าพารามิเตอร์ ตา่ งๆ ทางคุณภาพนํ ้าด้ วยวิธีมาตรฐาน (APHA, 2005)
ประสิ ท ธิ ภ าพการบํ า บั ด สารประกอบอนิ น ทรี ย์ ไ นโตรเจนของตั ว กรองชี ว ภาพไนทริ ฟิ เคชั น และ
ดีไนทริฟิเคชันในถังปฏิกรณ์ เดียว
บรรจุตัวกรองชี วภาพไบโอคอร์ ตและหิ นพัมมิสบดลงในถังปฏิ กรณ์ เดียวกันด้ วยสภาวะและพื น้ ที่ ผิว
ของตัวกรองชีวภาพที่เหมาะสมซึง่ คํานวณได้ จากการทดลองที่ผ่านมา โดยถังปฏิกรณ์ ทําจากกระจกใสทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด 20×20×35 ซม. มีปริ มาตรรวม 14 ล. และพื ้นที่ถงั 0.04 ตร.ม.บรรจุหินพัมมิสบดให้ มีความหนา 5 ซม. อยู่ที่
พื ้นก้ นถัง ส่วนไบโอคอร์ ตตัดให้ มีความยาวที่เหมาะสมต่อถังคือ 1 ม. โดยบรรจุและผูกกับลวดอะลูมิเนียมเพื่อถ่วง
ให้ จมอยู่ใกล้ ผิวนํ ้า จากนันเติ
้ มนํ ้าเสียสังเคราะห์ที่มีแอมโมเนียเข้ มข้ น 20 มก.ไนโตรเจน/ล. ในรู ปของแอมโมเนียม
คลอไรด์ ปริ มาตร 8 ล. ลงในถังปฏิกรณ์ เปรี ยบเทียบการบําบัดไนทริ ฟิเคชันและดีไนทริ ฟิเคชันของตัวกรองชีวภาพ
ระหว่างสภาวะที่ ทํ าการเติ มและไม่เติมเมทานอลลงในชัน้ นํ า้ เสีย สัง เคราะห์ ด้ วยอัต ราส่วนซี โอดี ต่อไนเทรต
ไนโตรเจนเท่ากับ 5:1 เดินระบบการทดลองแบบแบทซ์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็ น 4 ชุด (ชุดการทดลองละ 3 ถัง)
ได้ แก่ ชุดควบคุม-1 (ไม่เติมเมทานอล บรรจุหินพัมมิสบด) ชุดทดลอง-1 (ไม่เติมเมทานอล บรรจุไบโอคอร์ ตและหินพัมมิสบด)
ชุดควบคุม-2 (เติมเมทานอล บรรจุหินพัมมิสบด) และชุดทดลอง-2 (เติมเมทานอล บรรจุไบโอคอร์ ตและหินพัมมิสบด)
ดังใน Figure 1 ทํ าการตรวจวัดอัตราการบําบัดแอมโมเนียและไนเทรต (มก.-ไนโตรเจน/ล./วัน) และการ
เปลี่ยนแปลงของสารประกอบอนินทรี ย์ไนโตรเจนตลอดจนพารามิเตอร์ ตา่ งๆ ทางคุณภาพนํ ้าทุกวัน

