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การศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของตัวกลางรูปร่ างต่ างๆ
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บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี ไ้ ด้ ทํ า การสั ง เคราะห์ ตั ว กลางจากวั ส ดุ ใ นประเทศไทยให้ เป็ นชิ น้ งานที่ มี รู พ รุ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นตัวกลางในการดูดซับฟอสฟอรั ส และเป็ นแหล่งยึดเกาะของจุลินทรี ย์กลุ่มไนตริ ฟายอิง
เพื่อการกําจัดไนโตรเจน ตัวกลางถูกสังเคราะห์ขึน้ จากเปลือกหอยแครงและดินตะกอนประปา ให้ มีรูปร่ างเป็ น
เม็ดยา ทรงกระบอก และทรงกลม จากนันทํ
้ าการศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดฟอสฟอรัสโดยใช้ ไอโซเทอมการ
ดูดซับ ซึง่ สมการของแลงเมียร์ ถกู นํามาใช้ อธิบายลักษณะของการดูดซับนี ้ ตัวกลางเม็ดยา ทรงกระบอก และทรง
กลม มีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรั สสูงสุดเท่ากับ 4.85, 7.63 และ 4.95 มก.ฟอสฟอรั ส/ก. และมีค่า
สัมประสิท ธิ์ ส หสัมพันธ์ เท่ ากับ 0.931, 0.868 และ 0.973 ตามลํ าดับ รู พ รุ น ของตัวกลางที่ สังเคราะห์ ขึน้ ถูก
นํามาใช้ ในการเป็ นที่ยึดเกาะของจุลินทรี ย์กลุ่มไนตริ ฟายอิง เพื่อให้ เกิดกระบวนการไนตริ ฟิเคชัน ทําการศึกษา
ภายในคอลัมน์ ที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลาง 24 มม. สูง 150 มม. หยดนํ า้ เสียสังเคราะห์ ในอัตราภาระบรรทุก
้ วกลางที่บรรจุภายในคอลัมน์ พบว่าหลังจาก
แอมโมเนียต่อพื ้นที่ผิวเท่ากับ 0.23 กก.ไนโตรเจน/ม.2-วัน ผ่านชันตั
เดินระบบเป็ นเวลา 47 วัน ตัวกลางเม็ดยา ทรงกระบอก และทรงกลม มีประสิทธิ ภาพในการกําจัดแอมโมเนีย
เท่ากับร้ อยละ 48.4, 53.1 และ 53.1 ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัดแอมโมเนียในตัวกลาง
แต่ละรู ปร่ างพบว่ามีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน แต่ตวั กลางทรงกระบอกมีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสที่ดี
ที่สดุ

ABSTRACT
This research is to synthesize the porous media from materials available in local area of
Thailand. This porous media was applied to wastewater for removing phosphorus and fixing of
nitrifying bacteria. The synthetic media consists of blood cockle shells and alum residuals from water
supply plant. The shape of media were formed as tablet, cylinder and sphere. The phosphorus
removal efficiency of the synthetic media was determined by using adsorption isotherm. Langmuir
equation was used to describe the adsorption characteristics of this media. The result showed P
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sorption capacity was 4.85 mg P/g for tablet, 7.63 mg P/g for cylinder and 4.52 mg P/g for sphere
with r-squared of each plots were 0.931, 0.868 and 0.826 respectively. Furthermore, the nitrogen
removal was investigated by packing media in column with size of 24 mm diameter and 150 mm
height. The 0.23 kg N/m2-d of synthetic wastewater was dropped to the layers of media that pack in
column. After 47 day, the ammonia removal efficiency was 48.3% for tablets, 53.1% for cylinder and
53.1% for sphere. Changing the shape of the media was not demonstrate a difference in nitrification
efficiency. However, cylinder shape media provides the highest ability to absorb phosphorus. For this
reason, the cylinder media was selected for both phosphorus and nitrogen removal.

