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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
-1
control experiment showed the removal of nitrogen compound was 0.0435 mgN mgMLVSS
while the experiment with oxytetracycline at concentration of 0, 23.40, 25.00, 41.78, 50.00,
-1
61.62, 65.70, 66.39, 75.00, 81.66, 85.45 and 100.00 mg L showed the efficiencies of
nitrogen compound removal at 0.0352, 0.0343, 0.0248, 0.0210, 0.0230, 0.0251, 0.0222,
-1
0.0102, 0.0188, 0.0155, 0.0133 mgN mgMLVSS respectively. The result in long term
experiment (36 days period). showed that the anammox bacteria that exposed to
-1
oxytetracycline at the concentration of approximate 5 mg L 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,
-1
0.0068, 0.0013 mgN mgMLVSS 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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แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซี่เตตร้าไซคลินความเข้มข้น
กกกก61.62 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซี่เตตร้าไซคลินความเข้มข้น
กกกก65.70 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................
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แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซี่เตตร้าไซคลินความเข้มข้น
กกกก66.39 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซี่เตตร้าไซคลินความเข้มข้น
กกกก75.00 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซี่เตตร้าไซคลินความเข้มข้น
กกกก81.66 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซี่เตตร้าไซคลินความเข้มข้น
กกกก85.45 มิลลิกรัมต่อลิตร................................................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซี่เตตร้าไซคลินความเข้มข้น
กกกก100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร..............................................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะยาว) วั นที่ 0 ครั ้ งที่1 ........................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะยาว) วั นที่ 0 ครั ้ งที่2 ........................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะยาว) วั นที่ 7 ครั ้ งที่1 ........................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะยาว) วั นที่ 7 ครั ้ งที่2 ........................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะยาว) วั นที่ 14 ครั ้ งที่1 .....................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะยาว) วั นที่ 14 ครั ้ งที่2 .....................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะยาว) วันที่ 21 ครั ้ งที่1 .....................................................
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แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะยาว) วั นที่ 21 ครั ้ งที่2 .....................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะยาว) วั นที่ 28 ครั ้ งที่1 .....................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะยาว) วั นที่ 28 ครั ้ งที่2 .....................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะยาว) วั นที่ 32 ..................................................................
แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกอนาม็อกซ์ (ระยะยาว) วั นที่ 36 ..................................................................
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แสดงการใช้ออกซิเจนในนํ ้ าเสียทั ่ วๆไป แสดงถึงค่าความต้องการออกซิเจนในการ
กกกกย่อยสลายของบีโอดี และของไนโตรเจน................................................... 6
การทํ างานของกระบวนการอนาม็อกซ์ ในวั ฏจั กรของไนโตรเจน....................... 15
ภาพตัดขวางแสดงส่วนประกอบของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ย................................... 16
โครงสร้างของลินเดรนลิพิด (Ladderane lipids) .................................................. 16
โครงสร้างของสารปฏิชีวนะออกซี่เตตร้าไซคลิน ................................................ 21
แผนผั งแสดงอุปกรณ์และถั งปฏิกรณ์ที่ใช้ในการทดลองขนาด 5 ลิตร ................. 27
แผนผั งแสดงอุปกรณ์และถั งปฏิกรณ์ที่ใช้ในการทดลองขนาด 1.5 ลิตร .............. 28
แสดงการเลี ้ ยงเชื้ อจุลินทรี ย..................................................................................
์
29
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กกกกกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้น 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 470.00 มิลลิกรัมต่อลิตร........... 36
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กกกกกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้น 23.40 มิลลิกรัมต่อลิตร
กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 320.00 มิลลิกรัมต่อลิตร........... 36
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กกกกกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้น 25.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 328.00 มิลลิกรัมต่อลิตร........... 37
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กกกกกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้น 41.78 มิลลิกรัมต่อลิตร
กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 308.00 มิลลิกรัมต่อลิตร........... 37
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กกกกกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้น 50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 445.00 มิลลิกรัมต่อลิตร........... 38
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กกกกกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้น 61.62 มิลลิกรัมต่อลิตร
กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 365.00 มิลลิกรัมต่อลิตร........... 38
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ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กกกกกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้น 65.70 มิลลิกรัมต่อลิตร
กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 445.00 มิลลิกรัมต่อลิตร........... 39
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กกกกกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้น 66.39 มิลลิกรัมต่อลิตร
กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 422.50 มิลลิกรัมต่อลิตร........... 39
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กกกกกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้น 75.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 507.50 มิลลิกรัมต่อลิตร........... 40
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กกกกกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้น 81.66 มิลลิกรัมต่อลิตร
กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 605.00 มิลลิกรัมต่อลิตร........... 40
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กกกกกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้น 85.45 มิลลิกรัมต่อลิตร
กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 615.00 มิลลิกรัมต่อลิตร........... 41
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กกกกกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
กกกกความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 505.00 มิลลิกรัมต่อลิตร........... 41
แสดงประสิทธิภาพการกํ าจัดไนโตรเจนของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ยที่ความเข้มข้น
กกกก0-100 มิลลิกรัมต่อลิตรของสารปฎิชีวนะกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลิน………… 43
แสดงเปอร์เซ็นต์การยั บยั ้ งการทํ างานของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ยที่ความเข้มข้น
กกกก0 -100 มิลลิกรัมต่อลิตรของสารปฎิชีวนะกลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลิน……... 43
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 553.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
วั นที่ 0 ครั ้ งที่ 1…………………………………………...……….…...... 45
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ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 605.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
วั นที่ 0 ครั ้ งที่ 2…………………………………………...………............
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 428.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
วั นที่ 7 ครั ้ งที่ 1…………………………………………...……….............
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 525.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
วั นที่ 7 ครั ้ งที่ 2…………………………………………...………..........
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 520.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
วั นที่ 14 ครั ้ งที่ 1…………………………………………...……….........
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 533.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
วั นที่ 14 ครั ้ งที่ 2…………………………………………...……….........
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 588.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
วั นที่ 21 ครั ้ งที่ 1…………………………………………...……….........
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กลุม่ ออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 580.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
วั นที่ 21 ครั ้ งที่ 2…………………………………………...……….........
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ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 783.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
วั นที่ 28 ครั ้ งที่ 1…………………………………………...……….........
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมือ่ มีสารปฎิชีวนะ
กลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 610.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
วั นที่ 28 ครั ้ งที่ 2…………………………………………...……….........
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 583.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
วั นที่ 32 ครั ้ งที่ 1…………………………………………...……….........
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรท เมื่อมีสารปฎิชีวนะ
กลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ 618.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
วั นที่ 36 ครั ้ งที่ 1…………………………………………...……….........
แสดงประสิทธิภาพการกํ าจัดของกระบวนการอนาม็อกซ์เมื่อใส่สารปฎิชีวนะ
กลุ่มออกซี่เตตร้าไซคลิน 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เวลาต่าง ๆ…………...
แสดงความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสทีเปลี
่ ่ยนแปลงไปในการทดลอง....…..
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บทที1่
บทนํา
1. ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ปั จ จุ บันในประเทศไทยมีก ารขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และสังคมเป็ นอย่างมาก ทําให้
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเริ่ มขยายตัวเข้าสูย่ ่านเขตชานเมืองและชนบทมากขึ ้ น จากปั ญหา
ทางด้านสิ่ งแวดล้ อม ทํ าให้มีการออกกฎควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของนํ ้ าทิ ้ งก่อนปล่อยลงสู่ แหล่ง
นํ ้ าธรรมชาติ อย่างไรก็ดรี ะบบบํ าบัดนํ ้ าเสี ยทั ่ วไปในประเทศไทยนั ้ นมุ่งบําบัดค่าบีโอดีหรื อซีโอดี
เป็ นหลัก โดยละเลยการกําจัด ธาตุ อ าหาร เช่ น สารประกอบไนโตรเจนซึ่ งเป็ นอัน ตรายต่ อ
สิ่ งแวดล้ อมเช่นกัน
การกํ าจัดไนโตรเจนอาจทํ าได้โดยหลายกระบวนการทั ้ งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
เช่ น การใช้อากาศเป่ าไล่ การเติ มคลอรี น แต่ ส่ว นมากนิ ยมใช้ก ระบวนการบําบัดทางชีว ภาพ
ได้แก่ กระบวนการไนตริ ฟิเคชัน กระบวนการดีไนตริ ฟิเคชัน แต่กระบวนการดังกล่าวยั งมีข ้อเสี ย
ในการเดินระบบ คือ มีต ้นทุนในการเติมอากาศสูง ระบบต้องการสารอาหารจํ าเป็ นบางตัว รวมถึง
ต้องกําจัด กากตะกอนที่ เกิ ดขึ ้ น นอกจากนั ้ น นํ ้ าเสี ยบางประเภทมีปริ มาณสารประกอบอินทรี ย ์
คาร์บอนค่อนข้างตํ ่าแต่มีปริ มาณสารประกอบไนโตรเจนที่สูง จึงต้องการพั ฒนาและค้นหาวิธีการที่
เหมาะสมกับกํ าจัดสารประกอบไนโตรเจนและลดต้นทุนในการเดินระบบ ในปั จจุบันมีการศึกษา
กระบวนการอนาม็อกซ์ (Anammox Process) (Strous et al., 1998) ที่สามารถแก้ไขข้อเสี ยต่าง ๆ
ของระบบเดิมเหล่านั ้ นได้
ประเภทของนํ ้ าเสี ยที่ม ักพบว่ามีปริ มาณสารประกอบไนโตรเจนที่ค่อนข้างสูง ได้แก่
นํ ้ าเสี ยจากแหล่งชุมชน บ้านเรื อน จากการเกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท
เช่ น อุต สาหกรรมอาหาร อุต สาหกรรมการเลี ้ ย งปศุสัต ว์ นํ ้ าเสี ยเหล่ านี ้ สร้ างผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้ อมโดยรอบอย่างมากเนื่องจากมีปริ มาณนํ ้ าเสียค่อนข้างมาก การบํ าบัดขั ้ นต้นและขั ้ นสอง
ที่
ของโรงงาน โดยทั ่ วไปสามารถลดปริ มาณสารมลพิษที่มีอยู่ในนํ ้ ไา ด้ดี แต่ไม่สามารถกําจัดธาตุ
อาหาร ได้แก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลงได้ นํ ้ าเสี ยที่ผ่านการบําบัดมาแล้วจึงอยู่ในสภาพที่ มี
ปริ มาณสารประกอบคาร์ บอนในรู ปบีโอดีหรื อซีโอดีต ํ ่า แต่มีปริ มาณสารประกอบไนโตรเจนสูง
ซึ่ งคุณสมบัติเหล่านี ้ เหมาะสมที่จะเลือกใช้กระบวนการอนาม็อกซ์เพือ่ กํ าจัดสารประกอบไนโตรเจน
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อย่า งไรก็ดี ใ นปั จ จุ บัน นี ้ พบว่าในนํ ้ าเสี ย อาจมีสารพิษ บางชนิ ด ปนเปื้ อนเช่ น สารปฏิ ชีว นะซึ่ ง
ปนเปื้ อนมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีการใช้ยาเพื่อรักษาโรค สารปฏิชีวนะจึงอาจปนเปื้ อนออกมา
กับอุจจาระและปัสสาวะ ลงสู่ระบบบํ าบัดนํ ้ าเสียและแหล่งนํ ้ ารมชาติ
ธร ต่อไป
งานวิจ ัยนีม้ ีจุดมุ่งหมายที่จะประเมินผลกระทบที่สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินมีต่อ
ระบบบํ าบัดโดยกระบวนการอนาม็อกซ์ (Anammox Process) โดยการทดลองมีทั ้ งแบบระยะสั ้ นใช้
เวลา 7 ชั ่ วโมงและระยะยาวใช้เวลา 36 วั น
2. ความมุ ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 ศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ยในระยะเวลา 7
ชั ่ วโมง เมื่อระบบบํ าบัดมีความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินตั ้ งแต่ 0 -100 มิลลิกรัม
ต่อลิตร
2.2 ศึกษาหาประสิทธิภาพการกํ าจัดไนโตรเจนของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ยในระยะเวลา
36 วั น เมื่อระบบบํ าบัดมีความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. สมมุติฐานของการศึกษา
3.1 การทดลองระยะสั ้ น (ระยะเวลา 7 ชั ่ วโมง) เมื่อมีความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะ
ออกซีเตตราไซคลินที่ความเข้มข้น 0 - 100 มิลลิกรัมต่อลิตร อาจมีผลยั บยั ้ งกิจกรรมอนาม็อกซ์
แบคทีเรี ย
3.2 การทดลองระยะยาว (ระยะเวลา 36 วั น) เมื่อมีความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะออกซี
เตตราไซคลิน
ที่ ค วามเข้มข้น 5 มิลลิก รั มต่ อลิต ร อาจมีผลยับยั ้ งกิ จ กรรมของอนาม็อกซ์
แบคทีเรี ยอย่างถาวร
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 การทดลองนีเ้ พื่อศึกษาการกํ าจัดไนโตรเจนโดยกระบวนการอนาม็อกซ์ จากนํ ้ าเสีย
สังเคราะห์ที่มีอ ั ตราส่วนของแอมโมเนีย: ไนไตรต์ ประมาณ 1: 1.32
4.2 ทดลองในอุณหภูมิห้อง ในถั งปฏิกรณ์แอนแอโรบิก เอสบีอาร์
4.3 การทดลองระยะสั ้ น (Short- term) ทําการทดลองในระยะเวลา 7 ชั ่ วโมงโดยให้
สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินในระบบมีความเข้มข้นตั ้ งแต่0 -100 มิลลิกรัมต่อลิตร และทํ าการ
เก็บนํ ้ าตัวอย่างในวันที่ 0, 7, 14, 21, 28, 32, 36 ทุกชั ่ วโมงเป็ นเวลา 8 ครั ้ ง และวิเคราะห์หาความ
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เข้มข้นของแอมโมเนี ย (NH3) ไนไตรต์ (NO2-) ไนเตรต (NO3-) เอ็มแอลเอสเอส (MLSS) และ
เอ็มแอลวีเอสเอส (MLVSS) ก่อนและหลั งการทดลอง
4.4 การทดลองระยะยาว (Long – term) ทํ าการทดลองในระยะเวลา 36 วันโดยใส่ สาร
ปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินให้มคี วามเข้มข้นในระบบ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และเก็บนํ ้ าตัวอย่างทุก
สัปดาห์เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นของแอมโมเนี ย (NH3) ไนไตรต์ (NO2-)
ไนเตรต (NO3-) เอ็มแอลเอสเอส (MLSS) และ เอ็มแอลวีเอสเอส (MLVSS) ก่ อนและหลังการ
ทดลอง
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บทที่ 2
บทตรวจเอกสาร
1. ผลกระทบของไนโตรเจนต่อสิ่งแวดล้อม
ปัญหามลพิษทางนํ ้ าที่คนส่วนมากมั กนึกถึง ได้แก่ ปัญหานํ ้ าเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น โดย
แหล่งที่มามาจากหลายสิ่ ง ได้แก่ การปลดปล่อยนํ ้ าทิ ้ งจากโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนบ้านเรื อน
สารประกอบไนโตรเจนเป็ นปั ญหาหนึ่ งที่ ท ําให้ก ล่า วได้ว่านํ ้ ามีคุ ณ ภาพเสื่ อมโทรมเนื่ อ งจาก
ไนโตรเจนมีผลสิ่ งมีชีวิตในนํ ้ า และคุณภาพของแหล่งนํ ้ า ดังนี ้
1.1 ปริ มาณไนเตรต ที่สูงเกินค่ามาตรฐานที่สามารถยอมรับได้ในแหล่งนํ ้ าที่น ํามาใช้
บริ โภค ต้องทําการบําบัดโดยวิธีการต่างๆ จึง สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้โ ดยขั ้ นตอนในการ
บํ าบัดนั ้ นต้องคํ านึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการบํ าบัดเพื่อใช้น ํามาเตรี ยมนํ ้ าดื่มให้แก่มนุษย์
1.2 ความเป็ นพิษต่อมนุษย์ และสิ่ งมีชีวิต หากดื่มนํ ้ าหรื อเป็ นผลจากการบริ โภคอาหารที่
มีไนเตรตสูง เช่น ผั กและเนื้ อสัตว์ที่มีการเติมสารไนเตรต เพื่อการปรุ งและถนอมอาหารจะทํ าให้มี
ผลต่อทารกในครรภ์ ทําให้คลอดก่อนกําหนด มีโอกาสแท้งได้ (birth defects and miscarriages)
ส่วนทารกที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือนที่ได้รับสารไนเตรตจากนํ ้ าดื่มอาจเกิดโรคที่เรี ยกว่าโรคเด็กตัว
เขียว หรื อ Blue Baby Syndrome หรื อทางการแพทย์เรี ยกว่า Methemoglobinemia อาการที่พบใน
ทารกคือ ทําให้เลือดมีพีเอชสูงขึ ้ น มีเมทีโมโกลบินที่ ท ําให้การลํ าเลียงออกซิ เจนในเลือดลดลง
อาการอื่นๆที่พบคือ ปลายนิ ้ วมือนิ ้ วเท้า ริ มฝี ปาก มีสีเขียวคลํ ้ า วิงเวียน หน้ามืดคล้ายจะเป็ นลม
ช็อก หมดสติ เกิดการชักกระตุกของกล้ามเนื้ อ บางครั ้ งสมองขาดออกซิเจน ทําให้เสี ยชีวิตได้
การได้รับไนเตรตเข้าสู่ร่างกายปริ มาณสูงมีอาการฉับพลั นคือความเจ็บป่ วยอย่างรุ นแรงและอาจเกิด
เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งทารกเนื่องจากร่ างกายมีเปลี่ยนรู ปของไนเตรตเป็ นไนไตรต์ซึ่ งทําให้
การขนถ่ายออกซิเจนในเลือดได้น้อยลงสามารถทํ าให้ทารกอาจเสียชีวิตเสียชีวิตได้ภายในหนึ่ งวั น
1.3 กรณี ที่ก๊าซไนโตรเจนละลายอยู่ในนํ ้ าเกินจุดอิ่ มตัวอาจทําให้เกิดโรคฟองก๊าซใน
เลือด (Gas bubble disease) ทํ าให้สิ่ งมีชีวิตดังกล่าวเสี ยชีวิตได้ ปลาที่อาศัยอยู่ในนํ ้ าที่มีไนโตรเจน
4
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ละลายนํ ้ าสูงเลือดในตัวปลาจะดูดซับไนโตรเจนจากนํ ้ า เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างไนโตรเจนในนํ ้ า
และเลือด ทํ าให้ปลามีไนโตรเจนละลายอยู่ในเลือดมากเกินปกติ ดังนั ้ นหากมีการเปลี่ยนแปลงจน
ทําให้ไนโตรเจนบางส่ ว นในเลือดกลายเป็ นก๊าซ ฟองก๊าซจะไปอุด ตัน หลอดเลือด ทําให้ก าร
หมุนเวียนของเลือดเกิดติดขัด (ธงชัย, 2545) นอกจากนั ้ นสารอินทรี ย ์ไนโตรเจนยั งอาจเป็ นสารก่อ
มะเร็ ง (Carcinogenic) และสามารถลดปริ มาณออกซิเจนในนํ ้ าได้
1.4 ปริ ม าณไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส อาจทําให้เกิ ด ปรากฎการณ์ ยูโ ทรฟิ เคชัน
(Eutrophication หรื อ Algae Bloom) หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกกันว่า “ปรากฏการณ์ขี ้ ปลาวาฬ” ตามแนว
ชายฝั ่ งทะเล โดยสาเหตุเนื่องมาจากการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายอย่างรวดเร็ วในระยะเวลาสั ้ น ซึ่ ง
ก่อให้เกิดปัญหานํ ้ าขุ่น มีกลิ่นมีสี และการลดลงของปริ มาณออกซิเจนที่ละลายนํ ้ าท ําให้แหล่งนํ ้ า
เกิดการเน่าเสียได้ ปรากฏการณ์นีส้ ามารถพบได้บ่อยในแหล่งนํ ้ าของประเทศไทย(พงศ์ศ ักดิ,์ 2551)
1.5 ไนโตรเจนเป็ นธาตุ อาหารที่ จ ําเป็ นสําหรั บจุ ลินทรี ย ์ในระบบบําบัด นํ ้ าเสี ยแบบ
ชีว ภาพ แต่ ค วามเข้มข้นของแอมโมเนี ยที่ มากเกิ น ไปเมื่อพิจ ารณาจากค่ า เอ็น บี โ อดี (Nitrogen
Biochemical Oxygen Demand ; NBOD) (ภาพที่ 1) ทําให้ต ้องเปลืองเงินในการเติมอากาศของ
ระบบบํ าบัดนํ ้ าเสีย โดยทฤษฎีแล้วความต้องการออกซิเจนเพื่อกําจัดไนโตรเจนมีค่าประมาณ 4.6
มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อทุกๆ 1 มิลลิกรัมต่อลิตรของแอมโมเนียที่ถูกเปลี่ยนเป็ นไนเตรตในปฏิกิริยาไน
ตริ ฟิเคชัน ในระบบบํ าบัดนํ ้ าเสีจยะพบว่าค่าเอ็นบีโอดีต ้องการออกซิเจนถึง 4.5 เท่า ในขณะที่บีโอดี
ต้องการออกซิ เ จนเพี ยง 1-2 เท่ า (มั ่ น สิ น และมั ่ น รั ก ษ์, 2547 อ้างโดย นํ ้ าเงิ น, 2549) ดังนั ้ น
สารประกอบไนโตรเจนในรู ปของค่าเอ็นบีโอดีจะใช้ออกซิเจนในการทํ าปฏิกิริยามากเป็ น 2 เท่าของ
สารประกอบอินทรี ย ์ คาร์บอนในรู ปของซีโอดี
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ภาพที่ 1 แสดงการใช้ออกซิเจนในนํ ้ าเสี ยทัวๆไป
่ แสดงถึงค่าความต้องการออกซิเจนในการย่อย
สลายของบีโอดี และของไนโตรเจน
ที่มา: เกรี ยงศั กดิ,์ 2540 อ้ างโดย มิ่งขวั ญ, 2550
2. ไนโตรเจนและความสําคัญ
2.1 ไนโตรเจน
ไนโตรเจน (Nitrogen) มีสถานะเป็ นก๊าซที่มีอยู่ทั ่ วไป โดยปกติไม่มีสี กลิ่ น หรื อ
รส แต่ละโมเลกุลมี 2 อะตอม ไนโตรเจนเป็ นส่ วนประกอบของบรรยากาศของโลกถึง 78% แต่
ไนโตรเจนก็กลั บเป็ นธาตุที่มีอยู่จ ํ ากัดในดินและนํ ้ า ทําให้กรเกษตรทํ
า
าได้ไม่ดีนักในบางประเทศ
เนื่ อ งจากไนโตรเจนเป็ นธาตุ ที่ ค งตัว มากและเปลี่ยนรู ป ไม่ ได้ง่ าย แต่ ส ามารถเปลี่ยนได้ด ้ว ย
กระบวนการต่ างๆ ใน วัฏจัก รของไนโตรเจน นอกจากนี ้ ไนโตรเจนยังเป็ นส่ ว นประกอบของ
เนื้ อเยื่อในสิ่ งมีชีวิต ที่สําคัญหลายชนิด เช่น กรดอะมิโน แอมโมเนีย กรดไนตริ ก และสารจํ าพวก
ไซยาไนด์
ก๊าซไนโตรเจนเป็ นก๊าซเฉื่ อยที่พบได้มากที่สุดในนํ ้ าจืดและนํ ้ าเค็ม เนื่ องจากใน
อากาศมีไ นโตรเจนมากถึง 78 % ก๊า ซไนโตรเจนจึ งสามารถละลายนํ ้ าได้มากกว่าออกซิ เจน
ไนโตรเจนสามารถละลายนํ ้ าได้15.2 มิลลิกรัมต่อลิตรที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับออกซิเจนที่สามารถละลายได้เพียง 9.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิเดียวกัน (ธงชัย, 2545)
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2.2 รู ปแบบของสารประกอบไนโตรเจนในนํ้า (ธงชัย, 2545)
แบ่งออกเป็ น 2 พวกใหญ่ ได้แก่ สารประกอบอินทรี ย ์ไนโตรเจน เช่น โปรตีน
กรดนิวคลีอิก กรดอะมิโน สารพวกนี ้ เป็ นส่วนประกอบของร่ างกาย พืช และสัตว์ในสิ่ งขับถ่ายใน
ปุ ๋ ยคอก หรื อเรี ยกว่าสารอินทรี ย ์ไนโตรเจน ส่ วนอีก ชนิ ด หนึ่ ง คื อ สารประกอบอนิ นทรี ย ์
ไนโตรเจน เช่น แอมโมเนียมไอออน (สมดุลกับแอมโมเนีย) ไนไตรต์ ไนเตรต สารพวกนี ้ อาจอยู่
ในรู ปปุ ๋ ยหรื อเกลือในปัสสาวะ
2.2.1 สารอินทรีย์ไนโตรเจน
สารอินทรี ย ์ ไนโตรเจน หมายถึง ไนโตรเจนที่ พบอยู่ในสารอินทรี ย ์ต่างๆ
เช่น ยูเรี ย โปรตีนและกรดอะมิโน ถั ่ วเหลือง มูลสัตว์ เป็ นต้น เนื่ องจากการวิเคราะห์หาปริ มาณ
สารอินทรี ย ์ไ นโตรเจนใช้วิธีที่เรี ยกว่า เจลดาห์ล (Kjeldhahl) ซึ่ งเป็ นวิธีย่อยสลายสารอินทรี ย ์
ไนโตรเจนให้กลายเป็ นแอมโมเนี ยและวิเคราะห์ปริ มาณไนโตรเจนได้จากแอมโมเนี ยว่า ทีเคเอ็น
(Total Kjeldahl Nitrogen; TKN)
TKN
=
สารอินทรี ย ์ ไนโตรเจน + แอมโมเนียไนโตรเจน (1)
นํ ้ าเสียชุมชนมีอินทรีย์ ไนโตรเจนปริ มาณตํ ่า โดยมีแหล่งกําเนิ ดจากยูเรี ยซึ่ ง
เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญในปั สสาวะ และส่ วนใหญ่ถูกสลายเป็ นแอมโมเนี ยในระบบท่อนํ ้ าเสี ย
นํ ้ าเสี ย จากโรงงานอุต สาหกรรมบางประเภทอาจพบอิ น ทรี ย์ไนโตรเจนปริ มาณมาก ได้แ ก่
อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารที่ทิ้ งของเสียโปรตีน เป็ นต้น (อรทัย, 2545)
2.2.2 แอมโมเนียไนโตรเจน
แอมโมเนียไนโตรเจน หมายถึง ไนโตรเจนทั ้ งหมดที่อยู่ในรู ปแอมโมเนี ย
อิสระ(NH3) หรื อแอมโมเนี ยมไอออน (NH4+) ที่อุณหภูมิและความดัน ปกติ แอมโมเนี ยจะอยู่ใน
สภาวะก๊าซและพบได้ในแหล่งนํ ้ าแหล่งนํ ้ าธรรมชาติ โดยมีสมดุลเคมีดังนี ้
NH4+ + H2O
NH3 + H3O+
(2)
หรื อ
NH4+
NH3 + H+
(3)
แอมโมเนียในแหล่งนํ ้ ามีอยู่ 2 รู ปแบบ คือแอมโมเนี ยเรี ยกว่า แอมโมเนี ย
อิสระ (Free ammonia) ส่วนแอมโมเนียมหรื อแอมโมเนี ยมไอออน โดยปกติน ํ ้ าที่มีพีเอชเป็ นกลาง
แอมโมเนียจะอยู่ในรู ปแอมโมเนียมไอออนมากกว่าก๊าซแอมโมเนี ย แต่ถ ้าพีเอชสูงขึ ้ นปฏิกิริยาจะ
เคลื่ อ นไปทางซ้ายทํา ให้ก๊ า ซแอมโมเนี ยจะพบมากขึ ้ นและแอมโมเนี ย มไอออนจะมี น้อ ยลง
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สารประกอบไนโตรเจนอยู่ในรู ปแบบของก๊าซและระเหยสู่สิ่ งแวดล้ อมทํ าให้ปริ มาณไนโตรเจนใน
นํ ้ ามีค่าลดลง ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อปริ มาณแอมโมเนียทั ้ งหมดในนํ ้ าได้แก่ ค่าพีเอช และอุณหภูมิ
โดยปริ มาณแอมโมเนียอิสระเพิ่มขึ ้ นตามระดับพีเอช และอุณหภูมิที่สูงขึ ้ น
พีเอชตํ ่า
NH3 + H2O

