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การศึกษานี้ มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน ต่อ
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       The objective of this experiment was to study the effect of oxytetracycline on the 
anaerobic ammonium oxidation (Anammox) process. The experiment was conducted in the 
1.5 L sequencing batch reactors (SBRS) with 1L working volume. The synthetic water with the 
ratio of ammonium:nitrite 1:1.32 and the anammox  bacteria was mixed in the reactor until the 
stable condition was met. Then the oxytetracycline was added to the reactor and water 
samples were taken at 1 hour interval for 7 hour period to determine ammonium, nitrite, 
nitrate, MLSS, and MLVSS. For the short term experiment (7 hour period), the result in the 
control experiment showed the removal of nitrogen compound was 0.0435 mgN mgMLVSS-1 
while the experiment with oxytetracycline at concentration of  0, 23.40, 25.00, 41.78, 50.00, 
61.62, 65.70, 66.39, 75.00, 81.66, 85.45 and 100.00  mg L-1 showed the efficiencies of 
nitrogen compound removal at 0.0352, 0.0343, 0.0248, 0.0210, 0.0230, 0.0251, 0.0222, 
0.0102, 0.0188, 0.0155, 0.0133 mgN mgMLVSS-1 respectively.  The result in long term 
experiment (36 days period). showed that the anammox bacteria that exposed to 
oxytetracycline at the concentration of approximate 5 mg L-1 for 0, 7, 14, 21, 28, 32 and 36 
days had nitrogen compound removal efficiencies of 0.0290, 0.0321, 0.0234, 0.0130, 0.0110, 
0.0068, 0.0013 mgN mgMLVSS-1 respectively. After 36 day, the efficiencies of nitrogen 
compound removal were decreased and stayed stable. This result suggested that the activity 
of  anamox bacteria could be inhibited by the oxytetracycline. 
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   กกกก41.78 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................  77 

 9       แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

          กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซ่ีเตตร้าไซคลินความเข้มข้น  

   กกกก50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................  78 

 10    แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

          กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซ่ีเตตร้าไซคลินความเข้มข้น  

   กกกก61.62 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................  78 

 11     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

          กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซ่ีเตตร้าไซคลินความเข้มข้น  

   กกกก65.70 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................  79 
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  ตารางท่ี หน้า 

  12     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

          กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซ่ีเตตร้าไซคลินความเข้มข้น  

   กกกก66.39 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................  79 

 13       แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

          กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซ่ีเตตร้าไซคลินความเข้มข้น  

   กกกก75.00 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................  80 

 14       แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

          กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซ่ีเตตร้าไซคลินความเข้มข้น  

   กกกก81.66 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................  80 

 15      แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

          กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซ่ีเตตร้าไซคลินความเข้มข้น  

   กกกก85.45 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................  81 

  16     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

          กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซ่ีเตตร้าไซคลินความเข้มข้น  

  กกกก100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร..............................................................................  81 

 17     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะยาว) วันท่ี 0 ครั ้ งท่ี 1 ........................................................  82 

 18     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะยาว) วันท่ี 0 ครั ้ งท่ี 2 ........................................................  82 

 19     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะยาว) วันท่ี 7 ครั ้ งท่ี 1 ........................................................  83 

  20     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะยาว) วันท่ี 7 ครั ้ งท่ี 2 ........................................................  83 

 21     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะยาว)  วันท่ี 14 ครั ้ งท่ี 1 .....................................................  84 

 22     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะยาว)  วันท่ี 14 ครั ้ งท่ี 2 .....................................................  84 

 23     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะยาว)  วนัท่ี 21 ครั ้ งท่ี 1 .....................................................  85 
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 24     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะยาว)  วันท่ี 21 ครั ้ งท่ี 2 .....................................................  85 

 25     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะยาว)  วันท่ี 28 ครั ้ งท่ี 1 .....................................................  86 

 26     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะยาว)  วันท่ี 28 ครั ้ งท่ี 2 .....................................................  86 

 27     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  กกกกอนาม็อกซ ์(ระยะยาว)  วันท่ี 32 ..................................................................  87 

 38     แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 
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สารบัญภาพ 

ภาพท่ี หน้า 

 1 แสดงการใช้ออกซิเจนในนํ ้ าเสียทั ่วๆไป  แสดงถึงค่าความต้องการออกซิเจนในการ 

 กกกกย่อยสลายของบีโอดี  และของไนโตรเจน ...................................................  6 

 2      การทํางานของกระบวนการอนาม็อกซ์ ในวัฏจักรของไนโตรเจน .......................  15 

 3      ภาพตัดขวางแสดงส่วนประกอบของอนาม็อกซ์แบคทีเรีย ...................................  16 

 4     โครงสร้างของลินเดรนลิพิด (Ladderane lipids) ..................................................  16 

 5      โครงสร้างของสารปฏิชีวนะออกซ่ีเตตร้าไซคลิน ................................................  21 

 6      แผนผังแสดงอุปกรณ์และถังปฏิกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองขนาด 5 ลิตร .................  27 

 7      แผนผังแสดงอุปกรณ์และถังปฏิกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองขนาด 1.5 ลิตร ..............  28 

 8      แสดงการเลี ้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ..................................................................................  29 

 9      ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรท  เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

กกกกกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มข้น 0.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   

กกกกความเข้มขน้ของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 470.00  มิลลิกรัมต่อลิตร...........      36 

 10    ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรท  เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

กกกกกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มข้น 23.40  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 320.00  มิลลิกรัมต่อลิตร...........     36 

 11    ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรท  เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

กกกกกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มข้น 25.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   กกกกความเข้มขน้ของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 328.00  มิลลิกรัมต่อลิตร........... 37 

  12    ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรท  เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

กกกกกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มข้น 41.78  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   กกกกความเข้มขน้ของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 308.00  มิลลิกรัมต่อลิตร........... 37     

 13    ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรท  เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

กกกกกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มข้น 50.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   กกกกความเข้มขน้ของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 445.00  มิลลิกรัมต่อลิตร........... 38        

 14    ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรท  เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

กกกกกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มข้น 61.62  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   กกกกความเข้มขน้ของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 365.00  มิลลิกรัมต่อลิตร........... 38   
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ภาพท่ี หน้า 

 15    ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรท  เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

กกกกกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มข้น 65.70  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   กกกกความเข้มขน้ของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 445.00  มิลลิกรัมต่อลิตร........... 39      

 16    ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรท  เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

กกกกกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มข้น 66.39  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   กกกกความเข้มขน้ของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 422.50  มิลลิกรัมต่อลิตร........... 39     

  17    ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรท  เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

กกกกกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มข้น 75.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   กกกกความเข้มขน้ของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 507.50  มิลลิกรัมต่อลิตร........... 40       

 18    ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรท  เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

กกกกกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มข้น 81.66  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   กกกกความเข้มขน้ของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 605.00  มิลลิกรัมต่อลิตร...........    40       

 19    ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรท  เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

กกกกกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มข้น 85.45  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   กกกกความเข้มขน้ของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 615.00  มิลลิกรัมต่อลิตร........... 41       

 20    ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรท  เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

กกกกกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มข้น 100.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   กกกกความเข้มขน้ของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 505.00  มิลลิกรัมต่อลิตร...........      41          

 21   แสดงประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของอนาม็อกซ์แบคทีเรียท่ีความเข้มข้น      

   กกกก0-100 มิลลิกรัมต่อลิตรของสารปฎิชีวนะกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลิน…………  43 

 22   แสดงเปอร์เซ็นต์การย ับย ั ้งการทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรียท่ีความเข้มข้น  

  กกกก0 -100 มิลลิกรัมต่อลิตรของสารปฎิชีวนะกลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลิน……...  43 

 23   ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

  กลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร   

  ความเขม้ข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 553.00 มิลลิกรัมต่อลิตร   

  วันท่ี 0 ครั ้ งท่ี 1…………………………………………...……….…......     45 
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ภาพท่ี หน้า 

 24   ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

   กลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 605.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   

   วันท่ี 0 ครั ้ งท่ี 2…………………………………………...………............     46 

 25   ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

   กลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร   

   ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 428.00 มิลลิกรัมต่อลิตร   

   วันท่ี 7 ครั ้ งท่ี 1…………………………………………...……….............    46 

  26  ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

   กลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเขม้ขน้ประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร   

   ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 525.00 มิลลิกรัมต่อลิตร   

   วันท่ี 7 ครั ้ งท่ี 2…………………………………………...………..........    47 

 27   ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

   กลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร   

   ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 520.00 มิลลิกรัมต่อลิตร   

   วันท่ี 14 ครั ้ งท่ี 1…………………………………………...……….........       48 

 28   ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 

   กลุ่มออกซ่ีเตตร้าไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร   

  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 533.00 มิลลิกรัมต่อลิตร   

   วันท่ี 14 ครั ้ งท่ี 2…………………………………………...………......... 48 

 29   ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เม่ือมีสารปฎิชีวนะ 
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บทท่ี1 

บทนํา 

 

1.  ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันในประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก  ทําให้

ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเร่ิมขยายตัวเข้าสู่ย่านเขตชานเมืองและชนบทมากขึ้น  จากปัญหา

ทางด้านส่ิงแวดล้อม  ทําใหมี้การออกกฎควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของนํ ้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง

นํ ้ าธรรมชาติ  อย่างไรก็ดีระบบบําบัดนํ ้ าเสียทั ่วไปในประเทศไทยนั ้นมุ่งบําบัดค่าบีโอดีหรือซีโอดี

เป็นหลัก   โดยละเลยการกําจัดธาตุอาหาร เช่น สารประกอบไนโตรเจนซึ่ งเป็นอันตรายต่อ

ส่ิงแวดล้อมเช่นกัน 

การกําจัดไนโตรเจนอาจทําได้โดยหลายกระบวนการทั ้งทางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพ  

เช่น  การใช้อากาศเป่าไล่  การเติมคลอรีน  แต่ส่วนมากนิยมใช้กระบวนการบําบัดทางชีวภาพ  

ได้แก่  กระบวนการไนตริฟิเคชัน  กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน  แต่กระบวนการดังกล่าวย ังมีข้อเสีย

ในการเดินระบบ  คือ  มีต้นทุนในการเติมอากาศสูง  ระบบต้องการสารอาหารจําเป็นบางตัว  รวมถึง

ต้องกําจัดกากตะกอนท่ีเกิดขึ ้ น  นอกจากนั ้นนํ ้ าเสียบางประเภทมีปริมาณสารประกอบอินทรีย์

คาร์บอนค่อนข้างตํ ่าแต่มีปริมาณสารประกอบไนโตรเจนท่ีสูง  จึงต้องการพัฒนาและค้นหาวิธีการท่ี

เหมาะสมกับกําจัดสารประกอบไนโตรเจนและลดต้นทุนในการเดินระบบ  ในปัจจุบันมีการศึกษา

กระบวนการอนาม็อกซ์ (Anammox Process) (Strous et al., 1998) ท่ีสามารถแก้ไขข้อเสียต่าง ๆ 

ของระบบเดิมเหล่านั ้นได้  

ประเภทของนํ ้ าเสียท่ีมักพบว่ามีปริมาณสารประกอบไนโตรเจนท่ีค่อนข้างสูง  ได้แก่  

นํ ้ าเสียจากแหล่งชุมชน  บ้านเรือน  จากการเกษตรกรรม  และโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท  

เช่น  อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมการเลี ้ ยงปศุสัตว์  นํ ้ าเสียเหล่านี้ สร้างผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมโดยรอบอย่างมากเน่ืองจากมีปริมาณนํ ้ าเสียค่อนข้างมาก  การบําบัดขั ้นต้นและขั ้นท่ีสอง

ของโรงงาน โดยทั ่วไปสามารถลดปริมาณสารมลพิษท่ีมีอยู่ในนํ ้ าได้ดี แต่ไม่สามารถกําจัดธาตุ

อาหาร ได้แก่  ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลงได้  นํ ้ าเสียท่ีผ่านการบําบัดมาแล้วจึงอยู่ในสภาพท่ีมี

ปริมาณสารประกอบคาร์บอนในรูปบีโอดีหรือซีโอดีตํ ่า  แต่มีปริมาณสารประกอบไนโตรเจนสูง  

ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ เหมาะสมท่ีจะเลือกใชก้ระบวนการอนาม็อกซเ์พ่ือกําจัดสารประกอบไนโตรเจน  
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อย่างไรก็ดีในปัจจุบันนี้ พบว่าในนํ ้ าเสียอาจมีสารพิษบางชนิดปนเป้ือนเช่น สารปฏิชีวนะซึ่ ง

ปนเป้ือนมาจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์มีการใช้ยาเพื่อรักษาโรค  สารปฏิชีวนะจึงอาจปนเป้ือนออกมา

กับอุจจาระและปัสสาวะ  ลงสู่ระบบบําบัดนํ ้ าเสียและแหล่งนํ ้ าธรรมชาติต่อไป 

งานวิจัยนีมี้จุดมุ่งหมายท่ีจะประเมินผลกระทบท่ีสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินมีต่อ  

ระบบบําบัดโดยกระบวนการอนาม็อกซ ์(Anammox Process) โดยการทดลองมีทั ้งแบบระยะสั ้นใช้

เวลา 7 ชั ่วโมงและระยะยาวใช้เวลา 36 วัน 

 

2.  ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1  ศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของอนาม็อกซ์แบคทีเรียในระยะเวลา 7 

ชั ่วโมง เม่ือระบบบําบัดมีความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินตั ้ งแต่ 0 -100 มิลลิกรัม

ต่อลิตร 

2.2  ศึกษาหาประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของอนาม็อกซ์แบคทีเรียในระยะเวลา 

36 วัน เม่ือระบบบําบัดมีความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน  5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

3.  สมมุติฐานของการศึกษา 

3.1  การทดลองระยะสั ้น (ระยะเวลา 7 ชั ่วโมง) เม่ือมีความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะ

ออกซีเตตราไซคลินท่ีความเข้มข้น 0 - 100 มิลลิกรัมต่อลิตร อาจมีผลย ับย ั ้งกิจกรรมอนาม็อกซ์

แบคทีเรีย 

3.2  การทดลองระยะยาว (ระยะเวลา 36 วัน) เม่ือมีความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะออกซี

เตตราไซคลิน       ท่ีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  อาจมีผลย ับย ั ้งกิจกรรมของอนาม็อกซ์

แบคทีเรียอย่างถาวร 

 

4.  ขอบเขตของการศึกษา 

4.1  การทดลองนีเ้พ่ือศึกษาการกําจัดไนโตรเจนโดยกระบวนการอนาม็อกซ์ จากนํ ้ าเสีย

สังเคราะห์ท่ีมีอัตราส่วนของแอมโมเนีย: ไนไตรต ์ประมาณ 1: 1.32 

4.2  ทดลองในอุณหภูมิห้อง ในถังปฏิกรณ์แอนแอโรบิก  เอสบีอาร์  

4.3  การทดลองระยะสั ้น (Short- term) ทําการทดลองในระยะเวลา 7 ชั ่วโมงโดยให้

สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินในระบบมีความเข้มข้นตั ้งแต่ 0 -100 มิลลิกรัมต่อลิตร  และทําการ

เก็บนํ ้ าตัวอย่างในวันท่ี 0, 7, 14, 21, 28, 32, 36 ทุกชั ่วโมงเป็นเวลา 8 ครั ้ ง และวิเคราะห์หาความ
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เข้มข้นของแอมโมเนีย (NH3)  ไนไตรต์ (NO2
-)  ไนเตรต (NO3

-)  เอ็มแอลเอสเอส (MLSS) และ   

เอ็มแอลวีเอสเอส (MLVSS) ก่อนและหลังการทดลอง 

4.4  การทดลองระยะยาว (Long – term) ทําการทดลองในระยะเวลา 36 วันโดยใส่สาร

ปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินให้มีความเข้มข้นในระบบ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และเก็บนํ ้ าตัวอย่างทุก

สัปดาห์เป็นเวลา 5 สัปดาห์เพ่ือวิเคราะห์หาความเข้มข้นของแอมโมเนีย (NH3) ไนไตรต์ (NO2
-)    

ไนเตรต (NO3
-) เอ็มแอลเอสเอส (MLSS) และ เอ็มแอลวีเอสเอส (MLVSS) ก่อนและหลังการ

ทดลอง 
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บทท่ี 2 

บทตรวจเอกสาร 

 

1.  ผลกระทบของไนโตรเจนต่อส่ิงแวดล้อม 

ปัญหามลพิษทางนํ ้ าท่ีคนส่วนมากมักนึกถึง  ได้แก่  ปัญหานํ ้ าเน่าเสีย  มีกลิ่นเหม็น  โดย

แหล่งท่ีมามาจากหลายส่ิง  ได้แก่ การปลดปล่อยนํ ้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม  ชุมชนบ้านเรือน  

สารประกอบไนโตรเจนเป็นปัญหาหนึ่ งท่ีทําให้กล่าวได้ว่านํ ้ ามีคุณภาพเส่ือมโทรมเน่ืองจาก  

ไนโตรเจนมีผลส่ิงมีชีวิตในนํ ้ า  และคุณภาพของแหล่งนํ ้ า  ดังนี้  

 

1.1 ปริมาณไนเตรต ท่ีสูงเกินค่ามาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได้ในแหล่งนํ ้ าท่ีนํามาใช้

บริโภค ต้องทําการบําบัดโดยวิธีการต่าง ๆ จึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ไดโ้ดยขั ้นตอนในการ

บําบัดนั ้นต้องคํานึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการบําบัดเพ่ือใช้นํามาเตรียมนํ ้ าด่ืมให้แก่มนุษย์  

 

1.2 ความเป็นพิษต่อมนุษย์และส่ิงมีชีวิต  หากด่ืมนํ ้ าหรือเป็นผลจากการบริโภคอาหารท่ี

มีไนเตรตสูง  เช่น  ผักและเน้ือสัตว์ท่ีมีการเติมสารไนเตรต  เพ่ือการปรุงและถนอมอาหารจะทําให้มี

ผลต่อทารกในครรภ์  ทําให้คลอดก่อนกําหนด  มีโอกาสแท้งได้ (birth defects and miscarriages)  

ส่วนทารกท่ีมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนท่ีได้รับสารไนเตรตจากนํ ้ าด่ืมอาจเกิดโรคท่ีเรียกว่าโรคเด็กตัว

เขียว  หรือ Blue Baby Syndrome หรือทางการแพทย์เรียกว่า Methemoglobinemia  อาการท่ีพบใน

ทารกคือ  ทําให้เลือดมีพีเอชสูงขึ ้น  มีเมทีโมโกลบินท่ีทําใหก้ารลําเลียงออกซิเจนในเลือดลดลง  

อาการอ่ืนๆท่ีพบคือ  ปลายนิ้วมือนิ้วเท้า  ริมฝีปาก  มีสีเขียวคลํ ้ า  วิงเวียน  หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม 

ช็อก  หมดสติ  เกิดการชักกระตุกของกล้ามเน้ือ  บางครั ้ งสมองขาดออกซิเจน  ทําให้เสียชีวิตได้  

การได้รับไนเตรตเข้าสู่ร่างกายปริมาณสูงมีอาการฉับพลันคือความเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและอาจเกิด

เสียชีวิตได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งทารกเน่ืองจากร่างกายมีเปล่ียนรูปของไนเตรตเป็นไนไตรต์ซึ่งทําให้

การขนถ่ายออกซิเจนในเลือดได้น้อยลงสามารถทําใหท้ารกอาจเสียชีวิตเสียชีวิตได้ภายในหนึ่งว ัน  

 

1.3 กรณีท่ีก๊าซไนโตรเจนละลายอยู่ในนํ ้ าเกินจุดอิ่มตัวอาจทําให้เกิดโรคฟองก๊าซใน

เลือด (Gas bubble disease) ทําให้ส่ิงมีชีวิตดังกล่าวเสียชีวิตได้ ปลาท่ีอาศัยอยู่ในนํ ้ าท่ีมีไนโตรเจน
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ละลายนํ ้ าสูงเลือดในตัวปลาจะดูดซบัไนโตรเจนจากนํ ้ า  เพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างไนโตรเจนในนํ ้ า

และเลือด  ทําใหป้ลามีไนโตรเจนละลายอยู่ในเลือดมากเกินปกติ  ดังนั ้นหากมีการเปล่ียนแปลงจน