Key Words : Nitrogen, Phosphorus, Removal, Nitrification, Media, Shape
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เมื่อปี ค.ศ. 1970 วิวฒ
ั นาการของการบําบัดนํ ้าเสียได้ เริ่ มมีการสนใจในการกําจัดธาตุอาหาร ไนโตรเจน
และ ฟอสฟอรัส เป็ นธาตุอาหารที่จําเป็ นต่อการสังเคราะห์เซลล์ใหม่ของจุลินทรี ย์ แต่การที่มีสารอาหารเหล่านัน้
สะสมในธรรมชาติมากเกินไปเป็ นการรบกวนสมดุลของระบบนิ เวศวิทยาในแหล่งนํา้ ก่อให้ เกิ ดปรากฏการที่
เรี ยกว่า ยูโทรฟิ เคชัน (Schindler, 1971) ความต้ องการออกซิเจนในการออกซิไดซ์สารอินทรี ย์ไนโตรเจน และ
แอมโมเนีย มีค่ามากกว่าความต้ องการออกซิเจนในการออกซิไดซ์สารอินทรี ย์คาร์ บอนทางชีวภาพ ถึง 4.57 เท่า
(ธงชัย, 2544) ดังนันถ้
้ านํ ้าเสียมีไนโตรเจนปนเปื อ้ นอยู่และถูกระบายทิ ้งลงแหล่งนํา้ จะก่อให้ เกิดการลดลงของ
ออกซิเจนอย่างรวดเร็ ว ไนเตรทที่อยู่ในแหล่งนํ ้าสามารถแทรกตัวเข้ าสู่บ่อบาดาลบริ เวณใกล้ เคียงได้ ถ้ ามีการนํา
นํ ้าบาดาลจากแหล่งนัน้ มาให้ เด็กอ่อนบริ โภคจะก่อให้ เกิดโรคเด็กตัวเขียว (Methemoglobinemia) (U.S. EPA,
2007) นํ ้าเสียที่มีการปนเปื อ้ นของแอมโมเนียและมีค่าพีเอชสูงจนทําให้ แอมโมเนียอยู่ในรู ปของแอมโมเนียอิสระ
จะเป็ นพิษต่อสิ่งมีชีวิต แอมโมเนียอิสระเพียง 0.2 มก./ล. ก่อให้ เกิดพิษรุ นแรงต่อปลาหลายชนิด (U.S. EPA,
1999) การกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็ นการบําบัดนํ ้าเสียขันที
้ ่สาม กําจัดไนโตรเจน โดยทัว่ ไปจะเป็ นวิธีทาง
ชีวภาพที่ใช้ เชื ้อจุลินทรี ย์ทําให้ เกิดกระบวนการไนตริ ฟิเคชันและดีไนตริ ฟิเคชัน นอกจากนี ้มีการใช้ ตวั กลางเพื่อเป็ น
แหล่งให้ เชื ้อจุลินทรี ย์ยดึ เกาะ ลดการสูญเสียเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ปะปนในนํ ้าที่ออกจากถังบําบัด การกําจัดฟอสฟอรัส
สามารถทํ าได้ ทัง้ วิ ธีทางเคมีและวิธี ทางชี วภาพ การกํ าจัดฟอสฟอรั สทางเคมีสามารถทํ าได้ โดยกระบวนการ
ตกตะกอนผลึก (Precipitation) และกระบวนการดูดซับ (Adsorption) ตัวกลางที่มีประสิทธิ ภาพในการดูดซับ
ฟอสฟอรั ส มี องค์ ป ระกอบสําคัญ คือแคลเซี ย ม (Vohla et al., 2011) ซึ่ง ทํ าให้ เ กิ ดการตกตะกอนผลึก
(Precipitation) ตัว กลางที่ มี ค วามสามารถในการดู ด ซับ ฟอสฟอรั ส สู ง มัก มี ร าคาแพงและต้ อ งนํ า เข้ า จาก
ต่างประเทศ
งานวิจยั นี ้จึงเป็ นการศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของตัวกลาง ตัวกลางที่ใช้
ถูกสังเคราะห์จากวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในประเทศไทย ให้ มีรูปร่ างที่ต่างกันและมีรู
พรุ น การกําจัดฟอสฟอรั สเกิดกระบวนการทางเคมีคือการดูดซับ และการกําจัดไนโตรเจนเกิดจากกระบวนการ
ทางชีวภาพของจุลินทรี ย์ที่เกาะอยู่ในรู พรุ นของตัวกลาง
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ตัวกลาง
นําสูตรส่วนผสมตัวกลางที่มีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรั ส จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มาสังเคราะห์เป็ นรู ปร่ างต่างๆ ได้ แก่ เม็ดยา (figure 1A) ที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางและ
ความหนาเฉลี่ยเท่ากับ 12 และ 2 มม. ตามลําดับ และมีนํ ้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 0.5 ก. สําหรับทรงกระบอก (figure
1B) มีเส้ นผ่านศูนย์กลางและความยาวประมาณ 4-5 และ 7-10 มม. หนักประมาณ 0.28-0.34 ก. สําหรั บทรง
กลม (figure 1C) มีเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.6-0.8 มม. และมีนํ ้าหนักประมาณ 0.3-0.4 ก. นําตัวกลางทัง้ 3
ชนิดไปตรวจวัดสมบัติทางกายภาพ ได้ แก่ ความหนาแน่นรวม ความหนาแน่ปรากฏ ความพรุ นปรากฏ การดูดซับ
นํ ้า และพื ้นที่ผิวจําเพาะ

