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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีไ้ด้ทําการสังเคราะห์ตัวกลางจากวัสดุในประเทศไทยให้เป็นชิน้งานท่ีมีรูพรุน โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นตวักลางในการดูดซบัฟอสฟอรัส และเป็นแหล่งยึดเกาะของจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟายอิง 

เพ่ือการกําจัดไนโตรเจน ตวักลางถูกสงัเคราะห์ขึน้จากเปลือกหอยแครงและดินตะกอนประปา ให้มีรูปร่างเป็น 

เมด็ยา ทรงกระบอก และทรงกลม จากนัน้ทําการศกึษาประสิทธิภาพในการกําจดัฟอสฟอรัสโดยใช้ไอโซเทอมการ

ดดูซบั ซึง่สมการของแลงเมียร์ถกูนํามาใช้อธิบายลกัษณะของการดดูซบันี ้ตวักลางเม็ดยา ทรงกระบอก และทรง

กลม มีความสามารถในการดูดซบัฟอสฟอรัสสงูสุดเท่ากับ 4.85, 7.63 และ 4.95 มก.ฟอสฟอรัส/ก. และมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.931, 0.868 และ 0.973 ตามลําดับ รูพรุนของตัวกลางท่ีสังเคราะห์ขึน้ถูก

นํามาใช้ในการเป็นท่ียึดเกาะของจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟายอิง เพ่ือให้เกิดกระบวนการไนตริฟิเคชัน ทําการศกึษา

ภายในคอลมัน์ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 มม. สูง 150 มม. หยดนํา้เสียสงัเคราะห์ในอตัราภาระบรรทุก

แอมโมเนียต่อพืน้ท่ีผิวเท่ากบั 0.23 กก.ไนโตรเจน/ม.2-วนั ผ่านชัน้ตวักลางท่ีบรรจุภายในคอลมัน์ พบว่าหลงัจาก

เดินระบบเป็นเวลา 47 วนั  ตวักลางเม็ดยา ทรงกระบอก และทรงกลม มีประสิทธิภาพในการกําจัดแอมโมเนีย

เท่ากบัร้อยละ 48.4, 53.1 และ 53.1 ตามลําดบั เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกําจดัแอมโมเนียในตวักลาง

แตล่ะรูปร่างพบว่ามีประสิทธิภาพไม่ต่างกนั แต่ตวักลางทรงกระบอกมีความสามารถในการดดูซบัฟอสฟอรัสท่ีดี

ท่ีสดุ  

 

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. 
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คาํนํา 

เม่ือปี ค.ศ. 1970 วิวฒันาการของการบําบดันํา้เสียได้เร่ิมมีการสนใจในการกําจดัธาตอุาหาร ไนโตรเจน 

และ ฟอสฟอรัส เป็นธาตอุาหารท่ีจําเป็นต่อการสงัเคราะห์เซลล์ใหม่ของจุลินทรีย์ แต่การท่ีมีสารอาหารเหล่านัน้

สะสมในธรรมชาติมากเกินไปเป็นการรบกวนสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในแหล่งนํา้ ก่อให้เกิดปรากฏการท่ี

เรียกว่า ยูโทรฟิเคชัน (Schindler, 1971) ความต้องการออกซิเจนในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ไนโตรเจน และ 

แอมโมเนีย มีค่ามากกว่าความต้องการออกซิเจนในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์คาร์บอนทางชีวภาพ ถึง 4.57 เท่า 

(ธงชยั, 2544) ดงันัน้ถ้านํา้เสียมีไนโตรเจนปนเปือ้นอยู่และถูกระบายทิง้ลงแหล่งนํา้ จะก่อให้เกิดการลดลงของ

ออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ไนเตรทท่ีอยู่ในแหล่งนํา้สามารถแทรกตวัเข้าสู่บ่อบาดาลบริเวณใกล้เคียงได้ ถ้ามีการนํา