ทําให้ไนโตรเจนบางส่วนในเลือดกลายเป็นก๊าซ  ฟองก๊าซจะไปอุดตันหลอดเลือด  ทําให้การ

หมุนเวียนของเลือดเกิดติดขัด (ธงชัย, 2545)  นอกจากนั ้นสารอินทรีย์ไนโตรเจนย ังอาจเป็นสารก่อ

มะเร็ง (Carcinogenic) และสามารถลดปริมาณออกซิเจนในนํ ้ าได้ 

 

1.4 ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส อาจทําให้เกิดปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชัน 

(Eutrophication หรือ Algae Bloom) หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า “ปรากฏการณ์ขี ้ปลาวาฬ” ตามแนว

ชายฝั่งทะเล โดยสาเหตุเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตของสาหร่ายอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั ้น ซึ่ง

ก่อให้เกิดปัญหานํ ้ าขุ่น มีกลิ่น  มีสี  และการลดลงของปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ ้ าทําให้แหล่งนํ ้ า

เกิดการเน่าเสียได้  ปรากฏการณ์นีส้ามารถพบได้บ่อยในแหล่งนํ ้ าของประเทศไทย(พงศ์ศกัดิ,์ 2551) 

 

1.5 ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารท่ีจ ําเป็นสําหรับจุลินทรีย์ในระบบบําบัดนํ ้ าเสียแบบ

ชีวภาพ  แต่ความเข้มข้นของแอมโมเนียท่ีมากเกินไปเม่ือพิจารณาจากค่าเอ็นบีโอดี (Nitrogen 

Biochemical Oxygen Demand ; NBOD) (ภาพท่ี 1) ทําให้ต้องเปลืองเงินในการเติมอากาศของ

ระบบบําบัดนํ ้ าเสีย  โดยทฤษฎีแล้วความต้องการออกซิเจนเพ่ือกําจัดไนโตรเจนมีค่าประมาณ 4.6 

มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อทุกๆ 1 มิลลิกรัมต่อลิตรของแอมโมเนียท่ีถูกเปล่ียนเป็นไนเตรตในปฏิกิริยาไน

ตริฟิเคชัน ในระบบบําบัดนํ ้ าเสียจะพบว่าค่าเอ็นบีโอดีต้องการออกซิเจนถึง 4.5 เท่า  ในขณะท่ีบีโอดี

ต้องการออกซิเจนเพียง 1-2 เท่า (มั ่นสินและมั ่นรักษ์, 2547 อ้างโดย นํ ้ าเงิน, 2549) ดังนั ้ น

สารประกอบไนโตรเจนในรูปของค่าเอ็นบีโอดีจะใช้ออกซิเจนในการทําปฏิกิริยามากเป็น 2 เท่าของ

สารประกอบอินทรีย์คาร์บอนในรูปของซีโอดี 
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ภาพที่ 1  แสดงการใช้ออกซิเจนในนํ ้ าเสียทัว่ๆไป แสดงถึงค่าความต้องการออกซิเจนในการย่อย   

สลายของบีโอดี และของไนโตรเจน  

ที่มา: เกรียงศักดิ,์ 2540 อ้างโดย มิ่งขวัญ, 2550 

 

2.  ไนโตรเจนและความสําคัญ 

2.1   ไนโตรเจน 

  ไนโตรเจน (Nitrogen) มีสถานะเป็นก๊าซท่ีมีอยู่ทั ่วไป  โดยปกติไม่มีสี  กลิ่น  หรือ

รส  แต่ละโมเลกุลมี 2 อะตอม  ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของบรรยากาศของโลกถึง 78%  แต่

ไนโตรเจนก็กลับเป็นธาตุท่ีมีอยู่จ ํากัดในดินและนํ ้ า  ทําให้การเกษตรทําได้ไม่ดีนักในบางประเทศ  

เน่ืองจากไนโตรเจนเป็นธาตุท่ีคงตัวมากและเปล่ียนรูปไม่ได้ง่าย  แต่สามารถเปล่ียนได้ด้วย

กระบวนการต่างๆ ใน วฏัจักรของไนโตรเจน  นอกจากนี้ ไนโตรเจนย ังเป็นส่วนประกอบของ

เน้ือเยื่อในส่ิงมีชีวิต  ท่ีสําคัญหลายชนิด  เช่น  กรดอะมิโน แอมโมเนีย  กรดไนตริก  และสารจําพวก

ไซยาไนด ์

 ก๊าซไนโตรเจนเป็นก๊าซเฉ่ือยท่ีพบได้มากท่ีสุดในนํ ้ าจืดและนํ ้ าเค็ม  เน่ืองจากใน

อากาศมีไนโตรเจนมากถึง 78 % ก๊าซไนโตรเจนจึงสามารถละลายนํ ้ าได้มากกว่าออกซิเจน 

ไนโตรเจนสามารถละลายนํ ้ าได้ 15.2 มิลลิกรัมต่อลิตรท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เม่ือเปรียบเทียบ

กับออกซิเจนท่ีสามารถละลายได้เพียง 9.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน (ธงชัย, 2545) 
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 2.2  รูปแบบของสารประกอบไนโตรเจนในนํ้า (ธงชัย, 2545) 

 แบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่  ได้แก่  สารประกอบอินทรีย์ไนโตรเจน  เช่น  โปรตีน  

กรดนิวคลีอิก  กรดอะมิโน  สารพวกนี้ เป็นส่วนประกอบของร่างกาย  พืช  และสัตว์ในส่ิงขับถ่ายใน

ปุ ๋ ยคอก  หรือเรียกว่าสารอินทรีย์ไนโตรเจน  ส่วนอีกชนิดหนึ่ ง  คือ  สารประกอบอนินทรีย์

ไนโตรเจน  เช่น  แอมโมเนียมไอออน (สมดุลกับแอมโมเนีย) ไนไตรต ์ ไนเตรต  สารพวกนี้ อาจอยู่

ในรูปปุ ๋ ยหรือเกลือในปัสสาวะ 

   

 2.2.1  สารอินทรีย์ไนโตรเจน 

 สารอินทรีย์ไนโตรเจน  หมายถึง  ไนโตรเจนท่ีพบอยู่ในสารอินทรีย์ต่างๆ  

เช่น  ยูเรีย  โปรตีนและกรดอะมิโน  ถั ่วเหลือง  มูลสัตว์  เป็นต้น  เน่ืองจากการวิเคราะห์หาปริมาณ

สารอินทรีย์ไนโตรเจนใช้วิธีท่ีเรียกว่า  เจลดาห์ล (Kjeldhahl)  ซึ่ งเป็นวิธีย่อยสลายสารอินทรีย์

ไนโตรเจนให้กลายเป็นแอมโมเนียและวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนได้จากแอมโมเนียว่า ทีเคเอ็น 

(Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) 

         TKN          = สารอินทรีย์ไนโตรเจน + แอมโมเนียไนโตรเจน (1) 

 นํ ้ าเสียชุมชนมีอินทรีย์ไนโตรเจนปริมาณตํ ่า  โดยมีแหล่งกําเนิดจากยูเรียซึ่ง

เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในปัสสาวะ  และส่วนใหญ่ถูกสลายเป็นแอมโมเนียในระบบท่อนํ ้ าเสีย  

นํ ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทอาจพบอินทรีย์ไนโตรเจนปริมาณมาก   ได้แก่  

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารท่ีทิ้งของเสียโปรตีน  เป็นตน้ (อรทัย, 2545) 

   

 2.2.2  แอมโมเนียไนโตรเจน  

 แอมโมเนียไนโตรเจน  หมายถึง  ไนโตรเจนทั ้ งหมดท่ีอยู่ในรูปแอมโมเนีย

อิสระ(NH3) หรือแอมโมเนียมไอออน (NH4
+) ท่ีอุณหภูมิและความดันปกติแอมโมเนียจะอยู่ใน

สภาวะก๊าซและพบได้ในแหล่งนํ ้ าแหล่งนํ ้ าธรรมชาติ โดยมีสมดุลเคมี ดังนี ้

      NH4
+   +   H2O                                     NH3   +   H3O

+  (2) 

  หรือ 

      NH4
+                                                   NH3   +   H+   (3) 

 แอมโมเนียในแหล่งนํ ้ า มีอยู ่2 รูปแบบ  คือแอมโมเนียเรียกว่า  แอมโมเนีย

อิสระ (Free ammonia) ส่วนแอมโมเนียมหรือแอมโมเนียมไอออน  โดยปกตินํ ้ าท่ีมีพีเอชเป็นกลาง 

แอมโมเนียจะอยู่ในรูปแอมโมเนียมไอออนมากกว่าก๊าซแอมโมเนีย   แต่ถ้าพีเอชสูงขึ ้นปฏิกิริยาจะ

เคล่ือนไปทางซ้ายทําให้ก๊าซแอมโมเนียจะพบมากขึ ้ นและแอมโมเนียมไอออนจะมีน้อยลง  
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พีเอชตํ ่า 

พีเอชสูง 

สารประกอบไนโตรเจนอยู่ในรูปแบบของก๊าซและระเหยสู่ส่ิงแวดล้อมทําให้ปริมาณไนโตรเจนใน

นํ ้ ามีค่าลดลง  ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อปริมาณแอมโมเนียทั ้งหมดในนํ ้ า  ได้แก่  ค่าพีเอช  และอุณหภูมิ  

โดยปริมาณแอมโมเนียอิสระเพิ่มขึ ้นตามระดับ พีเอช  และอุณหภูมิท่ีสูงขึ ้น   

 

                                    NH3   +   H2O                           NH4
+   +   OH-   (4) 

   

 2.2.3   ไนไตรต์ไนโตรเจน  

 เน่ืองจากไนไตรตเ์ป็นไอออนท่ีไม่คงตัวและเปล่ียนเป็นไนเตรตได้รวดเร็ว  

ในธรรมชาติทั ่วไปจึงไม่พบว่าไนไตรตมี์ความเข้มข้นเกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตรได้บ่อยนัก  นํ ้ าผิวดิน

และนํ ้ าบาดาลมักพบไนไตรตไ์ม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร  แม้แต่นํ ้ าทิ้งของระบบบําบัดนํ ้ าเสียแบบ

ชีวภาพก็มีไนไตรตไ์ม่สูงนัก  ยกเว ้นระบบบําบดับางประเภทท่ีไม่มีประสิทธิภาพจึงมีไนไตรต์สูง 

เช่น ระบบบําบัดแบบเอเอส ท่ีเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันไม่สมบูรณ์  การท่ีไนไตรต์ไม่สามารถ

เปล่ียนเป็นไนเตรตได้ทั ้ งหมดทําให้มีการสะสมของไนไตรต์  จนเป็นพิษต่อสัตว์นํ ้ า เช่น ปลา กุ้ง 

และแบคทีเรีย 

 

 2.2.4  ไนเตรตไนโตรเจน  

 เป็นสารประกอบท่ีจุลินทรีย์สามารถนําไปใช้เป็นแหล่งไนโตรเจนสําหรับ

การเจริญเติบโต  พืชสามารถนําไปใช้สร้างโปรตีน  เพ่ือเป็นอาหารของคนและสัตว ์    ไนเตรตเกิด

จากการท่ีส่ิงมีชีวิตปล่อยของเสียซึ่ งมีสารประกอบไนโตรเจนออกมา  และเม่ือส่ิงมีชีวิตตายลง

โปรตีนภายในส่ิงมีชีวิตจะถูกย่อยสลายกลายเป็นแอมโมเนียซึ่งพืชสามารถนําไปใช้ในการสร้าง

โปรตีนได้  เม่ือแอมโมเนียมีมากเกินความต้องการ แอมโมเนียจะถูกออกซิไดซ์โดยแบคทีเรียไป

เป็นไนเตรตและไนไตรต์ต่อไป  ในนํ ้ าผิวดินมักพบไนเตรตในปริมาณท่ีตํ ่ากว่า 1 มิลลิกรัม

ไนโตรเจนต่อลิตร หรืออย่างสูงไม่เกิน 5 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร(คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ, 2537)  แต่สําหรับนํ ้ าใต้ดินอาจพบไนเตรตสูง ตั ้ งแต่ 0 – 1,000 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อ

ลิตร  โดยขึ ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ  นอกจากนั ้นไนเตรตย ังเข้าสู่แหล่งนํ ้ าจากการเน่าเป่ือยของ

ส่ิงมีชีวิตและการใชปุ้ ๋ ยการเกษตรกรรม นํ ้ าท่ีมีปริมาณไนเตรตสูงเกินไปอาจทําให้เด็กทารกเกิดโรค

ภาวะตัวเขียว (Methemoglobinemia)  
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 2.3  กระบวนการกําจัดไนโตรเจน 

 วิธีการกําจัดไนโตรเจนมีหลายวิธีคือ  วิธีทางกายภาพ  วิธีทางเคมี  และวิธีทาง

ชีวภาพ  

 วิธีทางกายภาพ  ได้แก่  การใช้อากาศเป่าไล่ (air stripping) ซึ่งเป็นกระบวนการ

เปล่ียนสารประกอบไนโตรเจนท่ีอยู่ในรูปของเหลวให้เป็นก๊าซ  กระบวนการกรอง (filtration) เป็น

กระบวนการกําจดัไนโตรเจนในรูปของสารแขวนลอยเพียงอย่างเดียว  และการแลกเปล่ียนไอออน 

(ion exchange) โดยใช้เรซินท่ีมีไอออนตรงข้ามกับไอออนท่ีต้องการกําจัดซึ่ งต้องมีการฟ้ืนฟู

สภาพเรซิน (regenerate) เม่ือเรซินหมดประสิทธิภาพ   

 วิธีทางเคมี  ได้แก่   การเติมคลอรีน (break – point chlorination) เพ่ือให้

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอมโมเนียและเปล่ียนรูปเป็นก๊าซไนโตรเจน  ในทางปฏิบัติต้องใช้

คลอรีน 9 -10 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อ แอมโมเนีย 1 มิลลิกรัมต่อลิตร  การตกตะกอนด้วยสารเคมี  เป็น

การตกตะกอนสารประกอบท่ีมีอยู่ในนํ ้ าแล้วแยกตะกอนออกไป  สําหรับข้อดีและข้อเสียของวิธีการ

กําจัดไนโตรเจนทางกายภาพ-เคมี  แสดงดังตารางท่ี 1 

 วิธีทางชีวภาพ มีกระบวนการท่ีสําคัญ  ได้แก่  กระบวนการไนตริฟิเคชันและดีไน

ตริฟิเคชัน (nitrification and denitrification) ซึ่งเป็นกระบวนการเปล่ียนแอมโมเนียเป็นไนโตรเจน

ก๊าซออกสู่บรรยากาศ   กระบวนการกําจัดไนโตรเจนทางชีวภาพเป็นวิธีท่ีประหย ัดค่าใช้จ่ายมาก

ท่ีสุด  เม่ือเทียบกับกระบวนการทางกายภาพและกระบวนการทางเคมีท่ีต้องมีการเติมสารเคมีเข้า 

เพราะระบบนีอ้าศัยกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติเป็นตัวก ําจัด  (พงศ์ศักดิ ์, 2551) 

 

ตารางท่ี 1 วิธีการกําจักนํ ้ าเสียประเภทต่างๆ เพ่ือก ําจัดไนโตรเจน 

วิธีการกําจัด สารประกอบไนโตรเจน %ของการ 

กําจัด สารอินทรีย ์ แอมโมเนีย ไนเตรต 

การกําจัดแบบทั ่วไป 

1. การบําบัดขั ้นแรก 10-20 ไม่ก ําจัด ไม่ก ําจัด 5-10 

2. การบําบัดขั ้นท่ีสอ 15-50 10 น้อยมาก 10-30 

กระบวนการทางชีววิทยา 

1. การยอ่ยสลายของแบคทีเรีย ไม่ก ําจัด 40-70 น้อยมาก 30-70 

2. กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน ไม่ก ําจัด ไม่ก ําจัด 80-90 70-95 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) วิธีการกําจักนํ ้ าเสียประเภทต่าง  ๆเพ่ือก ําจัดไนโตรเจน  

วิธีการกําจัด สารประกอบไนโตรเจน %ของการ 

กําจัด สารอินทรีย ์ แอมโมเนีย ไนเตรต 

3. การย่อยสลายของสาหร่าย

(Algae) 

เปล่ียนเป็น 

แอมโมเนีย 

เปล่ียนเป็นเซลล ์ เปล่ียนเป็นเซลล ์

 

50-80 

 

4. กระบวนการไนตริฟิเคชัน น้อย 

 

เปล่ียนเป็น 

ไนเตรต 

ไม่ก ําจัด 5-20 

5. บ่อเติมอากาศ เปล่ียนเป็น 

แอมโมเนีย 

กําจัดเป็น

บางส่วน 

กําจัดเป็น

บางส่วน 

20-90 

กระบวนการทางเคมี 

1. การเติมคลอรีน ไม่แน่นอน 90-100 ไม่ก ําจัด 80-95 

2. กระบวนการโคแอกคูเลชัน 50-70 น้อยมาก น้อยมาก 20-30 

3. การดูดติดผิวของคาร์บอน 30-50 น้อยมาก น้อยมาก 10-20 

4. การแลกเปล่ียนไอออน

สําหรับแอมโมเนีย 

น้อยมาก, ไม่ 

แน่นอน 

80-97 

 

ไม่ก ําจัด 

 

70-95 

 

5. การแลกเปล่ียนไอออน

สําหรับไนเตรต 

น้อยมาก น้อยมาก 75-90 70-90 

กระบวนการทางฟิสิกส์ 

1. การเติมอากาศ ไม่ก ําจัด 60-95 ไม่ก ําจัด 50-90 

2. การแยกขั ้วทางไฟฟ้า 

 

100 ของ

แขวนลอย 

30-50 

 

30-50 

 

40-50 

 

3. การกรอง 

 

30-95 ของ 

 แขวนลอย 

น้อยมาก 

 

น้อยมาก 

 

20-40 

 

4. การออสโมซิสย ้อนกลบั 60-90 60-90 60-90 80-90 

 

หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางแสดงประสิทธิภาพของการกําจัดไนโตรเจน โดยคิดเป็นร้อยละของ

ไนโตรเจนท่ีเข้าระบบ 

ที่มา: Metcalf et al. (1991) อ้างโดย ตฤน (2551) 
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2.4  กระบวนการกําจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ (ธงชัย, 2545) 

 กระบวนการในการกําจัดประกอบด้วย 3 กระบวนการด้วยกัน คือ  

 2.4.1  กระบวนการแอมโมนิฟิเคชัน (Ammonification) 

 กระบวนการแอมโมนิฟิเคชัน  คือ  กระบวนการท่ีเปล่ียนรูปสารประกอบ

อินทรีย์ไนโตรเจนไปอยู่ในรูปของอนินทรีย ์ จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่าการแปลงเป็นแร่ธาตุ

ไนโตรเจนหรือ ไนโตรเจนมิเนอรัลไลเซชัน (Nitrogen mineralization) แบคทีเรียท่ีมีบทบาทใน

ขั ้นตอนนี้   ส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์พวกเฮเทอโรโทรป (Heterotroph) เช่น  แบคทีเรีย  แอคทิโนมัย

ซีทิส  เชื้อเห็ดรา  ซึ่งพบได้ในชั ้นนํ ้ าและดินตะกอนก้นบ่อ  กระบวนการดังกล่าวสามารถเกิดขึ ้นได้

ทั ้งสภาวะท่ีมีออกซิเจน  และสภาวะไร้ออกซิเจน  แต่เน่ืองจากสารอินทรีย์และแบคทีเรียมักพบได้

มากในดินตะกอน   การผลิตแอมโมเนียส่วนใหญ่จึงเกิดขึ ้นท่ีผิวชั ้นดินตะกอนใต้นํ ้ าซึ่งป็นบริเวณท่ี

มีสารอินทรีย์มากท่ีสุด  แอมโมเนียท่ีเกิดในชั ้นนํ ้ าจะถูกพืชนํ ้ าดูดซึมไปใช้เป็นอาหาร และบางส่วน

ถูกแบคทีเรียเปล่ียนเป็นไนเตรต ด้วยปฏิกิริยาไนตริฟิเคชัน (nitrification)  การบริโภคแอมโมเนีย
ทั ้ งสองแบบดังกล่าวเกิดขึ ้ นได้ดีในนํ ้ าท่ีมีออกซิเจน  ดังนั ้นจึงพบว่าแอมโมเนียมีน้อยในนํ ้ าท่ีมี

ออกซิเจนและมีมากในสภาวะท่ีไร้ออกซิเจน 

 

 2.4.2  กระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification)  