Figure 1 media shape tablet (A), cylinder (B) and sphere (C)
วิธีการวัดความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรั สในตัวกลางแต่ ละรู ปร่ าง
ทําการศึกษาโดยใช้ ไอโซเทอมการดูดซับ โดยนําตัวกลางแต่ละรู ปร่ างปริ มาณ 2.5-2.8 ก. ใส่ในขวดรู ป
ชมพู่ เติมนํ ้าเสียที่มีความเข้ มข้ นของฟอสฟอรัสอยู่ในช่วง 50-110 มก.ฟอสฟอรัส/ล. ปริ มาตร 200 มล. (เตรี ยม
จาก KH 2 PO 4 ) ใส่เครื่ องเขย่า (Shaker) ที่ตงความเร็
ั้
วรอบไว้ 175 รอบ/นาที เขย่าเป็ นเวลา 36 ชม. เก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์ค่าออร์ โธฟอสเฟสโดย วิธีมาตรฐาน 4500-P E Ascorbic Acid Method (APHA, AWWA, and WEF.,
2005) ค่าที่ได้ ถกู นําไปพล็อตในกราฟของแลงเมียร์ (สมการที่ 1 และ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการดูด
ซับฟอสฟอรัสของตัวกลางแต่ละรู ปร่ าง
สมการแลงเมียร์ (Ho, 2006)
qe =

qm K a Ce
1 + K a Ce

(1)

โดยที่ qe = ปริ มาณมลสารที่ถกู ดูดซับบนหนึง่ หน่วยของตัวกลาง (มก./ก.)
qm

= ความสามารถในการดูดซับมลสารสูงสุด (มก./ก.)

Ka

= ค่าคงที่ของการเกิดปฏิกิริยาจากการทดลอง (ล./มก.)

Ce

= ความเข้ มข้ นมลสารในสารละลายที่เหลือจากการดูดซับ (มก./ล.)

สมการแลงเมียร์ ในรู ปเชิงเส้ น
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1  1
=
q e  K a q m

 1
1

+
 Ce qm

นําผลจากการทดลองไปพล็อตค่าความสัมพันธ์ระหว่าง

1
qe

และ

(2)
1
Ce

เพื่อคํานวณหาค่า q m และ K a

วิธีการวัดประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจนของตัวกลางแต่ ละรู ปร่ าง
ทํ าการศึก ษาในถัง ปฏิ ก รณ์ ที่ ทํ า จากท่ อ อะคริ ลิ ก เส้ น ผ่ านศูน ย์ ก ลางและความสูง เท่ ากับ 24 และ
150 มม. ตามลําดับ ใช้ ท่ออะคริ ลิกทังหมด
้
3 เส้ น ท่อแต่ละเส้ นจะถูกบรรจุด้วยตัวกลางแต่ละรู ปร่ าง ปลายท่อถูก
ปิ ดด้ วยมุ้งลวด ท่ออะคริ ลิกถูกยึดติดกับแท่นวาง (figure 2) ด้ านบนของถังปฏิกรณ์ ประกอบด้ วยสายยางที่ถูก
แบ่งเป็ น 3 ทาง เพื่อให้ นํ ้าเสียหยดลงสูต่ วั กลาง นํ ้าเสียที่ใช้ เป็ นนํ ้าเสียสังเคราะห์ที่มีสว่ นผสมดัง table 1 ด้ านล่าง
ของถังปฏิกรณ์ ประกอบด้ วยกรวยรับนํ ้าเสียที่หยดออกจากท่ออะคริ ลิก 3 กรวย ที่ปลายของกรวยจะถูกติดด้ วย
สายยางเพื่อใช้ ในการรวบรวมนํา้ เสียที่ ออกจากระบบ เก็บตัวอย่างนํ า้ เสียที่ออกจากถังปฏิกรณ์ ทุกๆ 24 ชม.
วิเคราะห์แอมโมเนียตามวิธีมาตรฐาน 4500-NH 3 C Titrimetric Method และวิเคราะห์ไนเตรตตามวิธีมาตรฐาน
Colorimetric analysis, Hydrazine Method (APHA, AWWA, and WEF., 2005)
เชื ้อจุลินทรี ย์กลุ่มไนตริ ฟายที่ใช้ นํามาจากตะกอนหมุนเวียน (Return sludge) ของระบบบําบัดนํ ้าเสีย
แบบตะกอนเร่ งที่สามารถกําจัดธาตุอาหารได้ จากแผนกบําบัดนํ ้าทิ ้งของโรงควบคุมคุณภาพนํ ้าดิน เชื ้อจุลินทรี ย์
ดังกล่าวถูกป้อนเข้ าสู่ระบบโดยการหยดผ่านชันตั
้ วกลางในท่ออะคริ ลิกที่อตั ราการไหล 1 มล./นาที เป็ นเวลา 10
ชม. จากนันจึ
้ งป้อนนํ ้าเสียสังเคราะห์เข้ าสูร่ ะบบ

