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การกาจัดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ด้วยระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์แบบคู่
Hydrogen Cyanide and Hydrogen Sulfide Gases Removal
by Dual Fixed-Film Bioscrubbers System
มุจรินทร์ บุญเสริฐ1 สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์2* และ ประพัฒน์ เป็นตามวา2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการประยุกต์ใช้ระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์แบบคู่เพื่อกาจัดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์
(HCN) และก๊า ซไฮโดรเจนซั ลไฟด์ (H2S) โดยใช้จุลิ นทรีย์ Pseudomonas monteilii SUTS 2 และ
Agrobacterium tumefaciens SUTS 1 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารในกลุ่มไซยาไนด์
และ Acinetobacter sp. MU1_03 และ Alcaligenes faecalis MU2_03 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถ
ย่อยสลายสารในกลุ่มซัลไฟด์ การทดลองเบื้องต้นเป็นการศึกษาความสามารถของจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มในการย่อย
สลายก๊าซพิษแต่ละชนิดการศึกษาลาดับต่อมาเป็นการศึกษาผลของพารามิเตอร์ที่มีความเหมาะสมกับระบบฟิกซ์ ฟิล์มไบโอสครับเบอร์แบบคู่โดยการแปรผันความสูงของตัวกลาง อัตราการไหลของก๊าซรวม และระยะเวลากักเก็บ
การศึกษาลาดับสุดท้ายเป็นการศึกษาประสิทธิภาพสูงสุดของระบบโดยการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง 72 hrs. จาก
การศึกษาเบื้องต้นพบว่าจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายสารมลพิษในรูปของก๊าซได้ ซึ่งการกาจัดของระบบฟิกซ์-ฟิลม์ ไบ
โอสครับเบอร์แบบคู่พบว่าประสิทธิภาพการกาจัดของระบบมากกว่าร้อยละ 90 โดยระบบสามารถบาบัดก๊าซทั้งสอง
ชนิดได้เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซทั้งสองชนิดเป็น 15 ppm ซึ่งพารามิเตอร์ที่มีความเหมาะสมกับระบบได้แก่
ความสูงของตัวกลางที่ 16 cm อัตราการไหลของก๊าซรวม 204 ml/min และระยะเวลากักเก็บ 132 sec เมื่อ
ทาการศึกษาประสิทธิภาพสูงสุดในการบาบัดของระบบพบว่า อัตราภาระก๊าซที่เข้าระบบ ความสามารถในการ
กาจัดก๊าซของระบบ และประสิทธิภาพในการกาจัดก๊าซสูงสุดของระบบ สาหรับการกาจัดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์
เท่ากับ 15.60 g/m3•hrs., 15.06 g/m3•hrs.คิดเป็นร้อยละ 96 และสาหรับการกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ
88.70g/m3•hrs., 86.85 g/m3•hrs. คิดเป็นร้อยละ 98 ตามลาดับ
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Research

ABSTRACT
In this research, a dual fixed-film bioscrubber was applied for hydrogen cyanide and
hydrogen sulfide gases removal. Pseudomonas monteilii SUTS 2 and Agrobacterium tumefaciens
SUTS 1 are a group of hydrogen cyanide degrading bacteria whereas Acinetobacter sp.MU1_03
and Alcaligenes faecalis MU2_03 are a group of hydrogen sulfide degrading bacteria. The
preliminary experiment was set to study elimination capacity of microorganisms degrading
hydrogen cyanide and hydrogen sulfide gases. Second experiments were set to study optimum
operating parameters such as the height of packing media, mixed-gases flow rate, and empty
bed retention time. After that, the optimum efficiency of dual fixed-film bioscrubber system in
long-term operation was studied for 72 hrs. The results show that these bacteria exhibited the
efficiency more than 90% gases removal. The suitable operating parameters were 16 cm of
packing media height, 204 ml/min of mixed-gases flow rate, and 132 sec of empty bed retention
time. The optimum efficiency of the dual fixed-film bioscrubbers were 96% hydrogen cyanide
gas removal and 98% hydrogen sulfide gas removal when gases loading rate and gases eliminate
capacity of hydrogen cyanide were 15.60 g/m3•h and 15.06 g/m3•h, and that of hydrogen sulfide
were 88.70 g/m3•h, 86.85 g/m3•h, respectively.