        กระบวนการไนตริฟิเคชันเป็นกระบวนการออกซิเดชันท่ีเกิดขึ ้ นทาง

ชีววิทยา  เพ่ือทําการเปล่ียนสารประกอบไนโตรเจนท่ีอยู่ในรูปของแอมโมเนียให้กลายเป็นไนเตรต  

ปฏิกิริยานี้ เกิดจากจุลินทรีย์ชนิดไนตริฟายอิง (Nitrifying) โดยประกอบด้วย 2 ขั ้นตอน  ขั ้นตอน

แรกจะเปล่ียนแอมโมเนียให้อยู่ในรูปไนไตรต์โดยจุลินทรีย์กลุ่มไนโตรโซโมแนส (Nitrosomonas) 

เป็นหลัก  ส่วนขั ้นตอนท่ีสองเปล่ียนไนไตรต์ให้เป็นไนเตรต  โดยอาศัยจุลินทรีย์กลุ่มไนโตรแบค

เตอร์ (Nitrobacter)  ดังสมการ 

 

 ไนโตรโซโมแนส : 

 2NH4
+ +  3O2                          2NO2

- +  4H+ +  2H2O  (5) 

 ไนโตรแบคเตอร์ : 

               2NO2
-  +  O2                            2NO3

-       (6) 

 ปฏิกิริยารวม : 

              NH4
+   +   2O2                          NO3

-   +  2H+  +  H2O  (7) 
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จะเห็นว่า 1 โมลของแอมโมเนียมจะทําปฏิกิริยากับ 2 โมลออกซิเจน (64 กรัมออกซิเจนต่อ 18 กรัม

แอมโมเนียม เท่ากับ 64 กรัมออกซิเจนต่อ 14 กรัมไนโตรเจน  หรือเท่ากับ 4.57 กรัมออกซิเจนต่อ 1 

กรัมไนโตรเจน) 

 แต่แอมโมเนียมไอออนบางส่วนจะถูกนําไปสังเคราะห์หรือสร้างเซล 

จุลินทรีย์ใหม่  ดังสมการ 

   ปฏิกิริยาการสร้างเซลล์จุลินทรีย ์: 

  4CO2   +   HCO3
-   +   NH4

+   +   H2O                  C5H7O2N   +   5H20 (8) 

  ปฏิกิริยารวมของการเกิดออกซิเดชันและการสร้างเซลล์จุลินทรีย์ : 

NH4
+    +   1.83O2   +   1.98HCO3

-                    0.21C5H7O2N + 0.98NO3- 

+ 1.041H20   +   1.88H2CO3      (9) 

  พบว่าปริมาณออกซิเจนท่ีใช้ในการออกซิไดซ์แอมโมเนียไปเป็นไนเตรต

เท่ากับ 4.3 มิลลิกรัมออกซิเจนต่อมิลลิกรัมแอมโมเนีย  ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่า 4.57 ท่ีได้จากการ

คํานวณ โดยค่า 4.57 นี้ ได้จากสมการไนโตรแบคเตอร์  โดยไม่พิจารณาถึงการสร้างเซลล์จุลินทรีย ์

(เกรียงศักดิ,์ 2543) 
 ในกระบวนการเกิดไนตริฟิเคชันนั ้ นพบว่าในขั ้นตอนแรกท่ีมีการเปล่ียน

แอมโมเนียไปเป็นไนไตรตโ์ดยไนโตรโซโมแนสจะทําใหค่้าพีเอชลดตํ ่าลง  เน่ืองจากในปฏิกิริยาจะ

เกิดไฮโดรเจนไอออนขึ้ น และมีผลต่อการเจริญเติบโตของไนโตรแบคเตอร์  คือทําใหก้าร

เจริญเติบโตลดลงหรือการเจริญเติบโตถูกย ับย ั ้ง  การเปล่ียนแอมโมเนียไปเป็นไนไตรต์จึงทําให้

กระบวนการเกิดไนตริฟิเคชันลดลงหรือช้าลงกว่าเดิม ดังนั ้นจึงจ ําเป็นต้องควบคุมระดับค่าพีเอชให้

มีค่าเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ เพ่ือให้เกิดกระบวนการไนตริฟิเคชันอย่างสมบูรณ์ 

สําหรับค่าพีเอชท่ีเหมาะต่อการทํางานและการเจริญเติบโตของจุลินทรียค์วรอยู่ในช่วง 7.2–8.0 

(ตฤณ, 2551) ส่วนในปฎิกิริยาดีไนตริฟิเคชันจะกลับกันคือ มีการใช้ไฮโดรเจนไอออนในปฏิกิริยา

และเกิดไฮดรอกไซด์ไอออนขึ้นทําให้ค่าพีเอชในนํ ้ าสูงขึ ้น  ดังสมการ 
NO2

- + 2H+  0.5N2 + H2O + OH-   (10) 

NO3
- + 5H+  0.5N2 + 2H2O + OH-   (11) 

 

 2.4.3  กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification) 

กระบวนการดีไนตริฟิเคชันเป็นขั ้นตอนท่ี 2 ของกระบวนการกําจัด

ไนโตรเจนทางชีววิทยา กระบวนการดีไนตริฟิเคชันเป็นการเปล่ียนไนเตรตให้เป็นก๊าซไนโตรเจน  

โดยเกิดขึ ้ นท่ีสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจนแต่สามารถนําออกซิเจนจากแหล่งอ่ืนมาใช้คือ  ไนเตรต         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



13 

 

ไนไตรตห์รือแม้กระทั ่งซัลเฟต  โดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดดีไนตริฟายอิง  โดยเร่ิมแรกทําการเปล่ียน     

ไนเตรตให้เป็นไนไตรต์  และเปล่ียนเป็นไนตริกออกไซด์  ไนตรัสออกไซด์  และก๊าซไนโตรเจน

ตามลําดับ  แล้วปล่อยสู่บรรยากาศ  สําหรับไนเตรตเป็นตัวรับอิเล็กตรอนมีสารอินทรีย์คาร์บอนเป็น

ตัวให้อิเล็กตรอน  ปฏิกิริยานีส้ามารถจําแนกได้เป็น 2 ชนิดได้แก่  ซับสเตรทไนเตรตดีไนตริฟิเคชนั  

คือสารอินทรีย์คาร์บอนท่ีเป็นตัวให้อิเล็กตรอนมาจากแหล่งใดก็ได้ท่ีไม่ใช่มาจากคาร์บอนในเซลล์

ของจุลินทรีย์  โดยสารอินทรีย์คาร์บอนอาจเป็น  ซีโอดี  บีโอดี  ท่ีมีอยู่ในนํ ้ าเสีย  หรือเป็นสารเคมีท่ี

เติมลงไปก็ได้ เช่น  เมธานอล  กลูโคส  และเอทานอล   อีกชนิดหนึ่งก็คือ  เอนโดจีนัทไนเตรตดีไน

ตริฟิเคชนักรณีนี้เกิดขึ ้นเม่ือไม่มีแหล่งคาร์บอนจากภายนอก  จุลินทรีย์ใช้แหล่งคาร์บอนภายใน

เซลล์ของตน  ปฏิกิริยานี้ จึงเสมือนว่าเป็นการย่อยตัวเอง 

 

                     NO3
-(5)                 NO2

-(4)              NO (2)                 N2O (1)                N2 (0)  (12) 

 

 จุลินทรีย์ท่ีมีความสามารถในการทําหน้าท่ีในการเปล่ียนจากไนเตรตให้เป็น

ไนโตรเจนมีหลายตระกูล  เช่น Achromobactor, Aerobacter, Baccllus, Flavobacteruim, 
Lactobacillus, Micrococcus ,  Pseudonas ,  Spirillum  โดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีออกซิเจนในระบบ

จุลินทรียใ์ชก้ระบวนการไนตริฟิเคชันในการเปล่ียนแปลงรูปของสารประกอบไนโตรเจนจึงไม่เกิด

กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน  และสมการท่ี 12 จะไม่เกิดขึ ้น 

 เม่ือความเข้มข้นของออกซิเจนละลายนํ ้ ามีค่ามากกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

จะย ับย ั ้งเอนไซม์ของระบบดีไนตริฟิเคชัน  ค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายนํ ้ าท่ีเหมาะสมควรอยู่

ในช่วง  0.1 –0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่าพีเอชท่ีเหมาะสมจะอยู่ในช่วง 7.0–8.0  อย่างไรก็ตามค่าความ

เป็นด่างท่ีผลิตออกมาในช่วงท่ีเกิดกระบวนการดีไนตริฟิเคชันกท็ําให้พีเอชมีค่าสูงขึ ้น  อุณหภูมิก็มี

ผลต่อปฏิกิริยาอย่างมากโดยไม่ควรมีค่าตํ ่ากว่า 5 องศาเซลเซียส  และควรมีอัตราการไหลเข้าระบบ

ตํ ่า (ตฤณ, 2551) วิธีการกําจัดไนโตรเจนโดยวิธีทางชีวภาพแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 วิธีการกําจัดไนโตรเจนโดยวิธีทางชีวภาพ 

ประเภทของไนโตรเจน 
จุดมุ่งหมายและวิธีการกําจัดไนโตรเจน 

เพ่ือเปล่ียนรูป เพ่ือก ําจัดไนโตรเจน เพ่ือสร้างเซลล ์

สารอินทรีย์ไนโตรเจน แอมโมนิฟิเคชัน - - 

แอมโมเนีย ไนตริฟิเคชัน - แอสซิมิเลชัน 

ไนไตรต ์ ไนตริฟิเคชัน ดีไนตริฟิเคชัน - 

ไนเตรต - ดีไนตริฟิเคชัน แอสซิมิเลชัน 

ที่มา: มั ่นสินและมั ่นรักษ์ (2547) 

  

2.5  นํ้าเสียประเภทที่มีบีโอดีตํ่าแต่มีสารประกอบไนโตรเจนสูง 

 นํ ้ าเสียประเภทท่ีมีบีโอดีตํ ่าแต่มีสารประกอบไนโตรเจนสูง เม่ือลงสู่แหล่งรับนํ ้ า

สามารถทําให้เกิดปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชัน ในประเทศไทยสามารถจําแนกแหล่งกําเนิดของ

สารประกอบไนเป็น 3 กลุ่มหลัก  ๆได้แก่ นํ ้ าเสียชุมชนจากการใช้นํ ้ าของประชาชน นํ ้ าทิ้งจากด้าน

เกษตรกรรมจากการเพาะปลูกและการเลี ้ยงสัตว์ และนํ ้ าทิ้งจากอุตสาหกรรมต่างๆ (พงศ์ศักดิ,์ 2551) 

นํ ้ าเสียประเภทนี้ หากบําบัดด้วยกระบวนการบําบัดนํ ้ าเสียโดยทั ่วไป  จะไม่สามารถบําบัด

สารประกอบไนโตรเจนได้ดี ทําให้นํ ้ าทิ้งหลังผ่านการบําบัดย ังคงมีปริมาณสารประกอบไนโตรเจน

สูง กระบวนการอนาม็อกซจึ์งควรถูกทํามาใช้หลังจากผ่านกระบวนการบําบัดขั ้นต้นและขั ้นท่ี  2 

 

 2.6  กระบวนการแอนแอโรบิก  แอมโมเนียม  ออกซิเดชัน (Anaerobic ammonium 

oxidation; Anammox)   

 กระบวนการแอนแอโรบิก  แอมโมเนียม  ออกซิเดชัน (Anaerobic ammonium 

oxidation) หรืออนาม็อกซ์ (Anammox)  เป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแอมโมเนียและไนไตรต์ให้เป็น

ก๊าซไนโตรเจนได้โดยตรงภายใต้สภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน  โดยใชไ้นไตรต์เป็นตัวรับอิเล็กตรอน

แทนออกซิเจน (Strous et al., 1999) ดังภาพท่ี 2  โดยในกระบวนการนี้แอมโมเนียไม่ต้องเปล่ียนรูป

เป็นไนไตรท์และไม่ต้องอาศัยสารอินทรีย์ท่ีให้อิเล็กตรอน  โดยแหล่งของไนไตรต์ท่ีเป็นตัวรับ

อิเล็กตรอนในปฏิกิริยาอนาม็อกซ์คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอมโมเนีย

โดยแอโรบิคไนตริฟายอิ้งแบคทีเรีย  มีแบคทีเรียท่ีตรึงไนโตรเจน 2 กลุ่ม  คือ  แอโรบิคและแอนแอ

โรบิคซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันในท่ีมีแอมโมเนียสูง  เช่น  นํ ้ าโสโครก  และนํ ้ าเสีย  ในสภาพแวดล้อมใน

นํ ้ าท่ีมีอนุภาคแขวนลอยท่ีมีทั ้ งบริเวณท่ีมีก๊าซออกซิเจนและปราศจากออกซิเจนท่ีท่ีกลุ่มของตัว   

ออกซิไดส์แอมโมเนียทั ้ง 2 กลุ่ม  สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้  แต่ออกซิเจนท่ีมีปริมาณสูงสามารถ
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เข้าไปย ับย ั ้งการทํางานกระบวนการอนาม็อกซ์และการตรึงไนโตรเจน  ดังนัน้การเกิดปฏิกิริยาของ

กระบวนการอนาม็อกซ์ ย่อมขึ ้นอยู่กับความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนท่ีมีอยู่ในระบบ  

 

 
ภาพที่ 2 การทํางานของกระบวนการอนาม็อกซ์ ในวัฏจักรของไนโตรเจน 

ที่มา: University of Southern Denmark, 2006 

 Brocadia   anammoxidans เป็นแบคทีเรียออโตโทรปท่ีมีความสามารถเจริญเติบโต
ได้โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เป็นแหล่งคาร์บอนและใช้ไนไตรทเป็นตัวรับอิเล็กตรอนเพ่ือ

ผลิตเซลล์  ดังสมการท่ี 13 

 

CO2 + 2NO2
- + H2O                     CH2O + 2NO3

-    (13) 

 

 อนาม็อกซ์ใชไ้นไตรตเ์ป็นตัวให้อิเล็กตรอน สําหรับกระบวนการตรึงคาร์บอนไซด์  

ด้วยการผลิตไนเตรตโดยแอโรบิคไนตริฟายเหมือนไนโตรแบคเตอร์  ดังนั ้นแอโรบิคไนตริฟาย

และอนาม็อกซ์อาศัยอยู่ร่วมกันโดยแบคทีเรียจะทําให้เกิดปฏิกิริยาอนาม็อกซ์ขึ ้นในออร์แกแนล

พิเศษท่ีค้นพบ  พวกแบคทีเรียชนิดนี้เรียกว่าแอนนาม็อกโซโซม (anammoxsosome) มีไฮดราซีน 

(N2H4) ซึ่งเป็นสารไวไฟเป็นพลังงานในการเกิดปฏิกิริยาอนาม็อกซ ์ โดยแอมโมเนียจะทําปฏิกิริยา

กับไฮดรอกซีลาไมด์เปล่ียนไปเป็นไฮดราซีนและเข้าสู่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนร่วมกับไนไตรต์  ทํา

ให้เกิดกับไฮดรอกซีลาไมด ์เข้าไปใช้ในเซลล์  และการปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกมานอกเซลล์ 

ดังภาพท่ี 3 สารไฮดราซีน มีความเป็นพิษต่อเซลล ์ แต่ผนังเซลล์ของอนาม็อกซ์สามารถท่ีจะเก็บ

ไฮดราซีนไว้ได้โดยไม่ถูกทําลาย  จึงมีการศึกษาท่ีพบว่าชั ้นไขมันของแอนนาม็อกโซโซม  
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ประกอบด้วย  กรดไขมัน  โดยจะเป็นลักษณะวงของไซโคลเบนซินหลาย ๆ วงรวมกับส่วนของ    

กลีเซอรอล  โดยจะเช่ือมด้วยพันธะเอสเทอร์และอีเธอร์  กลายเป็นโครงสร้างท่ีมีความหนาทึบซึ่งมี

ความต้านทานต่อการแพร่สูง  ดังภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพตัดขวางแสดงส่วนประกอบของอนาม็อกซ์แบคทีเรีย 

ที่มา: Kuenen J. G., 2008 

 เยื่อหุ้มเซลล์ของแอนนาม็อกโซโซมมีความแข็งแรงสามารถป้องกนัเซลล์จากการ

ผลิตสารพิษระหว่างปฏิกิริยาอนาม็อกซ์จนทําให้ไฮดราซีนผ่านออกมาไม่ได้ (นุชนาถ, 2551) 

 

ภาพที่ 4 โครงสร้างของลินเดรนลิพิด (Ladderane lipids) 

ที่มา : Leray C., 2553 
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 กระบวนการอนาม็อกซ์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการบําบัดนํ ้ าเสียโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ  ท่ีปล่อยของเสียท่ีมีสารประกอบไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบหลักเป็นจํานวน

มาก  โดยปกติการบําบัดนํ ้ าเสียจะอาศัยแบคทีเรียตามวัฏจักรไนโตรเจนคือกระบวนการไนตริฟิเค

ชันและดีไนตริฟิเคชัน  แต่กระบวนการนี้ ต้องใช้ออกซิเจนในปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันทําใหต้้องเติม

อากาศเข้าไปในระบบ  รวมถึงแบคทีเรียต้องอาศัยพลังงานจากเมธานอลหรือสารอ่ืนๆเพ่ือเป็นแหล่ง

คาร์บอน  จนทําให้กระบวนการทั ้ งหมดมีค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง   สิ้ นเปลืองพื้นท่ี   ส่วน     

อนาม็อกซ์มีข้อดี  คือ  แบคทีเรียจะใช้แอมโมเนียเป็นตัวให้อิเล็กตรอนและไนไตรต์เป็นตัวรับ

อิเล็กตรอน  ไม่ต้องการกระบวนการเติมอากาศ  และการเติมแหล่งคาร์บอน  เม่ือเปรียบเทียบกับ

กระบวนการไนตริฟิเคชันแล้วการบําบัดโดยวิธีอนาม็อกซ์ช่วยให้ประหย ัดต้นทุน และลดการ

แพร่กระจายของก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสารประกอบไนโตรเจน  ดังนั ้นกระบวนการอนาม็อกซ์

เหมาะสมท่ีจะนํามาใชก้ับนํ ้ าเสียประเภทนี้ 

 กลุ่มของแบคทีเรียท่ีสําคัญของกระบวนอนาม็อกซ์ คือ Planctomycetes แบคทีเรีย

ชนิดนี้ ถูกค้นพบเป็นพวกแรก ช่ือ Candidatus “Brocadia anammoxidans” จากการสํารวจในโรง

บําบัดนํ ้ าเสียต่างๆ ย ังปรากฏกลุ่มอนาม็อกซ์แบคทีเรีย ท่ีแตกต่างกันออกไป โดยแบ่งได้อีก  3 สาย

พันธุ์ ดังนี ้Candidatus “Kuenenia stuttgartiensis” , Candidatus “Scalindua wagneri” และ 

Candidatus “Scalindua brodae” และสุดท้ายคือ Candidatus “Scalindua sorokinii” ท่ีถูกค้นพบใน

บริเวณไม่มีออกซิเจนในทะเลดํา (Black sea) และในบริเวณมหาสมุทรในระดับนํ ้ าลึก อนาม็อกซ์

แบคทีเรียเหล่านี้ เป็นตัวการสําคัญท่ีทําให้เกิดว ัฏจักรไนโตรเจนในทะเลมาตั ้งแต่ในอดีต 

 Strous et al. (1998) ได้เสนอสมการออกซิเดชันแบบไร้ออกซิเจนของปฏิกิริยา 

อนาม็อกซ ์ดังสมการท่ี 14 

 

NH4
++1.32NO2

-+0.066HCO3
-+0.13H+ →1.02N2+0.26NO3

-+2.03H2O+0.066CH2O0.5 N 0.15 (14) 

  

 โดยการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในกระบวนการอนาม็อกซใ์ช้เวลา11 วัน ในการ

เจริญเติบโตเป็น 2 เท่า (Strous et al., 1998) ข้อดีคือ ไม่จ ําเป็นต้องจัดการกับตะกอนท่ีเกิดขึ ้นมา

เพราะมีปริมาณท่ีน้อย ข้อเสียของระบบนี้ คือตะกอนท่ีน้อยอาจไม่เพียงพอกับความต้องการและมี

ระยะเวลาในการเร่ิมระบบค่อนข้างนาน ศิริพร (2551) ได้ทําการทดลองเลี ้ยงอนาม็อกซ์แบคทีเรีย 

โดยเร่ิมต้นจากตะกอนแบคทีเรียในถังรีเทิร์นตะกอนในระบบบําบัดแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์จนเม่ือ