Figure 2 Reactor for nitrogen removal
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Table 1 mixture of synthetic wastewater for nitrifying bacteria (kuba et al., 1993)
Major nutrients
(NH 4 ) 2 SO 4
NaHCO 3
K 2 HPO 4
KH 2 PO 4
MgSO 4 .7H 2 O
CaCl 2 .2H 2 O
EDTA
FeSO 4 .7H 2 O

Concentration (g/L)
0.3-2.1
0.35-2.90
0.01
0.005
0.6
0.07
0.01
0.00625

minor nutrients
CuSO 4 .5H 2 O
KI
MnCl 2 .4H 2 O
Na2MoO 4 .2H 2 O
ZnSO 4 .7H 2 O
CoCl 2 .6H 2 O
H 2 BO 3

Concentration (g/L)
0.03
0.03
0.12
0.06
0.12
0.15
0.15

ผลการทดลองและวิจารณ์
ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรั ส
เมื่อนําความค่าความเข้ มข้ นของฟอสฟอรัสที่ลดลง มาพล็อตในสมการของแลงเมียร์ ได้ คา่ สัมประสิทธิ์
ในการดูดซับของตัวกลางแต่ละรู ปร่ างเป็ นไปดัง Table 2 ค่าที่ใช้ เป็ นตัวเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัด
ฟอสฟอรั สของตัวกลางคื อค่าความสามารถในการดูด ซับ ฟอสฟอรั ส สูง สุด (Qm) ซึ่ง ตัวกลางรู ป ร่ าง เม็ด ยา
ทรงกระบอก และ ทรงกลม มีค่าเท่ากับ 4.85, 7.63 และ 4.52 มก.ฟอสฟอรัส/ก. ตามลําดับ และได้ แสดงการ
เปรี ยบเทียบไว้ ดงั figure 3 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นในการดูดซับฟอสฟอรัสคือปฏิกิริยาการตกตะกอนผลึก และตัวกลาง
ที่มีองค์ประกอบเป็ นแคลเซียมจะทําปฏิกิริยากับฟอสฟอรัส (Vohla et al., 2011) ในการทดลองนี ้ ตัวกลางที่ใช้ มี
องค์ประกอบทางเคมีที่เหมือนกันคือ เปลือกหอยแครงร้ อยละ 50 ดินตะกอนจากระบบผลิตนํ ้าประปาร้ อยละ 40
และสารยึดประสานร้ อยละ 10 จากงานวิจยั ของ Xu et al. (2006) กล่าวว่า ตัวกลางที่มีพื ้นที่ผิวจําเพาะมากจะมี
ค่าความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสมากขึ ้นเช่นกัน ดังนันปั
้ จจัยที่ส่งผลต่อการดูดซับในการทดลองนี ้คือค่า
พื ้นที่ผิวจําเพาะ จาก table 3 ตัวกลางทรงกลมมีพื ้นที่ผิวจําเพาะมากที่สดุ เท่ากับ 1.750x10-3 ม.2/ก. แต่เมื่อนําไป
วิ เ คราะห์ ไ อโซเทอมการดูด ซับ พบว่ าเกิ ด การละลายเนื่ องจากการกลิ ง้ ของตัวกลางเมื่ อทํ าการเขย่ า ทํ าให้
ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรั สลดลงและไม่สามารถคํานวณหาค่าความสามารถในดูดซับฟอสฟอรั สที่
แท้ จริ งได้
ประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจน
จาก table 3 เมื่อเปรี ยบเที ยบร้ อยละความพรุ นของตัวกลางแต่ละรู ปร่ าง พบว่าตัวกลางเม็ดยา
ทรงกระบอก และ ทรงกลม มีร้อยละความพรุ นเท่ากับ 37.96, 48.76 และ 52.13 ตามลําดับ ตัวกลางทรงกลมมี
ความพรุ นมากที่สดุ แต่คา่ ไม่ได้ แตกต่างจากตัวกลางทรงกระบอกมากนัก
จาก figure 4A พบว่าค่าพีเอชของตัวกลางลดลงประมาณ 1 ในตัวกลางทุกรู ปร่ าง ค่าพีเอชที่ลดลง
เนื่องจากจุลินทรี ย์กลุ่มไนตริ ฟายอิง มีการใช้ ไบคาร์ บอเนตในการสร้ างเซลล์ใหม่ (ธงชัย, 2544) จาก figure 4B