นํา้บาดาลจากแหล่งนัน้มาให้เด็กอ่อนบริโภคจะก่อให้เกิดโรคเด็กตวัเขียว (Methemoglobinemia) (U.S. EPA, 

2007) นํา้เสียท่ีมีการปนเปือ้นของแอมโมเนียและมีค่าพีเอชสงูจนทําให้แอมโมเนียอยู่ในรูปของแอมโมเนียอิสระ

จะเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต แอมโมเนียอิสระเพียง 0.2 มก./ล. ก่อให้เกิดพิษรุนแรงต่อปลาหลายชนิด (U.S. EPA, 

1999) การกําจดัไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นการบําบดันํา้เสียขัน้ท่ีสาม กําจดัไนโตรเจน โดยทัว่ไปจะเป็นวิธีทาง

ชีวภาพท่ีใช้เชือ้จลุินทรีย์ทําให้เกิดกระบวนการไนตริฟิเคชนัและดีไนตริฟิเคชนั นอกจากนีมี้การใช้ตวักลางเพ่ือเป็น

แหลง่ให้เชือ้จลุินทรีย์ยดึเกาะ ลดการสญูเสียเชือ้จุลินทรีย์ท่ีปะปนในนํา้ท่ีออกจากถงับําบดั การกําจดัฟอสฟอรัส

สามารถทําได้ทัง้วิธีทางเคมีและวิธีทางชีวภาพ การกําจัดฟอสฟอรัสทางเคมีสามารถทําได้โดยกระบวนการ

ตกตะกอนผลึก (Precipitation) และกระบวนการดูดซบั (Adsorption) ตัวกลางท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดซับ

ฟอสฟอรัสมีองค์ประกอบสําคัญคือแคลเซียม (Vohla et al., 2011) ซึ่งทําให้เกิดการตกตะกอนผลึก 

(Precipitation) ตัวกลางท่ีมีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสสูงมักมีราคาแพงและต้องนําเข้าจาก

ตา่งประเทศ  

งานวิจยันีจ้งึเป็นการศกึษาประสิทธิภาพในการกําจดัไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของตวักลาง ตวักลางท่ีใช้

ถกูสงัเคราะห์จากวสัดท่ีุมีความสามารถในการดดูซบัฟอสฟอรัสท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ให้มีรูปร่างท่ีต่างกนัและมีรู

พรุน การกําจัดฟอสฟอรัสเกิดกระบวนการทางเคมีคือการดูดซบั และการกําจัดไนโตรเจนเกิดจากกระบวนการ

ทางชีวภาพของจลุินทรีย์ท่ีเกาะอยู่ในรูพรุนของตวักลาง 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

ตัวกลาง 

 นําสูตรส่วนผสมตวักลางท่ีมีความสามารถในการดูดซบัฟอสฟอรัส จากสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มาสงัเคราะห์เป็นรูปร่างต่างๆ ได้แก่ เม็ดยา (figure 1A) ท่ีมีเส้นผ่านศนูย์กลางและ

ความหนาเฉลี่ยเท่ากบั 12 และ 2 มม. ตามลําดบั และมีนํา้หนกัเฉลี่ยเท่ากบั 0.5 ก. สําหรับทรงกระบอก (figure 

1B) มีเส้นผ่านศนูย์กลางและความยาวประมาณ 4-5 และ 7-10 มม. หนกัประมาณ 0.28-0.34 ก. สําหรับทรง

กลม (figure 1C) มีเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 0.6-0.8 มม. และมีนํา้หนกัประมาณ 0.3-0.4 ก. นําตวักลางทัง้ 3 

ชนิดไปตรวจวดัสมบติัทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่นรวม ความหนาแน่ปรากฏ ความพรุนปรากฏ การดดูซบั

นํา้ และพืน้ท่ีผิวจําเพาะ 

 

Figure 1 media shape tablet (A), cylinder (B) and sphere (C) 

วิธีการวัดความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสในตัวกลางแต่ละรูปร่าง 

 ทําการศกึษาโดยใช้ไอโซเทอมการดดูซบั โดยนําตวักลางแต่ละรูปร่างปริมาณ 2.5-2.8 ก. ใส่ในขวดรูป

ชมพู่ เติมนํา้เสียท่ีมีความเข้มข้นของฟอสฟอรัสอยู่ในช่วง 50-110 มก.ฟอสฟอรัส/ล. ปริมาตร 200 มล. (เตรียม

จาก KH2PO4) ใสเ่คร่ืองเขย่า (Shaker) ท่ีตัง้ความเร็วรอบไว้ 175 รอบ/นาที เขย่าเป็นเวลา 36 ชม. เก็บตวัอย่าง

วิเคราะห์ค่าออร์โธฟอสเฟสโดย วิธีมาตรฐาน 4500-P E Ascorbic Acid Method (APHA, AWWA, and WEF., 

2005)  คา่ท่ีได้ถกูนําไปพลอ็ตในกราฟของแลงเมียร์ (สมการท่ี 1 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการดดู

ซบัฟอสฟอรัสของตวักลางแตล่ะรูปร่าง 

 

สมการแลงเมียร์ (Ho, 2006) 

    
ea

eam
e CK

CKqq
+

=
1

                                                                                (1) 

โดยท่ี  eq  = ปริมาณมลสารท่ีถกูดดูซบับนหนึง่หน่วยของตวักลาง (มก./ก.) 

          mq  = ความสามารถในการดดูซบัมลสารสงูสดุ (มก./ก.) 

          aK  = คา่คงท่ีของการเกิดปฏิกิริยาจากการทดลอง (ล./มก.)  

          eC  = ความเข้มข้นมลสารในสารละลายท่ีเหลือจากการดดูซบั (มก./ล.) 

สมการแลงเมียร์ในรูปเชิงเส้น 
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=                                                                    (2) 

นําผลจากการทดลองไปพลอ็ตคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
eq

1
และ 

eC
1

เพ่ือคํานวณหาคา่ qm และ Ka 

วิธีการวัดประสิทธิภาพในการกาํจัดไนโตรเจนของตัวกลางแต่ละรูปร่าง 
 ทําการศึกษาในถังปฏิกรณ์ท่ีทําจากท่ออะคริลิก เส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงเท่ากับ 24 และ  

150 มม. ตามลําดบั ใช้ท่ออะคริลิกทัง้หมด 3 เส้น ท่อแตล่ะเส้นจะถกูบรรจดุ้วยตวักลางแตล่ะรูปร่าง ปลายท่อถูก

ปิดด้วยมุ้งลวด ท่ออะคริลิกถูกยึดติดกับแท่นวาง (figure 2) ด้านบนของถังปฏิกรณ์ประกอบด้วยสายยางท่ีถูก

แบ่งเป็น 3 ทาง เพ่ือให้นํา้เสียหยดลงสูต่วักลาง นํา้เสียท่ีใช้เป็นนํา้เสียสงัเคราะห์ท่ีมีสว่นผสมดงั table 1 ด้านล่าง

ของถังปฏิกรณ์ประกอบด้วยกรวยรับนํา้เสียท่ีหยดออกจากท่ออะคริลิก 3 กรวย ท่ีปลายของกรวยจะถูกติดด้วย

สายยางเพ่ือใช้ในการรวบรวมนํา้เสียท่ีออกจากระบบ เก็บตวัอย่างนํา้เสียท่ีออกจากถังปฏิกรณ์ทุกๆ 24 ชม. 