อายุตะกอนเท่ากับ 9 เดือน  ในถังปฏิกรณ์จึงมีอนาม็อกซ์แบคทีเรีย สูงถึงร้อยละ 85 ของปริมาณ 

จุลินทรียท่ี์มีในถังปฏิกรณ์  ดังนั ้นการกักเก็บตะกอนแบคทีเรียกลุ่มนี้ จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก  
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 อนาม็อกซเ์ป็นแบคทีเรียท่ีสีนํ ้ าตาลแดง  สามารถตรวจวัดได้โดยใช้เทคนิค FISH 

(Fluorescent In-Situ Hybridization) มีรูปร่างกลม (Coccoid bacteria) มีขนาดเล็กมาก โดยมีเส้น

ผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 ไมครอน หรือทําการตรวจวัดโดยวิธีของ Schalk et al. (1998) และ    

Jetten et al. (2001) อ้างโดย ศิริพร (2551) รายงานว่าไฮดราซีนเป็นสารท่ีเกิดขึ ้นได้เฉพาะใน

กระบวนการอนาม็อกซ์เพราะเป็นท่ีรู้กันทั ่วไปว่าสารประกอบนี้ ไม่พบในกระบวนการอ่ืนทาง

ชีววิทยา ดังนั ้นสามารถตรวจการทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรียได้ง่ายๆด้วยการตรวจหาปริมาณ

ไฮดราซีน 

 

 2.7  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการอนาม็อกซ์ 

 ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการอนาม็อกซ์จะคล้ายกับของระบบบําบัด

นํ ้ าเสียแบบไร้อากาศทั ่วไปในงานวิจัยท่ีผ่านมาได้กล่าวถึงปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมของ

แบคทีเรียกลุ่มอนาม็อกซ์แบคทีเรีย  ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรีย   

ปัจจัย ปริมาณ อ้างอิง 

ปัจจัยท่ีเหมาะสม 

1.ออกซิเจน 0 - 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร Jetten et al., 1999 

2.ค่าพีเอช 6.7 - 8.3 Jetten et al., 1999, Strous et 

al., 1999,  Egli et al., 2001, 

และ Schmidt et al., 2003 

3.อุณหภูมิ 20 - 43 องศาเซลเซียส Strous et al., 1999, และ 

Schmidt et al., 2003 

ปัจจัยท่ีย ับย ั  ้

1.ไนไตรต ์ มากกว่า 0.1 กรัมไนโตรเจนต่อลิตร 

มากกว่า 13 มิลลิโมล 

มากกว่า 20 มิลลิโมล 

มากกว่า 70 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร 

Strous et al., 1999  

Egli et al., 2001 

Jetten et al., 1999 

Schmidt et al.,2003 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรีย   

ปัจจัย ปริมาณ อ้างอิง 

2.ฟอสเฟต มากกว่า 2 มิลลิโมล 

มากกว่า 20 มิลลิโมล 

มากกว่า 60 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร 

Jetten et al., 1999 

Egli et al., 2001  

Schmidt et al., 2003 

3.คลอแรมฟินิเคิล 200 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ย ับย ั ้งการทํางาน 68 

เปอร์เซ็นต)์ 

420 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ย ับย ั ้งการทํางาน 50 

เปอร์เซ็นต ์ท่ีเวลา 5 นาที) 

390 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ย ับย ั ้งการทํางาน 50 

เปอร์เซ็นต ์ท่ีเวลา 15 นาที) 

Graaf et al., 1995  

 

Ferndndez et al., 2009 

4.เตตรา ไซค ลิน

ไฮโดรคลอไรด ์

94 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ย ับย ั ้งการทํางาน 50 

เปอร์เซ็นต ์ท่ีเวลา 5 นาที) 

42 มิลลิกรัมต่อลิตร  )ย ับย ั ้งการทํางาน 50 

เปอร์เซ็นต ์ท่ีเวลา 15 นาที) 

Ferndndez et al., 2009 

ที่มา: ปรับปรุงจากศิริพร, 2551 

 

3.  สารปฏิชีวนะ 

 3.1  ความหมาย 

 สารปฏิชีวนะมาจากภาษาอังกฤษว่าแอนติไบโอติกส์ (Antibiotic) หมายถึงสารเคมี

ท่ีผลิตจากส่ิงมีชีวิตชนิดหนึ่ง  แต่ไปมีผลย ับย ัง้การเจริญของส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง  ยาปฏิชีวนะชนิด

แรกท่ีมนุษย์ รู้จักและนํามาใช้ในการรักษา  ค้นพบโดยอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง ในปี ค.ศ. 1929 จาก

การสังเกตว่าในจานอาหารซึ่งเลี ้ยงเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟีโลคอคคัส (Stephylococus) ไว้และมีเชื้อรา

ปนเป้ือน  เชื้อแบคทีเรียจะไม่สามารถเจริญบริเวณรอบๆ เชื้อราดังกล่าว  แสดงว่าเชื้อราจะต้องมี

การผลิตสารบางอย่าง  แล้วหลั ่งออกมารอบ  ๆซึ่งสามารถย ับย ั ้งการเจริญของแบคทีเรียได้  ต่อมา

สารนี้ ได้ช่ือว่า  เพนนิซิลลิน  ตามช่ือเชื้ อราท่ีผลิตสารนี้ ท่ี ช่ือว่า  เพนนิซิลเลียมนอตาตัม 

(Pennicillium notatum) หลังจากค้นพบเพนนิซิลลิน  ก็มีการค้นพบสารย ับย ั ้งแบคทีเรียชนิดใหม่ ๆ 

ขึ ้นจากพืช  สัตว์  และจุลินทรีย์ อ่ืนๆ อีกมากมายทั ้งท่ีเป็นแบคทีเรียและเชื้อรา  บางชนิดก็ผลิตขึ ้นมา

จากกรรมวิธีทางเคมีทั ้ งหมด  หรือใช้กรรมวิธีทางเคมีในการดัดแปลงบางส่วนของสารปฏิชีวนะ

จากธรรมชาติ (อภิรดี, 2551) 
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 3.2  กลุ ่มเตตราซัยคลิน (Tetracycline) 

 กลุ่มเตตราซัยคลิน (Tetracycline)  เป็นสารปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ ์ แบบกดการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Bacteriostatic) โดยขัดขวางการสร้างโปรตีนของเซลล์  ทําให้เซลล์ตาย  

สารปฏิชีวนะจะเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียโดยวิธีการลําเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงาน (Passive diffusion) 

และการลําเลียงสารแบบใช้พลังงาน (Active transport) โดยตัวสารปฏิชีวนะไปจับกับแมกนีเซียม

ซึ่งอยู่ในพลาสม่าเมมเบรนของแบคทีเรีย  และเข้าไปอยู่ในไซโตพลาสซึมของเซลล์ แล้วรวมตัวกับ

ไรโบโซม  ภายในเซลล์และส่งผลให้การสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์ผิดปกติ  มีขอบเขตในการออก

ฤทธิ ์ กว ้าง (broad spectrum) ย ับย ั ้งแบคทีเรียทั ้งแกรมบวกและแกรมลบ (กําพล และสมชาย, 2525) 

 สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน (ภาพท่ี 5) เป็นสารท่ีใช้อย่างแพร่หลายในฟาร์ม

สุกร  เพ่ือรักษาโรคหลายชนิด  เน่ืองจากสารปฏิชีวนะชนิดนี้ สามารถออกฤทธิ ์ กว ้างครอบคลุมเชื้อ

แบคทีเรีย แกรมบวกและแกรมลบหลายชนิดนอกจากนั ้นย ังมีฤทธิ ์ ต่อเชื้อ Rickettsia Chlamydiae 
Mycoplasma และ Spirochetes รวมทั ้งเชื้อโปรโตซัวบางชนิด  และเชื้อพลาสโมเดียม  สารปฏิชีวนะ

ออกซีเตตราไซคลินถูกแยกสกัดจากเชื้อ  S. rimosus ตั ้ งแต่ปี ค.ศ.1949 สําหรับสารกลุ่มนี้ เคยมีการ

ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานเพ่ือรักษาโรคติดเชื้อและใส่ในอาหารสัตว์  จนทําให้เกิดการดื้อ

สารปฏิชีวนะ  มีการใชส้ารปฏิชีวนะนี้ ในสุกรเพ่ือรักษาเฉพาะบางโรคเท่านั ้น (คนาวรรณ, 2551) 

 สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินมีหลายรูปแบบโดยใชรั้บประทาน  ฉีด  และทา 

โดยสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินมีสูตรโมเลกุลคือ C22H24N2O9  มีนํ ้ าหนักโมเลกุลเท่ากับ 

460.434 จุดหลอมเหลว 183 องศาเซลเซียส และความสามารถในการละลายนํ ้ า 0.6 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร (20 องศาเซลเซียส) เน่ืองจากสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินเป็นยาปฏิชีวนะท่ีได้จาก

ธรรมชาติ  ถ้าแบ่งกลุ่มตามระยะเวลาการออกฤทธิอ์อกซีเตตราไซคลินเป็นกลุ่มสารท่ีอยู่ในกลุ่มท่ี

ออกฤทธิ ์ สั ้น  มีค่าคร่ึงชีวิตประมาณ 6-9 ชั ่วโมง (คนาวรรณ, 2551)  
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ภาพที่ 5 โครงสร้างของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน 

ที่มา : คนาวรรณ, 2551 

 

 สําหรับการออกฤทธิ ์ ของสารปฏิชีวนะในส่ิงแวดล้อมนั ้น เม่ือใหส้ารปฏิชีวนะกับ

สัตว์นํ ้ า สัตว์นํ ้ าจะได้รับเพียง 20-30 %เท่านั ้น  แต่ท่ีเหลือสะสมในตะกอนดินทําให้จุลินทรีย์ใน

ตะกอนดินเกิดการดื้อยา  และถ้าในท่ีอุณหภูมิของนํ ้ าต ํ ่าและอยู่ในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจน           สาร

ปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินสลายตัวไดช้้าลง ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการสลายตัวของสารปฏิชีวนะ

คือ  อุณหภูมิและแสงสว่าง  โดยถ้ามีแสงแดดหรืออุณหภูมิสูงขึ ้นทําใหส้ารปฏิชีวนะออกซีเตตรา

ไซคลินเกิดการสลายตัวได้ดี (คนาวรรณ, 2551) 

 

 3.3  การปนเป้ือนของสารปฏิชีวนะสู่ ส่ิงแวดล้อม 

 เม่ือมีการใชส้ารปฏิชีวนะกับส่ิงมีชีวิตสารปฏิชีวนะถูกดูดซับไว้ท่ีร่างกายส่วนหนึ่ ง 

อีกส่วนร่างกายของส่ิงมีชีวิตสามารถขับออกมาพร้อมกับของเสียในร่างกายไดสู้งถึง 75 เปอร์เซ็นต ์ 

เม่ือเทียบกับปริมาณท่ีรับเข้าไป (Chee -Sanford et al., 2009) ทําใหส้ารปฏิชีวนะส่วนใหญ่ถูกขับ

ออกมาพร้อมกับปัสสาวะและอุจจาระ  หากไม่มีการจัดการของเสียท่ีแหล่งกําเนิดทําให้ของเสียไหล

ลงสู่แหล่งนํ ้ าธรรมชาติกลายเป็นปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม  การทําฟาร์มเลี ้ยงปศุสัตวเ์ป็นอาชีพท่ีมี

การใช้นํ ้ าและสารปฏิชีวนะเป็นจํานวนมาก  และมีความสกปรกโดยเฉพาะค่าบีโอดีค่อนข้างสูง  นํ ้ า

เสียจากฟาร์มสุกรจึงต้องผ่านการบําบัดเพ่ือลดค่าความสกปรกในรูปของพารามิเตอร์ต่างๆให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานก่อนทิ้งลงสู่แหล่งนํ ้ าธรรมชาติ   กรณีท่ีเป็นการบําบัดทางชีวภาพซึ่งมีการใช้

เชื้ อจุ ลินทรีย ์  เชื้ อจุ ลินทรียอ์าจได้รับผลกระทบจากสารปฏิชีวนะท่ีมีอยู่ในนํ ้ า เสียทําให้

ประสิทธิภาพในการบําบัดลดลงหรือทําใหจุ้ลินทรียถ์ูกทําลาย(Fernandez et al., 2009) บางครั ้ งสาร
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ปฏิชีวนะอาจทําให้จุลินทรีย์ในธรรมชาติสร้างภูมิต้านทานจนเกิดอาการดื้อสารปฏิชีวนะ และอาจ

ถ่ายทอดยีนดื้อสารปฏิชีวนะนี้ ไปสู่จุลินทรียท่ี์สามารถก่อโรคอ่ืนๆด้วย 

 สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ีพบในธรรมชาติสามารถพบได้ทั ่วไปในบริเวณ

ใกล้การใช้สารโดยแหล่งกําเนิดสําคัญคือ ฟาร์มเลี ้ยงสัตว์  จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบสารปฎิชีวนะ            

ออกซีเตตราไซคลินในมูลสุกร เช่นท่ีประเทศออสเตรเลียพบท่ีความเข้มข้น 0.21 และ 29 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม (Martı´nez-Carballo et al., 2007) หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาพบสารปฎิชีวนะ         

ออกซีเตตราไซคลินในมูลวัวสดในความเข้มข้น 225 ± 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Arikan et al., 

2007)  เม่ือนํามูลสัตว์เหล่านี้ ไปใช้ในการทําปุ ๋ ยทําให้สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินเคล่ือนย ้าย

ไปสู่ดิน  จากงานวิจัยของ Yang et al. (2009)รายงานว่าสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินภายใต้

สภาวะท่ีมีอากาศจะมีค่าคร่ึงชีวิตอยู่ระหว่าง 29-56 วันสําหรับดินท่ีปราศจากเชื้อ และ 99-120 วันใน

ดินท่ีไม่ได้ฆ่าเชื้อ  ขณะท่ีสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินภายใต้สภาวะแอนนอกซิกมีค่าคร่ึงชีวิต

อยู่ระหว่าง 43-62 วันสําหรับดินท่ีปราศจากเชื้อ และ 69-104 วันในดินท่ีไม่ได้ฆ่าเชื้อ แสดงว่า         

จุลินทรีย์และอากาศมีผลทําให้สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินในดินสลายตัวไดดี้ขึ ้น  สารปฎิชี

วนะออกซีเตตราไซคลินบางส่วนจะถูกนํ ้ าชะล้างลงสู่แหล่งนํ ้ าธรรมชาติ  และสามารถถูกดูดซับโดย

พืชผลการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินมีผลต่อการเติบโตของ    

หญ้าอัลฟาฟ่า (Medicago sativa L.) โดยย ับย ั ้งการเจริญเติบโตของยอดและรากถึง 61 และ 85 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (Kong et al., 2007) 
 

 3.4  วิธีการวัดปริมาณของสารปฎิชีวนะเตตราไซคลิน 

 การวัดปริมาณสารปฎิชีวนะเตตราไซคลินในตัวอย่างจากงานวิจัยท่ีผ่านมามีวิธีทํา

การตรวจวัดได้หลายวิธีโดยใช้เคร่ืองมือหลายชนิด เช่น ใช้เคร่ือง High performance liquid 

chromatography (HPLC) (Costanzo et al., 2005, Arikan et al., 2007, Brambilla et al., 2007, 

Campos et al., 2001) เคร่ือง Liquid chromatography–mass spectrometry (Ben et al., 2008), เคร่ือง 

Liquid chromatography-electrospraymass spectrometry (LC/ESI-MS)( Karthikeyan K.G and 

Meyer M.T., 2006)  เคร่ือง Liquid chromatography/ mass spectrometry–positive ion electrospray 

(LC/MS-APCI(+))(Matsui et al., 2008)  เคร่ือง Liquid chromatography/mass/mass spectrometry 

(SPE-LC/MS/MS)( Tong et al., 2009)        
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4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในช่วงปีทศวรรษท่ี 19 ได้มีการค้นพบอนามอ็กซแ์บคทีเรีย  ซึ่งมีบทบาทในการเปล่ียน

รูปแบบของสารประกอบไนโตรเจนในส่ิงแวดล้อมของโลก  จน Strous et al. (1998)  ได้นําเอา 
อนาม็อกซ์แบคทีเรียมาทดลองในถังปฏิกรณ์แบบเอสบีอาร์เพ่ือทดลองใช้ในการบําบัดนํ ้ าเสีย

สังเคราะห์ท่ีมีแอมโมเนียและไนไตรต์สูง (30 มิลลิโมลของแอมโมเนียและไนไตรต์) พบ ว่า  การ

เร่ิมระบบต้องมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี  และในช่วงการตกตะกอนจุลินทรียทุ์กๆ 10 กรัมจะมี

จุลินทรีย ์1 กรัมถูกปล่อยไปกับนํ ้ าทิ้ง ซึ่งเป็นการคัดเลือกจุลินทรีย์ท่ีมีคุณภาพดี  และถังปฏิกรณ์

แบบเอสบีอาร์มีความเหมาะสมท่ีใช้ในการเลี ้ยงอนามอ็กซ์แบคทีเรีย  เน่ืองจากไม่ต้องการอุปกรณ์

พิเศษ  สามารถกักเก็บตะกอนได้ดี  หลังจากนั ้นในปี 1999  Strous et al. (1999) ได้ทําการได้ศึกษา

ถึงคุณสมบัติทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับ อนาม็อกซ์แบคทีเรียใช้ในการเจริญเติบโต พบว่า พีเอชคว

รอยู่ในช่วงประมาณ 6.7-8.3 อุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ 20-43 องศาเซสเซียส  และกระบวนการอ

นาม็อกซจ์ะถูกย ับย ั ้งเม่ือปริมาณไนไตรตสู์งกว่า 0.1 กรัมไนโตรเจนต่อลิตรและต้องเติมสารเพ่ือใช้

ในกระบวนการ  อนาม็อกซ์ (ต้องเติม 1.4 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรของไฮดราซีน (hydrazine) 

หรือ 0.7 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรของไฮดรอกซ่ีลาไมด์ (hydroxylamine) เพ่ือการทําปฏิกิริยาท่ี

สมบูรณ์  ความรู้นี้กลายเป็นหลกัในการวิจัยเก่ียวกับกระบวนการอนาม็อกซ์ในช่วงต่อมา   

 กระบวนการ อนาม็อกซถ์ูกนํามาทดลองกับนํ ้ าเสียจริงจากฟาร์มสุกร เช่นงานวิจัยของ  

Yamamoto  et al. (2007) ได้ทําการศึกษาโดยใชน้ํ ้ าเสียจากฟาร์มสุกรผ่านกระบวนการอนาม็อกซ์

ขั ้นตอนแรกใช้นํ ้ าเสียสังเคราะห์ท่ีมีความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟสและโซเดียมไนไตร์ท  อยู่

ระหว่าง 50–200  มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร จนกระทั ่งมีอัตราการกําจัดสารประกอบไนโตรเจน

อยู่ท่ี  1 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อลูกบากศ์เมตร วัน เป็นเวลา 120 วัน พบว่ามีประสิทธิภาพในการ

เปล่ียนแอมโมเนียม  เป็นไนไตรต์และเป็นไนเตรต เท่ากับ 58% และน้อยกว่า 5% ตามลําดับ  

หลังจากนั ้นจึงใช้นํ ้ าเสียจากฟาร์มสุกรป็นเวลา  70 วัน  พบว่าประสิทธิภาพการกําจัดอยู่ท่ี 0.22 

กิโลกรัมไนโตรเจนต่อลูกบาศก์เมตร วัน และทําให้สีของอนาม็อกซ์เปล่ียนจากแดงไปเป็นสีเทาดํา  

หลังจากเปล่ียนนํ ้ าเสียสังเคราะห์เป็นนํ ้ าเสียจากระบบบําบัดไนตริฟิเคชันและมีอัตราส่วนปริมาณ

ไนโตรเจนของปฏิกิริยา   อนาม็อกซ์เม่ือทําการเลี ้ยงในนํ ้ าเสียต่าง ๆ ดังนี้  ในนํ ้ าเสียสังเคราะห์มี

ปริมาณแอมโมเนียม: ไนไตรต์: ไนเตรต เท่ากับ 1: 1.26: 0.26 ในนํ ้ าเสียฟาร์มสุกรมีปริมาณ

แอมโมเนียม : ไนไตรต:์ ไนเตรต เท่ากับ 1: 1.67: 0.53   

 Molinuevo et al. (2009) ได้ทําการศึกษาในนํ ้ าเสีย 3 ประเภท  คือ  นํ ้ าเสียสังเคราะห์  นํ ้ า