คาสาคัญ: ฟิ ก ซ์ -ฟิ ล์ ม ไบโอสครั บ เบอร์ แ บบคู่ การย่ อ ยสลายทางชี ว ภาพ ฟิ ล์ ม ชี ว ภาพ ออกซิ เ ดชั น
ประสิทธิภาพการกาจัดก๊าซ
Keywords: Dual fixed-film bioscrubber, Biodegradation, Biofilm, Oxidation, Gas removal efficiency

บทนา
ก๊า ซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) และ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษ ไม่มี
สี มีกลิ่นเฉพาะตัวของก๊าซแต่ละชนิด และนอกจากนี้
ก๊าซทั้งสองชนิดยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับ
สัมผัสที่มีความคล้ายคลึงกันคือมีผลต่อระบบประสาท
ระบบหลอดเลือดหัวใจ กัดกร่อนระบบทางเดินหายใจ
และมี ผลต่อ ปอด เช่น การหายใจเอาก๊า ซไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ที่มีความเข้มข้น 30 ppm สามารถทาให้
เสียชีวิตได้ และที่ความเข้มข้น 2.5 ppm หายใจเข้าไป
เป็นระยะเวลา 10 min อาจทาให้เกิดอาการ ปวด
ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนได้ (Dzombak et al., 2006)

และการหายใจเอาก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ความเข้มข้น
10-50 ppm อาจทาให้เกิดอาการ ปวดศีรษะ คลื่นไส้
อาเจี ย น เสี ย ชี วิ ต ได้ เ ช่ น กั น (United
Nations
Environment Programme, 2003 ) ก๊าซพิษทั้งสอง
ชนิดเป็นองค์ประกอบที่รับสัมผัสได้ทั้งการกลืนกินเข้า
ไป การหายใจ และการสั มผัสทางผิ วหนัง ซึ่งการรั บ
สัม ผั สผ่ า นทางระบบทางเดิ นหายใจเป็ นระบบที่ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตได้เร็วที่สุดเนื่องจากก๊าซพิษจะ
สามารถเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในการจับกับเม็ดเลือด
แดงได้ ซึ่ ง ท าให้ ร่ า งกายของสิ่ งมี ชีวิ ต เกิ ด ภาวะขาด
ออกซิเจน (Hypoxia) และจะถูกดูดซึมเข้าสู่อวัยวะ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43 ฉบับที่ 4

เป้าหมายได้เร็วกว่าระบบทางเดินอาหาร และผิวหนัง
(National Research Council, 2002)
ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) พบได้มากใน
กระบวนการทาเหมืองทองในขั้นตอนการสกัดทองออก
จากแร่อื่นๆ อุตสาหกรรมการชุบโลหะที่ใช้ไซยาไนด์ใน
กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตสารกาจัดศัตรูพืช
และกระบวนการในการผลิตแป้งมันสาปะหลัง เป็นต้น
(National Research Council, 2002) และก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นได้เองตาม
ธรรมชาติ เช่นในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่
ไม่ใช้ออกซิเจน การระเบิดของภูเขาไฟ หรือ ในน้าพุ
ร้อนที่เกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นต้น
และเกิดจากกระบวนการต่างๆจากกิจกรรมของมนุษย์
เช่ น ในกระบวนการผลิ ต ยางพาราที่ ใ ช้ ส ารเคมี ซึ่ ง มี
ส่ ว นประกอบของก ามะถั น กระบวนการฟอกเยื่ อ
กระดาษ หรื อ กระบวนการในการฟอกสี พ รม หรื อ
แม้กระทั่งในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (National
Research Council, 2002) ซึ่งสามารถพบก๊าซทั้งสอง
กระจายตั ว อยู่ ร่ ว มกั น ในกระบวนการผลิ ต จาก
อุตสาหกรรมบางประเภท เช่น กระบวนการปิโตรเคมี
บริเวณระบบบาบัดน้าเสีย กระบวนการผลิตสารเคมี ใน
กระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ (Ebb, 2004) พบใน
กากของเสียอุตสาหกรรม โดยกากของเสียอุตสาหกรรม
1 kg จะพบความเข้มข้นไฮโดรเจนซัลไฟด์ประมาณ
500 ppm และพบไฮโดรเจนไซยาไนด์เข้มข้นประมาณ
250 ppm (Pawlowski et al., 1989) กระบวนการ
ชุบโลหะอาจพบไฮโดรเจนซัล ไฟด์เ ข้มข้ น ในช่ วง 15150 ppm (Sercu et al., 2005) และพบไฮโดรเจน
ไซยาไนด์เข้มข้นในช่วง 3-59 ppm (Dash et al.,
2009)
กระบวนการในการกาจัดก๊าซทั้งสองชนิด มี
หลายกระบวนการด้ ว ยกั น เช่ น กระบวนการทาง
กายภาพเคมี และเคมีชีวภาพ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมี
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ค่ า ใช้ จ่ า ยในการควบคุ ม ระบบค่ อ นข้ า งสู ง ต้ อ งใช้
ผู้เชี่ยวชาญในการดูแล และควบคุมระบบ (Dash et
al., 2009) กระบวนการในการกาจัดก๊าซทั้งสองชนิด
ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางชี ว ภาพจึ ง เป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง
เนื่ อ งจากกระบวนการดั ง กล่ า วเป็ น กระบวนการที่ มี
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบต่ากว่า กระบวนการทาง
เคมีกายภาพ และกระบวนการทางเคมีชีวภาพ อีกทั้ง
เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Kennes et al., 2009) ซึ่งการใช้กระบวนการทาง
ชี ว ภ า พโ ด ย กา ร ใช้ จุ ลิ นทรี ย์ ในกา ร ย่ อย ส ล า ย
(biodegradation) และลดความเป็ น พิ ษ (reduce
toxicity) ของสารมลพิษ ร่วมกับการใช้ระบบบาบัดที่มี
ความเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกาจัด
ก๊าซมลพิษดังกล่าวได้ดีขึ้น
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสามารถในการบาบัดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ และ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยจุลินทรีย์แบบรวมกลุ่ม ศึกษา
พารามิเตอร์ที่มีความสาคัญในการบาบัดก๊าซไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ และก๊า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ด้ วยระบบฟิ กซ์ ฟิล์มไบโอสครับเบอร์แบบคู่ และศึกษาประสิทธิภาพ
สูงสุดของระบบในการกาจัดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์
ด้วยเชื้อ Pseudomonas monteilii SUTS 2,
Agrobacterium tumefaciens SUTS 1 และก๊าซ
ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ด้ ว ยเชื้ อ
Acinetobacter
sp.MU1_03และAlcaligenes faecalis MU2_03

วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
การศึกษาในขั้นแรกเป็นการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ได้จาก
การคัดแยกจากระบบบาบัดน้าเสีย การตรึงเซลล์ (cell
immobilization) เพื่อให้เซลล์ของจุลินทรีย์เกาะบน
ตัว กลางโพลิ โ พรไพลี น ที่ จ ะใช้ ใ นการเดิ น ระบบ การ
ติ ด ตั้ ง ระบบฟิ ก ซ์ -ฟิ ล์ ม ไบโอสครั บ เบอร์ แ บบคู่
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การศึ ก ษาแบบอไบโอติ ค (abiotic) และการก าหนด
สภาวะในการศึกษาสาหรับการวิเคราะห์ผลการทดลอง
ทางด้านปฏิบัติการทาการวิเคราะห์ ความเข้มข้นของ
ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออกซิไดซ์ก๊าซโดยจุลินทรีย์
การศึกษาจานวนเซลล์จุลินทรีย์ และลักษณะภายนอก
ของเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์ ล าดั บ สุ ด ท้ า ยเป็ น การวิ เ คราะห์
ประสิทธิภาพของระบบและการคานวณผล
1. การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ (inoculum)
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นจุลินทรีย์ที่คัด
แยกได้ จากระบบบ าบั ดน้ าเสีย ที่แ ตกต่า งกั น และน า
จุลินทรีย์มาทาการเพาะเลี้ยงโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่มี
ความเหมาะสมกับจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มโดยจุลินทรีย์ที่
ย่ อย ส ล า ย ไ ฮ โ ด ร เ จ น ไ ซ ย า ไ นด์ ป ร ะ กอบ ด้ ว ย
Pseudomonas monteilii SUTS 2 และ
Agrobacterium tumefaciens SUTS 1 ซึ่งแยกได้
จากระบบบาบัดน้าเสียจากโรงงานแป้งมันสาปะหลัง
(Potivichayanon and Kitleartpornpairoat, 2010)
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ จุ ลิ น ทรี ย์ กลุ่ ม ย่ อ ยสลาย
ไซยาไนด์ คือ buffer media ใน 1 l ประกอบด้วย
Na2HPO4 4 g, K2HPO4 3.1 g, FeCl3•6H2O 2 g,
MgCl2•6H2O 200 mg, Na2SO4 2.13 mg และ CaCl2
1 mg และจุลินทรีย์ในกลุ่มย่อยสลายไฮโดรเจนซัลไฟด์
ประกอบด้วย Acinetobacter sp. MU1_03 และ
Alcaligenes faecalis MU2_03 แยกได้จากระบบ
บาบัดน้าเสียชุมชนแห่งหนึ่ง (Potivichayanon et al.,
2006) และใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ thiosulfate media ใน
1lประกอบด้วย KH2PO4 2 g, K2HPO4 2g, NH4Cl 0.4
g, MgCl2•6H2O 0.2 g และ FeSO4•7H2O 0.01 g ซึ่ง
อาหารเลี้ยงเชื้อดังกล่าวก่อนการใช้ในการทดลองทุก
ครั้งจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ด้วยไอน้า (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121C ความดัน
15 psi เป็นเวลา 15 min สาหรับอัตราส่วนที่ใช้คือ
10:90 โดยปริมาตร
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2.การตรึงเซลล์ (cell immobilization)
ตัวกลางที่ใช้ในการตรึงเซลล์เป็นตัวกลางโพลิ
โพรไพลีน (polypropylene; pp) ชนิด tellerette
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.2 cm พื้นที่ผิว 105 m2/m3
ทาการชั่งน้าหนักตัวกลางก่อนการเริ่มตรึงเซลล์ เริ่มการ
ตรึงเซลล์โดยนาจุลินทรีย์ที่ได้ทาการเพาะเลี้ยงไว้แล้วใน
วันที่ 4 เนื่องจากก่อนการทดลองได้ทาการศึกษาการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ (growth curve) ทั้งสองกลุ่ม
พบว่ าจุ ลิน ทรี ย์เจริญ เติ บโตได้ดีที่ สุด (log phase)
ในช่ว งวั นที่ 4 ของการศึ กษา จากนั้น นา packing
media ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (UV)
(Holtent LaminaAir, model 1.2, Germany) ใส่ลง
ไปในขวดทดลองที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อสาหรับจุลินทรีย์แต่
ละกลุ่ ม ที่ ท าการฆ่ า เชื้ อ ไว้ แ ล้ ว ด้ ว ย เครื่ อ งนึ่ ง ฆ่ า
เชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้า (autoclave) ปริมาตร 900 ml
ตามด้วยจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มที่เตรียมไว้ 100 mlจากนั้น
นาไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า (shaker) 100 rpm ที่
อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์และดาเนินการ
วัดผลการเจริญเติบโตของเซลล์จุลินทรีย์บนตัวกลางโพ
ลิ โ พรไพลี น โดยตรวจนั บ จุ ลิ น ทรี ย์ ต ามวิ ธี ม าตรฐาน
(standard plate count) และการชั่งน้าหนักแห้งของ
ตัวกลางโพลิโพรไพลีน ดังจะกล่าวในวิธีการวิเคราะห์
ต่อไป
3.การติดตั้งระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์ (fixedfilm bioscrubbers set-up)
การติดตั้ งระบบฟิ กซ์ -ฟิล์ม ไบโอสครับเบอร์
แบบคู่แสดงองค์ประกอบ ดังรูปที่ 1 คอลัมน์ไบโอสครับ
เบอร์ทาจากคอลัมน์แก้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.4
cm สู ง 40 cm มี ส่ วนกระจายอาหารเลี้ย งเชื้อ อยู่
ส่วนบนของคอลัมน์ ภายในคอลัมน์บรรจุตัวกลางที่ทา
การตรึ ง เซลล์ ไ ว้ แ ล้ ว โดยท าการศึ ก ษาความสู ง ของ
ตัวกลางที่ความสูง 24 cm (ร้อยละ 60 ของความสูง
ของคอลัมน์) และ16 cm (ร้อยละ 40 ของความสูงของ
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คอลัมน์) และเดินระบบก๊าซแบบ up-flow ต่อระบบ
แบบอนุกรมโดยคอลัมน์ของจุลินทรีย์กลุ่มที่ย่อยสลาย
ไ ฮ โ ด ร เ จ น ไ ซ ย า ไ น ด์ เ ป็ น ค อ ลั ม น์ แ ร ก แ ล ะ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นคอลัมน์ถัดไป
4. การศึกษาแบบอไบโอติค (abiotic experiment)
การศึกษาแบบอไบโอติค (abiotic experiment)
เป็นการศึกษาความสามารถในการกาจัดก๊าซไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยระบบไบโอสค
รับเบอร์แบบคู่ในสภาวะที่ไม่ใช้จุลินทรีย์ในระบบ โดย
กาหนดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ และ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ที่ 2 ppm ความสูงของตัวกลาง
24 cm และระยะเวลากักเก็บอยู่ที่ 247 sec
5. การกาหนดสภาวะในการทดลอง
การทดลองแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง และ
การกาหนดพารามิเตอร์ที่สาคัญดังแสดงในตารางที่ 1
ซึ่งการทดลองลาดับที่ 1 เป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อ
ศึกษาความสามารถในการย่อยสลายก๊ าซมลพิษของ
ระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์แบบคู่โดยใช้จุลิน ทรีย์
โดยมี ค วามเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซแต่ ล ะชนิ ด ที่ 2 ppm
เนื่องจากเป็นความเข้มข้นของก๊าซในอากาศที่ทาให้เกิด
การระคายเคื อ งต่ อ มนุ ษ ย์ (National Research
Council, 2002) การทดลองลาดับที่ 2 เป็นการทดลอง
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เพื่ อหาสภาวะที่ เหมาะสมของระบบโดยการแปรผั น
ความเข้ มข้ นของก๊า ซระหว่า ง 5 และ 15 ppm
เนื่ องจากที่ ค วามเข้ม ข้น ดั งกล่า วเป็น ความเข้ม ข้น ใน
ระดั บ ที่ ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ร่ า งกาย และระบบ
ประสาทส่ ว นกลางของมนุ ษ ย์ ต ามล าดั บ (National
Research Council, 2002) และอัตราการไหลของก๊าซ
รวมระหว่าง 90 และ 204 ml/min และแปรผันความ
สูงของตัวกลางระหว่าง 16 และ 24 cm ซึ่งเป็นระดับ
ความสูงของตัวกลางในช่วงร้อยละ 40-60 ของความสูง
ของคอลัมน์โดยเป็นช่วงความสูงที่เหมาะสมสาหรับการ
ออกแบบระบบบาบัดมลพิษอากาศ (Kennes et al.,
2009) การทดลองลาดับที่ 3 เป็นการศึกษาเพื่อหา
ความสามารถสูงสุดในการกาจัดก๊าซทั้งสองชนิดของ
ระบบ โดยก าหนดสภาวะที่ เ หมาะจากการศึ ก ษาใน
ขั้นต้นโดยเดินระบบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 72
hrs ทั้งนี้ในการศึกษาเบื้องต้นและการทดลองเพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมของระบบนั้น ทาการเก็บตัวอย่าง
และศึกษาวิเคราะห์ทุกชั่วโมงระหว่างการทดลองโดยทา
การวิเคราะห์ 3 ซ้าทุกพารามิเตอร์ขณะที่การศึกษาเพื่อ
หาความสามารถสูงสุดของระบบทาการเก็บตัวอย่าง
และศึกษาวิเคราะห์ทุก 6 hrs ต่อเนื่อง 72 hr
10