NH4+ + OH-

(4)

พีเอชสูง
2.2.3 ไนไตรต์ไนโตรเจน
เนื่องจากไนไตรต์เป็ นไอออนที่ไม่คงตัวและเปลี่ยนเป็ นไนเตรตได้รวดเร็ ว
ในธรรมชาติทั ่ วไปจึงไม่พบว่าไนไตรต์มีความเข้มข้นเกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตรได้บ่อยนัก นํ ้ าผิวดิน
และนํ ้ าบาดาลมั กพบไนไตรต์ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร แม้ แต่น ํ ้ าทิ ้ งของระบบบําบัดนํ ้ าเสี ยแบบ
ชีวภาพก็มีไนไตรต์ไม่สูงนัก ยกเว้ นระบบบําบัดบางประเภทที่ ไม่มีประสิ ทธิภาพจึงมีไนไตรต์สูง
เช่น ระบบบําบัดแบบเอเอส ที่ เกิด ปฏิกิริ ยาไนตริ ฟิเคชันไม่สมบูรณ์ การที่ ไนไตรต์ไม่สามารถ
เปลี่ยนเป็ นไนเตรตได้ทั ้ งหมดทําให้มีการสะสมของไนไตรต์ จนเป็ นพิษต่อสัตว์น ํ ้ า เช่น ปลา กุ้ง
และแบคทีเรี ย
2.2.4 ไนเตรตไนโตรเจน
เป็ นสารประกอบที่จุลินทรี ย ์สามารถนําไปใช้เป็ นแหล่งไนโตรเจนสําหรับ
การเจริ ญเติบโต พืชสามารถนําไปใช้สร้างโปรตีน เพื่อเป็ นอาหารของคนและสัตว์ ไนเตรตเกิด
จากการที่สิ่ งมีชีวิต ปล่อยของเสี ยซึ่ งมีสารประกอบไนโตรเจนออกมา และเมื่อสิ่ งมีชีวิตตายลง
โปรตีนภายในสิ่ งมีชีวิตจะถูกย่อยสลายกลายเป็ นแอมโมเนี ยซึ่ งพืชสามารถนําไปใช้ในการสร้าง
โปรตีนได้ เมื่อแอมโมเนี ยมีมากเกินความต้องการ แอมโมเนี ยจะถูกออกซิไดซ์โดยแบคทีเรี ยไป
เป็ นไนเตรตและไนไตรต์ ต่ อ ไป ในนํ ้ าผิว ดิ นมักพบไนเตรตในปริ มาณที่ ต ํ ่ า กว่ า 1 มิล ลิก รั ม
ไนโตรเจนต่อลิตร หรื ออย่างสูงไม่เกิน 5 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร(คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่ งชาติ , 2537) แต่สําหรับนํ ้ าใต้ดินอาจพบไนเตรตสูง ตั ้ งแต่ 0 – 1,000 มิลลิกรั มไนโตรเจนต่อ
ลิตร โดยขึ ้ นอยู่ก ับสภาพภูมิประเทศ นอกจากนั ้ นไนเตรตยั งเข้าสู่ แหล่งนํ ้ าจากการเน่ าเปือยของ
่
สิ่ งมีชีวิตและการใช้ปุ ๋ ยการเกษตรกรรม นํ ้ าที่มีปริ มาณไนเตรตสูงเกินไปอาจทํ าให้เด็กทารกเกิดโรค
ภาวะตัวเขียว (Methemoglobinemia)
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2.3 กระบวนการกําจัดไนโตรเจน
วิธีการกําจัดไนโตรเจนมีหลายวิธีคือ วิธีทางกายภาพ วิธีทางเคมี และวิธีทาง
ชีวภาพ
วิธีทางกายภาพ ได้แก่ การใช้อากาศเป่ าไล่ (air stripping) ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
เปลี่ยนสารประกอบไนโตรเจนที่อยู่ในรู ปของเหลวให้เป็ นก๊าซ กระบวนการกรอง (filtration) เป็ น
กระบวนการกํ าจัดไนโตรเจนในรู ปของสารแขวนลอยเพียงอย่างเดียว และการแลกเปลี่ยนไอออน
(ion exchange) โดยใช้เรซิ น ที่ มีไอออนตรงข้ามกับไอออนที่ ต ้องการกําจัดซึ่ งต้องมีก ารฟื้ นฟู
สภาพเรซิน (regenerate) เมื่อเรซินหมดประสิทธิภาพ
วิธี ท างเคมี ได้แก่ การเติ ม คลอรี น (break – point chlorination) เพื่ อ ให้
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของแอมโมเนี ยและเปลี่ยนรู ปเป็ นก๊าซไนโตรเจน ในทางปฏิบัติต ้องใช้
คลอรี น 9 -10 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อ แอมโมเนีย 1 มิลลิกรัมต่อลิตร การตกตะกอนด้วยสารเคมี เป็ น
การตกตะกอนสารประกอบที่มีอยู่ในนํ ้ าแล้ วแยกตะกอนออกไป สําหรับข้อและข้
ดี อเสียของวิธีการ
กํ าจัดไนโตรเจนทางกายภาพ-เคมี แสดงดังตารางที่ 1
วิธีทางชีวภาพ มีกระบวนการที่สําคัญ ได้แก่ กระบวนการไนตริ ฟิเคชันและดีไน
ตริ ฟิเคชัน (nitrification and denitrification) ซึ่ งเป็ นกระบวนการเปลี่ยนแอมโมเนี ยเป็ นไนโตรเจน
ก๊าซออกสู่ บรรยากาศ กระบวนการกําจัดไนโตรเจนทางชีวภาพเป็ นวิธีที่ประหยั ดค่าใช้จ่ายมาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับกระบวนการทางกายภาพและกระบวนการทางเคมีที่ต ้องมีการเติมสารเคมีเข้า
เพราะระบบนีอ้ าศั ยกลุ่มจุลินทรี ย ์ ที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็ นตัวกํ าจัด(พงศ์ศ ั กดิ, ์ 2551)
ตารางที่ 1 วิธีการกํ าจักนํ ้ าเสียประเภทต่างๆ เพื่อกํ าจัดไนโตรเจน
วิธีการกํ าจัด
สารประกอบไนโตรเจน
สารอินทรี ย ์
แอมโมเนีย
การกํ าจัดแบบทั ่ วไป
1. การบํ าบัดขั ้ นแรก
10-20
ไม่ก ํ าจัด
2. การบํ าบัดขั ้ นที่สอ
15-50
10
กระบวนการทางชีววิทยา
1. การย่อยสลายของแบคทีเรี ย
ไม่ก ํ าจัด
40-70
2. กระบวนการดีไนตริ ฟิเคชัน ไม่ก ํ าจัด
ไม่ก ํ าจัด

ไนเตรต

%ของการ
กํ าจัด

ไม่ก ํ าจัด
น้อยมาก

5-10
10-30

น้อยมาก
80-90

30-70
70-95
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ตารางที่ 1 (ต่อ) วิธีการกํ าจักนํ ้ าเสียประเภทต่างๆเพื่อกํ าจัดไนโตรเจน
วิธีการกํ าจัด
สารประกอบไนโตรเจน
%ของการ
กํ าจัด
สารอินทรี ย ์
แอมโมเนีย
ไนเตรต
3. การย่อยสลายของสาหร่ าย เปลี่ยนเป็ น เปลี่ยนเป็ นเซลล์ เปลี่ยนเป็ นเซลล์ 50-80
(Algae)
แอมโมเนีย
4. กระบวนการไนตริ ฟิเคชัน
น้อย
เปลี่ยนเป็ น
ไม่ก ํ าจัด
5-20
ไนเตรต
5. บ่อเติมอากาศ
เปลี่ยนเป็ น
กํ าจัดเป็ น
กํ าจัดเป็ น
20-90
แอมโมเนีย
บางส่วน
บางส่วน
กระบวนการทางเคมี
1. การเติมคลอรี น
ไม่แน่นอน
90-100
ไม่ก ํ าจัด
80-95
2. กระบวนการโคแอกคูเลชัน
50-70
น้อยมาก
น้อยมาก
20-30
3. การดูดติดผิวของคาร์บอน
30-50
น้อยมาก
น้อยมาก
10-20
4. การแลกเปลี่ยนไอออน
น้อยมาก, ไม่
80-97
ไม่ก ํ าจัด
70-95
สําหรับแอมโมเนีย
แน่นอน
5. การแลกเปลีย่ นไอออน
น้อยมาก
น้อยมาก
75-90
70-90
สําหรับไนเตรต
กระบวนการทางฟิ สิกส์
1. การเติมอากาศ
ไม่ก ํ าจัด
60-95
ไม่ก ํ าจัด
50-90
2. การแยกขั ้ วทางไฟฟ้ า
100 ของ
30-50
30-50
40-50
แขวนลอย
3. การกรอง
30-95 ของ
น้อยมาก
น้อยมาก
20-40
แขวนลอย
4. การออสโมซิสย้ อนกลับ
60-90
60-90
60-90
80-90
หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางแสดงประสิ ทธิภาพของการกําจัดไนโตรเจน โดยคิดเป็ นร้อยละของ
ไนโตรเจนที่เข้าระบบ
ที่มา: Metcalf et al. (1991) อ้ างโดย ตฤน (2551)
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2.4 กระบวนการกําจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ (ธงชัย, 2545)
กระบวนการในการกํ าจัดประกอบด้วย 3 กระบวนการด้วยกัน คือ
2.4.1 กระบวนการแอมโมนิฟิเคชัน (Ammonification)
กระบวนการแอมโมนิ ฟิเคชัน คือ กระบวนการที่เปลี่ยนรู ปสารประกอบ
อินทรี ย ์ไนโตรเจนไปอยู่ในรู ปของอนิ นทรี ย ์ จึงมีชื่อเรี ยกอีก อย่างหนึ่ งว่าการแปลงเป็ นแร่ ธาตุ
ไนโตรเจนหรื อ ไนโตรเจนมิเนอรัลไลเซชัน (Nitrogen mineralization) แบคทีเรี ยที่มีบทบาทใน
ขั ้ นตอนนี ้ ส่วนใหญ่เป็ นจุลินทรี ย ์พวกเฮเทอโรโทรป(Heterotroph) เช่น แบคทีเรี ย แอคทิโนมัย
ซีทิส เชื้ อเห็ดรา ซึ่ งพบได้ในชั ้ นนํ ้ าและดินตะกอนก้นบ่อกระบวนการดังกล่าวสามารถเกิดขึ ้ นได้
ทั ้ งสภาวะที่มีออกซิเจน และสภาวะไร้ออกซิเจน แต่เนื่ องจากสารอินทรี ย ์และแบคทีเรี ยมักพบได้
มากในดินตะกอน การผลิตแอมโมเนียส่วนใหญ่จึงเกิดขึ ้ นที่ผิวชั ้ นดินตะกอนใต้น ํ ้ าซึ่ งป็ นบริ เวณที่
มีสารอินทรี ย ์ มากที่สุด แอมโมเนียที่เกิดในชั ้ นนํ ้ าจะถูกพืชนํ ้ าดูดซึมไปใช้เป็ นอาหารและบางส่ วน
ถูกแบคทีเรี ยเปลี่ยนเป็ นไนเตรต ด้วยปฏิกิริยาไนตริ ฟิเคชัน (nitrification) การบริ โภคแอมโมเนี ย
ทั ้ งสองแบบดังกล่าวเกิดขึ ้ นได้ดีในนํ ้ าที่ มีออกซิเจน ดังนั ้ น จึงพบว่าแอมโมเนี ยมีน้อยในนํ ้ าที่ มี
ออกซิเจนและมีมากในสภาวะที่ไร้ออกซิเจน
2.4.2 กระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification)
กระบวนการไนตริ ฟิ เคชัน เป็ นกระบวนการออกซิ เ ดชัน ที่ เกิ ด ขึ ้ นทาง
ชีววิทยา เพื่อทํ าการเปลี่ยนสารประกอบไนโตรเจนที่อยู่ในรู ปของแอมโมเนี ยให้กลายเป็ นไนเตรต
ปฏิกิริยานี ้ เกิดจากจุลินทรี ย ์ชนิ ดไนตริ ฟายอิง (Nitrifying) โดยประกอบด้วย 2 ขั ้ นตอน ขั ้ นตอน
แรกจะเปลีย่ นแอมโมเนียให้อยู่ในรู ปไนไตรต์โดยจุลินทรี ย ์กลุ่มไนโตรโซโมแนส(Nitrosomonas)
เป็ นหลั ก ส่วนขั ้ นตอนที่สองเปลี่ยนไนไตรต์ให้เป็ นไนเตรต โดยอาศัยจุลินทรี ย ์กลุ่มไนโตรแบค
เตอร์ (Nitrobacter) ดังสมการ
ไนโตรโซโมแนส :
2NH4+ + 3O2
ไนโตรแบคเตอร์ :
2NO2- + O2
ปฏิกิริยารวม :
NH4+ + 2O2