เสียจากฟาร์มสุกรท่ีผ่านระบบบําบัดแบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)  นํ ้ าเสียจาก

ฟาร์มสุกรท่ีผ่านระบบบําบัดแบบปฏิกิริยาออกซิเดชนับางส่วน (Partially oxidation) ใน
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กระบวนการบําบัดแบบอนาม็อกซ์ควบคุมอุณหภูมิท่ี 37 องศาเซลเซียส  มีอัตราการไหลอยู่ท่ี 120 

มิลลิลิตรต่อวัน  ระยะเวลาเก็บกักนํ ้ าในระบบ (Hydraulic Retention Time) อยู่ท่ี 2.1 วัน  การศึกษา

นี้พบว่านํ ้ าทิ้ งจากฟาร์มปศุสัตว์สามารถท่ีจะบําบัดได้โดยกระบวนการอนาม็อกซ์  สําหรับ

กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (denitrification) และอนาม็อกซ์สามารถอยู่ร่วมกันได้ในถังปฏิกรณ์  

แต่ถ้าความเข้มข้นของซีโอดีเพิ่มขึ ้นจะย ับย ั ้งการกําจัดแอมโมเนียมและลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม 

อนาม็อกซ์ลง ทําให้กระบวนการดีไนตริฟิเคชันเด่นกว่ากระบวนการอนาม็อกซ์  Waki et al. (2007)  

ได้นํานํ ้ าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ท่ีผ่านจากระบบบําบัด  เอเอส  ระบบบําบัดยูเอเอสบี  ระบบ

บําบัดร็อควูดไบโอฟิลเตอร์มาทําการบําบัดต่อด้วยกระบวนการอนาม็อกซ์พบว่าประสิทธิภาพใน

การบําบัดสารประกอบไนโตรเจนในนํ ้ าเสียมีค่า   84.50, 89.00, 106.70 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  จาก

งานวิจัยท่ีกล่าวมาจึงสามารถบอกได้ว่ากระบวนการอนาม็อกซ์สามารถใชก้ ําจัดสารประกอบ

ไนโตรเจนในนํ ้ าเสียจริงได้    

 อย่างไรก็ตามนํ ้ าเสียท่ีมาจากแหล่งนํ ้ าทิ้งต่าง ๆ หรือแม้แต่นํ ้ าในธรรมชาติมักพบว่ามี

การปนเป้ือนของมลพิษทางนํ ้ าหลายชนิดท่ีจะมีผลกระทบต่อการทํางานของระบบบําบัด เช่น 

โลหะหนัก  อุณหภูมิ  รวมไปถึงพวกสารปฎิชีวนะ จากงานวิจัยของ Tong et al. (2009) ได้ทําการ

ตรวจวัดหาสารปฏิชีวนะท่ีตกค้างในแหล่งนํ ้ าต่าง ๆ คือ นํ ้ าทิ้งจากฟาร์มสุกร นํ ้ าจากทะเลสาบ และ

นํ ้ าผิวดินท่ีรองรับนํ ้ าทิ้งจากฟาร์มสุกร ในประเทศจีน โดยใช้เคร่ืองมือลิควิทโครโมโตกราฟฟี

แมสสแปคโตมิเตอร์ (Liquid chromatography mass spectrometer) พบสารปฏิชีวนะ ซัลโฟนาไมด์

(Sulfonamides) ฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolone) เตตราไซคลิน (Tetracycline) และคลอ

แรมฟินิเคิล (Chloramphenicol) โดยมีค่าความเข้มข้นเฉล่ียในนํ ้ าผิวดิน นํ ้ าทะเลสาบ นํ ้ าเสียหลังการ

บําบัด และนํ ้ าเสียก่อนการบําบัด อยู่ท่ี 1.6-8.6, 5.7-11.6, 7.9-1,172.3, 8.5-21,692.7 นาโนกรัมต่อ

ลิตรในฤดูร้อน  และ 2.0-7.3, 6.7-11.7, 5.8-409.5, 32.8-11,276.6 นาโนกรัมต่อลิตรในฤดูหนาว

ตามลําดับ  โดยในปริมาณสารปฏิชีวนะท่ีพบในนํ ้ าเสียจากฟาร์มสุกรในฤดูหนาวจะมีค่ามากกว่าใน

ฤดูร้อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ   Matsui et al., 2008 แม้ว่าจะพบสารปฏิชีวนะในความเข้มข้นท่ี

ตํ ่าแต่สารปฏิชีวนะมีอันตรายท่ีค่อนข้างสูงเน่ืองมาจากสารปฏิชีวนะไม่มีเป้าหมายการออกฤทธิ ์ ท่ี

แน่นอนต่อส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ  จึงควรท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีราคาถูกและสามารถใช้บําบัด

จากนํ ้ าเสียและบริเวณท่ีมีการปนเป้ือนสารปฏิชีวนะเหล่านั ้นด้วย      
 ตัวอย่างงานวิจัยเพ่ือหาผลกระทบของสารปฎิชีวนะท่ีมีผลต่อระบบบําบัดนํ ้ าเสีย ได้แก่  

งานวิจัยของ Campos et al. (2001)ทําการศึกษาผลกระทบของปริมาณความเข้มข้นสารปฏิชีวนะ

ออกซีเตตราไซคลิน ไฮโดรคลอไรด์ (Oxytetracycline hydrochloride) ต่อไนตริฟายอิ้งแบคทีเรีย ( 

nitrifying bacteria) โดยสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ท่ีความเข้มข้น10 
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มิลลิกรัมต่อลิตร ทําให้เกิดการหลุดของไบโอฟิล์มแต่ยงัไม่ย ับย ั ้งกระบวนการไนตริฟิเคชนัจนกว่า

ความเข้มข้นจะสูงถึง 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  ในการทดลองจะเพิ่มความเข้มข้นเป็นลําดับและพบว่า

ท่ีความเข้มข้น 100 -250 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถย ับย ั ้งประสิทธิภาพปฎิกิริยาไนตริฟิเคชันได้ 50%  

ดังนั ้ นถังปฏิกรณ์แบบไบโอฟิล์ม(biofilm) จึงไม่เหมาะสมกับการบําบัดนํ ้ าเสียท่ีมีสารปฏิชีวนะ  

งานวิจัยของ Lallai et al. (2002) ได้ทําการศึกษาผลกระทบของปริมาณความเข้มข้นสารปฏิชีวนะท่ี

มีผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพในระบบบําบัดแบบใช้จุลินทรีย์ในสภาพไร้ออกซิเจนโดยใช้นํ ้ าเสียจาก

ฟาร์มสุกร  ทดลองในสารปฏิชีวนะ 3 ชนิด ได้แก่ อะม็อกซ่ีซิลิน ไทรไฮเดรท (amoxicillin 

trihydrate) ท่ีความเข้มข้น 0, 60, 120 มิลลิกรัมต่อลิตร สารปฏิชีวนะออกซ่ีเตตราไซคลิน ไฮโดร

คลอไรด์ (oxytetracycline hydrochloride) ท่ีความเข้มข้น 0, 125, 250 มิลลิกรัมต่อลิตร  สาร

ปฏิชีวนะไทรแอมฟีนิเคิล (thiamphenicol) ท่ีความเข้มข้น 0, 80, 160 มิลลิกรัมต่อลิตร  พบว่าท่ีสาร

ปฏิชีวนะท่ีอยู่ในนํ ้ าเสียจากฟาร์มสุกรทําให้ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพจากการบําบัดมีปริมาณ

ลดลงเม่ือใส่ความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะท่ีสูงขึ ้ น  สารปฏิชีวนะท่ีอยู่ในนํ ้ าเสียจากฟาร์มสุกร

สามารถสร้างปัญหาต่อการบําบัดนํ ้ าเสียแบบใช้จุลินทรียใ์นสภาพไร้ออกซิเจน   งานวิจัยของ 

Fernandez et al. (2009) ไ ด้ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า ในร ะย ะสั ้น คื อ ใ ส่ส า รป ฎิ ชี ว น ะ                           

เตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์  (tetracycline hydrochloride) ท่ีความเข้มข้น 100 ถึง 1,000 มิลลิกรัม

ต่อลิตร และคลอแรมฟินิเคิล (chloramphenical) ท่ีความเข้มข้น 250 ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร  ใน

กระบวนการอนาม็อกซ์เพ่ือดูผลการกระทบท่ีเกิดจากสารปฎิชีวนะทั ้งสองชนิด  พบว่าสารปฎิชีวนะ

เตตราไซคลิน ไฮโดรคลอไรด์  (tetracycline hydrochloride) ท่ีความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อลิตร  

และคลอแรมฟินิเคิล (chloramphenical) ท่ีความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ย ับย ัง้ประสิทธิภาพใน

การบําบัดไนโตรเจนของไนตริฟายอิ้งแบคทีเรีย ได้ 50 เปอร์เซ็นต์  ในระยะยาวโดยควบคุมปริมาณ

สารปฎิชีวนะเตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์  (tetracycline hydrochloride) ท่ีจะเข้าระบบในทุก ๆ วัน  

เร่ิมจาก 10 มิลลิกรัมต่อลิตรจนถึงท่ีความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตรในวันท่ี 60 ของการทดลอง  

พบว่ า ห ลัง จ า ก นั ้ น เ ป็ น เ ว ล า  1 เ ดื อ นทํ า ก า ร เ ดิ น ร ะบบ โ ด ย ไ ม่ ใ ส่ ส า ร ป ฎิ ชี ว น ะ                           

เตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด ์ ระบบสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางานไปไม่สามารถกลับทํางาน

ได้จึงหยุดการทดลอง  จึงสรุปว่าในระยะยาวสารปฎิชีวนะเตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์สามารถ

ย ับย ั ้งการทํางานของ อนาม็อกซ์แบคทีเรียได้อย่างถาวร  และสารปฎิชีวนะคลอแรมฟินิเคิล 

(chloramphenical)  ท่ีความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตรใช้เวลาเพียง 4 วันหลังจากการใส่         

สารปฎิชีวนะคลอแรมฟินิเคิลจะย ับย ั ้งประสิทธิภาพในการบําบัดไนโตรเจนของแบคทีเรียเหลือ

เพียง 75 เปอร์เซ็นต์  จนถึงวันท่ี 38 ประสิทธิภาพในการบําบัดไนโตรเจนของแบคทีเรียเหลือไม่ถึง 

20 เปอร์เซ็นต์จึงหยุดการใส่สารปฎิชีวนะคลอแรมฟินิเคิลลงไปในระบบ  หลังจากนัน้อีก 2 เดือน
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ถัดมาประสิทธิภาพในการบําบัดไนโตรเจนของแบคทีเรียกลับเพิ่มขึ ้นเป็น 59 เปอร์เซ็นต์แสดงให้

เห็นว่าสารปฎิชีวนะคลอแรมฟินิเคิลไม่สามารถทําลายเซลล์แบคทีเรียได้อย่างถาวร 
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บทท่ี 3 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีดําเนินงานวิจัย 

 

1.  สถานที่ทําการทดลอง 

  ภายในห้องปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์  ทําการทดลองท่ีอุณหภูมิห้อง  ในสภาวะไม่ใชอ้ากาศและทึบแสง 

 

2.  การเลี้ยงจุลินทรีย์แอนแอโรบิกแอมโมเนียมออกซิเดชัน (Anammox) ในถังปฏิกรณ์ 

  2.1 ถังปฏิกรณ์แบบแอนแอโรบิกเอสบีอาร์ (Anaerobic Sequencing Batch Reactor, 

ASBR)ทําจากพลาสติกอะคิลิคใส  ใช้ในการเลี ้ยงเชื้อจุลินทรีย์  ถังปฏิกรณ์แบบแอนแอโรบิกเอสบี

อาร์ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 42 เซนติเมตร  ปริมาตรทั ้ งหมดเท่ากับ 5 ลิตร  แต่มี

ปริมาตรใช้งานเท่ากับ 4 ลิตร  โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี ้ เคร่ืองสูบนํ ้ า  ท่อเป่าก๊าซอาร์กอน-

คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือทําให้ระบบอยู่ในภาวะไร้อากาศ  ถังเก็บผลิตภัณฑ์ก๊าซท่ีเกิดขึ ้น  ใช้แท่ง

แม่เหล็กในการกวน  เพ่ือกวนผสมตะกอนจุลินทรีย์กับนํ ้ าเสีย  ติดตั ้งอุปกรณ์แสดงแผนผังดังภาพท่ี 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แผนผังแสดงอุปกรณ์และถังปฏิกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองขนาด 5 ลิตร 

 ถังนํ ้ าเสียเข ้(Influent) 

ก๊าซ 

Ar/CO2 

ถังนํ ้ าเสียออก (Effluent) 

ถังเก็บก๊าซ 
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2.2  ถังปฏิกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองเป็นถังปฏิกรณ์แบบแอนแอโรบิกเอสบีอาร์ทําจาก

พลาสติกอะคิลิคใส  มีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 12 เซนติเมตร สูง 19 เซนติเมตร  ปริมาตรทั ้ งหมดเท่ากับ 

1.5 ลิตร  แต่มีปริมาตรใช้งานเท่ากับ 1 ลิตร  โดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ดังนี้ เคร่ืองสูบนํ ้ า  ท่อเป่า

ก๊าซอาร์กอน - คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือทําให้ระบบอยู่ในภาวะไร้อากาศ  ถังเก็บผลิตภัณฑ์ก๊าซท่ี

เกิดขึ ้น  ใช้มอเตอร์ติดกับตัวถังในการกวน  ติดตั ้งอุปกรณ์แสดงแผนผังดังภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แผนผังแสดงอุปกรณ์และถังปฏิกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองขนาด 1.5 ลิตร 

 

3.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 3.1  วาล์วจ่ายก๊าซผสมอาร์กอน ต่อ คาร์บอนไดออกไซด ์

 3.2  ถังพลาสติกสําหรับใส่นํ ้ าเสียสังเคราะห์ขนาด 5 ลิตร 

 3.3  ถังพลาสติกสําหรับรองรับนํ ้ าท่ีผ่านการบําบัดแล้วขนาด 5 ลิตร 

 3.4  กระบอกตวงขนาด 500 มิลลิลิตร ใช้เก็บก๊าซผลิตภัณฑ ์

 3.5  เคร่ืองสูบนํ ้ าแบบ Peristaltic pump 

 3.6  ก๊าซผสมอาร์กอน - คาร์บอนไดออกไซด์ (Ar 95% และ CO2 5%) ปริมาตร 2000 

psi 

 3.7  เคร่ืองวัดพีเอช (pH meter) ของ Horiba รุ่น D-21 

 3.8  เคร่ืองวัดสภาพการนําไฟฟ้า (Conductivity meter) ของ YSI รุ่น YSI 30 

 3.9  เคร่ืองมือวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ ้ า (DO meter) ของ YSI รุ่น 57dissolve 

oxygen meter 

 3.10  เคร่ือง UV-visible Spectophotometer   ยี่ห้อ Jasco รุ่น V-530 

 3.11 เคร่ืองชั ่งไฟฟ้าอย่างละเอียด (Analytical balance) ของ Mettler Toledo รุ่น AB 204 

 ถังนํ ้ าเสียเข ้(Influent) ถังนํ ้ าเสียออก (Effluent) 

ก๊าซ  Ar/CO2 ถังเก็บก๊าซ 
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 3.12  เคร่ือง Rapid distillation system ยี่ห้อ Gerhardt รุ่น Vapodest 20 

 3.13 เคร่ือง Ion Chromatograph ยี่ห้อ Metrohm รุ่น 761 Compact IC ใช้คอลัมภ์ Allsep 

Anion 7u  

 3.14 เคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์ 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

  3.1  การเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์แอนแอโรบิกแอมโมเนียมออกซิเดชัน (Anammox)  

 3.1.1  การเร่ิมต้นระบบ  โดยเลี ้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์แบบแอนแอโรบิก

เอสบีอาร์ เพ่ือเพิ่มจ ํานวนเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบแอนแอโรบิกเอสบีอาร์ขนาด 5  ลิตร  

(ข้อ 2.1)โดยกําหนดให ้1 วัฎจักรของการเดินระบบเท่ากับ 24 ชั ่วโมง ปละดําเนินการเป็นขั ้นตอน

ดังนี ้

 (ก) ระบบทําปฏิกิริยา 24 ชั ่วโมง เป่าก๊าซอาร์กอน-คาร์บอนไดออกไซด์ 5 นาที  ปล่อยให้

ตกตะกอน 15 นาที  

(ข)  ระบายนํ ้ าออก 2 ลิตร 

 (ค) เติมก๊าซอาร์กอน-คาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับสารอาหารเข้าไปจํานวน 2 ลิตร 

(ตารางท่ี 4)  

(ง) ควบคุมความเร็วในการกวนถังปฏิกรณ์อยู่ท่ี 200 รอบต่อนาที  ควบคุมอุณหภูมิในการ

ทดลองท่ีอุณหภูมิห้อง  ห่อด้วยถุงพลาสติกสีดํา  โดยให้สารอาหารในแต่ละวันแสดงในภาคผนวก 

ก และเลี ้ยงท่ีอัตราเข้มข้นของแอมโมเนียมและไนไตรตอ์ยู่ท่ี 1:1.32  จนอยู่ในสภาวะคงตัวแสดง

แผนผังการเดินระบบในภาพท่ี  8 

 

  

 

  

 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงการเลี ้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 

ตะกอน 

จุลินทรีย ์

ก ข ค ง 

ตะกอน 

นํ ้ าใส 

ตะกอน 

ตะกอน 

จุลินทรีย ์
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 3.1.2  การเตรียมถังปฏิกรณ์ท่ีจะนํามาใช้ในการทดลองโดยนําเชื้อจุลินทรีย์จากถัง

ปฏิกรณ์ท่ีเลี ้ยงเชื้อซึ่งมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนได้ดีมาถ่ายใส่ถังปฏิกรณ์

ขนาด 1.5 ลิตร ซึ่งปริมาตรรวมในถังเท่ากับ 1 ลิตร  ให้ระบบทําปฏิกิริยา 24 ชั ่วโมง  เป่าก๊าซ

อาร์กอน-คาร์บอนไดออกไซด ์5 นาที  ปล่อยให้ตกตะกอน 15 นาที  ระบายนํ ้ าออกจํานวน 0.5 ลิตร  

หลังจากนั ้นทําการเติมก๊าซอาร์กอน-คาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับสารอาหาร(ตารางท่ี 4) ท่ีอัตรา

ความเข้มข้นของแอมโมเนียมและไนไตรตอ์ยู่ท่ี 1:1.32  โดยมีการควบคุมความเร็วในการกวนถัง

ปฏิกรณ์อยู่ท่ี 200 รอบต่อนาที  ควบคุมอุณหภูมิในการทดลองท่ีอุณหภูมิห้อง  ห่อด้วยถุงพลาสติกสี

ดํา  จนอยู่ในสามารถทํางานได้อย่างคงตัว  

ตารางท่ี 4 ปริมาณสารอาหารหลักและสารอาหารรองท่ีใช้ในการเตรียมนํ ้ าเสียสังเคราะห์ 

สารอาหาร ความเข้มข้น(กรัมต่อลิตร) 

(NH4)2SO4 0.396 

NaNO2 0.552 

KH2PO4 0.250 

FeSO4.7H2O 0.010 

MgSO4.7H2O 0.200 

CaCl2.2H2O 0.300 

Na2EDTA 0.035 

KHCO3 0.125 

Na2O3Se.5H2O 0.00008 

MoNa2O4.2H2O 0.00022 

CuSO4.5H2O 0.00025 

ZnSO4.7H2O 0.00043 

MnCl2.4H2O 0.00099 

CaCl2.6H2O 0.00024 

NiCl2.6H2O 0.00019 

ที่มา: ปรับปรุงจากศิริพร, 2551 
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 3.2  การทดลองเพื่อศึกษาหาปริมาณของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน ที่มีผลต่อ

การทํางานของกระบวนการอนาม็อกซ์ (Anammox process) โดยทําการทดลอง 2 แบบ ได้แก่ 

 3.2.1  ระยะสั ้น (Short time) (ระยะเวลา 7 ชั ่วโมง) รายละเอียดการทดลองเป็น 

ดังนี ้ 

 3.2.1.1 ทําการเลี ้ยงเชื้อจุลินทรีย์จนสามารถทํางานได้คงตัวโดยการนําไปหา

ประสิทธิภาพในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนท่ีอัตราความเข้มข้นของแอมโมเนียมและ        