วิเคราะห์แอมโมเนียตามวิธีมาตรฐาน 4500-NH3 C Titrimetric Method  และวิเคราะห์ไนเตรตตามวิธีมาตรฐาน 

Colorimetric analysis, Hydrazine Method (APHA, AWWA, and WEF., 2005)  

 เชือ้จุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟายท่ีใช้นํามาจากตะกอนหมนุเวียน (Return sludge) ของระบบบําบัดนํา้เสีย

แบบตะกอนเร่งท่ีสามารถกําจดัธาตอุาหารได้ จากแผนกบําบดันํา้ทิง้ของโรงควบคมุคณุภาพนํา้ดิน เชือ้จุลินทรีย์

ดงักลา่วถูกป้อนเข้าสู่ระบบโดยการหยดผ่านชัน้ตวักลางในท่ออะคริลิกท่ีอตัราการไหล 1 มล./นาที เป็นเวลา 10 

ชม. จากนัน้จงึป้อนนํา้เสียสงัเคราะห์เข้าสูร่ะบบ 

 

 
 

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 Concentration (g/L) minor nutrients Concentration (g/L) 

(NH4)2SO4 0.3-2.1 CuSO4.5H2O 0.03 

NaHCO3 0.35-2.90 KI 0.03 

K2HPO4 0.01 MnCl2.4H2O 0.12 

KH2PO4 0.005 Na2MoO4 .2H2O 0.06 

MgSO4.7H2O 0.6 ZnSO4.7H2O 0.12 

CaCl2.2H2O 0.07 CoCl2.6H2O 0.15 

EDTA 0.01 H2BO3 0.15 

FeSO4.7H2O 0.00625   

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส 

 เม่ือนําความคา่ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสท่ีลดลง มาพลอ็ตในสมการของแลงเมียร์ได้คา่สมัประสิทธ์ิ 

ในการดดูซบัของตวักลางแต่ละรูปร่างเป็นไปดงั Table 2 ค่าท่ีใช้เป็นตวัเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัด

ฟอสฟอรัสของตัวกลางคือค่าความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสสูงสุด (Qm) ซึ่งตัวกลางรูปร่าง เม็ดยา 

ทรงกระบอก และ ทรงกลม มีค่าเท่ากบั 4.85, 7.63 และ 4.52 มก.ฟอสฟอรัส/ก. ตามลําดบั และได้แสดงการ

เปรียบเทียบไว้ดงั figure 3 ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ในการดดูซบัฟอสฟอรัสคือปฏิกิริยาการตกตะกอนผลกึ และตวักลาง

ท่ีมีองค์ประกอบเป็นแคลเซียมจะทําปฏิกิริยากบัฟอสฟอรัส (Vohla et al., 2011) ในการทดลองนี ้ตวักลางท่ีใช้มี

องค์ประกอบทางเคมีท่ีเหมือนกนัคือ เปลือกหอยแครงร้อยละ 50 ดินตะกอนจากระบบผลิตนํา้ประปาร้อยละ 40 

และสารยดึประสานร้อยละ 10 จากงานวิจยัของ Xu et al. (2006) กล่าวว่า ตวักลางท่ีมีพืน้ท่ีผิวจําเพาะมากจะมี

ค่าความสามารถในการดดูซบัฟอสฟอรัสมากขึน้เช่นกนั ดงันัน้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดดูซบัในการทดลองนีคื้อค่า

พืน้ท่ีผิวจําเพาะ จาก table 3 ตวักลางทรงกลมมีพืน้ท่ีผิวจําเพาะมากท่ีสดุเท่ากบั 1.750x10-3 ม.2/ก. แต่เม่ือนําไป

วิเคราะห์ไอโซเทอมการดูดซับพบว่าเกิดการละลายเน่ืองจากการกลิง้ของตัวกลางเม่ือทําการเขย่า ทําให้

ความสามารถในการดูดซบัฟอสฟอรัสลดลงและไม่สามารถคํานวณหาค่าความสามารถในดูดซบัฟอสฟอรัสท่ี

แท้จริงได้  

ประสิทธิภาพในการกาํจัดไนโตรเจน 
 จาก table 3 เม่ือเปรียบเทียบร้อยละความพรุนของตัวกลางแต่ละรูปร่าง พบว่าตัวกลางเม็ดยา 