2NO2- + 4H+ + 2H2O

(5)

2NO3-

(6)

NO3- + 2H+ + H2O

(7)
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จะเห็นว่า 1 โมลของแอมโมเนียมจะทํ าปฏิกิริยากับ2 โมลออกซิเจน (64 กรัมออกซิเจนต่อ 18 กรัม
แอมโมเนียม เท่ากับ 64 กรัมออกซิเจนต่อ 14 กรัมไนโตรเจน หรื อเท่ากับ 4.57 กรัมออกซิเจนต่อ 1
กรัมไนโตรเจน)
แต่แอมโมเนียมไอออนบางส่วนจะถูกนําไปสังเคราะห์หรื อสร้างเซล
จุลนิ ทรี ย ์ ใหม่ ดังสมการ
ปฏิกิริยาการสร้างเซลล์จุลินทรี ย ์ :
4CO2 + HCO3- + NH4+ + H2O
C5H7O2N + 5H20 (8)
ปฏิกิริยารวมของการเกิดออกซิเดชันและการสร้างเซลล์จุลินทรี ย :์
NH4+ + 1.83O2 + 1.98HCO30.21C5H7O2N + 0.98NO3+ 1.041H20 + 1.88H2CO3
(9)
พบว่าปริ มาณออกซิ เจนที่ใช้ในการออกซิไดซ์แอมโมเนี ยไปเป็ นไนเตรต
เท่ากับ 4.3 มิลลิกรัมออกซิเจนต่อมิลลิกรัมแอมโมเนี ย ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับค่า 4.57 ที่ได้จากการ
คํ านวณ โดยค่า 4.57 นี ้ ได้จากสมการไนโตรแบคเตอร์ โดยไม่พิจารณาถึงการสร้างเซลล์จุลินทรี ย ์
(เกรี ยงศั กดิ,์ 2543)
ในกระบวนการเกิดไนตริ ฟิเคชันนั ้ นพบว่าในขั ้ นตอนแรกที่ มีการเปลี่ยน
แอมโมเนียไปเป็ นไนไตรต์โดยไนโตรโซโมแนสจะทํ าให้ค่าพีเอชลดตํ ่าลง เนื่องจากในปฏิกิริยาจะ
เกิ ด ไฮโดรเจนไอออนขึ ้ น และมีผลต่ อการเจริ ญเติ บโตของไนโตรแบคเตอร์ คือทําให้ก าร
เจริ ญเติบโตลดลงหรื อการเจริ ญเติบโตถูกยั บยั ้ ง การเปลี่ยนแอมโมเนี ยไปเป็ นไนไตรต์จึงทําให้
กระบวนการเกิดไนตริ ฟิเคชันลดลงหรื อช้าลงกว่าเดิม ดังนั ้ นจึงจํ าเป็ นต้องควบคุมระดับค่าพีเอชให้
มีค่าเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการไนตริ ฟิเคชันอย่างสมบูรณ์
สําหรับค่ าพีเอชที่ เหมาะต่อการทํางานและการเจริ ญเติ บโตของจุลิน ทรี ยค์ วรอยู่ในช่ วง 7.2–8.0
(ตฤณ, 2551) ส่วนในปฎิกิริยาดีไนตริ ฟิเคชันจะกลั บกันคือ มีการใช้ไฮโดรเจนไอออนในปฏิกิริยา
และเกิดไฮดรอกไซด์ไอออนขึ ้ นทํ าให้ค่าพีเอชในนํ ้ าสูงขึ ้ น ดังสมการ
NO2- + 2H+
0.5N2 + H2O + OH(10)
+
NO3 + 5H
0.5N2 + 2H2O + OH
(11)
2.4.3 กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification)
กระบวนการดี ไ นตริ ฟิ เคชัน เป็ นขั ้ น ตอนที่ 2 ของกระบวนการกําจัด
ไนโตรเจนทางชีววิทยา กระบวนการดีไนตริ ฟิเคชันเป็ นการเปลี่ยนไนเตรตให้เป็ นก๊าซไนโตรเจน
โดยเกิ ด ขึ ้ น ที่ สภาวะที่ ไม่มีออกซิ เจนแต่ สามารถนําออกซิ เจนจากแหล่งอื่ นมาใช้คื อ ไนเตรต
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ไนไตรต์หรื อแม้ กระทั ่ งซัลเฟต โดยอาศัยจุลินทรี ย ์ชนิ ดดีไนตริ ฟายอิง โดยเริ่ มแรกทําการเปลี่ยน
ไนเตรตให้เป็ นไนไตรต์ และเปลี่ยนเป็ นไนตริ กออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน
ตามลํ าดับ แล้ วปล่อยสู่บรรยากาศ สําหรับไนเตรตเป็ นตัวรับอิเล็กตรอนมีสารอินทรี ย ์ คาร์บอนเป็ น
ตัวให้อิเล็กตรอน ปฏิกิริยานีส้ ามารถจํ าแนกได้เป็ น 2 ชนิดได้แก่ ซับสเตรทไนเตรตดีไนตริ ฟิเคชัน
คือสารอินทรี ย ์ คาร์บอนที่เป็ นตัวให้อิเล็กตรอนมาจากแหล่งใดก็ได้ที่ไม่ใช่มาจากคาร์ บอนในเซลล์
ของจุลินทรี ย ์ โดยสารอินทรี ย ์ คาร์บอนอาจเป็ น ซีโอดี บีโอดี ที่มีอยู่ในนํ ้ าเสี ย หรื อเป็ นสารเคมีที่
เติมลงไปก็ได้ เช่น เมธานอล กลูโคส และเอทานอล อีกชนิดหนึ่ งก็คือ เอนโดจีนัทไนเตรตดีไน
ตริ ฟิเคชันกรณี นี้เกิ ดขึ ้ นเมื่อไม่มีแหล่งคาร์ บอนจากภายนอก จุลินทรี ย ์ใช้แหล่งคาร์ บอนภายใน
เซลล์ของตน ปฏิกิริยานี ้ จึงเสมือนว่าเป็ นการย่อยตัวเอง
NO3-(5)

NO2-(4)

NO (2)

N2O (1)

N2 (0) (12)

จุลินทรี ย ์ ที่มีความสามารถในการทํ าหน้าที่ในการเปลี่ยนจากไนเตรตให้เป็ น
ไนโตรเจนมี ห ลายตระกู ล เช่ น Achromobactor, Aerobacter, Baccllus, Flavobacteruim,
Lactobacillus, Micrococcus , Pseudonas , Spirillum โดยส่ วนใหญ่แล้วถ้ามีออกซิเจนในระบบ
จุลินทรี ยใ์ ช้กระบวนการไนตริ ฟิเคชันในการเปลี่ยนแปลงรู ปของสารประกอบไนโตรเจนจึงไม่เกิด
กระบวนการดีไนตริ ฟิเคชัน และสมการที่ 12 จะไม่เกิดขึ ้ น
เมื่อความเข้มข้นของออกซิเจนละลายนํ ้ ามีค่ามากกว่า0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
จะยั บยั ้ งเอนไซม์ของระบบดีไนตริ ฟิเคชันค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายนํ ้ าที่เหมาะสมควรอยู่
ในช่วง 0.1 –0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพีเอชที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 7.0–8.0 อย่างไรก็ตามค่าความ
เป็ นด่างที่ผลิตออกมาในช่วงที่เกิดกระบวนการดีไนตริ ฟิเคชันก็ท ําให้พีเอชมีค่าสูงขึ ้ น อุณหภูมิก็มี
ผลต่อปฏิกิริยาอย่างมากโดยไม่ควรมีค่าตํ ่ากว่า 5 องศาเซลเซียส และควรมีอ ัตราการไหลเข้าระบบ
ตํ ่า (ตฤณ, 2551) วิธีการกํ าจัดไนโตรเจนโดยวิธีทางชีวภาพแสดงในตารางที่ 2

14
ตารางที่ 2 วิธีการกํ าจัดไนโตรเจนโดยวิธีทางชีวภาพ
จุดมุ่งหมายและวิธีการกํ าจั ดไนโตรเจน
ประเภทของไนโตรเจน
เพื่อเปลี่ยนรู ป
เพื่อกํ าจัดไนโตรเจน
เพื่อสร้างเซลล์
สารอินทรี ย ์ ไนโตรเจน แอมโมนิฟิเคชัน
แอมโมเนีย
ไนตริ ฟิเคชั น
แอสซิมิเลชัน
ไนไตรต์
ไนตริ ฟิเคชั น
ดีไนตริ ฟิเคชัน
ไนเตรต
ดีไนตริ ฟิเคชัน
แอสซิมิเลชัน
ที่มา: มั ่ นสินและมั ่ นรักษ์(2547)
2.5 นํ้าเสียประเภทที่มีบีโอดีตํ่าแต่มีสารประกอบไนโตรเจนสู ง
นํ ้ าเสี ยประเภทที่มีบีโอดีต ํ ่าแต่มีสารประกอบไนโตรเจนสูง เมื่อลงสู่ แหล่งรับนํ ้ า
สามารถทําให้เกิ ดปรากฎการณ์ ยูโทรฟิ เคชัน ในประเทศไทยสามารถจําแนกแหล่งกําเนิ ดของ
สารประกอบไนเป็ น 3 กลุ่มหลั กๆ ได้แก่ นํ ้ าเสี ยชุมชนจากการใช้น ํ ้ าของประชาชนนํ ้ าทิ ้ งจากด้าน
เกษตรกรรมจากการเพาะปลูกและการเลี ้ ยงสัตว์และนํ ้ าทิ ้ งจากอุตสาหกรรมต่างๆ (พงศ์ศ ักดิ,์ 2551)
นํ ้ าเสี ย ประเภทนี ้ หากบํา บัด ด้ว ยกระบวนการบํา บัด นํ ้ าเสี ย โดยทั ่ ว ไปจะไม่ ส ามารถบํา บัด
สารประกอบไนโตรเจนได้ดี ทํ าให้น ํ ้ าทิ ้ งหลั งผ่านการบํ าบัดคงมี
ยั ง ปริ มาณสารประกอบไนโตรเจน
สูง กระบวนการอนาม็อกซ์จึงควรถูกทํ ามาใช้หลั งจากผ่านกระบวนการบํ าบัดขั ้ นต้นและ
ขั ้ นที่ 2
2.6 กระบวนการแอนแอโรบิก แอมโมเนียม ออกซิเดชั น (Anaerobic ammonium
oxidation; Anammox)
กระบวนการแอนแอโรบิ ก แอมโมเนี ยม ออกซิ เดชัน (Anaerobic ammonium
oxidation) หรื ออนาม็อกซ์ (Anammox) เป็ นกระบวนการที่เปลี่ยนแอมโมเนี ยและไนไตรต์ให้เป็ น
ก๊าซไนโตรเจนได้โดยตรงภายใต้สภาวะที่ ไม่มีออกซิเจน โดยใช้ไนไตรต์เป็ นตัวรับอิเล็กตรอน
แทนออกซิเจน (Strous et al., 1999) ดังภาพที่ 2 โดยในกระบวนการนี ้ แอมโมเนียไม่ต ้องเปลี่ยนรู ป
เป็ นไนไตรท์และไม่ต ้องอาศัยสารอินทรี ย ์ที่ให้อิเล็ก ตรอน โดยแหล่งของไนไตรต์ที่เป็ นตัวรั บ
อิเล็กตรอนในปฏิกิริยาอนาม็อกซ์คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอมโมเนี ย
โดยแอโรบิคไนตริ ฟายอิ ้ งแบคทีเรี ย มีแบคทีเรี ยที่ตรึ งไนโตรเจน 2 กลุ่ม คือ แอโรบิคและแอนแอ
โรบิคซึ่ งอาศั ยอยู่ด ้วยกันในที่มีแอมโมเนียสูง เช่น นํ ้ าโสโครก และนํ ้ าเสี ย ในสภ
าพแวดล้อมใน
นํ ้ าที่ มีอนุ ภาคแขวนลอยที่มีทั ้ งบริ เวณที่มีก๊าซออกซิเจนและปราศจากออกซิเจนที่ที่กลุ่มของตัว
ออกซิไดส์แอมโมเนียทั ้ ง2 กลุ่ม สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ แต่ออกซิเจนที่มีปริ มาณสูงสามารถ
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เข้าไปยั บยั ้กง ารทํ างานกระบวนการอนาม็อกซ์และการตรึ งไนโตรเจน ดังนันการเกิ
้
ดปฏิกิริยาของ
กระบวนการอนาม็อกซ์ ย่อมขึ ้ นอยู่ก ับความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนที่มีอยู่ในระบบ

ภาพที่ 2 การทํ างานของกระบวนการอนาม็อกซ์ ในวั ฏจักรของไนโตรเจน
ที่มา: University of Southern Denmark, 2006
Brocadia anammoxidans เป็ นแบคทีเรี ยออโตโทรปที่มีความสามารถเจริ ญเติบโต
ได้โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นแหล่งคาร์ บอนและใช้ไนไตรทเป็ นตัวรับอิเล็กตรอนเพื่อ
ผลิตเซลล์ ดังสมการที่ 13
CO2 + 2NO2- + H2O

CH2O + 2NO3-

(13)

อนาม็อกซ์ใช้ไนไตรต์เป็ นตัวให้อิเล็กตรอน สําหรับกระบวนการตรึ งคาร์บอนไซด์
ด้วยการผลิตไนเตรตโดยแอโรบิค ไนตริ ฟายเหมือนไนโตรแบคเตอร์ ดังนั ้ น แอโรบิค ไนตริ ฟาย
และอนาม็อกซ์อาศัยอยู่ร่วมกันโดยแบคที เรี ยจะทําให้เกิด ปฏิกิ ริยาอนาม็อกซ์ขึ ้ น ในออร์ แกแนล
พิเศษที่ค ้นพบ พวกแบคทีเรี ยชนิ ดนี ้เรี ยกว่าแอนนาม็อกโซโซม (anammoxsosome) มีไฮดราซีน
(N2H4) ซึ่ งเป็ นสารไวไฟเป็ นพลั งงานในการเกิดปฏิกิริยาอนาม็อกซ์ โดยแอมโมเนี ยจะทําปฏิกิริยา
กับไฮดรอกซีลาไมด์เปลี่ยนไปเป็ นไฮดราซีนและเข้าสู่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนร่ วมกับไนไตรต์ ทํา
ให้เกิดกับไฮดรอกซีลาไมด์ เข้าไปใช้ในเซลล์ และการปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกมานอกเซลล์
ดังภาพที่ 3 สารไฮดราซีน มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ แต่ผนังเซลล์ของอนาม็อกซ์สามารถที่จะเก็บ
ไฮดราซี น ไว้ไ ด้โ ดยไม่ ถูก ทํา ลาย จึ ง มี ก ารศึ ก ษาที่ พ บว่ า ชั ้ น ไขมัน ของแอนนาม็อ กโซโซม
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ประกอบด้วย กรดไขมัน โดยจะเป็ นลักษณะวงของไซโคลเบนซินหลาย ๆ วงรวมกับส่ วนของ
กลีเซอรอล โดยจะเชื่อมด้วยพั นธะเอสเทอร์และอีเธอร์ กลายเป็ นโครงสร้างที่มีความหนาทึบซึ่ งมี
ความต้านทานต่อการแพร่ สูง ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 3 ภาพตัดขวางแสดงส่วนประกอบของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ย
ที่มา: Kuenen J. G., 2008
เยื่อหุ ้มเซลล์ของแอนนาม็อกโซโซมมีความแข็งแรงสามารถป้ องกันเซลล์จากการ
ผลิตสารพิษระหว่างปฏิกิริยาอนาม็อกซ์จนทํ าให้ไฮดราซีนผ่านออกมาไม่ได้ (นุชนาถ, 2551)