ไนไตรต ์อยู่ท่ี 1:1.32   

  3.2.1.2  ทําการทดลองท่ีอุณหภูมิห้อง  ในถังปฏิกรณ์ทึบแสง 

 3.2.1.3 ใส่สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินพร้อมกับสารอาหารในถัง โดย

ใหค้วามเข้มข้นของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินในระบบเป็นดังนี ้0.00, 23.40, 25.00, 41.78, 

50.00, 61.62, 65.70, 66.39, 75.00, 81.66, 85.45, 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ทําการทดลอง 1 ครั ้ งต่อ

แต่ละความเข้มข้น  

 3.2.1.4 การเก็บตัวอย่างนํ ้ าครั ้ งละ 20 มิลลิลิตร  ทุก 1 ชั ่วโมงเป็นเวลา 7 

ชั ่วโมง (มีจ ํานวนตัวอย่างทั ้งหมด 8 ตัวอย่าง  เร่ิมนับตัวอย่างท่ีเก็บในชั ่วโมงเร่ิมต้น) เพ่ือวิเคราะห์

พารามิเตอร์ต่างๆได้แก่ ปริมาณแอมโมเนีย  ไนไตรต์  ไนเตรต  เอ็มแอลเอสเอส  และเอ็มแอลวีเอส

เอส ตามวิธีในบทท่ี 4 

 3.2.1.5 เม่ือเสร็จการทดลองจึงทําการเปล่ียนเชื้อจุลินทรีย์โดยนําเชื้อจากถัง

ปฏิกรณ์ขนาด 5 ลิตร (ข้อ 2.1) เพ่ือทดลองกับความเข้มข้นต่อไป 
 3.2.2 ระยะยาว (Long time) (ระยะเวลา 36 วัน) รายละเอียดการทดลองเป็น ดังนี ้ 

 3.2.1.1  ทําการเลี ้ยงเชื้อจุลินทรีย์จนสามารถทํางานได้คงตัวโดยการนําไป

หาประสิทธิภาพในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนท่ีอัตราความเข้มข้นของแอมโมเนียมและ        

ไนไตรต ์อยู่ท่ี 1:1.32   

 3.2.1.2  การทดลองทําการทดลองท่ีอุณหภูมิห้อง  ในถังปฏิกรณ์ทึบแสง 

 3.2.1.3  ควบคุมให้สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินมีความเข้มข้นใน

ระบบประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลิตรพร้อมกับให้สารอาหารในทุกๆวัน   

  3.2.1.4  ในวันท่ี 0, 7, 14, 21, 28, 32, 36 ของการทดลอง ทําการเก็บตัวอย่าง 

ครั ้ งละ 20 มิลลิลิตร โดยเก็บตัวอย่างทุกชั ่วโมงเป็นเวลา 7 ชั ่วโมง (มีจ ํานวนตัวอย่างทั ้ งหมด 8 

ตัวอย่าง เร่ิมนับตัวอย่างท่ีเก็บในชั ่วโมงเร่ิมต้น)  
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  3.2.1.5  นําไปหาวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆได้แก่  ปริมาณแอมโมเนีย  ไน

ไตรต ์ ไนเตรต เอ็มแอลเอสเอส  และเอ็มแอลวีเอสเอส  ตามวิธีในบทท่ี 4 

 3.2.1.6  ทําการทดลองซํ ้ า 2 ครั ้ ง  โดยค่าท่ีได้ในรายงานเป็นค่าเฉล่ียจากการ

ทดลองสองครั ้ ง 

 

4.  พารามิเตอร์และวิธีวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าเสีย 

 การวิ เคราะห์แอมโมเนียใช้เทคนิค Titrimetric Method  ไนไตรต์ใช้เทคนิค 

Colorimetric Method เอ็มแอลเอสเอส (mixed liquor suspended solids, MLSS) ท่ีอุณหภูมิ 103-105 

องศาเซลเซียส  และเอ็มแอลวีเอสเอส (mixed liquor volatile suspended solids, MLVSS) ท่ีอุณหภูมิ 

550 องศาเซลเซียสจาก Standard Methods for the Examination of water and wastewater 20 th 

Edition  ปี 1998 (APHA, AWWA and WEF) 

 การวิเคราะห์ไนเตรตใช้เทคนิคไอออนโครโมโตกราฟฟ่ี (Ion Chromatography) โดย

เคร่ือง Ion Chromatograph ยี่ห้อ Metroh รุ่น 761 Compact IC ใช้คอลมัภ์ Allsep Anion 7u eluents 

Na2CO3 and NaHCO3 อัตราการไหล 1.0  มิลลิลิตรต่อนาที  sample loop 20 ไมโครลิตร. 

 

5.  การคํานวณประสิทธิภาพและการยบัยั ้ง 
5.1  การคํานวณประสิทธิภาพในการทํางาน 

 5.1.1  วิเคราะห์ปริมาณของแอมโมเนีย  ไนไตรต ์ ไนเตรต เอ็มแอลเอสเอส  

และเอ็มแอลวีเอสเอสในชุดทดลองควบคุมและชุดทดลองนํ ้ าตัวอย่าง 

 5.1.2  พล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแอมโมเนีย  ไนไตรต ์ ไน

เตรต ต่อเวลา  จากนั ้นนําค่าความชัน (slope) ท่ีได้จากกราฟไปคํานวณประสิทธิภาพของระบบท่ีทํา

ให้ แอมโมเนีย  ไนไตรต ์เปล่ียนแปลงโดย 

   

ประสิทธิภาพของระบบ (หน่วยเป็น มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส)  =     

       ผลรวมของค่าความชันจากกราฟของแอมโมเนียกับไนไตรต์หารด้วยค่าเอ็มแอลวีเอสเอส   
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5.2 การคํานวณค่าย ับย ั ้งในการทํางาน  ทําโดยเทียบค่าประสิทธิภาพในการทํางานของ

ชุดทดลองนํ ้ าตัวอย่างกับชุดควบคุมดังนี้ 

 

ค่าย ับย ัง้ (หน่วยเปอร์เซ็นต)์ =    ประสิทธิภาพในการทํางานของชุดทดลองนํ ้ าตัวอย่าง  X  100 

                                 ประสิทธิภาพในการทํางานของชุดทดลองควบคุม  
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บทท่ี 4 

ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 

 

 งานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการทดลองเพ่ือศึกษาความเข้มข้นของ

สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ีมีผลต่อการทํางานของเชื้ออนาม็อกซ์แบคทีเรียในระยะเวลา 7 

ชั ่วโมง  การทดลองท่ี 2 เป็นการศึกษาผลของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ีมีต่อการทํางาน

ของเชื้ออนาม็อกซ์แบคทีเรียในระยะยาว คือมากกว่า 1 เดือน ท่ีความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะออกซี

เตตราไซคลินในระบบเท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการทดลองเป็นดังนี ้
 

 4.1  การทดลองผลของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ีความเข้มข้นต่างๆ ต่อเชื้อ 

อนาม็อกซ์แบคทีเรียในระยะส้ัน 

 การเลี ้ยงเชื้ออนาม็อกซ์แบคทีเรียในถังปฏิกรณ์แอนแอโรบิกเอสบีอาร์ขนาด 5 ลิตร     ท่ี

อุณหภูมิห้อง  และห่อด้วยพลาสติกสีดําเพ่ือป้องกันแสง โดยใช้นํ ้ าเสียสังเคราะห์ (ตารางท่ี 4) จนมี

ประสิทธิภาพในการกําจัดแอมโมเนียมและไนไตรต์ของเชื้ออนาม็อกซ์ไดป้ระมาณ 85 เปอร์เซ็นต์  

เป็นระยะเวลามากกว่า 3 วนั  จึงทําการถ่ายเชื้อจุลินทรีย์  อนาม็อกซ์แบคทีเรียลงในถังปฏิกรณ์แอน

แอโรบิกเอสบีอาร์ (ถังทดลอง) ขนาด 1.5 ลิตร ทําการเลี ้ยงเชื้อจนมีประสิทธิภาพในการกําจัด

ไนโตรเจนจนสามารถทํางานได้คงตัวท่ีอัตราความเข้มข้นของแอมโมเนียมและไนไตรต์ อยู่ท่ี 

1:1.32  ผลการสังเกตพบว่า ตะกอนจุลินทรีย์ในระบบมีสีออกค่อนข้างส้มแดง   จึงใส่สารปฎิชีวนะ 

ออกซีเตตราไซคลิน  โดยการทดลองทําให้ในถังมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ีความเข้มข้น

ต่างๆดังท่ีกล่าวไว้ในวิธีการทดลอง  ข้อสังเกตคือเม่ือใส่สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินลงไปทํา

ให้นํ ้ าท่ีมีสารอาหารจะทําให้นํ ้ าเปล่ียนจากไม่มีสีเป็นสีเหลืองส้ม และจะมีสีเข้มขึ ้นเม่ือความเข้มข้น

ท่ีใส่เพิ่มขึน้ซึ่งมาจากสีของตัวสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินเอง  เม่ือทําการเปล่ียนนํ ้ าในถัง

ปฏิกรณ์ก็ทําให้นํ ้ าในถังปฏิกรณ์เปล่ียนสีเช่น   หลังจากนั ้นทําการเก็บตัวอย่างครั ้ งละ 20 มิลลิลิตร  

ทุก 1 ชั ่วโมง  เป็นจํานวน 8 ตัวอย่าง  ผลการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียม  ไนไตรต์  ไนเตรต  

ปริมาณ จุ ลินท รีย์ใน รูปเอ็มแอลวี เอสเอส  ตลอดจนประสิทธิภาพของระบบเ ป็นดัง นี้
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 ประสิทธิภาพการทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรียพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของ

ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ระหว่างท่ีใส่สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินในนํ ้ า  ท่ีความเข้มข้นระหว่าง 0 

- 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  และถังควบคุม (Control) โดยพบว่าปริมาณค่าแอมโมเนียมและไนไตรต์มี

ค่าลดลง  และไนเตรตมีค่าเพิ่มขึ ้ นตามตามเวลา เน่ืองมาจากการเกิดปฎิกิริยาของอนาม็อกซ์

แบคทีเรีย (สมการท่ี 14) โดยอนาม็อกซ์แบคทีเรียใช้สารตั ้งต้นให้แอมโมเนียมเป็นตัวให้อิเล็กตรอน  

ไนไตรต์เป็นตัวรับอิเล็กตรอนและผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ ้นคือ ไนเตรต  ปริมาณของรูปเอ็มแอลเอสเอส

และรูปเอ็มแอลวีเอสเอสท่ีว ัดซึ่งแสดงถึงปริมาณเชื้อแบคทีเรียท่ีมีในระบบพบว่า ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในระยะเวลา 7 ชั ่วโมงของการทดลอง   

ประสิทธิภาพในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนพิจารณาจากปริมาณความเข้มข้นไนโตรเจน

ท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ท่ีมีในระบบ (มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวี

เอสเอส) โดยการคํานวณใช้ความชันของกราฟของปริมาณแอมโมเนียมและไนไตรต์ท่ีลดลงใน

ระยะเวลา 7 ชั ่วโมงต่อปริมาณเอ็มแอลวีเอสเอส (รูปท่ี 9-20) ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการ

กําจัดแอมโมเนียและไนไตรต์ในหน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส  ท่ีความ

เข้มข้น 0, 23.40, 25.00, 41.78, 50.00, 61.62, 65.70, 66.39, 75.00, 81.66, 85.45, 100.00  มิลลิกรัม

ต่อลิตรของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน  รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

36 

 

ภาพที่ 9   ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มข้น 0.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 

470.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   

 
ภาพที่ 10 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มข้น 23.40  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 

320.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   
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ภาพที่ 11 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มข้น 25.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 

328.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   

 
ภาพที่ 12 ความเข้มขน้ของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มข้น 41.78  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 

308.00  มิลลิกรัมต่อลิตร     
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ภาพที่ 13 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา    

ไซคลินท่ีความเข้มข้น 50.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 

445.00  มิลลิกรัมต่อลิตร     

 
ภาพที่ 14 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มข้น 61.62  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 

365.00  มิลลิกรัมต่อลิตร     
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ภาพที่ 15 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มข้น 65.70  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 

445.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   

 
ภาพที่ 16 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มข้น 66.39  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 

422.50  มิลลิกรัมต่อลิตร   
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ภาพที่ 17 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มข้น 75.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 

507.50  มิลลิกรัมต่อลิตร   

 
ภาพที่ 18 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา    

ไซคลินท่ีความเข้มข้น 81.66  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 

605.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   
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ภาพที่ 19 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มข้น 85.45  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 

615.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   

 
ภาพที่ 20 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มข้น 100.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอส

เท่ากับ 505.00  มิลลิกรัมต่อลิตร   
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 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียและไนไตรต์ในหน่วยมิลลิกรัม

ไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส  ท่ีความเข้มข้น 0.00, 23.40, 25.00, 41.78, 50.00, 61.62, 

65.70, 66.39, 75.00, 81.66, 85.45, 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน 

พบว่า  มีค่า 0.0435, 0.0352, 0.0343, 0.0248, 0.0210, 0.0230, 0.0251, 0.0222, 0.0102, 0.0188, 

0.0155, 0.0133 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส  ตามลําดับ (ภาพท่ี 21)  

ประสิทธิภาพในการกําจัดมีค่าลดลงเม่ือปริมาณความเข้มข้นของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน

ท่ีใส่เข้าไปในระบบมีค่าเพิ่มขึ ้น ถ้าพิจารณาจากประสิทธิภาพการกําจัดของระบบโดยควบคุมปัจจัย

ด้านแสง อุณหภูมิ ปริมาณความเข้มข้นของสารประกอบไนโตรเจนให้เหมือนกันในการทดลองแต่

ละครั ้ ง  แสดงว่าความเข้มข้นของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ีเพิ่มขึ ้นในระบบบําบัดมีผลทํา

ให้เกิดการย ับย ั ้งกระบวนการทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรีย  โดยความสามารถในการกําจัด

แอมโมเนียและไนไตรต์ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับการทดลองในชุดควบคุมท่ีไม่ได้ใส่สารปฎิชี

วนะออกซีเตตราไซคลิน ประสิทธิภาพการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนของระบบจะแปรผกผ ัน

กับปริมาณความเข้มข้นของสารปฎิชีวนะ ออกซีเตตราไซคลินท่ีเพิ่มขึ ้นในระบบ 

 เม่ือคํานวณเปอร์เซ็นต์การย ับย ั ้งการทํางานของระบบโดยเทียบจากการทดลองชุด

ควบคุม พบว่าท่ีความเข้มข้น 0, 23.40, 25.00, 41.78, 50.00, 61.62, 65.70, 66.39, 75.00, 81.66, 

85.45, 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน  การย ับย ั ้งการทํางานของ

ระบบมีค่า 0.00, 19.20, 21.22, 43.00, 51.67, 47.07, 42.25, 49.00, 76.53, 56.91, 64.48, 69.49 

เปอร์เซ็นต์  ตามลําดับ (ภาพท่ี 22) ทั ้ งนี้ แสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การย ับย ั ้งจะแปรผันตรงกับ

ปริมาณความเข้มข้นของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ีเพิ่มขึ ้นในระบบ 
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ภาพที่ 21 แสดงประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของอนาม็อกซ์แบคทีเรียท่ีความเข้มข้น 0 -100    

มิลลิกรัมต่อลิตรของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน 

 

 

ภาพที่ 22 แสดงเปอร์เซ็นต์การย ับย ั ้งการทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรียท่ีความเข้มข้น 0 -100               

มิลลิกรัมต่อลิตรของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

44 

 

 จากการทดลองครั ้ งนี้พบว่าประสิทธิภาพการทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรียลดลง 50 

เปอร์เซ็นตท่ี์ความเข้มข้นของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินประมาณ 65 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งผล

การทดลองในครั ้ งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fernandez et al. (2009) ท่ีพบว่าประสิทธิภาพการ

ทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรียลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ท่ีความเข้มข้นของสารปฎิชีวนะเตตราไซค

ลินประมาณ   200  มิลลิกรัมต่อลิตร  อย่างไรก็ตามผลการทดลองมีค่าแตกต่างกันบ้างเน่ืองจาก

งานวิจัยของ Fernandez et al. (2009) มีใช้สารปฏิชีวนะเตตราไซคลินเหมือนกันแต่ในการทดลองนี้

ใชส้ารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน  และในการทดลองของ Fernandez et al. (2009) ไม่ไดว้ ัด

ความเข้มข้นของยาท่ีมีอยู่แท้จริงในระบบด้วย 

 นอกจากนั ้นเม่ือเปรียบเทียบผลการทดลองนี้ กับผลการทดลองท่ีผ่านมาของ Graaf et al. 

(1995); Sanz et al. (1996); Campos et al. (2001); Lallai et al. (2002) พบว่าผลท่ีไดส้อดคล้องกนั

โดยสรุปว่า สารปฏิชีวนะชนิดต่าง ๆ ท่ีพบในนํ ้ าเสียจากแหล่งต่างๆ สามารถสร้างปัญหาหรือส่งผล

กระทบต่อประสิทธิภาพในการบําบัดนํ ้ าเสียของระบบบําบัดแบบไร้อากาศโดยทําการตรวจวัด

ประสิทธิภาพในการทํางานด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ปริมาณก๊าซท่ีเกิดขึ ้น ประสิทธิภาพในการกําจัด

ปริมาณสารมลพิษในนํ ้ าท่ีลดลง  เป็นต้น   

 

 4.2  การทดลองหาผลกระทบของปริมาณสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ีมีผลต่อ

เชื้ออนาม็อกซ์แบคทีเรียในระยะยาว 

 การเลี ้ยงเชื้ออนาม็อกซ์แบคทีเรียในถังปฏิกรณ์แอนแอโรบิกเอสบีอาร์ขนาด 5 ลิตร     ท่ี

อุณหภูมิห้อง  และห่อด้วยพลาสติกสีดําเพ่ือป้องกันแสง โดยใช้นํ ้ าเสียสังเคราะห์ (ตารางท่ี 4) จนมี

ประสิทธิภาพในการกําจัดแอมโมเนียมและไนไตรต์ของเชื้ออนาม็อกซ์ได้ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์  

เป็นระยะเวลามากกว่า 3 วนั  จึงทําการถ่ายเชื้อจุลินทรีย์  อนาม็อกซ์แบคทีเรียลงในถงัปฏิกรณ์แอน

แอโรบิกเอสบีอาร์ (ถังทดลอง) ขนาด 1.5 ลิตร ทําการเลี ้ยงเชื้อจนมีประสิทธิภาพในการกําจัด

ไนโตรเจนจนสามารถทํางานได้คงตัวท่ีอัตราความเข้มข้นของแอมโมเนียมและไนไตรต ์ อยู่ท่ี 

1:1.32  ผลการสังเกตพบว่า ตะกอนจุลินทรีย์ในระบบมีสีออกค่อนข้างส้มแดง   จึงใส่สาร            

ปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน  โดยการทดลองทําให้ในถังมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ี  

ความเข้มข้นต่างๆดังท่ีกล่าวไว้ในวิธีการทดลอง  ข้อสังเกตคือเม่ือใส่สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซค

ลินลงไปทําให้นํ ้ าท่ีมีสารอาหารจะทําให้นํ ้ าเปล่ียนจากไม่มีสีเป็นสีเหลืองส้ม และจะมีสีเข้มขึ ้นเม่ือ

ความเข้มข้นท่ีใส่เพิ่มขึน้ซึ่งมาจากสีของตัวสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินเอง  เม่ือทําการเปล่ียน

นํ ้ าในถังปฏิกรณ์ก็ทําให้นํ ้ าในถังปฏิกรณ์เปล่ียนสีเช่นกัน   หลังจากนั ้นทําการเก็บตัวอย่างทุกๆใน 1 
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สัปดาห์ ทุก 1 ชั ่วโมง  จํานวน 8 ตัวอย่าง  ครั ้ งละ 20 มิลลิลิตร  แล้วทําการตรวจวัดปริมาณ

แอมโมเนียม  ไนไตรต ์ ไนเตรต  และปริมาณจุลินทรีย์ในรูปเอ็มแอลวีเอสเอส 

 ทําการเร่ิมระบบในถังปฏิกรณ์ขนาด 1 ลิตรจนมีประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจน

จนสามารถทํางานได้คงตัวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตะกอนจุลินทรีย์ในระบบมีสีออกค่อนข้างส้มแดง 

จากนั ้นทําการใส่สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินในความเข้มข้นประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลิตรใน

ทุกวัน  

 ผลการศึกษาในช่วงวันท่ี 1 – 7 แรกของการทดลองพบว่าสีของตะกอนจุลินทรีย์ใน

ระบบมีสีส้มแดง  ประสิทธิภาพในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนย ังค่อนข้างสูงคงท่ี และมีค่า

ใกล้เคียงกัน  สีของนํ ้ าในระบบค่อนข้างใสตามปกติ และไม่เปล่ียนแปลงมากนัก ประสิทธิภาพใน

การกําจัดสารประกอบไนโตรเจนของวันเร่ิมการทดลองและวันท่ี 7 คือ 0.0290, 0.0321 มิลลิกรัม

ไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส ตามลําดับ (ภาพท่ี 23-26) 

 
ภาพที่ 23 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส

เอสเท่ากับ 553.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ในวันท่ี 0 ครั ้ งท่ี 1 
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ภาพที่ 24 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส

เอสเท่ากับ 605.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  วันท่ี 0 ครั ้ งท่ี 2 

 
ภาพที่ 25 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส

เอสเท่ากับ 428.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  วันท่ี 7 ครั ้ งท่ี 1 
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ภาพที่ 26 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา    

ไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส

เอสเท่ากับ 525.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  วันท่ี 7 ครั ้ งท่ี 2 

 ผลการศึกษาในช่วงวันท่ี 7 – 21 พบว่าสีของตะกอนจุลินทรีย์ในวันท่ี 21 เร่ิมมีสีแดงซีด

และใช้เวลาในการตกตะกอนมากขึ้น  มักพบตะกอนจุลินทรีย์สีขาวลอยอยู่ในถังปฏิกรณ์เสมอเม่ือ

ทําการตกตะกอนเพ่ือท่ีเปล่ียนนํ ้ า   ส่วนการลดลงของปริมาณแอมโมเนียมและไนไตรต์มีค่าน้อยลง

อย่างชัดเจน พบว่าปริมาณไนไตรต์เร่ิมตกค้างในระบบโดยวัดได้ถึง 170 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อ

ลิตร เม่ือเทียบกับปริมาณท่ีใชเ้ร่ิมต้นเพียง 112 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร  ผลของการสะสม

ปริมาณไนไตรตอ์าจเป็นพิษต่อเชื้อ อนาม็อกซ์แบคทีเรีย ทําใหป้ระสิทธิภาพในการกําจัดลดลงอย่าง

รวดเร็วจนน้อยกว่า 50% ของประสิทธิภาพเร่ิมต้นในช่วงวันท่ี 21 สําหรับสีของนํ ้ าในระบบไม่มี

การเปล่ียนแปลงมากนัก  ผลการคํานวณประสิทธิภาพในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนของ

วันท่ี 7, 14, 21 คือ 0.0321, 0.0234, 0.0130  มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส  (ภาพ

ท่ี 22-30) 
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ภาพที่ 27 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส

เอสเท่ากับ 520.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  วันท่ี 14 ครั ้ งท่ี 1 

 
ภาพที่ 28 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส

เอสเท่ากับ 533.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  วันท่ี 14 ครั ้ งท่ี 2 
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ภาพที่ 29 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส

เอสเท่ากับ 588.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  วันท่ี 21 ครั ้ งท่ี 1 

 

ภาพที่ 30 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส

เอสเท่ากับ 580.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  วันท่ี 21 ครั ้ งท่ี 2   
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  ผลการศึกษาในช่วงวันท่ี 21 – 36 พบว่าสีของตะกอนจุลินทรียต์ะกอนเปล่ียนจากสีส้ม

แดงเป็นสีส้มขาว  ส่วนประสิทธิภาพในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนย ังลดลงเร่ือย ๆ และใน

วันท่ี 36 พบว่าประสิทธิภาพลดลงน้อยกว่า 5% ของประสิทธิภาพเร่ิมต้น  จึงหยุดทําการทดลอง

(ภาพท่ี 13) สําหรับนํ ้ าทิ้งในระบบค่อนข้างมีสีเหลืองอ่อนจากสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ี

ใส่เข้าไปในระบบในช่วงเวลา 36 วันท่ีทําการทดลอง  ซึ่งคล้ายกับนํ ้ าในระบบท่ีทําการทดลองแบบ

ระยะสั ้นในหัวข้อ 4.1 ท่ีนํ ้ ามีสีเข้มขึ ้นตามปริมาณยาปฏิชีวนะท่ีเพิ่มขึ ้นในระบบ ประสิทธิภาพใน

การกําจัดสารประกอบไนโตรเจนของวันท่ี 28, 32, 36 คือ 0.0110, 0.0068, 0.0013 มิลลิกรัม

ไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส  (ภาพท่ี 29-34) 

 

ภาพที่ 31 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส

เอสเท่ากับ 783.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  วันท่ี 28 ครั ้ งท่ี 1   
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ภาพที่ 32 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส

เอสเท่ากับ 610.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  วันท่ี 28 ครั ้ งท่ี 2    

 

ภาพที่ 33 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส

เอสเท่ากับ 583.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  วันท่ี 32 ครั ้ งท่ี 1     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

52 

 

 

ภาพที่ 34 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย  ไนไตรต์และไนเตรต  เม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา   

ไซคลินท่ีความเข้มขน้ประมาณ 5.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส

เอสเท่ากับ 618.00  มิลลิกรัมต่อลิตร  วันท่ี 36 ครั ้ งท่ี 1   

 หลังจากการวัดประสิทธิภาพในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจน  พบว่าประสิทธิภาพ

ในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนค่อนข้างคงท่ี  ปริมาณแอมโมเนียมและไนไตรต์ในชั ่วโมงท่ี 0  

และ  7  มีค่าไม่แตกต่างกัน  จึงทําการหยุดการทดลอง  ประสิทธิภาพในการกําจัดสารประกอบ

ไนโตรเจนตลอดช่วงเวลาทดลองแสดงในภาพท่ี 35  
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ภาพที่ 35 แสดงประสิทธิภาพการกําจัดของกระบวนการอนาม็อกซ์เม่ือใส่สารปฎิชีวนะ               

ออกซีเตตราไซคลิน 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีเวลาต่าง ๆ 

  ประสิทธิภาพการทํางานของระบบท่ีลดลงไม่สามารถท่ีจะสรุปได้เซลล์แบคทีเรียมี

จ ํานวนลดลงหรือไม่  เราจึงทําการเปรียบเทียบปริมาณเอ็มแอลวีเอสเอสในนํ ้ าท่ีเข้าระบบและนํ ้ า

ออกระบบท่ีเปล่ียนแปลงไปต่อเวลา (ภาพท่ี 36)  พบว่าปริมาณเอ็มแอลวีเอสเอสไม่มีแนวโน้ม

เปล่ียนแปลง  เป็นเพราะสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ีเข้าสู่ระบบมีความเข้มข้นค่อนข้างตํ ่าจึง

มีผลต่อปริมาณอนาม็อกซ์แบคทีเรียในระบบไม่มากนัก   เพียงแต่ขัดขวางการทํางานของ

กระบวนการอนาม็อกซท์ําให้ประสิทฺภาพลดลง 
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ภาพที่ 36 แสดงความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสท่ีเปล่ียนแปลงไปในการทดลอง 

 จากผลการทดลองในระยะยาวพบว่าสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ีความเข้มข้นตํ ่า 

สามารถท่ีจะย ับย ั ้งการประสิทธิภาพในการทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรียเม่ือได้รับสารปฎิชีวนะ 

ออกซีเตตราไซคลินอย่างต่อเน่ือง  มากกว่าการได้รับสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินท่ีความ

เข้มข้นสูงเพียงครั ้ งเดียว  ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนย ังมีแนวโน้มท่ีลดลงอยูบ่้างเล็กน้อย  แต่

ไม่สามารถท่ีจะทํางานในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนต่อไปได้  ซึ่งสอดคล้องกับการทดลอง

ของ Fernandez et al., 2009  แต่สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินมีผลย ับย ั ้งการทํางานของ

แบคทีเรียแต่ไม่ได้ทําให้เซลล์แบคทีเรียตาย  เน่ืองจากภาพท่ี 36  ปริมาณของเอ็มแอลวีเอสเอสไม่ได้

เปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนเม่ือได้รับสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินเข้าไปในระบบ  แสดงว่า

สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินไม่ได้ส่งผลทําให้จุลินทรีย์ในระบบตาย เพียงแต่อาจไปขัดขวาง

การทํางานของกระบวนการอนาม็อกซไ์ด้บ้าง 

 โดยสรุปแล้ว การทดลองครั ้ งนีใ้ห้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาของ Graaf et al. 

(1995); Sanz et al. (1996); Campos et al. (2001); Lallai et al. (2002)  ซึ่งพบว่าสารปฏิชีวนะชนิด

ต่าง ๆ ท่ีพบในนํ ้ าเสียจากแหล่งกําเนิดต่างๆ สามารถสร้างปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ในการบําบัดนํ ้ าเสียของระบบบําบัดแบบไร้อากาศโดยทําการตรวจวัดประสิทธิภาพในการทํางาน

ด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ปริมาณก๊าซท่ีเกิดขึ ้น ประสิทธิภาพในการกําจัดปริมาณสารมลพิษในนํ ้ าท่ี

ลดลง  เป็นต้น   
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

 การทดลองในระยะสั ้ นพบว่าสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน  ในระบบท่ีมีความ

เข้มข้นของ 0, 23.40, 25.00, 41.78, 50.00, 61.62, 65.70, 66.39, 75.00, 81.66, 85.45, 100.00 

มิลลิกรัมต่อลิตร  ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของกระบวนการอนาม็อกซ์ มีค่า 0.0435, 

0.0352, 0.0343, 0.0248, 0.0210, 0.0230, 0.0251, 0.0222, 0.0102, 0.0188, 0.0155, 0.0133 มิลลิกรัม

ไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส  ตามลําดับ  และท่ีความเข้มข้นประมาณ 50 มิลลิกรัมต่อ

ลิตรของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินสามารถย ับย ั ้งการทํางานของระบบได ้ 50 เปอร์เซ็นต ์

ส่วนการทดลองในระยะยาวเม่ือสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินในระบบมีความเข้มข้น 5 

มิลลิกรัมต่อลิตร โดยในวันท่ี  0, 7, 14, 21, 28, 32, 36  ประสิทธิภาพในการทํางานของ

กระบวนการอนาม็อกซ์ มีค่า 0.0290, 0.0321, 0.0234, 0.0130, 0.0110, 0.0068, 0.0013 มิลลิกรัม

ไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส  ตามลําดับและ ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ

ลดลงเร่ือย ๆ จนแอมโมเนียและไนไตรตแ์ทบจะไม่ลดลง จึงหยุดการทดลอง  

 โดยสรุปผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเม่ือมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินเข้าไปใน

ระบบ ทั ้ง 2 ระยะสั ้นและระยะยาว  ปริมาณของยาปฏิชีวนะท่ีเพิ่มขึ ้นสามารถย ับย ั ้งประสิทธิภาพใน

การบําบัดของอนาม็อกซแ์บคทีเรีย  ทําใหไ้ม่สามารถทําใหส้ารประกอบไนโตรเจนลดลงได ้ และ

การได้รับสารปฏิชีวนะในระยะยาวท่ีความเข้มข้นตํ ่า ก็จะสามารถย ับย ั ้งประสิทธิภาพในการบําบัด

ของแบคทีเรียได้เช่นเดียวกับการได้รับสารท่ีความเข้มข้นสูง  เพียงแต่ใช้ระยะเวลาท่ีนานกว่าจึงจะ

แสดงผลออกมา    ผลการทดลองพบว่าความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน (acute toxin) ของสารปฎิชีวนะ 

ออกซีเตตราไซคลินท่ีความเข้มข้นสูง  มีผลกระทบท่ีน้อยกว่าหากได้รับสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา

ไซคลินท่ีความเข้มข้นตํ ่าแบบเร้ือรัง (chronic) เป็นระยะเวลานาน 
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ข้อเสนอแนะ 

 - ศึกษาการทดลองท่ีความเข้มข้นตํ ่าๆ เพ่ือให้ใกล้เคียงกับปริมาณสารปฎิชีวนะท่ี

พบในธรรมชาติมากท่ีสุด 

 - ศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะกลุ่มอ่ืนๆ ต่อระบบบําบัดนํ ้ าเสีย

แบบอ่ืน 

 - ศึกษาหากลไกในการย ับย ั ้งการทํางานของแบคทีเรียเม่ือได้รับยาปฏิชีวนะเข้าไป

ในระบบ 

 - ศึกษาหาแนวทางกําจัดสารปฏิชีวนะในนํ ้ าทิ้งก่อนท่ีจะเข้าสู่ระบบบําบัดนํ ้ าเสีย            
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 วิธีการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่าง  ๆ

1.การวิเคราะห์หาแอมโมเนียโดยวิธีการไตเตรท 

หลักการ 

 ก่อนท่ีจะนํานํ ้ าตัวอย่างไปวิเคราะห์จะต้องนํานํ ้ าตัวอย่างมาผ่านกระบวนการกลั ่นก่อน เพ่ือ

แยกแอมโมเนียออกจากสารรบกวนต่างๆ โดยแอมโมเนียไนโตรเจนจะถูกกลั ่นออกมากับไอนํ ้ า

ภายใต้สภาวะท่ีมีพีเอชสูงกว่า 9.3 แอมโมเนียท่ีถูกกลั ่นออกมาจะรวมตัวกับกรดบอริกเกิดเป็น อิออ

นแอมโมเนีย (NH4
+) และอิออนบอเรต (H2BO3

-) แอมโมเนียจะทําให้สารละลายกรดบอริกกลายเป็น

สีเขียว ปริมาณแอมโมเนียหาได้โดยการไตเตรทด้วยสารละลายกรดซัลฟูริก 0.02 นอร์มัล ซึ่ง H+ จะ

รวมกับ H2BO3
- เกิดเป็น H3BO3 พีเอชของสารละลายจะลดลงจนเท่ากับค่าเร่ิมต้น ดังนั ้นปริมาณของ

กรดแก่ท่ีเติมลงไปจะสมดุลกับปริมาณแอมโมเนียท่ีมีจุดยุติดูได้จากการเปล่ียนสีของ อินดิเคเตอร์

จากสีเขียวเป็นสีม่วง 

 

    (NH4)3BO3 + H2SO4    (NH4)2SO4 + H3BO3 

   เขียว     ม่วงอ่อน 

 

  สารเคมี 

  สารละลาย Mix – indicator เตรียมโดย 

ก. ชั ่ง Methyl red 200 มิลลิกรัมใส่บีกเกอร์ นํามาละลายด้วย 95% Ethyl 

alcohol แล้วปรับปริมาตรด้วยขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร 

ข. ชั ่ง Methylene blue 100 มิลลิลกรัมใส่บีกเกอร์ นํามาละลายด้วย 95% 

Ethyl alcohol แล้วปรับปริมาตรด้วยขวดปรับปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร 

  สารละลายกรดบอริก (H3BO3)  เตรียมโดย 

ก.  ชั ่งกรดบอริก (H3BO3) 20 กรัมใสบีกเกอร์ นํามาละลายด้วยนํ ้ าปราศจาก 

อิออน (DI) แล้วปรับปริมาตรด้วยนํ ้ า DI ในขวดปรับปริมาตรจนครบ 

1000 มิลลิลิตร (ควรใช้ magnetic และ hotplate ช่วยในการละลายเพราะ

สารละลายกรดบอริกนั ้นจะละลายได้ยากมาก )  
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สารเคมี (ต่อ)  

  สารละลายกรดบอริก (H3BO3) เตรียมโดย 

ข. ปิเปตสารละลาย Mix – indicator มา 10 มิลลิลิตร นํามาผสมกับ

สารละลายในข้อก. แล้วปรับปริมาตรด้วยขวดปรับปริมาตรขนาด 1000 

มิลลิลิตร (ได้สารละลายเป็นสีม่วง) 

  สารละลายกรดซัลฟูริก 0.02 N H2SO4 เตรียมโดย 

ก. เตรียมสารละลายกรดซัลฟูริก (H2SO4) 0.1 N  โดยการปิเปต Conc. H2SO4  

มา 3 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรจนครบ 1000 มิลลิลิตร โดยใช้นํ ้ า DI  

ข. เตรียมสารละลายกรดซัลฟูริก (H2SO4) 0.02 N โดยการปิเปตสารละลาย

กรดซัลฟูริก 0.1 N จากข้อก. มา 200 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรจนครบ 

1000 มิลลิลิตร โดยใช้นํ ้ า DI 

  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  6 N NaOH เตรียมโดย 

ชั ่ง NaOH มา 240 กรัม นํามาละลายด้วยนํ ้ า DI แล้วปรับปริมาตรด้วยนํ ้ า 

DI ในขวดปรับปริมาตรจนได้ปริมาตรครบ 1000 มิลลิลิตร 

  สารละลาย Borate buffer เตรียมโดย 

ก. ชั ่ง Na4B4O7 มา 5 กรัม หรือ ชั ่ง Na2B4O7.10H2O มา 9.5 กรัม นํามาละลาย

ด้วยนํ ้ า DI แล้วปรับปริมาตรด้วยนํ ้ า DI ในขวดปรับปริมาตรจนได้

ปริมาตรครบ 1000 มิลลิลิตร 

ข. ตวงสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 N NaOH มา 88 มิลลิลิตร 

แล้วนํามาผสมกับสารละลายในข้อก. 412 มิลลิลิตร  แล้วปรับปริมาตร

ด้วยนํ ้ า DI ในขวดปรับปริมาตรจนได้ปริมาตรครบ 500 มิลลิลิตร 
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 ขั ้นตอนการวิเคราะห์ 

ต่อเคร่ือง condenser ทางนํ ้ าเข้าและทางนํ ้ าออกกับเคร่ืองวัดแอมโมเนีย 

ยี่ห้อ Distillation Unit รุ่น Vapodest 20 

 

เปิดเคร่ืองวัดแอมโมเนียให้ขึ ้นเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ (P) 

(พร้อมใช้งาน) 

 

ทําการกลั ่นล้างเคร่ืองแอมโมเนีย ด้วยนํ ้ าปราศจากอิออน (DI) โดยใช้หลอด Semi Kjeldahl 

 

ปิเปตนํ ้ าตัวอย่าง 5 มิลลิลิตร + นํ ้ า DI 45 มิลลิลิตร ใส่ในหลอด Semi Kjeldahl 

หรือ ปิเปตนํ ้ า DI 50 มิลลิลิตร (กรณีทํา Blank) 

 

ปิเปต 6 N NaOH มา 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอด Semi Kjeldahl ข้างต้น 

 

ปิเปต สารละลาย Borate buffer มา 5 มิลลิลิตร ใส่ในหลอด Semi Kjeldahl ข้างต้น 

 

นําหลอด Semi Kjeldahl ข้างต้น ใส่เข้าไปในด้าน Inlet ของตัวเคร่ืองวัดแอมโมเนีย 

 

ปิเปตสารละลายกรดบอริก (H3BO3) มา 25 มิลลิลิตร ใส่ในขวด Erlenmeyer flask 

 

นําขวด Erlenmeyer flask ใส่เข้าไปในด้าน Outlet ของตัวเคร่ืองวัดแอมโมเนีย 

 

กดปุ ๋ ม run ท่ีตัวเคร่ืองวัดแอมโมเนีย ใช้เวลาในการกลั ่นประมาณ 5 นาที 

 

นําขวด Erlenmeyer flask ท่ีได้จากการกลั ่นไปไตเตรทกับสารละลาย 

กรดซัลฟูริก 0.02 N H2SO4 (จุดยุติ จะเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีม่วง) 
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การคํานวณ 

   mg NH3 - N/L = (A – B) × [ H2SO4] × 14000   

       ml Sample 

 

A = ปริมาตรกรดซัลฟูริกท่ีใช้ในการไตเตรทตัวอย่าง (ml) 

  B = ปริมาตรกรดซัลฟูริกท่ีใช้ในการไตเตรท blank (ml) 

  N = ความเข้มข้นเป็นนอร์มัลของ H2SO4 ท่ีใช ้

 

2. การวิเคราะห์ไนไตรต์ไนโตรเจนโดยวิธีสร้างสี (Colorimetric) 

 หลักการ 

 วิธีสร้างสี (Colorimetric) เป็นวิธีท่ีมีความไวพอเพียงและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ภายใต้สภาวะท่ี

เป็นกรด อิออนไนไตรตจ์ะทําปฏิกิริยากับกลุ่มอะมิโนของซัลฟานิลาไมด์ ให้เกลือไดอาโซเนียมซึ่ง

จะรวมตัวกับ 1- แนพทิลเอทธิลีนไดไฮโดรคลอไรด์ (N – (1 – Naphthyl) – Ethylenediamine 

Dihydrochloride) ท่ีมีพีเอช 2.0 – 2.5 เกิดเป็นสีเอโซสีม่วงแดง สีท่ีเกิดขึ ้นจะเป็นไปตามกฎของเบียร์ 

(Beer’ Law) การหาปริมาณไนไตรตท์ําโดยการเทียบสีท่ีเกิดกับสารละลายมาตรฐานท่ีทราบความ

เข้มข้นแน่นอน วัดการดูดกลืนสีท่ีความยาวคล่ืน 543 นาโนเมตร 

 

สารเคมี 

 สารละลาย Color Reagent เตรียมโดย 

ก. ตวง 85% กรดฟอสฟอริก มา 100 มิลลิลิตร ผสมกับซัลฟานิลาไมด์ 10 กรัม 

แล้วปรับปริมาตรด้วยนํ ้ า DI โดยใช้ขวดปรับปริมาตรปรับปริมาตรจนครบ 800 

มิลลิลิตร 

ข. เม่ือซัลฟานิลาไมด์ละลายหมดแล้ว เติม N-(1-Naphthyl)-Ethylenediamine 

Dihydrochloride 1 กรัม แล้วปรับปริมาตรด้วยนํ ้ า DI จนครบ 1000 มิลลิลิตร 
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  สารละลายสต็อกไนไตรต ์(Stock NO2
-) 

ก. ชั ่ง NaNO2 1.232 กรัม นํามาละลายด้วยนํ ้ า DI แล้วปรับปริมาตรโดยขวดปรับ

ปริมาตรจนครบ 1000 มิลลิลิตร  

ข. เติม CHCl3 1 มิลลิลิตร ลงในสารละลายในข้อ ก.  