ทรงกระบอก และ ทรงกลม มีร้อยละความพรุนเท่ากบั 37.96, 48.76 และ 52.13 ตามลําดบั ตวักลางทรงกลมมี

ความพรุนมากท่ีสดุ แตค่า่ไมไ่ด้แตกตา่งจากตวักลางทรงกระบอกมากนกั 

 จาก figure 4A พบว่าค่าพีเอชของตวักลางลดลงประมาณ 1 ในตวักลางทุกรูปร่าง ค่าพีเอชท่ีลดลง

เน่ืองจากจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟายอิง มีการใช้ไบคาร์บอเนตในการสร้างเซลล์ใหม่ (ธงชยั, 2544) จาก figure 4B 

และ 4C พบวา่เม่ือเดินระบบไป 15 วนัประสิทธิภาพในการกําจดัแอมโมเนียและความเข้มข้นของไนเตรทเร่ิมเข้าสู่

สมดุล ร้อยละประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจนของตวักลางเม็ดยา ทรงกระบอก และทรงกลม มีค่าเท่ากับ 

48.4, 53.1 และ 53.1 ตามลําดบั ค่าดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ารูปร่างของตวักลางไม่ได้มีส่วนช่วยในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการกําจดัไนโตรเจน Lekang (2000) กล่าวว่า ตวักลางท่ีสร้างจากดินเหนียวเม่ือนํามาวางเรียง
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กนัในคอลมัน์จะทําให้การมีการถ่ายเทของอากาศได้ยากเม่ือเทียบกบัตวักลางพลาสติกสงัเคราะห์ท่ีมีรูปร่างโปร่ง

กลวงกวา่ ดงันัน้ปัญหาด้านการถ่ายเทของอากาศจงึเป็นปัจจยัท่ีทําให้เกิดการไนตริฟิเคชนัได้น้อยลง 

 

Table 2 Coefficient of langmuir adsorption isotherm for phosphorus sorption 

Shape Qm (mg P/g) Ka (L/mg P) R2 

Tablet 4.85 0.016 0.931 

Cylinder 7.63 0.010 0.868 

Sphere 4.52 0.018 0.826 

 

 
Figure 3 compare phosphorus sorption capacity in each shape of media 

 

Table 3 physical properties in each shape of media 

shape Bulk density Apparent density Apparent porosity Water absorption Specific surface area1 (m2/g) 

Tablet 1.63 2.62 37.96 % 23.34 % 6.032x10-4 

Cylinder 1.36 2.66 48.76 % 35.97 % 1.186x10-3 

Sphere 1.35 2.78 52.13 % 39.25 % 1.750x10-3 

1  Calculated values. 
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Figure 4 pH (A), ammonia concentration (B), nitrate concentration (C) Changes in reactor 

สรุป 

 ตวักลางแตล่ะรูปร่างมีประสิทธิภาพในการกําจดัแอมโมเนียไม่แตกต่างกนั ท่ีเวลา 47 วนัหลงัเดินระบบ

ตวักลางเมด็ยา ทรงกระบอก และทรงกลม มีร้อยละประสิทธิภาพในการกําจดัแอมโมเนียเท่ากบั 48.4, 53.1 และ 

53.1 ตามลาํดบั แต่ในกําจดัฟอสฟอรัสพบว่าตวักลางทรงกระบอกมีค่าความสามารถในการดดูซบัฟอสฟอรัสสงูสดุ คือ 

7.63 มก.ฟอสฟอรัส/ก. ดงันัน้ตวักลางทรงกระบอกจงึถกูคดัเลือกเพ่ือนําไปศกึษาในการทดลองต่อไปท่ีมีการขยาย

ขนาดถงัปฏิกรณ์ และศกึษาประสิทธิภาพของการกําจดัไนโตรเจนและฟอสฟอรัสควบคูก่นั 
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