ภาพที่ 4 โครงสร้างของลินเดรนลิพิด (Ladderane lipids)
ที่มา : Leray C., 2553
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กระบวนการอนาม็อกซ์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการบําบัดนํ ้ าเสี ยโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่ปล่อยของเสียที่มสี ารประกอบไนโตรเจนเป็ นส่ วนประกอบหลักเป็ นจํานวน
มาก โดยปกติการบํ าบัดนํ ้ าเสีจยะอาศั ยแบคทีเรี ยตามวัฏจักรไนโตรเจนคือกระบวนการไนตริ ฟิเค
ชันและดีไนตริ ฟิเคชัน แต่กระบวนการนี ้ ต ้องใช้ออกซิเจนในปฏิกิริยาไนตริ ฟิเคชันทําให้ต ้องเติม
อากาศเข้าไปในระบบ รวมถึงแบคทีเรี ยต้องอาศั ยพลั งงานจากเมธานอลหรื อสารอื่นๆเพื่อเป็ นแหล่ง
คาร์ บ อน จนทํา ให้ ก ระบวนการทั ้ ง หมดมี ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ค่ อ นข้า งสู ง สิ ้ น เปลื อ งพื้ น ที่ ส่ ว น
อนาม็อกซ์มีข ้อดี คื อ แบคที เรี ย จะใช้แอมโมเนี ยเป็ นตัว ให้อิเล็กตรอนและไนไตรต์เป็ นตัว รั บ
อิเล็กตรอน ไม่ต ้องการกระบวนการเติมอากาศ และการเติมแหล่งคาร์ บอน เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
กระบวนการไนตริ ฟิเคชันแล้วการบําบัดโดยวิธอี นาม็อกซ์ช่วยให้ประหยัดต้นทุน และลดการ
แพร่ กระจายของก๊าซเรื อนกระจกที่เป็ นสารประกอบไนโตรเจน ดังนั ้ นกระบวนการอนาม็อกซ์
เหมาะสมที่จะนํามาใช้ก ับนํ ้ าเสียประเภทนี ้
กลุ่มของแบคทีเรี ยที่สําคัญของกระบวนอนาม็อกซ์ คือ Planctomycetes แบคทีเรี ย
ชนิ ดนี ้ ถูกค้นพบเป็ นพวกแรก ชื่อ Candidatus “Brocadia anammoxidans” จากการสํารวจในโรง
บํ าบัดนํ ้ าเสียต่างๆ ยั งปรากฏกลุ่มอนาม็อกซ์แบคทีเรีทีย ่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งได้อีก 3 สาย
พัน ธุ์ ดังนี ้ Candidatus “Kuenenia stuttgartiensis” , Candidatus “Scalindua wagneri” และ
Candidatus “Scalindua brodae” และสุ ดท้ายคือ Candidatus “Scalindua sorokinii” ที่ถูกค้นพบใน
บริ เวณไม่มีออกซิเจนในทะเลดํา (Black sea) และในบริ เวณมหาสมุทรในระดับนํ ้ าลึกอนาม็อกซ์
แบคทีเรี ยเหล่านี ้ เป็ นตัวการสําคัญที่ท ํ าให้เกิดวั ฏจักรไนโตรเจนในทะเลมาตั ้ งแต่ในอดีต
Strous et al. (1998) ได้เสนอสมการออกซิเดชัน แบบไร้ออกซิเจนของปฏิกิริยา
อนาม็อกซ์ ดังสมการที่ 14
NH4++1.32NO2-+0.066HCO3-+0.13H+ →1.02N2+0.26NO3-+2.03H2O+0.066CH2O0.5 N 0.15 (14)
โดยการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยในกระบวนการอนาม็อกซ์ใช้เวลา11 วัน ในการ
เจริ ญเติบโตเป็ น 2 เท่า (Strous et al., 1998) ข้อดีคือ ไม่จ ําเป็ นต้องจัดการกับตะกอนที่เกิดขึ ้ นมา
เพราะมีปริ มาณที่น้อย ข้อเสี ยของระบบนี ้ คือตะกอนที่น้อยอาจไม่เพียงพอกับความต้องการและมี
ระยะเวลาในการเริ่ มระบบค่อนข้างนาน ศิริพร (2551) ได้ท ําการทดลองเลี ้ ยงอนาม็อกซ์แบคทีเรี ย
โดยเริ่ มต้นจากตะกอนแบคทีเรี ยในถั งรี เทิร์นตะกอนในระบบบําบัดแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์จนเมื่อ
อายุตะกอนเท่ากับ 9 เดือน ในถั งปฏิกรณ์จึงมีอนาม็อกซ์แบคทีเรี ย สูงถึงร้อยละ 85 ของปริ มาณ
จุลินทรี ยท์ ี่มีในถั งปฏิกรณ์ ดังนั ้ นการกักเก็บตะกอนแบคทีเรี ยกลุ่มนี ้ จึงมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
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อนาม็อกซ์เป็ นแบคทีเรี ยที่สีน ํ ้ าตาลแดง สามารถตรวจวัดได้โดยใช้เทคนิ คFISH
(Fluorescent In-Situ Hybridization) มีรูปร่ างกลม (Coccoid bacteria) มีขนาดเล็กมาก โดยมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 ไมครอน หรื อทําการตรวจวัดโดยวิธีของ Schalk et al. (1998) และ
Jetten et al. (2001) อ้างโดย ศิริพร (2551) รายงานว่าไฮดราซี นเป็ นสารที่เกิดขึ ้ น ได้เฉพาะใน
กระบวนการอนาม็อกซ์เพราะเป็ นที่ รู้ก ันทั ่ วไปว่าสารประกอบนี ้ ไม่พบในกระบวนการอื่นทาง
ชีววิทยา ดังนั ้ นสามารถตรวจการทํ างานของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ยได้ง่ายๆด้วยการตรวจหาปริ มาณ
ไฮดราซีน
2.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการอนาม็อกซ์
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการอนาม็อกซ์จะคล้ายกับของระบบบําบัด
นํ ้ าเสี ยแบบไร้ อากาศทั ่ วไปในงานวิจ ัยที่ผ่านมาได้กล่าวถึงปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสมของ
แบคทีเรี ยกลุ่มอนาม็อกซ์แบคทีเรี ย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปัจจัยทางสิ่ งแวดล้ อมทีส่่ งผลต่อการทํ างานของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ย
ปัจจัย
ปริ มาณ
อ้ างอิง
ปัจจัยที่เหมาะสม
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
ปัจจัยที่ย ั บยั ้
Strous et al., 1999
1.ไนไตรต์
มากกว่า 0.1 กรัมไนโตรเจนต่อลิตร
Egli et al., 2001
มากกว่า 13 มิลลิโมล
Jetten et al., 1999
มากกว่า 20 มิลลิโมล
Schmidt et al.,2003
มากกว่า 70 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ปัจจัยทางสิ่ งแวดล้ อมทีส่่ งผลต่อการทํ างานของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ย
ปัจจัย
ปริ มาณ
อ้ างอิง
Jetten et al., 1999
2.ฟอสเฟต
มากกว่า 2 มิลลิโมล
Egli et al., 2001
มากกว่า 20 มิลลิโมล
Schmidt et al., 2003
มากกว่า 60 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
3.คลอแรมฟิ นิเคิล 200 มิลลิกรัมต่อลิตร (ยั บยั ้ งการทํางาน68 Graaf et al., 1995
เปอร์เซ็นต์)
420 มิลลิกรัมต่อลิตร (ยั บยั ้ งการทํางาน50 Ferndndez et al., 2009
เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 5 นาที)
390 มิลลิกรัมต่อลิตร (ยั บยั ้ งการทํางาน50
เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 15 นาที)
4.เตตรา ไซคลิ น 94 มิลลิกรั มต่ อลิตร (ยับยั ้ งการทํางาน50 Ferndndez et al., 2009
ไฮโดรคลอไรด์
เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 5 นาที)
42 มิลลิกรัมต่อลิตร )ยั บยั ้ งการทํางาน50
เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 15 นาที)
ที่มา: ปรับปรุ งจากศิริพร, 2551
3. สารปฏิชีวนะ
3.1 ความหมาย
สารปฏิชีวนะมาจากภาษาอั งกฤษว่าแอนติไบโอติกส์ (Antibiotic) หมายถึงสารเคมี
ที่ผลิตจากสิ่ งมีชีวิตชนิดหนึ่ ง แต่ไปมีผลยั บยังการเจริ
้
ญของสิ่ งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ ง ยาปฏิชีวนะชนิด
แรกที่มนุษย์ รู้จ ักและนํามาใช้ในการรักษา ค้นพบโดยอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง ในปี ค.ศ. 1929 จาก
การสังเกตว่าในจานอาหารซึ่ งเลี ้ ยงเชื้ อแบคทีเรี ยสแตฟฟี โลคอคคัส(Stephylococus) ไว้ และมีเชื้ อรา
ปนเปื้ อน เชื้ อแบคทีเรี ยจะไม่สามารถเจริ ญบริ เวณรอบๆ เชื้ อราดังกล่าว แสดงว่าเชื้ อราจะต้องมี
การผลิตสารบางอย่าง แล้วหลั ่ งออกมารอบๆซึ่ งสามารถยั บยั ้ งการเจริ ญของแบคทีเรี ยได้ ต่อมา
สารนี ้ ได้ชื่ อ ว่ า เพนนิ ซิ ล ลิ น ตามชื่ อ เชื้ อ ราที่ ผ ลิ ต สารนี ้ ที่ ชื่ อ ว่ า เพนนิ ซิ ล เลี ย มนอตาตัม
(Pennicillium notatum) หลั งจากค้นพบเพนนิซิลลิน ก็มีการค้นพบสารยั บยั ้ งแบคทีเรี ยชนิ ดใหม่ๆ
ขึ ้ นจากพืช สัตว์ และจุลินทรี ย ์ อื่นๆ อีกมากมายทั ้ งที่เป็ นแบคทีเรี ยและเชื้ อรา บางชนิดก็ผลิตขึ ้ นมา
จากกรรมวิธีทางเคมีทั ้ งหมด หรื อใช้กรรมวิธีทางเคมีในการดัดแปลงบางส่ วนของสารปฏิชีวนะ
จากธรรมชาติ (อภิรดี, 2551)
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3.2 กลุ ่มเตตราซัยคลิน (Tetracycline)
กลุ่มเตตราซัยคลิน (Tetracycline) เป็ นสารปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ ์ แบบกดการ
เจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย (Bacteriostatic) โดยขัดขวางการสร้างโปรตีนของเซลล์ ทําให้เซลล์ตาย
สารปฏิชีวนะจะเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียโดยวิธีการลํ าเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงาน (Passive diffusion)
และการลํ าเลียงสารแบบใช้พลังงาน(Active transport) โดยตัวสารปฏิชีวนะไปจับกับแมกนี เซียม
ซึ่ งอยู่ในพลาสม่าเมมเบรนของแบคทีเรี ย และเข้าไปอยู่ในไซโตพลาสซึมของเซลล์ แล้วรวมตัวกับ
ไรโบโซม ภายในเซลล์และส่งผลให้การสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์ผิดปกติ มีขอบเขตในการออก
ฤทธิ ์ กว้ าง(broad spectrum) ยั บยั ้ งแบคทีเรี ยทั ้ งแกรมบวกและแกรมลบ(กํ าพล และสมชาย, 2525)
สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน (ภาพที่ 5) เป็ นสารที่ใช้อย่างแพร่ หลายในฟาร์ ม
สุกร เพื่อรักษาโรคหลายชนิด เนื่องจากสารปฏิชีวนะชนิดนี ้ สามารถออกฤทธิ ์ กว้างครอบคลุมเชื้ อ
แบคทีเรี ย แกรมบวกและแกรมลบหลายชนิ ดนอกจากนั ้ นยั งมีฤทธิ ์ ต่อเชื้ อRickettsia Chlamydiae
Mycoplasma และ Spirochetes รวมทั ้ งเชื้ อโปรโตซัวบางชนิด และเชื้ อพลาสโมเดียม สารปฏิชีวนะ
ออกซีเตตราไซคลินถูกแยกสกัดจากเชื้ อ S. rimosus ตั ้ งแต่ปี ค.ศ.1949 สําหรับสารกลุ่มนี ้ เคยมีการ
ใช้ก ันอย่างแพร่ หลายเป็ นเวลานานเพื่อรักษาโรคติดเชื้ อและใส่ ในอาหารสัตว์ จนทําให้เกิดการดื้ อ
สารปฏิชีวนะ มีการใช้สารปฏิชีวนะนี ้ ในสุกรเพื่อรักษาเฉพาะบางโรคเท่านั ้ น(คนาวรรณ, 2551)
สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินมีหลายรู ปแบบโดยใช้รับประทาน ฉี ด และทา
โดยสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินมีสูต รโมเลกุลคือ C22H24N2O9 มีน ํ ้ าหนัก โมเลกุลเท่ากับ
460.434 จุดหลอมเหลว 183 องศาเซลเซียส และความสามารถในการละลายนํ ้ า 0.6 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร (20 องศาเซลเซียส) เนื่องจากสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินเป็ นยาปฏิชีวนะที่ได้จาก
ธรรมชาติ ถ้ าแบ่งกลุ่มตามระยะเวลาการออกฤทธิออกซี
์
เตตราไซคลินเป็ นกลุ่มสารที่อยู่ในกลุ่มที่
ออกฤทธิ ์ สั ้ นมีค่าครึ่ งชีวิตประมาณ 6-9 ชั ่ วโมง (คนาวรรณ, 2551)
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ภาพที่ 5 โครงสร้างของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน
ที่มา : คนาวรรณ, 2551
สําหรับการออกฤทธิ ์ ของสารปฏิชีวนะในสิ่ งแวดล้อมนั ้ น เมื่อให้สารปฏิชีวนะกับ
สัตว์น ํ ้ า สัตว์น ํ ้ าจะได้รับเพีย20-30
ง %เท่านั ้ น แต่ที่เหลือสะสมในตะกอนดินทําให้จุลินทรี ย ์ใน
ตะกอนดินเกิดการดื้ อยา และถ้ าในที่อุณหภูมิของนํ ้ าตํและอยู
่า ่ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน
สาร
ปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินสลายตัวได้ช้าลง ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการสลายตัวของสารปฏิชีวนะ
คือ อุณหภูมิและแสงสว่าง โดยถ้ามีแสงแดดหรื ออุณหภูมิสูงขึ ้ นทําให้สารปฏิชีวนะออกซีเตตรา
ไซคลินเกิดการสลายตัวได้ดี (คนาวรรณ, 2551)
3.3 การปนเปื้ อนของสารปฏิชีวนะสู ่ สิ่งแวดล้อม
เมื่อมีการใช้สารปฏิชีวนะกับสิ่ งมีชีวิตสารปฏิชีวนะถูกดูดซับไว้ ทร่ี่ างกายส่วนหนึ่ ง
อีกส่วนร่ างกายของสิ่ งมีชีวิตสามารถขับออกมาพร้อมกับของเสียในร่ างกายได้สูงถึง 75 เปอร์ เซ็นต์
เมื่อเทียบกับปริ มาณที่รับเข้าไป (Chee -Sanford et al., 2009) ทําให้สารปฏิชีวนะส่ วนใหญ่ ถูกขับ
ออกมาพร้อมกับปัสสาวะและอุจจาระ หากไม่มีการจัดการของเสียที่แหล่งกํ าเนิดทํ าให้ของเสียไหล
ลงสู่แหล่งนํ ้ าธรรมชาติกลายเป็ นปัญหาทางด้านสิ่ งแวดล้ อม การทํ าฟาร์มเลี ้ ยงปศุสัตว์เป็ นอาชีพที่มี
การใช้น ํ ้ แา ละสารปฏิชีวนะเป็ นจํ านวนมาก และมีความสกปรกโดยเฉพาะค่าบีโอดีค่อนข้างสูง นํ ้ า
เสียจากฟาร์มสุกรจึงต้องผ่านการบํ าบัดเพื่อลดค่าความสกปรกในรู ปของพารามิเตอร์ ต่างๆให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก่ อนทิ ้ งลงสู่ แหล่งนํ ้ าธรรมชาติ กรณี ที่เป็ นการบําบัดทางชี ว ภาพซึ่ งมีการใช้
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์อ าจได้รั บ ผลกระทบจากสารปฏิ ชี ว นะที่ มี อ ยู่ ใ นนํ ้ าเสี ยทํา ให้
ประสิทธิภาพในการบํ าบัดลดลงหรื อทํ าให้จุลินทรี ยถ์ ูกทํ าลาย(Fernandez et al., 2009) บางครั ้ งสาร
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ปฏิชีวนะอาจทํ าให้จุลินทรี ย ์ ในธรรมชาติสร้างภูมิต ้านทานจนเกิดอาการดื้ อสารปฏิชีวนะ และอาจ
ถ่ายทอดยีนดื้ อสารปฏิชีวนะนี ้ ไปสู่จุลินทรี ยท์ ี่สามารถก่อโรคอื่นๆด้วย
สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่พบในธรรมชาติสามารถพบได้ทั ่ วไปในบริ เวณ
ใกล้ การใช้สารโดยแหล่งกําเนิ ดสําคัญคือ ฟาร์ มเลี ้ ยงสัตว์ จากงานวิจ ัยที่ผ่านมาพบสารปฎิชีวนะ
ออกซีเตตราไซคลินในมูลสุกร เช่นที่ประเทศออสเตรเลียพบที่ ความเข้มข้น 0.21 และ 29 มิลลิกรัม
ต่อกิ โลกรั ม (Martı´nez-Carballo et al., 2007) หรื อในประเทศสหรั ฐอเมริ ก าพบสารปฎิชีวนะ
ออกซีเตตราไซคลินในมูลวัวสดในความเข้มข้น 225 ± 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Arikan et al.,
2007) เมื่อนํามูลสัตว์เหล่านี ้ ไปใช้ในการทํปา ุ ๋ ยทําให้สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินเคลื่อนย้ าย
ไปสู่ ดิน จากงานวิจ ัยของ Yang et al. (2009)รายงานว่าสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินภายใต้
สภาวะที่มีอากาศจะมีค่าครึ่ งชีวิตอยู่ระหว่าง 29-56 วั นสําหรับดินที่ปราศจากเชื้ อ และ99-120 วั นใน
ดินที่ไม่ได้ฆ่าเชื้ อ ขณะที่สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินภายใต้สภาวะแอนนอกซิกมีค่าครึ่ งชีวิต
อยู่ร ะหว่าง 43-62 วันสําหรั บดิ นที่ปราศจากเชื้ อ และ 69-104 วัน ในดิ นที่ ไม่ได้ฆ่าเชื้ อ แสดงว่า
จุลินทรี ย ์ และอากาศมีผลทํ าให้สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินในดินสลายตัวได้ดีขึ ้ น สารปฎิชี
วนะออกซีเตตราไซคลินบางส่วนจะถูกนํ ้ าชะล้ าลงงสู่แหล่งนํ ้ าธรรมชาติ และสามารถถูกดูดซับโดย
พื ช ผลการศึ ก ษาที่ ผ่า นมาพบว่ า สารปฎิ ชี ว นะออกซี เ ตตราไซคลิ น มี ผ ลต่ อ การเติ บ โตของ
หญ้าอัลฟาฟ่ า (Medicago sativa L.) โดยยั บยั ้ งการเจริ ญเติบโตของยอดและรากถึง 61 และ 85
เปอร์เซ็นต์ ตามลํ าดับ(Kong et al., 2007)
3.4 วิธีการวัดปริมาณของสารปฎิชีวนะเตตราไซคลิน
การวั ดปริ มาณสารปฎิชีวนะเตตราไซคลินในตัวอย่างจากงานวิจ ัยที่ผ่านมามีวิธีท ํา
การตรวจวัด ได้หลายวิธีโ ดยใช้เครื่ องมือหลายชนิ ด เช่ น ใช้เครื่ อง High performance liquid
chromatography (HPLC) (Costanzo et al., 2005, Arikan et al., 2007, Brambilla et al., 2007,
Campos et al., 2001) เครื่ อง Liquid chromatography–mass spectrometry (Ben et al., 2008), เครื่ อง
Liquid chromatography-electrospraymass spectrometry (LC/ESI-MS)( Karthikeyan K.G and
Meyer M.T., 2006) เครื่ อง Liquid chromatography/ mass spectrometry–positive ion electrospray
(LC/MS-APCI(+))(Matsui et al., 2008) เครื่ อง Liquid chromatography/mass/mass spectrometry
(SPE-LC/MS/MS)( Tong et al., 2009)
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในช่วงปี ทศวรรษที่ 19 ได้มีการค้นพบอนาม็อกซ์แบคทีเรี ย ซึ่ งมีบทบาทในการเปลี่ยน
รู ปแบบของสารประกอบไนโตรเจนในสิ่ งแวดล้อมของโลก จน Strous et al. (1998) ได้น ําเอา
อนาม็อกซ์แบคที เรี ยมาทดลองในถังปฏิก รณ์ แบบเอสบี อาร์ เพื่อทดลองใช้ในการบําบัด นํ ้ าเสี ย
สังเคราะห์ที่มีแอมโมเนียและไนไตรต์สูง (30 มิลลิโมลของแอมโมเนี ยและไนไตรต์) พบ ว่า การ
เริ่ มระบบต้องมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี และในช่ ว งการตกตะกอนจุลิน ทรี ย ท์ ุ กๆ 10 กรัมจะมี
จุลินทรี ย ์ 1 กรัมถูกปล่อยไปกับนํ ้ าทิ ้ ง ซึ่ งเป็ นการคัดเลือกจุลินทรี ย ์ที่มีคุณภาพดี และถังปฏิกรณ์
แบบเอสบีอาร์มีความเหมาะสมที่ใช้ในการเลี ้ ยงอนาม็อกซ์แบคทีเรี ย เนื่ องจากไม่ต ้องการอุปกรณ์
พิเศษ สามารถกักเก็บตะกอนได้ดี หลังจากนั ้ นนใ ปี 1999 Strous et al. (1999) ได้ท ําการได้ศึกษา
ถึงคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมกับ อนาม็อกซ์แบคทีเรี ยใช้ในการเจริ ญเติบโตพบว่า พีเอชคว
รอยู่ในช่วงประมาณ 6.7-8.3 อุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ 20-43 องศาเซสเซียส และกระบวนการอ
นาม็อกซ์จะถูกยั บยั ้ งเมื่อปริ มาณไนไตรต์สูงกว่า 0.1 กรัมไนโตรเจนต่อลิตรและต้องเติมสารเพื่อใช้
ในกระบวนการ อนาม็อกซ์ (ต้องเติม 1.4 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรของไฮดราซีน (hydrazine)
หรื อ 0.7 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรของไฮดรอกซี่ลาไมด์ (hydroxylamine) เพื่อการทําปฏิกิริยาที่
สมบูรณ์ ความรู้นี้ กลายเป็ นหลักในการวิจ ัยเกี่ยวกับกระบวนการอนาม็อกซ์ในช่วงต่อมา
กระบวนการ อนาม็อกซ์ถูกนํามาทดลองกับนํ ้ าเสี ยจริ งจากฟาร์ มสุ กร เช่นงานวิจ ัยของ
Yamamoto et al. (2007) ได้ท ํ าการศึกษาโดยใช้น ํ ้ าเสี ยจากฟาร์ มสุ กรผ่านกระบวนการอนาม็อกซ์
ขั ้ นตอนแรกใช้น ํ ้ าเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้ข้มนของแอมโมเนียมซัลเฟสและโซเดียมไนไตร์ ท อยู่
ระหว่าง 50–200 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร จนกระทั ่ งมีอ ัตราการกําจัดสารประกอบไนโตรเจน
อยู่ที่ 1 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อลูกบากศ์เมตร วัน เป็ นเวลา 120 วัน พบว่ามีประสิ ทธิภาพในการ
เปลี่ยนแอมโมเนี ยม เป็ นไนไตรต์และเป็ นไนเตรต เท่ ากับ 58% และน้อยกว่า 5% ตามลําดับ
หลังจากนั ้ น จึงใช้น ํ ้ าเสี ยจากฟาร์ มสุ กรป็ นเวลา 70 วัน พบว่าประสิ ทธิ ภาพการกําจัดอยู่ที่ 0.22
กิโลกรัมไนโตรเจนต่อลูกบาศก์เมตร วั น และทํ าให้สีของอนาม็อกซ์เปลี่ยนจากแดงไปเป็ นสี เทาดํา
หลั งจากเปลี่ยนนํ ้ าเสียสังเคราะห์เป็ นนํ ้ าเสีจากระบบบํ
ย
าบัดไนตริ ฟิเคชันและมีอ ัตราส่ วนปริ มาณ
ไนโตรเจนของปฏิกิริยา อนาม็อกซ์เมื่อทําการเลี ้ ยงในนํ ้ าเสี ยต่าง ๆ ดังนี ้ ในนํ ้ าเสี ยสังเคราะห์มี
ปริ มาณแอมโมเนี ยม: ไนไตรต์: ไนเตรต เท่ากับ 1: 1.26: 0.26 ในนํ ้ าเสี ยฟาร์ มสุ กรมีปริ มาณ
แอมโมเนียม : ไนไตรต์: ไนเตรต เท่ากับ 1: 1.67: 0.53
Molinuevo et al. (2009) ได้ท ํ าการศึกษาในนํ ้ าเสีย3 ประเภท คือ นํ ้ าเสียสังเคราะห์ นํ ้ า
เสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านระบบบํ าบัดแบบยูเอเอสบี(Upflow Anaerobic Sludge Blanket) นํ ้ าเสียจาก
ฟาร์ มสุ ก รที่ ผ่า นระบบบํา บัด แบบปฏิ กิ ริ ยาออกซิ เ ดชัน บางส่ ว น (Partially oxidation) ใน
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กระบวนการบํ าบัดแบบอนาม็อกซ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส มีอ ัตราการไหลอยู่ที่ 120
มิลลิลิตรต่อวั น ระยะเวลาเก็บกักนํ ้ าในระบบ(Hydraulic Retention Time) อยู่ที่ 2.1 วัน การศึกษา
นี ้ พบว่านํ ้ าทิ ้ งจากฟาร์ มปศุสัตว์สามารถที่ จะบําบัด ได้โ ดยกระบวนการอน าม็อกซ์ สําหรั บ
กระบวนการดีไนตริ ฟิเคชัน (denitrification) และอนาม็อกซ์สามารถอยู่ร่วมกันได้ในถังปฏิกรณ์
แต่ถ ้ าความเข้มข้นของซีโอดีเพิ่ มขึ ้ นจะยั บยั ้ งการกําจัดแอมโมเนี ยมและลดปริ มาณแบคทีเรี ยกลุ่ม
อนาม็อกซ์ลง ทํ าให้กระบวนการดีไนตริ ฟิเคชันเด่นกว่ากระบวนการอนาม็อกซ์ Waki et al. (2007)
ได้น ํานํ ้ าเสี ย จากฟาร์ ม ปศุ สัต ว์ที่ผ่า นจากระบบบํา บัด เอเอส ระบบบําบัด ยูเอเอสบี ระบบ
บํ าบัดร็ อควูดไบโอฟิ ลเตอร์มาทําการบําบัดต่อด้วยกระบวนการอนาม็อกซ์พบว่าประสิ ทธิภาพใน
การบํ าบัดสารประกอบไนโตรเจนในนํ ้ าเสียมีค่า 84.50, 89.00, 106.70 เปอร์ เซ็นต์ ตามลํ าดับ จาก
งานวิจ ัยที่ก ล่าวมาจึ งสามารถบอกได้ว่ากระบวนการอนาม็อกซ์สามารถใช้ก ําจัดสารประกอบ
ไนโตรเจนในนํ ้ าเสียจริ งได้
อย่างไรก็ตามนํ ้ าเสี ยที่มาจากแหล่งนํ ้ าทิ ้ งต่าง ๆ หรื อแม้แต่น ํ ้ าในธรรมชาติ
มักพบว่ามี
การปนเปื้ อนของมลพิษ ทางนํ ้ าหลายชนิ ด ที่ จะมีผลกระทบต่ อการทํางานของระบบบําบัด เช่ น
โลหะหนัก อุณหภูมิ รวมไปถึงพวกสารปฎิชีวนะ จากงานวิจ ัยของ Tong et al. (2009) ได้ท ําการ
ตรวจวั ดหาสารปฏิชีวนะที่ตกค้างในแหล่งนํ ้ าต่าง ๆ คือ นํ ้ าทิ ้ งจากฟาร์ มสุ กร นํ ้ าจากทะเลสาบ และ
นํ ้ าผิว ดิน ที่ รองรั บนํ ้ าทิ ้ งจากฟาร์ มสุ กร ในประเทศจี น โดยใช้เครื่ องมื
อลิค วิทโครโมโตกราฟฟี
แมสสแปคโตมิเตอร์ (Liquid chromatography mass spectrometer) พบสารปฏิชีวนะ ซัลโฟนาไมด์
(Sulfonamides) ฟลูออโรควิโ นโลน (Fluoroquinolone) เตตราไซคลิน (Tetracycline) และคลอ
แรมฟิ นิเคิล (Chloramphenicol) โดยมีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยในนํ ้ าผิวดิน นํทะเลสาบ
้า
นํ ้ าเสียหลั งการ
บําบัด และนํ ้ าเสี ยก่อนการบําบัด อยู่ท1.6-8.6,
ี่
5.7-11.6, 7.9-1,172.3, 8.5-21,692.7 นาโนกรัมต่ อ
ลิต รในฤดูร้อน และ 2.0-7.3, 6.7-11.7, 5.8-409.5, 32.8-11,276.6 นาโนกรั มต่ อลิต รในฤดูหนาว
ตามลํ าดับ โดยในปริ มาณสารปฏิชีวนะที่พบในนํ ้ าเสียจากฟาร์มสุกรในฤดูหนาวจะมีค่ามากกว่าใน
ฤดูร้อน สอดคล้ องกับงานวิจ ัยของ Matsui et al., 2008 แม้ ว่าจะพบสารปฏิชีวนะในความเข้มข้นที่
ตํ ่าแต่สารปฏิชีวนะมีอ ั นตรายที่ค่อนข้างสูงเนื่ องมาจากสารปฏิชีวนะไม่มีเป้ าหมายการออกฤทธิ ์ ที่
แน่นอนต่อสิ่ งมีชีวิตในธรรมชาติ จึงควรที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่มีราคาถูกและสามารถใช้บ ําบัด
จากนํ ้ าสเ ียและบริ เวณที่มีการปนเปื้ อนสารปฏิชีวนะเหล่านั ้ นด้วย
ตัวอย่างงานวิจ ัยเพื่อหาผลกระทบของสารปฎิชีวนะที่มีผลต่อระบบบําบัดนํ ้ าเสี ยได้แก่
งานวิจ ัยของ Campos et al. (2001)ทําการศึกษาผลกระทบของปริ มาณความเข้มข้นสารปฏิชีวนะ
ออกซีเตตราไซคลิน ไฮโดรคลอไรด์ (Oxytetracycline hydrochloride) ต่อไนตริ ฟายอิ ้ งแบคทีเรี ย (
nitrifying bacteria) โดยสารปฏิชี ว นะออกซี เ ตตราไซคลิน ไฮโดรคลอไรด์ที่ ค วามเข้มข้น 10
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มิลลิกรัมต่อลิตร ทํ าให้เกิดการหลุดของไบโอฟิ ล์มแต่ยงั ไม่ย ั บยั ้ งกระบวนการไนตริฟิ เคชันจนกว่า
ความเข้มข้นจะสูงถึง 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการทดลองจะเพิ่มความเข้มข้นเป็ นลํ าดับและพบว่า
ที่ความเข้มข้น 100 -250 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยั บยั ้ งประสิทธิภาพปฎิกิริยาไนตริ ฟิเคชันได้50%
ดังนั ้ นถังปฏิกรณ์แบบไบโอฟิ ล์ม(biofilm) จึงไม่เหมาะสมกับการบําบัดนํ ้ าเสี ยที่ มีสารปฏิชีวนะ
งานวิจ ัยของ Lallai et al. (2002) ได้ท ํ าการศึกษาผลกระทบของปริ มาณความเข้มข้นสารปฏิชีวนะที่
มีผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพในระบบบํ าบัดแบบใช้จุลินทรี ย ์ ในสภาพไร้ออกซิเจนโดยใช้น ํ ้ าเสี ยจาก
ฟาร์ มสุ ก ร ทดลองในสารปฏิชีว นะ 3 ชนิ ด ได้แก่ อะม็อกซี่ ซิลิน ไทรไฮเดรท (amoxicillin
trihydrate) ที่ความเข้มข้น 0, 60, 120 มิลลิกรัมต่อลิตร สารปฏิชีวนะออกซี่เตตราไซคลิน ไฮโดร
คลอไรด์ (oxytetracycline hydrochloride) ที่ ค วามเข้มข้น 0, 125, 250 มิล ลิก รั ม ต่ อลิต ร สาร
ปฏิชีวนะไทรแอมฟี นิเคิล (thiamphenicol) ที่ความเข้มข้น 0, 80, 160 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าที่สาร
ปฏิชีวนะที่อยู่ในนํ ้ าเสี ยจากฟาร์ มสุ กรทําให้ปริ มาณการเกิด ก๊าซชีว ภาพจากการบําบัดมีปริ มาณ
ลดลงเมื่อใส่ ค วามเข้มข้น ของสารปฏิชีว นะที่สูงขึ ้ น สารปฏิชีว นะที่อยู่ในนํ ้ าเสี ยจากฟาร์ มสุ ก ร
สามารถสร้ างปั ญหาต่ อการบําบัด นํ ้ าเสี ยแบบใช้จุ ลินทรี ยในสภาพไร้
์
ออกซิ เจน งานวิจ ัย ของ
Fernandez et al. (2009) ไ ด้ ท ํ า ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ย ะ สั ้น คื อใ ส่ ส า ร ป ฎิ ชี ว น ะ
เตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ (tetracycline hydrochloride) ที่ความเข้มข้น 100 ถึง 1,000 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และคลอแรมฟิ นิเคิล (chloramphenical) ที่ความเข้มข้น 250 ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ใน
กระบวนการอนาม็อกซ์เพื่อดูผลการกระทบที่เกิดจากสารปฎิชีวนะทั ้ งสองชนิด พบว่าสารปฎิชีวนะ
เตตราไซคลิน ไฮโดรคลอไรด์ (tetracycline hydrochloride) ที่ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
และคลอแรมฟิ นิเคิล (chloramphenical) ที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ยั บยังประสิ
้
ทธิภาพใน
การบํ าบัดไนโตรเจนของไนตริ ฟายอิ ้ งแบคทีเรี ย ได้50 เปอร์เซ็นต์ ในระยะยาวโดยควบคุมปริ มาณ
สารปฎิชีวนะเตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ (tetracycline hydrochloride) ที่จะเข้าระบบในทุก ๆ วั น
เริ่ มจาก 10 มิลลิกรัมต่อลิตรจนถึงที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตรในวันที่ 60 ของการทดลอง
พ บ ว่ า ห ลั ง จ า ก นั ้ น เ ป็ น เ ว ล า 1 เ ดื อ น ทํ า ก า ร เ ดิ น ร ะ บ บ โ ด ย ไ ม่ ใ ส่ ส า ร ป ฎิ ชี ว น ะ
เตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ ระบบสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางานไปไม่สามารถกลับทํางาน
ได้จึงหยุดการทดลอง จึงสรุ ปว่าในระยะยาวสารปฎิชีวนะเตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์สามารถ
ยับ ยั ้ ง การทํางานของอนาม็อกซ์แ บคที เ รี ย ได้อ ย่า งถาวร และสารปฎิ ชี ว นะคลอแรมฟิ นิ เ คิ ล
(chloramphenical) ที่ ค วามเข้มข้น 20 มิล ลิก รั ม ต่ อ ลิต รใช้เ วลาเพียง 4 วัน หลังจากการใส่
สารปฎิชีว นะคลอแรมฟิ นิ เคิลจะยั บยั ้ งประสิ ทธิภ าพในการบําบัดไนโตรเจนของแบคที เรี ยเหลือ
เพียง 75 เปอร์เซ็นต์ จนถึงวั นที่ 38 ประสิทธิภาพในการบํ าบัดไนโตรเจนของแบคทีเรี ยเหลือไม่ถึง
20 เปอร์เซ็นต์จึงหยุดการใส่สารปฎิชีวนะคลอแรมฟิ นิ เคิลลงไปในระบบ หลังจากนันอี
้ ก 2 เดือน
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ถั ดมาประสิทธิภาพในการบํ าบัดไนโตรเจนของแบคทีเรี ยกลับเพิ่ มขึ ้ นเป็ น59 เปอร์ เซ็นต์แสดงให้
เห็นว่าสารปฎิชีวนะคลอแรมฟิ นิเคิลไม่สามารถทํ าลายเซลล์แบคทีเรี ยได้อย่างถาวร