  สารละลายอินเตอร์มิเดียร์ (Intermediate NO2
-) 

ตวงสารละลายสต็อกไนไตรต์ (Stock NO2
-) มา 50 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตร

ด้วยนํ ้ า DI จนได้ปริมาตรครบ 250 มิลลิลิตร 

สารละลายมาตรฐาน (Standard NO2
-) 

ปิเปตสารละลายอินเตอร์มิเดียร์ (Intermediate NO2
-) มา 10 มิลลิลิตร แล้วปรับ

ปริมาตรด้วยนํ ้ า DI จนได้ปริมาตรครบ 1000 มิลลิลิตร 

 

 ขั ้นตอนการวิเคราะห์ 

เตรียมสารละลายมาตรฐานท่ีความเข้มข้น 0.1, 0.2, 0.3, และ 0.4 ppm 

 

ทํา Standard Curve 

 

นํานํ ้ าตัวอย่างมาเจือจาง ให้อยู่ในช่วงท่ีเคร่ืองสเปคโตโฟโตมิเตอร์สามารถอ่านค่าได้ 

 

ปิเปต Color Reagent 2 มิลลิลิตร ต่อ นํ ้ าตัวอย่าง 50 มิลลิลิตร 

(สีม่วงแดง) 

 

หลังจากใส่ Color Reagent ในนํ ้ าตัวอย่างแล้ว ให้ตั ้งทิ้งไว ้ 10 นาที แต่ต้องไม่เกิน 2 ชั ่วโมง 

 

นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองสเปคโตโฟโตมิเตอร์ท่ีความยาวคล่ืน 543 นาโนเมตร 
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 การคํานวณ 

นําค่า Cocn.C และค่า Abs 543 นาโนเมตร ท่ีอ่านได้จากเคร่ืองสเปคโตโฟโต

มิเตอร์ไป plot กราฟใน Microsoft Excel แล้วอ่านค่าท่ีได้ คูณด้วยค่าท่ีเจือจาง 

(Dilute) หน่วยเป็น          mg NO2
- - N/L 

 

 

 3. การวิเคราะห์ไนเตรตไนโตรเจนด้วยเคร่ืองไอออนโครมาโตรกราฟฟี 

 หลักการ 

ไอออนโครมาโตรกราฟฟีท่ีใช้เป็นประเภท Liquid – Solid Chromatography คอลัมน์ท่ีใช้

แยกเป็นวัสดุท่ีเป็นของแข็ง (Stationary phase) ทําด้วย resin และ silica และมีเฟสเคล่ือนท่ีเป็น

ของเหลว วัสดุถูกบรรจุอยู่ในคอลัมน์ทําด้วย Stainless steel พลาสติก หรือวัสดุท่ีเป็นโพลีเมอร์ 

ความยาวตั ้งแต่ 5-30 เซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-9 นาโนเมตร พวกอนุภาคของ 

resin หรือ silica จะถูก pack อย่างสมํ ่าเสมอ คอลัมน์นี้ จะติดต่อกับ High Pressure Pump  และมี 

flow rate ประมาณ 1-2 มิลลิลิตร ต่อ นาที ต่อกับ injection ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ี

เอาไว้บรรจุสารตัวอย่างท่ีฉีดเข้าสู่ระบบ ก่อนท่ีจะผ่านไปแยกในคอลัมน์ หลังจากนั ้นสารท่ีผ่านการ

แยกจะออกจากคอลัมน์และผ่านเข้าสู่  Detector การวิเคราะห์ Anion จะใช้อุปกรณ์ Suppressor 

column เพ่ือเพิ่ม Sensitivity ในการวิเคราะห์และลดสัญญาณรบกวน 

 

 สารเคมี 

  สารละลาย Eluent  

ก. ชั ่ง NaHCO3 142.8 มิลลิกรัม นํามาละลายในนํ ้ า DI  

ข. ชั ่ง Na2CO3 190.8 มิลลิกรัม นํามาละลายในนํ ้ า DI  

ค. นําสารละลายในข้อ ก. และข. มาผสมกัน แล้วปรับปริมาตรจนครบ 2 ลิตร

แล้วนําไปกรองด้วยกระดาษกรองใยแก้ว (GF/C) ก่อนนําไปใช ้
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นํ ้ าปราศจากอิออน (DI)  

จะต้องนํานํ ้ าปราศจากอิออนไปกรองด้วยกระดาษกรองใยแก้ว (GF/C) ก่อนท่ีจะ

นําไปใช ้

  กรดเข้มข้น Conc. H2SO4  

ปิเปต Conc. H2SO4 มา 1.5 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยนํ ้ า DI จนครบ 1000 

มิลลิลิตร (ควรทําใน hood) แล้วนํากรดซัลฟูริกเข้มข้นท่ีเตรียมได้ไปกรองด้วย

กระดาษกรองใยแก้ว (GF/C) ก่อนนําไปใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

71 

ขั ้นตอนการวิเคราะห์ 

การเปิดโปรแกรมเคร่ือง IC 

 

เปิดเคร่ือง IC Switch อยู่ด้านหลังเคร่ือง 

     

     เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

           Double Click ท่ี Folder 761 

 

          Click Log In 

     

           Click OK 

  ตอนนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์จะแสดงหน้าจอสีฟ้า 761 Compact IC ให้เข้าไปท่ี 

               File 

     

             Open 

 

           System 

 

 Dobble Click ท่ี    Dobble Click ท่ี  

 Floder Cation    Folder Suppressor 

 

 Double Click ท่ี    Double Click ท่ี 

 Floder Cation 1-2    Floder Dual 2 sup 
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การเข้าสู่ระบบ IC 

     Control 

 

    Connect to Workplace 

 

 ถ้าเคร่ืองฟ้องว่ามีโปรแกรมเปิดอยู่แล้ว ให้ปิด System ท่ีเปิดอยู่ โดยการ  

 Click Control                    Disconnect to Workplace แล้วปิด system 

จากนั ้น 

 ทําการ Connect System ใหม่อีกครั ้ ง 

 

  Start up Hardware 

 ขณะนี้หน้าจอจะแสดง Baseline ให้ run baseline จนกระทั ่ ง baseline นิ่ง 

การวัด Standard และ Sample 

หน้าจอ IC  Control 

 

 Start Determination 

 

ใส่ช่ือ ถ้าเป็น Standard ให้ใส่ Level เป็น 1, 2, 3, …..ตามลําดับของ 

Standard ท่ีเตรียมไว้ถ้าเป็นตัวอย่างและนํ ้ ากลั ่น ให้ใส่ Level เป็น 0  

 

                  OK 

 

             กด Fill  

 

 ใช้ Syringe ดูด Standard หรือ Sample ประมาณ 2 cc. 2 ครั ้ ง 

          กด Inject                      ทําการวน Loop จนหมด Std และ Sample 
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4. การวิเคราะห์ MLSS และ MLVSS  

  หลักการ 

MLSS (Mixed Liquor Suspended Solids) หมายถึง ปริมาณหรือความเข้มข้นโดยประมาณ

ของจุลชีพในถังเติมอากาศในระบบ Activated sludge คิดเป็นปริมาณสารแขวนลอยหรือ Mixed 

liquor ซึ่งเป็นของผสมระหว่างนํ ้ าทิ้งกับตะกอนจุลชีพในถังเติมอากาศ ส่วน MLVSS (Mixed liquid 

volatile suspended solids) คือ ค่าของแข็งแขวนลอยระเหย (VSS) ของตะกอนในถังเติมอากาศ ซึ่ง

การหาค่า MLSS และ MLVSS มีประโยชน์ในการควบคุมระบบบําบัดนํ ้ าเสียโดยจะใช้ในการ

คํานวณหาอัตราส่วนของอาหารต่อมวลของจุลชีพ (Food/Microorganism Ratio; F/M) เพ่ือดูว่า

ตะกอนจุลินทรีย์มีสมรรถภาพในการทํางานดีหรือไม่ จุลินทรีย์จะทํางานได้ดีจะต้องมีปริมาณ

อาหารท่ีพอเหมาะ ซึ่งควบคุมได้โดยการรักษาอัตราส่วนของนํ ้ าหนักของสารอินทรีย์ท่ีส่งเข้ามา

บําบัดต่อนํ ้ าหนักของตะกอนจุลินทรีย์ซึ่งว ัดได้ในรูปของตะกอนแขวนลอย (MLSS) หรือตะกอน

แขวนลอยระเหย (MLVSS) ให้มีค่าคงท่ีตามต้องการ 

  

 ขั ้นตอนการวิเคราะห์ MLSS 

นํากระดาษกรองอบให้แห้งในตู ้อบ 103 -105 °C นาน 1 ชั ่วโมง 

 

เก็บในโถดูดความชื้น (desicator) นาน 30 นาที 

 

ชั ่งนํ ้ าหนัก (A) 

 

ปิเปตตัวอย่างนํ ้ าเสียมา 10 มิลลิลิตร ลงบนกระดาษกรองท่ีผ่านการอบแล้ว 

 

นํากระดาษกรองท่ีผ่านการกรองแล้วไปอบท่ี 103 – 105 °C นาน 1 ชั ่วโมง 

เก็บในโถดูดความชื้น (desicator) นาน 30 นาที 

 

ชั ่งนํ ้ าหนัก (B) 
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การคํานวณหาค่า MLSS 

mg/L = [B -A] × 1000 

  ml Sample 

 ขั ้นตอนการวิเคราะห์ MLVSS 

นํากระดาษกรองท่ีผ่านการกรองและอบแล้ว นํามาเผาท่ีอุณหภูมิ 550 °C 

      (นาน 15 – 20 นาที) 

 

เก็บในโถดูความชื้น (desicator) นาน 30 นาที 

 

ชั ่งนํ ้ าหนัก (C) 

 การคํานวณหาค่า MLVSS 

mg/L = [B -C] × 1000 

  ml Sample 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูล 
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ตารางท่ี 7 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ ์

(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชัว่โมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 90.98 101.79 9.26 425 460 1.08 

1 81.24 89.15 15.14       

2 71.49 76.48 18.79       

3 61.74 62.03 19.07       

4 51.99 58.74 21.54       

5 42.24 43.28 24.34       

6 35.74 32.59 24.53       

7 22.75 25.96 27.53 435 480 1.10 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 

ตารางท่ี 8 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 23.40 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 87.73 121.08 68.74 375 305 0.81 

1 77.99 117.71         

2 74.74 109.92         

3 68.24 102.64         

4 64.99 101.28         

5 55.24 88.81         

6 51.99 83.61         

7 51.99 79.55 128.13 475 350 0.74 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 
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ตารางท่ี 9 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 25.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 94.23 122.40 18.42 330 310 0.94 

1 81.24 126.97         

2 77.99 119.30         

3 74.74 110.43         

4 68.24 107.56         

5 64.99 94.08         

6 58.49 93.15         

7 55.24 87.76 19.66 330 330 1.00 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 

ตารางท่ี 10 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเขม้ข้น 41.78 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 87.7 119.38 63.16 305 265 0.87 

1 81.2 109.61         

2 74.7 107.83         

3 71.5 105.20         

4 68.2 102.41         

5 61.7 99.38         

6 58.5 91.56         

7 58.5 89.15 58.74 425 350 0.82 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 
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ตารางท่ี 11 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 94.23 122.24 18.90 480 475 0.99 

1 90.98 126.66         

2 87.73 119.26         

3 77.99 113.41         

4 74.74 110.58         

5 71.49 107.99         

6 64.99 100.04         

7 58.49 93.30 22.28 435 435 1.00 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 

ตารางท่ี 12 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 61.62 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 81.24 94.08 47.68 440.00 365.00 0.83 

1 81.24 89.19         

2 77.99 87.41         

3 71.49 84.31         

4 68.24 69.74         

5 64.99 67.61         

6 61.74 63.08         

7 61.74 61.80 13.81 395.00 365.00 0.92 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 
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ตารางท่ี 13 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 65.70  มิลลิกรัมต่อลิตร  

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 74.74 104.54 38.68 490.00 415.0 0.85 

1 74.74 96.05         

2 61.74 93.18         

3 61.74 82.84         

4 58.49 73.93         

5 48.74 65.40         

6 45.49 61.88         

7 45.49 60.99 28.24 555.00 495.00 0.89 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 

ตารางท่ี 14 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 66.39  มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 77.99 103.72 62.60 590.00 455.00 0.77 

1 77.99 98.76         

2 74.74 92.29         

3 71.49 83.11         

4 58.49 82.18         

5 55.24 77.34         

6 61.74 70.48         

7 51.99 65.71 62.84 540.00 390.00 0.72 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 
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ตารางท่ี 15 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะสัน้) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 75.00  มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 97.48 114.42 14.96 370 545 1.47 

1 97.48 112.87         

2 84.48 114.38         

3 81.24 112.95         

4 77.99 109.69         

5 74.74 102.44         

6 81.24 93.15         

7 84.48 101.13 20.35 290 470 1.62 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 

ตารางท่ี 16 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ ์

(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 81.66  มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 74.74 105.35 61.02 665 585 0.88 

1 71.49 103.80         

2 61.74 88.26         

3 51.99 83.89         

4 51.99 71.45         

5 48.74 61.80         

6 48.74 55.87         

7 55.24 57.77 96.38 720 625 0.87 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 
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ตารางท่ี 17 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 85.45  มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 77.99 112.71 73.87 675 650 0.96 

1 71.49 112.09         

2 64.99 94.19         

3 61.74 91.29         

4 58.49 79.86         

5 55.24 78.65         

6 51.99 77.53         

7 51.99 76.10 86.50 630 580 0.92 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 

ตารางท่ี 18 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนามอ็กซ์ 

(ระยะสั ้น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 100.00  มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 97.48 112.44 22.45 320 460 1.44 

1 90.98 114.03         

2 84.48 108.41         

3 87.73 113.64         

4 77.99 101.44         

5 77.99 102.75         

6 71.49 97.56         

7 74.74 88.69 29.73 295 550 1.86 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 
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ตารางท่ี 19 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะยาว) วันท่ี 0 ครั ้ งท่ี 1 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 77.99 90.39 56.86 745 585 0.79 

1 68.24 83.11         

2 58.49 74.24         

3 55.24 59.51         

4 45.49 42.66         

5 38.99 32.97         

6 32.49 23.36         

7 29.24 14.84 59.38 640 520 0.81 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 

ตารางท่ี 20 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะยาว) วันท่ี 0 ครั ้ งท่ี 2 

ชัว่โมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 74.74 111.82 73.62 850 690 0.81 

1 68.24 98.07         

2 61.74 90.78         

3 61.74 82.99         

4 58.49 68.35         

5 48.74 59.55         

6 42.24 51.30         

7 35.74 46.88 109.76 645 520 0.81 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 
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ตารางท่ี 21 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะยาว) วันท่ี 7 ครั ้ งท่ี 1 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 74.74 105.97 74.53 445 440 0.99 

1 71.49 93.92         

2 68.24 79.08         

3 61.74 76.02         

4 55.24 61.14         

5 51.99 51.42         

6 42.24 48.74         

7 38.99 47.00 93.39 490 415 0.85 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 

ตารางท่ี 22 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์         

(ระยะยาว) วันท่ี 7 ครั ้ งท่ี 2 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 71.49 107.95 59.18 730 570 0.78 

1 64.99 101.79         

2 64.99 95.43         

3 61.74 85.75         

4 48.74 69.59         

5 45.49 49.29         

6 38.99 48.32         

7 38.99 33.09 76.13 510 480 0.94 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 
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ตารางท่ี 23 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะยาว) วันท่ี 14 ครั ้ งท่ี 1  

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 77.99 118.18 49.11 610 500 0.82 

1 71.49 109.92         

2 64.99 97.60         

3 58.49 91.01         

4 51.99 80.79         

5 48.74 77.80         

6 45.49 66.68         

7 42.24 64.51 50.55 670 540 0.81 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 

ตารางท่ี 24 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะยาว) วันท่ี 14 ครั ้ งท่ี 2 

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 87.73 178.66 61.67 675 575 0.85 

1 87.73 169.79         

2 84.48 165.29         

3 81.24 161.69         

4 77.99 141.42         

5 71.49 133.05         

6 71.49 132.71         

7 61.74 126.24 76.92 595 490 0.82 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 
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ตารางท่ี 25 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะยาว) วันท่ี 21 ครั ้ งท่ี 1  

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 77.99 118.80 57.17 715 620 0.87 

1 74.74 111.51         

2 77.99 105.16         

3 77.99 101.09         

4 74.74 109.73         

5 74.74 100.35         

6 71.49 104.89         

7 71.49 101.51 56.50 695 555 0.80 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 

ตารางท่ี 26 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะยาว) วันท่ี 21 ครั ้ งท่ี 2   

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 77.99 113.80 72.64 730 635 0.87 

1 74.74 114.22         

2 71.49 102.60         

3 61.74 95.43         

4 55.24 84.70         

5 51.99 73.08         

6 51.99 71.37         

7 51.99 62.69 76.61 590 525 0.89 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 
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ตารางท่ี 27 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะยาว) วันท่ี 28 ครั ้ งท่ี 1   

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 71.49 118.18 44.91 1045 850 0.81 

1 64.99 115.23         

2 64.99 106.82         

3 64.99 94.97         

4 64.99 84.23         

5 64.99 71.02         

6 64.99 64.98         

7 61.74 54.36 22.22 830 715 0.86 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 

ตารางท่ี 28 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะยาว) วันท่ี 28 ครั ้ งท่ี 2    

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 84.48 189.74 56.72 790 719 0.91 

1 81.24 188.31         

2 77.99 186.29         

3 77.99 185.59         

4 77.99 180.40         

5 77.99 186.45         

6 77.99 161.88         

7 77.99 155.18 81.04 510 500 0.98 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 
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ตารางท่ี 29 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะยาว) วันท่ี 32 ครั ้ งท่ี 1    

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 84.48 144.29 54.63 665 580 0.87 

1 84.48 158.32         

2 81.24 154.52 46.34       

3 77.99 151.50         

4 81.24 135.69 61.20       

5 77.99 135.57         

6 77.99 137.94 58.23       

7 77.99 133.60 67.70 705 590 0.84 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 

ตารางท่ี 30 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์ 

(ระยะยาว) วันท่ี 36 ครั ้ งท่ี 1   

ชั ่วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต*์ ไนเตรต* เอ็มแอล

เอสเอส** 

เอ็มแอลวี

เอสเอส** 

เอ็มแอลเอสเอส

ต่อเอ็มแอลวีเอส

เอส 

0 84.48 167.00 26.93 730 620 0.85 

1 84.48 152.00         

2 84.48 162.73         

3 84.48 161.57         

4 84.48 163.51         

5 84.48 163.12         

6 84.48 173.82         

7 81.24 157.70 29.20 750 615 0.82 

 *หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม 
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