ชุดควบคุม-1

ชุดทดลอง-1

ชุดควบคุม-2

ชุดทดลอง-2

Figure 1 Instrumental set-up for the 4 experiments of combined nitrification – denitrification reactor
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ประสิทธิภาพตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชัน
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Figure 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอนินทรี ย์ไนโตรเจนในถังบ่มตัวกรองชีวภาพไบโอคอร์ ต
และหินพัมมิสในช่วงระยะเวลา 45 วัน โดยพบว่าในช่วงสามสัปดาห์แรกแอมโมเนียจะมีค่าลดลงและมีไนไทรต์
เกิดขึ ้นในปริ มาณมาก จากนันตั
้ วกรองชีวภาพสามารถบําบัดแอมโมเนียได้ จนหมดโดยไม่มีการสะสมของไนไทรต์
และมี ไ นเทรตเกิ ด ขึ น้ นั่ น คื อ ตั ว กรองชี ว ภาพสามารถเกิ ด กระบวนการไนทริ ฟิ เคชั น ได้ อย่ า งสมบู ร ณ์
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเอกชัย (2551); ทยากร (2552); Sesuk et al. (2009) และเมื่อประเมินประสิทธิภาพ
ไนทริ ฟิเคชันของตัวกรองชีวภาพไบโอคอร์ ตและหินพัมมิสบดที่ผ่านการเตรี ยมสภาพแล้ วเป็ นเวลา 45 วัน พบว่า
สามารถบําบัดแอมโมเนียความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น 1 มก.ไนโตรเจน/ล. ได้ หมดภายใน 7 และ 5 ชม.ตามลําดับ โดยมี
อัตราการบําบัดแอมโมเนียสูงสุดอยู่เท่ากับ 53.6 และ 52.1 ก.ไนโตรเจน/ลบ.ม./วัน ตามลําดับ
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Figure 2 Concentration of ammonia, nitrite and nitrate during the acclimation of fibrous BiocordTM
biofilter and pumice rock with ammonium chloride and shrimp diet ( indicate ammonium
chloride and shrimp diet addition at 15 mg-N/L and 1.5 mg-N/L, respectively)
อัตราการบําบัดไนทริฟิเคชันของไบโอคอร์ ตและหินพัมมิสบด
จากการศึกษาอัตราการบําบัดไนทริ ฟิเคชันของวัสดุตวั กรองชีวภาพ พบว่าหินพัมมิสมีอตั ราการบําบัด
แอมโมเนียสูงกว่าไบโอคอร์ ตในขณะที่ชุดควบคุมที่ไม่บรรจุวสั ดุตวั กลางไม่เกิดการบําบัดแอมโมเนีย โดยหินพัมมิส
สามารถบําบัดแอมโมเนีย 1 มก.ไนโตรเจน/ล. ได้ หมดภายใน 2-7 ชม. ส่วนไบโอคอร์ ตต้ องใช้ เวลาในการบําบัดถึง
10 - 16 ชม. ซึง่ คิดเป็ นอัตราการบําบัดแอมโมเนียเฉลี่ยสูงสุด 640 ± 386 และ 42.4 ± 0.8 ก.ไนโตรเจน/ลบ.ม./วัน หรื อ
คิดเป็ น 32.0±19.3 ก.ไนโตรเจน/ตร.ม.(พื ้นที่ก้นถัง)/วัน และ 0.024 ก.ไนโตรเจน/ตร.ม./วัน ตามลําดับ โดยอัตรา
การบําบัดของไบโอคอร์ ตมีค่าที่ใกล้ เคียงกับการทดลองของ Sesuk et al. (2009) คือ 0.024 ก.ไนโตรเจน/ตร.ม./วัน
และการที่ ตัวกรองชี วภาพทัง้ 2 ชนิ ดนี ม้ ี อัตราการบํ าบัดที่ แตกต่างกันนัน้ ขึน้ อยู่กับทัง้ พื น้ ที่ ผิวของวัสดุตัวกลาง
ชนิดของวัสดุตวั กลาง ปริ มาณแบคที่เรี ยที่ยดึ เกาะ และระยะเวลาในการบ่มเชื ้อ
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อัตราการบําบัดดีไนทริฟิเคชันของหินพัมมิสบด
อัต ราการบํ า บัด ดี ไ นทริ ฟิ เคชัน ของหิ น พัม มิ ส บดหลัง การบ่ ม เชื อ้ เป็ นเวลาประมาณ 27 วัน พบว่ า
ชุดควบคุมที่ไม่มีวสั ดุตวั กลางไม่เกิดการบําบัดไนเทรต ส่วนชุดทดลองที่บรรจุวสั ดุตวั กลางเกิดการบําบัดไนเทรต
โดยอัตราส่วนซีโอดีต่อไนเทรตไนโตรเจนเท่ากับ 5:1 และ 6:1 มีอัตราการบํ าบัดที่ใกล้ เคียงกันและทัง้ สอง
อัตราส่วนนี ้เมื่อวิเคราะห์ค่าซีโอดีแล้ วพบว่ามีเมทานอลเหลือประมาณ 7 มก.ซีโอดี/ล. ซึง่ เป็ นปริ มาณที่น้อยมาก
สอดคล้ องกับการทดลองของชลธิ ชา (2553) โดยมีอัตราการบํ าบัดสูงสุดเฉลี่ย 159.8±9.0 และ 179.9±12.9
ก.ไนโตรเจน/ลบ.ม./วัน หรื อคิดเป็ น 7.99±0.45 และ 8.99±0.64 ก.ไนโตรเจน/ตร.ม.(พื ้นที่ก้นถัง)/วัน ตามลําดับ และใน