บทที่ 3
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีดําเนินงานวิจัย
1. สถานที่ทําการทดลอง
ภายในห้องปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวั งสนามจันทร์ ทํ าการทดลองที่อุณหภูมิห้อง ในสภาวะไม่ใช้อากาศและทึบแสง
2. การเลี้ยงจุลินทรียแ์ อนแอโรบิกแอมโมเนียมออกซิเดชัน (Anammox) ในถังปฏิกรณ์
2.1 ถังปฏิกรณ์ แบบแอนแอโรบิกเอสบีอาร์ (Anaerobic Sequencing Batch Reactor,
ASBR)ทํ าจากพลาสติกอะคิลิคใส ใช้ในการเลี ้ ยงเชื้ อจุลินทรี ย ์ ถังปฏิกรณ์ แบบแอนแอโรบิกเอสบี
อาร์ ซึ่ งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 42 เซนติเมตร ปริ มาตรทั ้ งหมดเท่ากับ 5 ลิตร แต่มี
ปริ มาตรใช้งานเท่ากับ 4 ลิตร โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี ้ เครื่ องสูบนํ ้ า ท่อเป่ าก๊าซอาร์ กอนคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทํ าให้ระบบอยู่ในภาวะไร้อากาศ ถังเก็บผลิตภัณฑ์ก๊าซที่เกิดขึ ้ น ใช้แท่ง
แม่เหล็กในการกวน เพื่อกวนผสมตะกอนจุลินทรี ย ์ ก ับนํ ้ าเสียติดตั ้ งอุปกรณ์แสดงแผนผั งดังภาพที่
6

ก๊าซ
Ar/CO2

ถั งเก็บก๊าซ

ถั งนํ ้ าเสียเข้ (Influent)

ถั งนํ ้ าเสียออก(Effluent)

ภาพที่ 6 แผนผั งแสดงอุปกรณ์และถั งปฏิกรณ์ที่ใช้ในการทดลองขนาด 5 ลิตร
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2.2 ถั งปฏิกรณ์ ที่ใช้ในการทดลองเป็ นถังปฏิกรณ์ แบบแอนแอโรบิกเอสบีอาร์ ท ําจาก
พลาสติกอะคิลิคใส มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร สูง 19 เซนติเมตร ปริ มาตรทั ้ งหมดเท่ากับ
1.5 ลิตร แต่มีปริ มาตรใช้งานเท่ากับ 1 ลิตร โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี ้ เครื่ องสูบนํ ้ าท่อเป่ า
ก๊าซอาร์กอน - คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทําให้ระบบอยู่ในภาวะไร้อากาศ ถังเก็บผลิตภัณฑ์ก๊าซที่
เกิดขึ ้ น ใช้มอเตอร์ติดกับตัวถั งในการกวน ติดตั ้ งอุปกรณ์แสดงแผนผั งดังภาพที7่

ก๊าซ Ar/CO2

ถั งนํ ้ าเสียเข้ (Influent)

ถั งเก็บก๊าซ

ถั งนํ ้ าเสียออก(Effluent)

ภาพที่ 7 แผนผั งแสดงอุปกรณ์และถั งปฏิกรณ์ที่ใช้ในการทดลองขนาด 1.5 ลิตร
3. เครื่องมือและอุปกรณ์
3.1 วาล์วจ่ายก๊าซผสมอาร์กอน ต่อ คาร์บอนไดออกไซด์
3.2 ถั งพลาสติกสําหรับใส่น ํ ้ าเสียสังเคราะห์ขนาด5 ลิตร
3.3 ถั งพลาสติกสําหรับรองรับนํ ้ าที่ผ่านการบํ าบัดแล้ วขนาด5 ลิตร
3.4 กระบอกตวงขนาด 500 มิลลิลิตร ใช้เก็บก๊าซผลิตภัณฑ์
3.5 เครื่ องสูบนํ ้ าแบบPeristaltic pump
3.6 ก๊าซผสมอาร์ กอน - คาร์ บอนไดออกไซด์ (Ar 95% และ CO2 5%) ปริ มาตร 2000
psi
3.7 เครื่ องวั ดพีเอช (pH meter) ของ Horiba รุ่ น D-21
3.8 เครื่ องวั ดสภาพการนําไฟฟ้ า(Conductivity meter) ของ YSI รุ่ น YSI 30
3.9 เครื่ องมือวั ดปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนํ ้ า(DO meter) ของ YSI รุ่ น 57dissolve
oxygen meter
3.10 เครื่ อง UV-visible Spectophotometer ยี่ห้อ Jasco รุ่ น V-530
3.11 เครื่ องชั ่ งไฟฟ้ าอย่างละเอียด(Analytical balance) ของ Mettler Toledo รุ่ น AB 204
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3.12 เครื่ อง Rapid distillation system ยี่ห้อ Gerhardt รุ่ น Vapodest 20
3.13 เครื่ อง Ion Chromatograph ยี่ห้อ Metrohm รุ่ น 761 Compact IC ใช้คอลัมภ์ Allsep
Anion 7u
3.14 เครื่ องเทอร์โมมิเตอร์
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 การเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์แอนแอโรบิกแอมโมเนียมออกซิเดชัน (Anammox)
3.1.1 การเริ่ มต้นระบบ โดยเลี ้ ยงเชื้ อจุลินทรี ย ์ในถังปฏิกรณ์ แบบแอนแอโรบิ ก
เอสบีอาร์ เพื่อเพิ่มจํ านวนเชื้ อจุลินทรี ยโดยใช้
์
ถ ั งปฏิกรณ์แบบแอนแอโรบิกเอสบีอาร์ ขนาด 5 ลิตร
(ข้อ 2.1)โดยกํ าหนดให้ 1 วั ฎจักรของการเดินระบบเท่ากับ24 ชั ่ วโมง ปละดําเนิ นการเป็ นขั ้ นตอน
ดังนี ้
(ก) ระบบทํ าปฏิกิริยา 24 ชั ่ วโมง เป่ าก๊าซอาร์ กอน-คาร์ บอนไดออกไซด์ 5 นาที ปล่อยให้
ตกตะกอน 15 นาที
(ข) ระบายนํ ้ าออก2 ลิตร
(ค) เติ มก๊าซอาร์ ก อน-คาร์ บ อนไดออกไซด์พร้ อมกับสารอาหารเข้าไปจํา นวน 2 ลิต ร
(ตารางที่ 4)
(ง) ควบคุมความเร็ วในการกวนถั งปฏิกรณ์อยู่ที่ 200 รอบต่อนาที ควบคุมอุณหภูมิในการ
ทดลองที่อุณหภูมิห้อง ห่อด้วยถุงพลาสติกสีด ํ า โดยให้สารอาหารในแต่ละวันแสดงในภาคผนวก
ก และเลี ้ ยงทีอ่ ัตราเข้มข้นของแอมโมเนี ยมและไนไตรต์อยู่ที่ 1:1.32 จนอยู่ในสภาวะคงตัวแสดง
แผนผั งการเดินระบบในภาพที่ 8

ตะกอน
จุลินทรี ย ์
ก

นํ ้ าใส
ตะกอน

ข
ภาพที่ 8 แสดงการเลี ้ ยงเชื้ อจุลินทรี ย ์

ตะกอน
ตะกอน
ค

จุลินทรี ย ์
ง
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3.1.2 การเตรี ยมถั งปฏิกรณ์ที่จะนํามาใช้ในการทดลองโดยนําเชื้ อจุลินทรี ย ์จากถัง
ปฏิกรณ์ที่เลี ้ ยงเชื้ อซึ่ งมีประสิทธิภาพในการกํ าจัดสารประกอบไนโตรเจนได้ดีมาถ่ายใส่ ถปัง ฏิกรณ์
ขนาด 1.5 ลิตร ซึ่ งปริ มาตรรวมในถังเท่ากับ 1 ลิตร ให้ระบบทําปฏิกิริยา 24 ชั ่ วโมง เป่ าก๊าซ
อาร์กอน-คาร์บอนไดออกไซด์ 5 นาที ปล่อยให้ตกตะกอน 15 นาที ระบายนํ ้ าออกจํานวน0.5 ลิตร
หลั งจากนั ้ นทํ าการเติมก๊าซอาร์กอน-คาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับสารอาหาร(ตารางที่ 4) ที่อ ัตรา
ความเข้มข้นของแอมโมเนี ยมและไนไตรต์อยู่ที่ 1:1.32 โดยมีการควบคุมความเร็ วในการกวนถัง
ปฏิกรณ์อยู่ที่ 200 รอบต่อนาที ควบคุมอุณหภูมิในการทดลองที่อุณหภูมิห้อง ห่อด้วยถุงพลาสติกสี
ดํ า จนอยู่ในสามารถทํ างานได้อย่างคงตัว
ตารางที่ 4 ปริ มาณสารอาหารหลั กและสารอาหารรองที่ใช้ในการเตรี ยมนํ ้ าเสียสังเคราะห์
สารอาหาร
(NH4)2SO4