และ 4C พบว่าเมื่อเดินระบบไป 15 วันประสิทธิภาพในการกําจัดแอมโมเนียและความเข้ มข้ นของไนเตรทเริ่ มเข้ าสู่
สมดุล ร้ อยละประสิทธิ ภาพในการกําจัดไนโตรเจนของตัวกลางเม็ดยา ทรงกระบอก และทรงกลม มีค่าเท่ากับ
48.4, 53.1 และ 53.1 ตามลําดับ ค่าดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่ารู ปร่ างของตัวกลางไม่ได้ มีส่วนช่วยในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจน Lekang (2000) กล่าวว่า ตัวกลางที่สร้ างจากดินเหนียวเมื่อนํามาวางเรี ยง
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กันในคอลัมน์จะทําให้ การมีการถ่ายเทของอากาศได้ ยากเมื่อเทียบกับตัวกลางพลาสติกสังเคราะห์ที่มีรูปร่ างโปร่ ง
กลวงกว่า ดังนันปั
้ ญหาด้ านการถ่ายเทของอากาศจึงเป็ นปั จจัยที่ทําให้ เกิดการไนตริ ฟิเคชันได้ น้อยลง
Table 2 Coefficient of langmuir adsorption isotherm for phosphorus sorption
Shape
Tablet
Cylinder
Sphere

Q m (mg P/g)
4.85
7.63
4.52

R2
0.931
0.868
0.826

K a (L/mg P)
0.016
0.010
0.018

P sorption capacity (mg P/g)

4
3
2
1
0
0

20

40

60

80

100

120

P concentration (mg/L)
tablet

cylinder

sphere

Figure 3 compare phosphorus sorption capacity in each shape of media
Table 3 physical properties in each shape of media
shape Bulk density
Tablet
1.63
Cylinder
1.36
Sphere
1.35

Apparent density
2.62
2.66
2.78

Apparent porosity
37.96 %
48.76 %
52.13 %

1 Calculated values.
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Water absorption
23.34 %
35.97 %
39.25 %

Specific surface area1 (m2/g)
6.032x10-4
1.186x10-3
1.750x10-3

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9
8

pH
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C
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tablet
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Influence

Figure 4 pH (A), ammonia concentration (B), nitrate concentration (C) Changes in reactor

สรุ ป
ตัวกลางแต่ละรู ปร่ างมีประสิทธิภาพในการกําจัดแอมโมเนียไม่แตกต่างกัน ที่เวลา 47 วันหลังเดินระบบ
ตัวกลางเม็ดยา ทรงกระบอก และทรงกลม มีร้อยละประสิทธิภาพในการกําจัดแอมโมเนียเท่ากับ 48.4, 53.1 และ

53.1 ตามลําดับ แต่ในกําจัดฟอสฟอรัสพบว่าตัวกลางทรงกระบอกมีค่าความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสสูงสุด คือ
7.63 มก.ฟอสฟอรัส/ก. ดังนันตั
้ วกลางทรงกระบอกจึงถูกคัดเลือกเพื่อนําไปศึกษาในการทดลองต่อไปที่มีการขยาย

ขนาดถังปฏิกรณ์ และศึกษาประสิทธิภาพของการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสควบคูก่ นั

กิตติกรรมประกาศ
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