การทดลองช่ วงต่ อไปจะใช้ อัตราส่ วนซี โอดี ต่ อไนเทรตไนโตรเจนเท่ ากับ 5:1 เนื่ องจากใช้ เมทานอลในปริ มาณ
น้ อยกว่า และเมื่อเมทานอลหมดหรื อเหลือในปริ มาณที่น้อยมากจะตรวจพบไนเทรตประมาณ 27.65 ± 3.26 มก.
ไนโตรเจน/ล. ซึง่ เป็ นความเข้ มข้ นที่ตํ่ากว่าค่าที่ก่อให้ ความเป็ นพิษต่อสัตว์นํ ้าคือ 50 มก.ไนโตรเจน/ล. (ชลธิชา, 2553)
ประสิทธิภาพของระบบร่ วมตัวกรองชีวภาพไนทริ ฟิเคชันและดีไนทริ ฟิเคชันในการบําบัดไนโตรเจน
ภายในถังปฏิกรณ์ เดียว
ผลการบําบัดไนทริ ฟิเคชันและดีไนทริ ฟิเคชันของถังปฏิกรณ์ ที่บรรจุทงตั
ั ้ วกรองชีวภาพเส้ นใยไบโอคอร์ ต
และหินพัมมิสในถังปฏิกรณ์เดียว ภายหลังทําการบ่มเชื ้อดีไนทริ ฟิเคชันประมาณ 24 วัน แสดงดัง Figure 3 พบว่า
กระบวนการไนทริ ฟิเคชันเกิดขึ ้นในทุกชุดการทดลองโดยพบการลดลงของแอมโมเนียและการเพิ่มขึ ้นของไนไทรต์
เป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ ก่อ นที่ ทัง้ แอมโมเนี ย และไนไทรต์ จ ะถูก บํ าบัด ไปเป็ นไนเทรตทัง้ หมด ในขณะที่ ก ารเติ ม
เมทานอลไม่มีผลยับยัง้ ปฏิกิริยาไนทริ ฟิเคชันโดยจะพบอัตราการลดลงของแอมโมเนียในทุกชุดการทดลองใน
ระดับที่ใกล้ เคียงกันทังหมด
้
ซึง่ การเติมเมทานอลลงในถังทดลองในช่วงแรกไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ เกิดปฏิกิริยา
ดีไนทริ ฟิเคชันได้ อย่างสมบูรณ์ โดยยังพบปริ มาณไนเทรตสะสมอยู่ในนํา้ มาก แม้ จะมีการเติมเมทานอลเพิ่มเติมใน
วันที่ 32 และ 38 ของการทดลองแล้ วก็ตาม แต่เมื่อทําการปรั บระบบการทดลองโดยปิ ดฝาถังปฏิ กรณ์ ด้วย
พลาสติกเพื่อควบคุมปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้าให้ มีค่าตํ่ากว่า 2.0 มก./ล. และลดการไหลเวียนของนํ ้าในถังให้
น้ อยที่สดุ เพื่อให้ ปฏิกิริยาดีไนทริ ฟิเคชันเกิดได้ ดีที่สดุ พบว่าภายหลังการเติมเมทานอลในวันที่ 43 ปริ มาณไนเทรต
ในนํ ้าลดลงอย่างชัดเจน
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณซีโอดีในนํ ้าหลังการบําบัดพบว่ามีคา่ ตํ่ามาก แสดงว่าเมทานอลที่เติมลงไปได้ ถูก
แบคที เรี ยนําไปใช้ หมด ในขณะที่ การตรวจวัดพารามิเตอร์ ทางคุณภาพนํา้ อื่นๆ พบว่า อุณหภูมิมีค่าอยู่ในช่วง
26.7 – 31.9 oซ พีเอชอยู่ระหว่าง 7.02 – 7.85 ค่าศักย์ออกซิเดชัน – รี ดกั ชันที่บริ เวณลึกลงไปในชันหิ
้ นที่ 2.5 ซม.
อยู่ระหว่าง -233.2 ถึง 258.2 มิลลิโวลต์ ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ า้ มีค่า 0.1 – 6.3 มก./ล. โดยค่า
ศักย์ ออกซิเดชัน-รี ดักชันและค่าออกซิ เจนละลายนํ า้ จะมี ค่าตํ่าเมื่อมีเมทานอลคงเหลื ออยู่ในระบบมากและ
จะสูงขึน้ เมื่อเมทานอลหมดลง นอกจากนี ผ้ ลการทดลองยังชี ใ้ ห้ เห็นว่า ตัวกรองชี วภาพไบโอคอร์ ตที่ ใส่ลงใน
ถังบําบัดอาจไม่มีความจําเป็ นเนื่องจากถังชุดควบคุมที่บรรจุหินพัมมิสเพียงอย่างเดียวก็สามารถบําบัดแอมโมเนียให้
หมดลงได้ และเมื่อทดสอบอัตราการบําบัดแอมโมเนียของหินพัมมิสจะพบว่ามีคา่ สูงกว่าไบโอคอร์ ตมาก ดังนันจึ
้ งอาจ
กล่าวได้ ว่าถังปฏิกรณ์ ร่วมไนทริ ฟิเคชัน – ดีไนทริ ฟิเคชันมีความเป็ นไปได้ ที่จะนํามาใช้ ในการบําบัดไนโตรเจนได้
อย่างสมบูรณ์แต่ต้องทําการควบคุมค่าออกซิเจนละลายนํ ้าภายในถังปฏิกรณ์ให้ มีความเหมาะสม
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ชุดควบคุม-1 (ไม่ เติมเมทานอล บรรจุหนิ พัมมิสบด)
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ชุดทดลอง-1 (ไม่ เติมเมทานอล บรรจุไบโอคอร์ ตและหินพัมมิสบด)
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ชุดควบคุม-2 (เติมเมทานอล บรรจุหนิ พัมมิสบด)
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ชุดทดลอง-2 (เติมเมทานอล บรรจุไบโอคอร์ ตและหินพัมมิสบด)