ความเข้มข้น(กรัมต่อลิตร)
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: ปรับปรุ งจากศิริพร, 2551
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3.2 การทดลองเพื่อศึกษาหาปริมาณของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน ที่มีผลต่ อ
การทํางานของกระบวนการอนาม็อกซ์ (Anammox process) โดยทํ าการทดลอง 2 แบบ ได้แก่
3.2.1 ระยะสั ้ น (Short time) (ระยะเวลา 7 ชั ่ วโมง) รายละเอียดการทดลองเป็ น
ดังนี ้
3.2.1.1 ทํ าการเลี ้ ยงเชื้ อจุลินทรี ย ์ จนสามารถทํงานได้
า คงตัวโดยการนําไปหา
ประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด สารประกอบไนโตรเจนที่ อ ัตราความเข้มข้นของแอมโมเนี ยมและ
ไนไตรต์ อยู่ที่ 1:1.32
3.2.1.2 ทํ าการทดลองทีอ่ ุณหภูมิห้อง ในถั งปฏิกรณ์ทึบแสง
3.2.1.3 ใส่สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินพร้อมกับสารอาหารในถัง โดย
ให้ความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินในระบบเป็ นดังนี ้ 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 ่ ว โมงเป็ นเวลา 7
ชั ่ วโมง (มีจ ํ านวนตัวอย่างทั ้ งหมด8 ตัวอย่าง เริ่ มนับตัวอย่างที่เก็บในชั ่ วโมงเริ่ มต้น) เพื่อวิเคราะห์
พารามิเตอร์ต่างๆได้แก่ ปริ มาณแอมโมเนีย ไนไตรต์ ไนเตรต เอ็มแอลเอสเอส และเอ็มแอลวีเอส
เอส ตามวิธีในบทที่ 4
3.2.1.5 เมื่อเสร็ จการทดลองจึงทํ าการเปลี่ยนเชื้ อจุลินทรี ย ์โดยนําเชื้ อจากถัง
ปฏิกรณ์ขนาด 5 ลิตร (ข้อ 2.1) เพื่อทดลองกับความเข้มข้นต่อไป
3.2.2 ระยะยาว (Long time) (ระยะเวลา 36 วั น) รายละเอียดการทดลองเป็ น ดังนี ้
3.2.1.1 ทํ าการเลี ้ ยงเชื้ อจุลินทรี ย ์จนสามารถทํางานได้คงตัวโดยการนําไป
หาประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด สารประกอบไนโตรเจนที่อ ัตราความเข้มข้นของแอมโมเนี ยมและ
ไนไตรต์ อยู่ที่ 1:1.32
3.2.1.2 การทดลองทํ าการทดลองทีอ่ ุณหภูมิห้อง ในถั งปฏิกรณ์ทึบแสง
3.2.1.3 ควบคุ มให้สารปฎิ ชีว นะออกซี เ ตตราไซคลิ น มีค วามเข้มข้น ใน
ระบบประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลิตรพร้อมกับให้สารอาหารในทุกๆวั น
3.2.1.4 ในวั นที่ 0, 7, 14, 21, 28, 32, 36 ของการทดลอง ทํ าการเก็บตัวอย่าง
ครั ้ งละ 20 มิลลิลิตร โดยเก็บตัวอย่างทุกชั ่ วโมงเป็ นเวลา 7 ชั ่ วโมง (มีจ ํานวนตัว อย่างทั ้ งหมด 8
ตัวอย่าง เริ่ มนับตัวอย่างที่เก็บในชั ่ วโมงเริ่ มต้น)
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3.2.1.5 นําไปหาวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆได้แก่ ปริ มาณแอมโมเนี ย ไน
ไตรต์ ไนเตรต เอ็มแอลเอสเอส และเอ็มแอลวีเอสเอส ตามวิธีในบทที่ 4
3.2.1.6 ทํ าการทดลองซํ ้ า2 ครั ้ ง โดยค่าที่ได้ในรายงานเป็ นค่าเฉลี่ยจากการ
ทดลองสองครั ้ ง
4. พารามิเตอร์ และวิธีวิเคราะห์ ตัวอย่างนํ้าเสีย
การวิ เ คราะห์ แ อมโมเนี ย ใช้เ ทคนิ ค Titrimetric Method ไนไตรต์ ใ ช้เ ทคนิ ค
Colorimetric Method เอ็มแอลเอสเอส (mixed liquor suspended solids, MLSS) ที่อุณหภูมิ 103-105
องศาเซลเซียส และเอ็มแอลวีเอสเอส (mixed liquor volatile suspended solids, MLVSS) ที่อุณหภูมิ
550 องศาเซลเซียสจาก Standard Methods for the Examination of water and wastewater 20 th
Edition ปี 1998 (APHA, AWWA and WEF)
การวิเคราะห์ไนเตรตใช้เทคนิ คไอออนโครโมโตกราฟฟี่ (Ion Chromatography) โดย
เครื่ อง Ion Chromatograph ยี่ห้อ Metroh รุ่ น 761 Compact IC ใช้คอลัมภ์ Allsep Anion 7u eluents
Na2CO3 and NaHCO3 อั ตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที sample loop 20 ไมโครลิตร.
5. การคํานวณประสิทธิภาพและการยับยั้ง
5.1 การคํ านวณประสิทธิภาพในการทํ างาน
5.1.1 วิเคราะห์ปริ มาณของแอมโมเนีย ไนไตรต์ ไนเตรต เอ็มแอลเอสเอส
และเอ็มแอลวีเอสเอสในชุดทดลองควบคุมและชุดทดลองนํ ้ าตัวอย่าง
5.1.2 พล็อตกราฟความสัมพั นธ์ระหว่างปริ มาณของแอมโมเนีย ไนไตรต์ ไน
เตรต ต่อเวลา จากนั ้ นนําค่าความชัน (slope) ที่ได้จากกราฟไปคํ านวณประสิทธิภาพของระบบที่ท ํ า
ให้ แอมโมเนีย ไนไตรต์ เปลี่ยนแปลงโดย
ประสิทธิภาพของระบบ (หน่วยเป็ น มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส) =
ผลรวมของค่าความชันจากกราฟของแอมโมเนียกับไนไตรต์หารด้วยค่าเอ็มแอลวีเอสเอส
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5.2 การคํ านวณค่ายั บยั ้ งในการทํ างาน ทํ าโดยเทียบค่าประสิทธิภาพในการทํ างานของ
ชุดทดลองนํ ้ าตัวอย่างกับชุดควบคุมดังนี ้
ค่ายั บยัง้ (หน่วยเปอร์เซ็นต์) = ประสิทธิภาพในการทํ างานของชุดทดลองนํ ้ าตั วอย่างX 100
ประสิทธิภาพในการทํ างานของชุดทดลองควบคุม

บทที่ 4
ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
งานวิจ ัยนี ้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ ว น ส่ วนแรกคื อการทดลองเพื่อศึกษาความเข้มข้นของ
สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่มีผลต่อการทํางานของเชื้ ออนาม็อกซ์แบคทีเรี ยในระยะเวลา 7
ชั ่ วโมง การทดลองที่ 2 เป็ นการศึกษาผลของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่มีต่อการทํางาน
ของเชื้ ออนาม็อกซ์แบคทีเรี ยในระยะยาว คือมากกว่า 1 เดือน ที่ความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะออกซี
เตตราไซคลินในระบบเท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการทดลองเป็ นดังนี ้
4.1 การทดลองผลของสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่ความเข้ มข้ นต่ างๆ ต่ อเชื้อ
อนาม็อกซ์ แบคทีเรียในระยะสั้ น
การเลี ้ ยงเชื้ ออนาม็อกซ์แบคทีเรี ยในถั งปฏิกรณ์แอนแอโรบิกเอสบีอาร์ขนาด 5 ลิตร ที่
อุณหภูมิห้อง และห่อด้วยพลาสติกสีด ํ าเพื่อป้ องกันแสง โดยใช้น ํ ้ าเสี ยสังเคราะห์(ตารางที่ 4) จนมี
ประสิทธิภาพในการกํ าจัดแอมโมเนียมและไนไตรต์ของเชื้ ออนาม็อกซ์ได้ประมาณ 85 เปอร์ เซ็นต์
เป็ นระยะเวลามากกว่า 3 วัน จึงทํ าการถ่ายเชื้ อจุลินทรี ย ์ อนาม็อกซ์แบคทีเรี ยลงในถังปฏิกรณ์ แอน
แอโรบิ ก เอสบี อาร์ (ถังทดลอง) ขนาด 1.5 ลิต ร ทําการเลี ้ ยงเชื้ อจนมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด
ไนโตรเจนจนสามารถทํางานได้ค งตัวทีอ่ ัตราความเข้มข้นของแอมโมเนี ยมและไนไตรต์ อยู่ที่
1:1.32 ผลการสังเกตพบว่า ตะกอนจุลินทรี ย ์ ในระบบมีสีออกค่อนข้างส้มแดง จึงใส่สารปฎิชีวนะ
ออกซีเตตราไซคลิน โดยการทดลองทํ าให้ในถั งมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่ความเข้มข้น
ต่างๆดังที่กล่าวไว้ ในวิธีการทดลอง ข้อสังเกตคือเมื่อใส่สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินลงไปทํา
ให้น ํ ้ าที่มีสารอาหารจะทํ าให้น ํ ้เาปลี่ยนจากไม่มีสีเป็ นสีเหลืองส้ม และจะมีสีเข้มขึ ้ นเมื่อความเข้มข้น
ที่ใส่ เพิ่ มขึน้ ซึ่ งมาจากสี ของตัวสารปฎิชีวนะออกซี เตตราไซคลินเอง เมื่อทําการเปลี่ยนนํ ้ าในถัง
ปฏิกรณ์ก็ท ํ าให้น ํ ้ าในถั งปฏิกรณ์เปลี่ยนสีเช่น หลังจากนั ้ นทําการเก็บตัวอย่างครั ้ งละ20 มิลลิลิตร
ทุก 1 ชั ่ วโมง เป็ นจํานวน 8 ตัวอย่าง ผลการตรวจวัดปริ มาณแอมโมเนี ยม ไนไตรต์ ไนเตรต
ปริ มาณจุ ลิ น ทรี ย์ใ นรู ปเอ็ ม แอลวี เ อสเอส ตลอดจนประสิ ทธิ ภ าพของระบบเป็ นดั ง นี ้
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ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ย พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ระหว่างที่ใส่สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินในนํ ้ า ที่ความเข้มข้นระหว่าง 0
- 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และถั งควบคุม (Control) โดยพบว่าปริ มาณค่าแอมโมเนี ยมและไนไตรต์มี
ค่ า ลดลง และไนเตรตมีค่ าเพิ่ มขึ ้ นตามตามเวลา เนื่ องมาจากการเกิ ด ปฎิ กิ ริ ย าของอนาม็อกซ์
แบคทีเรี ย (สมการที่ 14) โดยอนาม็อกซ์แบคทีเรี ยใช้สารตั ้ งต้นให้แอมโมเนียมเป็ นตัวให้อิเล็กตรอน
ไนไตรต์เป็ นตัวรับอิเล็กตรอนและผลิตภัณฑ์ทเกิี่ ดขึ ้ นคือ ไนเตรต ปริ มาณของรู ปเอ็มแอลเอสเอส
และรู ป เอ็มแอลวีเอสเอสที่ ว ัด ซึ่ งแสดงถึง ปริ มาณเชื้ อแบคที เ รี ย ที่ มี ในระบบพบว่ า ไม่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในระยะเวลา 7 ชั ่ วโมงของการทดลอง
ประสิทธิภาพในการกํ าจัดสารประกอบไนโตรเจนพิจารณาจากปริ มาณความเข้มข้นไนโตรเจน
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปริ มาณเชื้ อจุลินทรี ย ์ที่มีในระบบ (มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวี
เอสเอส) โดยการคํานวณใช้ความชันของกราฟของปริ มาณแอมโมเนี ยมและไนไตรต์ที่ลดลงใน
ระยะเวลา 7 ชั ่ วโมงต่อปริ มาณเอ็มแอลวีเอสเอส (รู ปที่ 9-20) ผลการศึกษาพบว่าประสิ ทธิภาพการ
กํ าจัดแอมโมเนียและไนไตรต์ในหน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส ที่ความ
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
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ภาพที่ 9 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้น 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้ นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ
470.00 มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพที่ 10 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้น 23.40 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ
320.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ภาพที่ 11 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้น 25.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ
328.00 มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพที่ 12 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้น 41.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ
308.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ภาพที่ 13 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้น 50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ
445.00 มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพที่ 14 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้น 61.62 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ
365.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ภาพที่ 15 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้น 65.70 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ
445.00 มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพที่ 16 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้น 66.39 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ
422.50 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ภาพที่ 17 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้น 75.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ
507.50 มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพที่ 18 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้น 81.66 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ
605.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ภาพที่ 19 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้น 85.45 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสเท่ากับ
615.00 มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพที่ 20 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลิน ที่ ความเข้มข้น 100.00 มิลลิก รั มต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอส
เท่ากับ 505.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการกํา จัดแอมโมเนี ย และไนไตรต์ในหน่ ว ยมิ ล ลิ ก รั ม
ไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส ที่ความเข้มข้น 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 มิ ล ลิ ก รั ม ไนโตรเจนต่ อ มิ ล ลิ ก รั ม เอ็ ม แอลวี เ อสเอส ตามลํา ดับ (ภาพที่ 21)
ประสิทธิภาพในการกํ าจัดมีค่าลดลงเมื่อปริ มาณความเข้มข้นของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน
ที่ใส่เข้าไปในระบบมีค่าเพิ่มขึ ้ น ถ้ าพิจารณาจากประสิทธิภาพการกํ าจัดของระบบโดยควบคุมปั จจัย
ด้านแสง อุณหภูมิ ปริ มาณความเข้มข้นของสารประกอบไนโตรเจนให้เหมือนกันในการทดลองแต่
ละครั ้ ง แสดงว่าความเข้มข้นของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่เพิ่มขึ ้ นในระบบบําบัดมีผลทํา
ให้เกิ ดการยับยั ้ งกระบวนการทํางานของอนาม็อกซ์แบคที เรี ย โดยความสามารถในการกําจัด
แอมโมเนี ยและไนไตรต์ลดลงเมื่อเปรี ยบเที ยบกับการทดลองในชุ ดควบคุ มที่ ไม่ได้ใส่ สารปฎิ ชี
วนะออกซีเตตราไซคลิน ประสิทธิภาพการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนของระบบจะแปรผกผั น
กับปริ มาณความเข้มข้นของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่เพิ่มขึ ้ นในระบบ
เมื่อคํานวณเปอร์ เซ็น ต์ก ารยั บยั ้ งการทํางานของระบบโดยเที ยบจากการทดลองชุ ด
ควบคุม พบว่าที่ความเข้มข้น 0, 23.40, 25.00, 41.78, 50.00, 61.62, 65.70, 66.39, 75.00, 81.66,
85.45, 100.00 มิลลิกรั มต่อลิตรของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน การยั บยั ้ 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
เปอร์ เซ็น ต์ ตามลําดับ (ภาพที่ 22) ทั ้ งนี ้ แสดงให้เห็ นว่าเปอร์ เซ็น ต์ก ารยับยั ้ งจะแปรผันตรงกับ
ปริ มาณความเข้มข้นของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่เพิ่มขึ ้ นในระบบ
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ภาพที่ 21 แสดงประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ยที่ความเข้มข้น 0 -100
มิลลิกรัมต่อลิตรของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน

ภาพที่ 22 แสดงเปอร์ เซ็นต์การยั บยั ้ งการทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ยที่ความเข้มข้น 0 -100
มิลลิกรัมต่อลิตรของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน
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จากการทดลองครั ้ งนี ้ พบว่าประสิ ทธิภาพการทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ยลดลง 50
เปอร์เซ็นต์ที่ความเข้มข้นของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินประมาณ 65 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่ งผล
การทดลองในครั ้ งนี ้ สอดคล้องกับงานวิจ ัยของFernandez et al. (2009) ที่พบว่าประสิ ทธิภาพการ
ทํางานของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ยลดลง 50 เปอร์ เซ็นต์ที่ความเข้มข้นของสารปฎิชีวนะเตตราไซค
ลินประมาณ 200 มิลลิกรัมต่อลิต ร อย่างไรก็ตามผลการทดลองมีค่าแตกต่างกันบ้างเนื่ องจาก
งานวิจ ัยของ Fernandez et al. (2009) มีใช้สารปฏิชีวนะเตตราไซคลินเหมือนกันแต่ในการทดลองนี ้
ใช้สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน และในการทดลองของ Fernandez et al. (2009) ไม่ได้ว ัด
ความเข้มข้นของยาที่มีอยู่แท้จริ งในระบบด้วย
นอกจากนั ้ นเมื่อเปรี ยบเทียบผลการทดลองนี ้ ก ับผลการทดลองที่ผ่านมาของ Graaf et al.
(1995); Sanz et al. (1996); Campos et al. (2001); Lallai et al. (2002) พบว่าผลที่ได้สอดคล้องกัน
โดยสรุ ปว่า สารปฏิชีวนะชนิดต่าง ๆ ที่พบในนํ ้ าเสียจากแหล่งต่างๆ สามารถสร้างปั ญหาหรื อส่ งผล
กระทบต่อประสิ ทธิภาพในการบําบัดนํ ้ าเสี ยของระบบบําบัด แบบไร้ อากาศโดยทําการตรวจวัด
ประสิทธิภาพในการทํ างานด้วยรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ปริ มาณก๊าซที่เกิดขึ ้ น ประสิทธิภาพในการกํ าจัด
ปริ มาณสารมลพิษในนํ ้ าที่ลดลง เป็ นต้น
4.2 การทดลองหาผลกระทบของปริมาณสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่มีผลต่ อ
เชื้ออนาม็อกซ์ แบคทีเรียในระยะยาว
การเลี ้ ยงเชื้ ออนาม็อกซ์แบคทีเรี ยในถั งปฏิกรณ์แอนแอโรบิกเอสบีอาร์ขนาด 5 ลิตร ที่
อุณหภูมิห้อง และห่อด้วยพลาสติกสีด ํ าเพื่อป้ องกันแสง โดยใช้น ํ ้ าเสี ยสังเคราะห์(ตารางที่ 4) จนมี
ประสิทธิภาพในการกํ าจัดแอมโมเนียมและไนไตรต์ของเชื้ ออนาม็อกซ์ได้ประมาณ 85 เปอร์ เซ็นต์
เป็ นระยะเวลามากกว่า 3 วัน จึงทํ าการถ่ายเชื้ อจุลินทรี ย ์ อนาม็อกซ์แบคทีเรี ยลงในถังปฏิกรณ์ แอน
แอโรบิ ก เอสบี อาร์ (ถังทดลอง) ขนาด 1.5 ลิต ร ทําการเลี ้ ยงเชื้ อจนมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด
ไนโตรเจนจนสามารถทํางานได้ค งตัวทีอ่ ัตราความเข้มข้นของแอมโมเนี ยมและไนไตรต์ อยู่ที่
1:1.32 ผลการสังเกตพบว่ า ตะกอนจุ ลินทรี ย ์ใ นระบบมีสีออกค่ อนข้างส้มแดง จึ งใส่ สาร
ปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน โดยการทดลองทําให้ในถังมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่
ความเข้มข้นต่างๆดังที่กล่าวไว้ ในวิธีการทดลอง ข้อสังเกตคือเมื่อใส่สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซค
ลินลงไปทํ าให้น ํ ้ทา ี่มีสารอาหารจะทํ าให้น ํ ้เาปลี่ยนจากไม่มีสีเป็ นสี เหลืองส้ม และจะมีสีเข้มขึ ้ นเมื่อ
ความเข้มข้นที่ใส่เพิ่มขึนซึ
้ ่ งมาจากสีของตัวสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินเอง เมื่อทําการเปลี่ยน
นํ ้ าในถัปง ฏิกรณ์ก็ท ํ าให้น ํ ้ าในถั งปฏิกรณ์เปลี่ยนสีเช่นกันหลั งจากนั ้ นทํ าการเก็บตัวอย่างทุกๆใน1

45
สัปดาห์ ทุก 1 ชั ่ ว โมง จํานวน 8 ตัวอย่าง ครั ้ งละ 20 มิลลิลิตร แล้วทําการตรวจวัดปริ มาณ
แอมโมเนียม ไนไตรต์ ไนเตรต และปริ มาณจุลินทรี ย ์ ในรู ปเอ็มแอลวีเอสเอส
ทํ าการเริ่ มระบบในถั งปฏิกรณ์ขนาด 1 ลิตรจนมีประสิ ทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจน
จนสามารถทํ างานได้คงตัวเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ตะกอนจุลินทรี ย ์ในระบบมีสีออกค่อนข้างส้มแดง
จากนั ้ นทํ าการใส่สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินในความเข้มข้นประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลิตรใน
ทุกวั น
ผลการศึกษาในช่วงวันที่ 1 – 7 แรกของการทดลองพบว่าสี ของตะกอนจุลินทรี ย ์ใน
ระบบมีสีส้มแดง ประสิ ทธิภาพในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนยั งค่อนข้างสูงคงที่ และมีค่า
ใกล้ เคียงกัน สีของนํ ้ าในระบบค่อนข้างใสตามปกติและไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ประสิ ทธิภาพใน
การกํ าจัดสารประกอบไนโตรเจนของวันเริ่ มการทดลองและวันที่ 7 คือ 0.0290, 0.0321 มิลลิกรัม
ไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส ตามลํ าดับ(ภาพที่ 23-26)

ภาพที่ 23 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส
เอสเท่ากับ 553.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ในวั นที่ 0 ครั ้ งที่ 1
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ภาพที่ 24 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซี เตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส
เอสเท่ากับ 605.00 มิลลิกรัมต่อลิตร วั นที่ 0 ครั ้ งที่ 2

ภาพที่ 25 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส
เอสเท่ากับ 428.00 มิลลิกรัมต่อลิตร วั นที่ 7 ครั ้ งที่ 1
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ภาพที่ 26 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส
เอสเท่ากับ 525.00 มิลลิกรัมต่อลิตร วั นที่ 7 ครั ้ งที่ 2
ผลการศึกษาในช่วงวั นที่ 7 – 21 พบว่าสีของตะกอนจุลินทรี ย ์ ในวั นที่21 เริ่ มมีสีแดงซีด
และใช้เวลาในการตกตะกอนมากขึ ้ น มั กพบตะกอนจุลินทรี ย ์สีขาวลอยอยู่ในถังปฏิกรณ์ เสมอเมื่อ
ทํ าการตกตะกอนเพื่อทีเ่ ปลี่ยนนํ ้ า ส่วนการลดลงของปริ มาณแอมโมเนียมและไนไตรต์มีค่าน้อยลง
อย่างชัดเจน พบว่าปริ มาณไนไตรต์เริ่ มตกค้างในระบบโดยวัดได้ถึง 170 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อ
ลิตร เมื่อเทียบกับปริ มาณที่ ใช้เริ่ มต้นเพียง 112 มิลลิกรั มไนโตรเจนต่ อลิตร ผลของการสะสม
ปริ มาณไนไตรต์อาจเป็ นพิษต่อเชื้ อ อนาม็อกซ์แบคทีเรี ย ทํ าให้ประสิทธิภาพในการกํ าจัดลดลงอย่าง
รวดเร็ วจนน้อยกว่า 50% ของประสิ ทธิภาพเริ่ มต้นในช่วงวันที่ 21 สําหรับสี ของนํ ้ าในระบบไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมากนัก ผลการคํานวณประสิ ทธิภาพในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนของ
วั นที่ 7, 14, 21 คือ 0.0321, 0.0234, 0.0130 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส (ภาพ
ที่ 22-30)
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ภาพที่ 27 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส
เอสเท่ากับ 520.00 มิลลิกรัมต่อลิตร วั นที่ 14 ครั ้ งที่ 1

ภาพที่ 28 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส
เอสเท่ากับ 533.00 มิลลิกรัมต่อลิตร วั นที่ 14 ครั ้ งที่ 2
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ภาพที่ 29 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส
เอสเท่ากับ 588.00 มิลลิกรัมต่อลิตร วั นที่ 21 ครั ้ งที่ 1

ภาพที่ 30 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส
เอสเท่ากับ 580.00 มิลลิกรัมต่อลิตร วั นที่ 21 ครั ้ งที่ 2
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ผลการศึกษาในช่วงวั นที่ 21 – 36 พบว่าสีของตะกอนจุลินทรี ยต์ ะกอนเปลี่ยนจากสี ส้ม
แดงเป็ นสีส้มขาว ส่วนประสิทธิภาพในการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนยั งลดลงเรื่ อย ๆ และใน
วันที่ 36 พบว่าประสิ ทธิภาพลดลงน้อยกว่า 5% ของประสิ ทธิภาพเริ่ มต้น จึงหยุดทําการทดลอง
(ภาพที่ 13) สําหรับนํ ้ าทิ ้ งในระบบค่อนข้างมีสีเหลืองอ่อนจากสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่
ใส่เข้าไปในระบบในช่วงเวลา 36 วั นที่ท ํ าการทดลอง ซึ่ งคล้ ายกับนํ ้ าในระบบที่ท ําการทดลองแบบ
ระยะสั ้ นในหัวข้อ4.1 ที่น ํ ้ ามีสีเข้มขึ ้ นตามปริ มาณยาปฏิชีวนะที่เพิ่ มขึ ้ นในระบบ ประสิ ทธิภาพใน
การกําจัดสารประกอบไนโตรเจนของวันที่ 28, 32, 36 คื อ 0.0110, 0.0068, 0.0013 มิลลิก รั ม
ไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส (ภาพที่ 29-34)

ภาพที่ 31 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส
เอสเท่ากับ 783.00 มิลลิกรัมต่อลิตร วั นที่ 28 ครั ้ งที่ 1
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ภาพที่ 32 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส
เอสเท่ากับ 610.00 มิลลิกรัมต่อลิตร วั นที่ 28 ครั ้ งที่ 2

ภาพที่ 33 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส
เอสเท่ากับ 583.00 มิลลิกรัมต่อลิตร วั นที่ 32 ครั ้ งที่ 1
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ภาพที่ 34 ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรต์และไนเตรต เมื่อมีสารปฎิชีว นะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นประมาณ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอส
เอสเท่ากับ 618.00 มิลลิกรัมต่อลิตร วั นที่ 36 ครั ้ งที่ 1
หลั งจากการวั ดประสิทธิภาพในการกํ าจัดสารประกอบไนโตรเจน พบว่าประสิ ทธิภาพ
ในการกํ าจัดสารประกอบไนโตรเจนค่อนข้างคงที่ ปริ มาณแอมโมเนียมและไนไตรต์ในชั ่ วโมงที่ 0
และ 7 มีค่าไม่แตกต่างกัน จึงทําการหยุดการทดลอง ประสิ ทธิภาพในการกําจัดสารประกอบ
ไนโตรเจนตลอดช่วงเวลาทดลองแสดงในภาพที่ 35
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ภาพที่ 35 แสดงประสิ ท ธิ ภ าพการกํา จัด ของกระบวนการอนาม็อ กซ์เ มื่ อ ใส่ ส ารปฎิ ชี ว นะ
ออกซีเตตราไซคลิน 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เวลาต่าง ๆ
ประสิ ทธิภ าพการทํางานของระบบที่ลดลงไม่สามารถที่จ ะสรุ ปได้เซลล์แบคที เรี ยมี
จํ านวนลดลงหรื อไม่ เราจึงทําการเปรี ยบเทียบปริ มาณเอ็มแอลวีเอสเอสในนํ ้ าที่เข้าระบบและนํ ้ า
ออกระบบที่ เปลี่ยนแปลงไปต่ อเวลา (ภาพที่ 36) พบว่าปริ มาณเอ็มแอลวีเอสเอสไม่มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลง เป็ นเพราะสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่เข้าสู่ระบบมีความเข้มข้นค่อนข้างตํ ่าจึง
มี ผ ลต่ อ ปริ มาณอนาม็อ กซ์ แ บคที เ รี ยในระบบไม่ ม ากนัก เพี ย งแต่ ข ัด ขวางการทํา งานของ
กระบวนการอนาม็อกซ์ท ํ าให้ประสิทฺภาพลดลง
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ภาพที่ 36 แสดงความเข้มข้นของเอ็มแอลวีเอสเอสที่เปลี่ยนแปลงไปในการทดลอง
จากผลการทดลองในระยะยาวพบว่าสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินที่ความเข้มข้นตํ ่า
สามารถที่จะยั บยั ้ งการประสิทธิภาพในการทํ างานของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ยเมื่อได้รับสารปฎิชีวนะ
ออกซี เตตราไซคลินอย่างต่อเนื่ อง มากกว่าการได้รับ สารปฎิชีวนะออกซี เตตราไซคลิน ที่ค วาม
เข้มข้นสูงเพียงครั ้ งเดียว ปริ มาณสารประกอบไนโตรเจนยั งมีแนวโน้มที่ลดลงอยูบ้่ างเล็กน้อย แต่
ไม่สามารถที่จะทํ างานในการกํ าจัดสารประกอบไนโตรเจนต่อไปได้ ซึ่ งสอดคล้องกับการทดลอง
ของ Fernandez et al., 2009 แต่สารปฎิ ชีว นะออกซี เตตราไซคลิน มีผลยับยั ้ งการทํางานของ
แบคทีเรี ยแต่ไม่ได้ท ํ าให้เซลล์แบคทีเรี ยตาย เนื่องจากภาพที่ 36 ปริ มาณของเอ็มแอลวีเอสเอสไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างชัด เจนเมื่อได้รั บสารปฎิ ชีว นะออกซี เตตราไซคลิน เข้าไปในระบบ แสดงว่า
สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินไม่ได้ส่งผลทําให้จุลินทรี ย ์ในระบบตาย เพียงแต่อาจไปขัดขวาง
การทํ างานของกระบวนการอนาม็อกซ์ได้บ้าง
โดยสรุ ปแล้ว การทดลองครั ้ งนีให้
้ ผลสอดคล้องกับงานวิจ ัยที่ผ่านมาของ Graaf et al.
(1995); Sanz et al. (1996); Campos et al. (2001); Lallai et al. (2002) ซึ่ งพบว่าสารปฏิชีวนะชนิ ด
ต่าง ๆ ที่พบในนํ ้ าเสียจากแหล่งกํ าเนิดต่างๆ สามารถสร้างปัญหาหรื อส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพ
ในการบํ าบัดนํ ้ าเสียของระบบบํ าบัดแบบไร้อากาศโดยทําการตรวจวัประสิ
ด ทธิภาพในการทํางาน
ด้วยรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ปริ มาณก๊าซที่เกิดขึ ้ น ประสิทธิภาพในการกําจัดปริ มาณสารมลพิษในนํ ้ าที่
ลดลง เป็ นต้น

บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การทดลองในระยะสั ้ นพบว่าสารปฎิชีวนะออกซี เตตราไซคลิน ในระบบที่ มีค วาม
เข้มข้นของ 0, 23.40, 25.00, 41.78, 50.00, 61.62, 65.70, 66.39, 75.00, 81.66, 85.45, 100.00
มิลลิก รัมต่ อลิตร ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของกระบวนการอนาม็อกซ์ 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 ตามลํ าดับ และที่ความเข้มข้นประมาณ 50 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรของสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินสามารถยั บยั ้ งการทํางานของระบบได้ 50 เปอร์ เซ็น ต์
ส่ ว นการทดลองในระยะยาวเมื่อสารปฎิ ชีว นะออกซี เ ตตราไซคลิน ในระบบมี ค วามเข้ม ข้น 5
มิลลิก รั มต่ อลิต ร โดยในวัน ที่ 0, 7, 14, 21, 28, 32, 36 ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของ
กระบวนการอนาม็อกซ์ มีค่า 0.0290, 0.0321, 0.0234, 0.0130, 0.0110, 0.0068, 0.0013 มิลลิกรัม
ไนโตรเจนต่อมิลลิกรั มเอ็มแอลวีเอสเอส ตามลํ าดับและ ประสิ ทธิภ าพในการทํางานของระบบ
ลดลงเรื่ อย ๆ จนแอมโมเนียและไนไตรต์แทบจะไม่ลดลง จึงหยุดการทดลอง
โดยสรุ ปผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินเข้าไปใน
ระบบ ทั ้ ง2 ระยะสั ้ นและระยะยาว ปริ มาณของยาปฏิชีวนะที่เพิ่มขึ ้ นสามารถยั บยั ้ งประสิทธิภาพใน
การบํ าบัดของอนาม็อกซ์แบคทีเรี ย ทํ าให้ไม่สามารถทําให้สารประกอบไนโตรเจนลดลงได้ และ
การได้รับสารปฏิชีวนะในระยะยาวที่ความเข้มข้นตํ ่า ก็จะสามารถยั บยั ้ งประสิ ทธิภาพในการบําบัด
ของแบคทีเรี ยได้เช่นเดียวกับการได้รับสารที่ความเข้มข้นสูง เพียงแต่ใช้ระยะเวลาที่นานกว่าจึงจะ
แสดงผลออกมา ผลการทดลองพบว่าความเป็ นพิษแบบเฉียบพลั น (acute toxin) ของสารปฎิชีวนะ
ออกซีเตตราไซคลินที่ความเข้มข้นสูง มีผลกระทบที่น้อยกว่าหากได้รับสารปฎิชีวนะออกซีเตตรา
ไซคลินที่ความเข้มข้นตํ ่าแบบเรื้ อรัง (chronic) เป็ นระยะเวลานาน
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ข้อเสนอแนะ
- ศึกษาการทดลองที่ความเข้มข้นตํ ่าๆ เพื่อให้ใกล้เคียงกับปริ มาณสารปฎิชีวนะที่
พบในธรรมชาติมากที่สุด
- ศึกษาชนิ ดและความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะกลุ่มอื่นๆ ต่อระบบบําบัดนํ ้ าเสี ย
แบบอื่น
- ศึกษาหากลไกในการยั บยั ้ งการทํ างานของแบคทีเรี ยเมื่อได้รับยาปฏิชีวนะเข้าไป
ในระบบ
- ศึกษาหาแนวทางกํ าจัดสารปฏิชีวนะในนํ ้ าทิ ้ งก่อนที่จะเข้าสู่ระบบบํ าบัดนํ ้ าเสีย
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วิธีการวิเคราะห์ พารามิเตอร์ ต่างๆ
1.การวิเคราะห์ หาแอมโมเนียโดยวิธีการไตเตรท
หลั กการ
ก่อนที่จะนํานํ ้ าตัวอย่างไปวิเคราะห์จะต้องนํานํ ้ าตัวอย่างมาผ่านกระบวนการกลั ่ นก่อน เพื่อ
แยกแอมโมเนี ยออกจากสารรบกวนต่างๆ โดยแอมโมเนี ยไนโตรเจนจะถูก กลั ่ นออกมากับไอนํ ้ า
ภายใต้สภาวะที่มีพีเอชสูงกว่า 9.3 แอมโมเนียที่ถูกกลั ่ นออกมาจะรวมตัวกับกรดบอริ กเกิดเป็ น อิออ
นแอมโมเนีย (NH4+) และอิออนบอเรต (H2BO3-) แอมโมเนียจะทํ าให้สารละลายกรดบอริ กกลายเป็ น
สีเขียว ปริ มาณแอมโมเนียหาได้โดยการไตเตรทด้วยสารละลายกรดซัลฟูริก0.02 นอร์ม ั ล ซึ่ ง H+ จะ
รวมกับ H2BO3- เกิดเป็ น H3BO3 พีเอชของสารละลายจะลดลงจนเท่ากับค่าเริ่ มต้น ดังนั ้ นปริ มาณของ
กรดแก่ที่เติมลงไปจะสมดุลกับปริ มาณแอมโมเนี ยที่มีจุดยุติดูได้จากการเปลี่ยนสี ของ อินดิเคเตอร์
จากสีเขียวเป็ นสีม่วง
(NH4)3BO3 + H2SO4

(NH4)2SO4 + H3BO3

เขียว

ม่วงอ่อน

สารเคมี
สารละลาย Mix – indicator เตรี ยมโดย
ก. ชั ่ ง Methyl red 200 มิลลิกรัมใส่ บีกเกอร์ นํามาละลายด้วย 95% Ethyl
alcohol แล้ วปรับปริ มาตรด้วยขวดปรับปริ มาตรขนาด100 มิลลิลิตร
ข. ชั ่ ง Methylene blue 100 มิลลิลกรัมใส่ บีกเกอร์ นํามาละลายด้ว ย 95%
Ethyl alcohol แล้ วปรับปริ มาตรด้วยขวดปรับปริ มาตรขนาด50 มิลลิลิตร
สารละลายกรดบอริ ก (H3BO3) เตรี ยมโดย
ก. ชั ่ งกรดบอริ ก (H3BO3) 20 กรัมใสบีกเกอร์ นํามาละลายด้วยนํ ้ าปราศจาก
อิออน (DI) แล้วปรับปริ มาตรด้ว ยนํ ้ าDI ในขวดปรับปริ มาตรจนครบ
1000 มิลลิลิตร (ควรใช้ magnetic และ hotplate ช่วยในการละลายเพราะ
สารละลายกรดบอริ กนั ้ นจะละลายได้ยากมาก)
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สารเคมี (ต่อ)
สารละลายกรดบอริ ก (H3BO3) เตรี ยมโดย
ข. ปิ เปตสารละลาย Mix – indicator มา 10 มิลลิ ลิต ร นํามาผสมกับ
สารละลายในข้อก. แล้ วปรับปริ มาตรด้วยขวดปรับปริ มาตรขนาด 1000
มิลลิลิตร (ได้สารละลายเป็ นสีม่วง)
สารละลายกรดซัลฟูริก 0.02 N H2SO4 เตรี ยมโดย
ก. เตรี ยมสารละลายกรดซัลฟูริก (H2SO4) 0.1 N โดยการปิ เปต Conc. H2SO4
มา 3 มิลลิลิตร แล้ วปรับปริ มาตรจนครบ 1000 มิลลิลิตร โดยใช้น ํ ้ าDI
ข. เตรี ยมสารละลายกรดซัลฟูริก (H2SO4) 0.02 N โดยการปิ เปตสารละลาย
กรดซัลฟูริก 0.1 N จากข้อก. มา 200 มิลลิลิตร แล้วปรับปริ มาตรจนครบ
1000 มิลลิลิตร โดยใช้น ํ ้ าDI
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 6 N NaOH เตรี ยมโดย
ชั ่ ง NaOH มา 240 กรัม นํามาละลายด้วยนํ ้ าDI แล้วปรับปริ มาตรด้วยนํ ้ า
DI ในขวดปรับปริ มาตรจนได้ปริ มาตรครบ 1000 มิลลิลิตร
สารละลาย Borate buffer เตรี ยมโดย
ก. ชั ่ ง Na4B4O7 มา 5 กรัม หรื อ ชั ่ ง Na2B4O7.10H2O มา 9.5 กรัม นํามาละลาย
ด้ว ยนํ ้ าDI แล้วปรั บปริ มาตรด้ว ยนํ ้ าDI ในขวดปรั บปริ มาตรจนได้
ปริ มาตรครบ 1000 มิลลิลิตร
ข. ตวงสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 N NaOH มา 88 มิลลิลิตร
แล้วนํามาผสมกับสารละลายในข้อก. 412 มิลลิลิตร แล้วปรับปริ มาตร
ด้วยนํ ้ าDI ในขวดปรับปริ มาตรจนได้ปริ มาตรครบ 500 มิลลิลิตร
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ต่อเครื่ อง condenser ทางนํ ้ าเข้าและทางนํ ้ าออกกับเครื่ องวั ดแอมโมเนีย
ยี่ห้อ Distillation Unit รุ่ น Vapodest 20
เปิ ดเครื่ องวั ดแอมโมเนียให้ขึ ้ นเป็ นตัวอั กษรภาษาอั งกฤษพิมพ์ใหญ่(P)
(พร้อมใช้งาน)
ทํ าการกลั ่ นล้ างเครื่ องแอมโมเนีย ด้วยนํ ้ าปราศจากอิออน(DI) โดยใช้หลอด Semi Kjeldahl
ปิ เปตนํ ้ าตัวอย่าง5 มิลลิลิตร + นํ ้ าDI 45 มิลลิลิตร ใส่ในหลอด Semi Kjeldahl
หรื อ ปิ เปตนํ ้ าDI 50 มิลลิลิตร (กรณี ท ํ า Blank)
ปิ เปต 6 N NaOH มา 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอด Semi Kjeldahl ข้างต้น