Ammonia Nitrite Nitrate

Figure 3 The concentration profile of inorganic nitrogen of the 4 treatments ( indicate NH 4 Cl
addition, indicate methanol addition with COD:nitrate-N ratio of 5:1)

สรุ ป
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ที่จะบําบัดไนโตรเจนในนํ ้าเสียจากระบบเลี ้ยงสัตว์นํ ้าด้ วย
ถังปฏิกรณ์ร่วมไนทริ ฟิเคชัน-ดีไนทริ ฟิเคชัน ซึง่ เป็ นถังที่บรรจุหินพัมมิสที่บริ เวณก้ นถังและมีการหมุนเวียนนํ ้าด้ วย
ปั๊ มนํ า้ ขนาดเล็ก โดยในช่วงแรกจะต้ องให้ ออกซิเจนละลายนํ า้ มีค่ามากกว่า 2 มก./ล. เพื่ อให้ เกิ ดปฏิ กิริย า
ไนทริ ฟิเคชันได้ ดี จากนันทํ
้ าการเติมเมทานอลเป็ นแหล่งคาร์ บอนที่อตั ราส่วนซีโอดี:ไนเทรตไนโตรเจนเท่ากับ 5:1
และทําการควบคุมปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้าให้ มีค่าตํ่ากว่า 2.0 มก./ล. เพื่อทําให้ ปฏิกิริยาดีไนทริ ฟิเคชันเกิด
ได้ ดี การเพิ่มตัวกรองชีวภาพชนิดเส้ นใย (ไบโอคอร์ ต) ลงในถังบําบัดพบว่าไม่มีความจําเป็ นเนื่องจากถังบําบัดที่
บรรจุหินพัมมิสเพียงอย่างเดียวก็สามารถบําบัดแอมโมเนียให้ เปลี่ยนเป็ นไนเทรตได้ และไนเทรตจะถูกบําบัดไปหลังจาก
การเติมเมทานอล อย่างไรก็ตามสภาวะของการบํ าบัดที่ ต้องการให้ เกิดปฏิกิริยาร่ วมทัง้ สองรู ปแบบในถังเดียว
ยังต้ องมีการพัฒนาและทํ าการศึกษาเพิ่ มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยทางด้ านปริ มาณออกซิเจนละลายนํ า้
ซึ่ ง จะต้ องควบคุ ม ให้ อยู่ ใ นช่ ว งที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ เชื อ้ แบคที เ รี ย ไนทริ ไฟเออร์ ในชั น้ นํ า้ และแบคที เ รี ย
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ดีไนทริ ฟายเออร์ ที่เติบโตอยู่ในพื ้นหินพัมมิสที่ก้นถังทํางานร่ วมกันได้ ดี ซึง่ จะทําให้ อตั ราการบําบัดทังแอมโมเนี
้
ย
และไนเทรตเกิดขึ ้นได้ อย่างพร้ อมกันหรื อใกล้ เคียงกันที่สดุ โดยอัตราการบําบัดที่มากหรื อน้ อยจะขึ ้นอยู่กบั หลาย
ปั จจัย ได้ แก่ ระยะเวลาในการบ่มเชื ้อ ปริ มาณเชื ้อที่มายึดกับพื ้นผิวของวัสดุ พื ้นที่ผิวของวัสดุ และสภาวะต่างๆ
ในการเดินระบบ
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