ปิ เปต สารละลาย Borate buffer มา 5 มิลลิลิตร ใส่ ในหลอด Semi Kjeldahl ข้างต้ น

นําหลอด Semi Kjeldahl ข้างต้น ใส่เข้าไปในด้านInlet ของตัวเครื่ องวั ดแอมโมเนีย
ปิ เปตสารละลายกรดบอริ ก (H3BO3) มา 25 มิลลิลิตร ใส่ ในขวด Erlenmeyer flask
นําขวด Erlenmeyer flask ใส่เข้าไปในด้าน Outlet ของตัวเครื่ องวั ดแอมโมเนีย
กดปุ ๋ มrun ที่ต ัวเครื่ องวั ดแอมโมเนีย ใช้เวลาในการกลั ่ นประมาณ5 นาที
นําขวด Erlenmeyer flask ที่ได้จากการกลั ่ นไปไตเตรทกับสารละลาย
กรดซัลฟูริก 0.02 N H2SO4 (จุดยุติ จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็ นสีม่วง)
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การคํ านวณ
mg NH3 - N/L =

(A – B) × [ H2SO4] × 14000
ml Sample

A = ปริ มาตรกรดซัลฟูริกที่ใช้ในการไตเตรทตัวอย่าง(ml)
B = ปริ มาตรกรดซัลฟูริกที่ใช้ในการไตเตรทblank (ml)
N = ความเข้มข้นเป็ นนอร์ม ั ลของH2SO4 ที่ใช้
2. การวิเคราะห์ ไนไตรต์ไนโตรเจนโดยวิธีสร้ างสี (Colorimetric)
หลั กการ
วิธีสร้างสี (Colorimetric) เป็ นวิธีที่มีความไวพอเพียงและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ภายใต้สภาวะที่
เป็ นกรด อิออนไนไตรต์จะทํ าปฏิกิริยากับกลุ่มอะมิโนของซัลฟานิลาไมด์ให้เกลือไดอาโซเนี ยมซึ่ ง
จะรวมตัวกับ 1- แนพทิลเอทธิลีนไดไฮโดรคลอไรด์ (N – (1 – Naphthyl) – Ethylenediamine
Dihydrochloride) ที่มีพีเอช 2.0 – 2.5 เกิดเป็ นสีเอโซสีม่วงแดง สีที่เกิดขึ ้ นจะเป็ นไปตามกฎของเบียร์
(Beer’ Law) การหาปริ มาณไนไตรต์ท ํ าโดยการเทียบสี ที่เกิดกับสารละลายมาตรฐานที่ทราบความ
เข้มข้นแน่นอน วั ดการดูดกลืนสีที่ความยาวคลื่น543 นาโนเมตร
สารเคมี
สารละลาย Color Reagent เตรี ยมโดย
ก. ตวง 85% กรดฟอสฟอริ ก มา 100 มิลลิลิตร ผสมกับซัลฟานิ ลาไมด์ 10 กรัม
แล้วปรับปริ มาตรด้วยนํ ้ าDI โดยใช้ขวดปรับปริ มาตรปรับปริ มาตรจนครบ 800
มิลลิลิตร
ข. เมื่ อ ซัล ฟานิ ล าไมด์ล ะลายหมดแล้ว เติ ม N-(1-Naphthyl)-Ethylenediamine
Dihydrochloride 1 กรัม แล้ วปรับปริ มาตรด้วยนํ ้ าDI จนครบ 1000 มิลลิลิตร
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สารละลายสต็อกไนไตรต์ (Stock NO2-)
ก. ชั ่ ง NaNO2 1.232 กรัม นํามาละลายด้วยนํ ้ าDI แล้วปรับปริ มาตรโดยขวดปรับ
ปริ มาตรจนครบ 1000 มิลลิลิตร
ข. เติม CHCl3 1 มิลลิลิตร ลงในสารละลายในข้อ ก.
สารละลายอินเตอร์มิเดียร์ (Intermediate NO2-)
ตวงสารละลายสต็อกไนไตรต์ (Stock NO2-) มา 50 มิลลิลิตร แล้วปรับปริ มาตร
ด้วยนํ ้ าDI จนได้ปริ มาตรครบ 250 มิลลิลิตร
สารละลายมาตรฐาน (Standard NO2-)
ปิ เปตสารละลายอินเตอร์ มิเดียร์ (Intermediate NO2-) มา 10 มิลลิลิตร แล้วปรั บ
ปริ มาตรด้วยนํ ้ าDI จนได้ปริ มาตรครบ 1000 มิลลิลิตร
ขั ้ นตอนการวิเคราะห์
เตรี ยมสารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้ น0.1, 0.2, 0.3, และ 0.4 ppm
ทํ า Standard Curve
นํานํ ้ าตัวอย่างมาเจือจาง ให้อยู่ในช่วงที่เครื่ องสเปคโตโฟโตมิเตอร์สามารถอ่านค่าได้
ปิ เปต Color Reagent 2 มิลลิลิตร ต่อ นํ ้ าตัวอย่าง50 มิลลิลิตร
(สีม่วงแดง)
หลั งจากใส่ Color Reagent ในนํ ้ าตัวอย่างแล้ ว ให้ต ั ้ งทิ ้ งไว้
10 นาที แต่ต ้องไม่เกิน 2 ชั ่ วโมง
นําไปวั ดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น543 นาโนเมตร
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การคํ านวณ
นําค่า Cocn.C และค่ า Abs 543 นาโนเมตร ที่อ่านได้จ ากเครื่ องสเปคโตโฟโต
มิเตอร์ ไป plot กราฟใน Microsoft Excel แล้วอ่านค่าที่ได้ คูณด้วยค่าทีเ่ จือจาง
(Dilute) หน่วยเป็ น

mg NO2- - N/L

3. การวิเคราะห์ ไนเตรตไนโตรเจนด้ วยเครื่องไอออนโครมาโตรกราฟฟี
หลั กการ
ไอออนโครมาโตรกราฟฟี ที่ใช้เป็ นประเภท Liquid – Solid Chromatography คอลัมน์ที่ใช้
แยกเป็ นวัสดุที่เป็ นของแข็ง (Stationary phase) ทําด้วย resin และ silica และมีเฟสเคลื่อนที่เป็ น
ของเหลว วัสดุถูกบรรจุอยู่ในคอลัมน์ท ําด้วยStainless steel พลาสติก หรื อวัสดุที่เป็ นโพลีเมอร์
ความยาวตั ้ งแต่5-30 เซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์ กลางประมาณ4-9 นาโนเมตร พวกอนุ ภาคของ
resin หรื อ silica จะถูก pack อย่างสมํ ่าเสมอ คอลัมน์นี้ จะติดต่อกับHigh Pressure Pump และมี
flow rate ประมาณ 1-2 มิลลิลิตร ต่อ นาที ต่อกับ injection ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของเครื่ องมือที่
เอาไว้ บรรจุสารตัวอย่างที่ฉีดเข้าสู่ระบบ ก่อนที่จะผ่านไปแยกในคอลั มน์ หลั งจากนั ้ นสารที่ผ่านการ
แยกจะออกจากคอลัมน์และผ่านเข้าสู่ Detector การวิเคราะห์ Anion จะใช้อุปกรณ์ Suppressor
column เพื่อเพิ่ม Sensitivity ในการวิเคราะห์และลดสัญญาณรบกวน
สารเคมี
สารละลาย Eluent
ก. ชั ่ ง NaHCO3 142.8 มิลลิกรัม นํามาละลายในนํ ้ าDI
ข. ชั ่ ง Na2CO3 190.8 มิลลิกรัม นํามาละลายในนํ ้ าDI
ค. นําสารละลายในข้อ ก. และข. มาผสมกัน แล้วปรับปริ มาตรจนครบ 2 ลิตร
แล้ วนําไปกรองด้วยกระดาษกรองใยแก้ว(GF/C) ก่อนนําไปใช้
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นํ ้ าปราศจากอิออน(DI)
จะต้องนํานํ ้ าปราศจากอิออนไปกรองด้วยกระดาษกรองใยแก้ว(GF/C) ก่อนที่จะ
นําไปใช้
กรดเข้มข้น Conc. H2SO4
ปิ เปต Conc. H2SO4 มา 1.5 มิลลิลิตร แล้วปรับปริ มาตรด้วยนํ ้ าDI จนครบ 1000
มิลลิลิตร (ควรทําใน hood) แล้วนํากรดซัลฟูริกเข้มข้นที่เตรี ยมได้ไปกรองด้ว ย
กระดาษกรองใยแก้ว (GF/C) ก่อนนําไปใช้
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ขั ้ นตอนการวิเคราะห์
การเปิ ดโปรแกรมเครื่ อง IC
เปิ ดเครื่ อง IC Switch อยู่ด ้านหลั งเครื่ อง
เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์
Double Click ที่ Folder 761
Click Log In
Click OK
ตอนนี ้ หน้าจอคอมพิวเตอร์จะแสดงหน้าจอสีฟ้า761 Compact IC ให้เข้าไปที่
File
Open
System

Dobble Click ที่

Dobble Click ที่

Floder Cation

Folder Suppressor

Double Click ที่

Double Click ที่

Floder Cation 1-2

Floder Dual 2 sup
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การเข้าสู่ระบบ IC
Control
Connect to Workplace
ถ้ าเครื่ องฟ้ องว่ามีโปรแกรมเปิดอยู่แล้ ว ให้ปิดSystem ที่เปิ ดอยู่ โดยการ
Click Control

Disconnect to Workplace แล้ วปิ ด system

จากนั ้ น
ทํ าการ Connect System ใหม่อีกครั ้ ง
Start up Hardware
ขณะนี ้ หน้าจอจะแสดงBaseline ให้ run baseline จนกระทั ่ งbaseline นิ่ ง
การวั ด Standard และ Sample
หน้าจอ IC

Control
Start Determination
ใส่ชื่อ ถ้ าเป็ น Standard ให้ใส่ Level เป็ น 1, 2, 3, …..ตามลํ าดับของ
Standard ที่เตรี ยมไว้ ถ ้ าเป็ นตัวอย่างและนํ ้ ากลั ่ น ให้ใLevel
ส่ เป็ น 0
OK
กด Fill
ใช้ Syringe ดูด Standard หรื อ Sample ประมาณ 2 cc. 2 ครั ้ ง
กด Inject

ทํ าการวน Loop จนหมด Std และ Sample
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4. การวิเคราะห์ MLSS และ MLVSS
หลั กการ
MLSS (Mixed Liquor Suspended Solids) หมายถึง ปริ มาณหรื อความเข้มข้นโดยประมาณ
ของจุลชีพในถังเติมอากาศในระบบ Activated sludge คิดเป็ นปริ มาณสารแขวนลอยหรื อ Mixed
liquor ซึ่ งเป็ นของผสมระหว่างนํ ้ าทิ ้ งกับตะกอนจุลชีพในถั งเติมอากาศส่วน MLVSS (Mixed liquid
volatile suspended solids) คือ ค่าของแข็งแขวนลอยระเหย (VSS) ของตะกอนในถังเติมอากาศ ซึ่ ง
การหาค่ า MLSS และ MLVSS มีประโยชน์ในการควบคุ มระบบบําบัดนํ ้ าเสี ยโดยจะใช้ในการ
คํานวณหาอัตราส่ วนของอาหารต่ อมวลของจุลชีพ (Food/Microorganism Ratio; F/M) เพื่อดูว่า
ตะกอนจุ ลินทรี ย ์มีสมรรถภาพในการทํางานดี หรื อไม่ จุลิน ทรี ย ์จ ะทํางานได้ดี จะต้องมีปริ มาณ
อาหารที่พอเหมาะ ซึ่ งควบคุมได้โดยการรักษาอัตราส่ วนของนํ ้ าหนักของสารอินทรี ย ์ที่ส่งเข้ามา
บํ าบัดต่อนํ ้ าหนักของตะกอนจุลินทรี ย ์ซึ่ งวัดได้ในรู ปของตะกอนแขวนลอย(MLSS) หรื อตะกอน
แขวนลอยระเหย (MLVSS) ให้มีค่าคงที่ตามต้องการ
ขั ้ นตอนการวิเคราะห์MLSS
นํากระดาษกรองอบให้แห้งในตู้อบ103 -105 °C นาน 1 ชั ่ วโมง
เก็บในโถดูดความชื้ น (desicator) นาน 30 นาที
ชั ่ งนํ ้ าหนัก(A)
ปิ เปตตัวอย่างนํ ้ าเสียมา10 มิลลิลิตร ลงบนกระดาษกรองที่ผ่านการอบแล้ ว
นํากระดาษกรองที่ผ่านการกรองแล้ วไปอบที103
่ – 105 °C นาน 1 ชั ่ วโมง
เก็บในโถดูดความชื้ น (desicator) นาน 30 นาที
ชั ่ งนํ ้ าหนัก(B)
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การคํ านวณหาค่า MLSS
mg/L =

[B -A] × 1000
ml Sample

ขั ้ นตอนการวิเคราะห์MLVSS
นํากระดาษกรองที่ผ่านการกรองและอบแล้ ว นํามาเผาที่อุณหภูม550
ิ °C
(นาน 15 – 20 นาที)
เก็บในโถดูความชื้น (desicator) นาน 30 นาที

ชั ่ งนํ ้ าหนัก(C)
การคํ านวณหาค่า MLVSS
mg/L =

[B -C] × 1000
ml Sample
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ภาคผนวก ข
ข้ อมูล
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ตารางที่ 7 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชัว่ โมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
90.98
101.79
9.26
425
460
1.08
81.24
89.15
15.14
71.49
76.48
18.79
61.74
62.03
19.07
51.99
58.74
21.54
42.24
43.28
24.34
35.74
32.59
24.53
22.75
25.96
27.53
435
480
1.10
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

ตารางที่ 8 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 23.40 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
68.74
375
305
0.81

87.73
121.08
77.99
117.71
74.74
109.92
68.24
102.64
64.99
101.28
55.24
88.81
51.99
83.61
51.99
79.55
128.13
475
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

350

0.74
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ตารางที่ 9 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 25.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
18.42
330
310
0.94

94.23
122.40
81.24
126.97
77.99
119.30
74.74
110.43
68.24
107.56
64.99
94.08
58.49
93.15
55.24
87.76
19.66
330
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

330

1.00

ตารางที่ 10 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 41.78 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
63.16
305
265
0.87

87.7
119.38
81.2
109.61
74.7
107.83
71.5
105.20
68.2
102.41
61.7
99.38
58.5
91.56
58.5
89.15
58.74
425
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

350

0.82
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ตารางที่ 11 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
18.90
480
475
0.99

94.23
122.24
90.98
126.66
87.73
119.26
77.99
113.41
74.74
110.58
71.49
107.99
64.99
100.04
58.49
93.30
22.28
435
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

435

1.00

ตารางที่ 12 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 61.62 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
47.68
440.00
365.00
0.83

81.24
94.08
81.24
89.19
77.99
87.41
71.49
84.31
68.24
69.74
64.99
67.61
61.74
63.08
61.74
61.80
13.81
395.00
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

365.00

0.92
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ตารางที่ 13 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 65.70 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
38.68
490.00
415.0
0.85

74.74
104.54
74.74
96.05
61.74
93.18
61.74
82.84
58.49
73.93
48.74
65.40
45.49
61.88
45.49
60.99
28.24
555.00
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

495.00

0.89

ตารางที่ 14 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 66.39 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
62.60
590.00
455.00
0.77

77.99
103.72
77.99
98.76
74.74
92.29
71.49
83.11
58.49
82.18
55.24
77.34
61.74
70.48
51.99
65.71
62.84
540.00
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

390.00

0.72
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ตารางที่ 15 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะสัน้ ) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 75.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
14.96
370
545
1.47

97.48
114.42
97.48
112.87
84.48
114.38
81.24
112.95
77.99
109.69
74.74
102.44
81.24
93.15
84.48
101.13
20.35
290
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

470

1.62

ตารางที่ 16 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 81.66 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
61.02
665
585
0.88

74.74
105.35
71.49
103.80
61.74
88.26
51.99
83.89
51.99
71.45
48.74
61.80
48.74
55.87
55.24
57.77
96.38
720
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

625

0.87
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ตารางที่ 17 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 85.45 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
73.87
675
650
0.96

77.99
112.71
71.49
112.09
64.99
94.19
61.74
91.29
58.49
79.86
55.24
78.65
51.99
77.53
51.99
76.10
86.50
630
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

580

0.92

ตารางที่ 18 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะสั ้ น) สารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
22.45
320
460
1.44

97.48
112.44
90.98
114.03
84.48
108.41
87.73
113.64
77.99
101.44
77.99
102.75
71.49
97.56
74.74
88.69
29.73
295
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

550

1.86
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ตารางที่ 19 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะยาว) วั นที่ 0 ครั ้ งที่ 1
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
56.86
745
585
0.79

77.99
90.39
68.24
83.11
58.49
74.24
55.24
59.51
45.49
42.66
38.99
32.97
32.49
23.36
29.24
14.84
59.38
640
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

520

0.81

ตารางที่ 20 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะยาว) วั นที่ 0 ครั ้ งที่ 2
ชัว่ โมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
73.62
850
690
0.81

74.74
111.82
68.24
98.07
61.74
90.78
61.74
82.99
58.49
68.35
48.74
59.55
42.24
51.30
35.74
46.88
109.76
645
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

520

0.81

83
ตารางที่ 21 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะยาว) วั นที่ 7 ครั ้ งที่ 1
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
74.53
445
440
0.99

74.74
105.97
71.49
93.92
68.24
79.08
61.74
76.02
55.24
61.14
51.99
51.42
42.24
48.74
38.99
47.00
93.39
490
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

415

0.85

ตารางที่ 22 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะยาว) วั นที่ 7 ครั ้ งที่ 2
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
59.18
730
570
0.78

71.49
107.95
64.99
101.79
64.99
95.43
61.74
85.75
48.74
69.59
45.49
49.29
38.99
48.32
38.99
33.09
76.13
510
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

480

0.94

84
ตารางที่ 23 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะยาว) วั นที่ 14 ครั ้ งที่ 1
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
49.11
610
500
0.82

77.99
118.18
71.49
109.92
64.99
97.60
58.49
91.01
51.99
80.79
48.74
77.80
45.49
66.68
42.24
64.51
50.55
670
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

540

0.81

ตารางที่ 24 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะยาว) วั นที่ 14 ครั ้ งที่ 2
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
61.67
675
575
0.85

87.73
178.66
87.73
169.79
84.48
165.29
81.24
161.69
77.99
141.42
71.49
133.05
71.49
132.71
61.74
126.24
76.92
595
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

490

0.82

85
ตารางที่ 25 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะยาว) วั นที่ 21 ครั ้ งที่ 1
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
57.17
715
620
0.87

77.99
118.80
74.74
111.51
77.99
105.16
77.99
101.09
74.74
109.73
74.74
100.35
71.49
104.89
71.49
101.51
56.50
695
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

555

0.80

ตารางที่ 26 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะยาว) วั นที่ 21 ครั ้ งที่ 2
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
72.64
730
635
0.87

77.99
113.80
74.74
114.22
71.49
102.60
61.74
95.43
55.24
84.70
51.99
73.08
51.99
71.37
51.99
62.69
76.61
590
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

525

0.89

86
ตารางที่ 27 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะยาว) วั นที่ 28 ครั ้ งที่ 1
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
44.91
1045
850
0.81

71.49
118.18
64.99
115.23
64.99
106.82
64.99
94.97
64.99
84.23
64.99
71.02
64.99
64.98
61.74
54.36
22.22
830
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

715

0.86

ตารางที่ 28 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะยาว) วั นที่ 28 ครั ้ งที่ 2
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
56.72
790
719
0.91

84.48
189.74
81.24
188.31
77.99
186.29
77.99
185.59
77.99
180.40
77.99
186.45
77.99
161.88
77.99
155.18
81.04
510
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

500

0.98

87
ตารางที่ 29 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะยาว) วั นที่ 32 ครั ้ งที่ 1
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
54.63
665
580
0.87

84.48
144.29
84.48
158.32
81.24
154.52
46.34
77.99
151.50
81.24
135.69
61.20
77.99
135.57
77.99
137.94
58.23
77.99
133.60
67.70
705
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

590

0.84

ตารางที่ 30 แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการอนาม็อกซ์
(ระยะยาว) วั นที่ 36 ครั ้ งที่ 1
ชั ่ วโมง แอมโมเนีย* ไนไตรต์*

0
1
2
3
4
5
6
7

ไนเตรต*

เอ็มแอล เอ็มแอลวี เอ็มแอลเอสเอส
เอสเอส** เอสเอส** ต่อเอ็มแอลวีเอส
เอส
26.93
730
620
0.85

84.48
167.00
84.48
152.00
84.48
162.73
84.48
161.57
84.48
163.51
84.48
163.12
84.48
173.82
81.24
157.70
29.20
750
*หน่วยมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร, **หน่วยมิลลิกรัม

615

0.82
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