10
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4
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รูปที่ 1 รูปแบบระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์แบบคู่
(หมายเหตุ: 1. ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN); 2. ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S); 3. อุปกรณ์ควบคุมความดัน (Regulator); 4. อุปกรณ์วัดอัตราการไหล (Flow
meter); 5. แท็งก์ผสมก๊าซ (Connector tank); 6. ไบโอสครับเบอร์คอลัมน์ 1 (Mixed culture: Agrobacterium tumefaciens SUTS 1, Pseudomonas
monteilii SUTS 2); 7. ไบโอสครับเบอร์คอลัมน์ 2 : (Mixed culture : Acinetobacter sp.MU1_03, Alcaligenes faecalis MU2_03);8. ปั๊มปรับอัตราการ
ไหลของของเหลว (Peristaltic pump); 9. ถังเก็บสารอาหาร (Media tank); 10. จุดเก็บตัวอย่างก๊าซ (Gas sampling points))
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ตารางที่ 1 การกาหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่สาคัญสาหรับการเดินระบบ
การทดลอง

การศึกษาเบื้องต้น

ระยะเวลาการศึกษา (hrs)
ความเข้มข้นก๊าซ (ppm)
ความสูงของตัวกลาง (cm)
อัตราการไหลของก๊าซ HCN (ml/min)
อัตราการไหลของก๊าซ H2S (ml/min)
อัตราการไหลของก๊าซรวม (ml/min)
อัตราการไหลตัวกลางของเหลว (ml/min)
ระยะเวลากักเก็บ (sec)

3
2
24
10
58
68
16
247

6. วิธีการวิเคราะห์
วิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซเข้า และออก
จากระบบด้ว ยเครื่อ งตรวจวั ดก๊ าซ (gas monitor)
(Ventis MX4, Germany and GasBadge Pro, USA)
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออกซิไดซ์ก๊าซทั้งสอง
ชนิด ได้แก่ ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO-3-N) ไนไตรท์ ไนโตรเจน (NO-2-N) แอมโมเนีย -ไนโตรเจน (NH3-N)
(Ebb, 2004) ไซยาไนด์คงค้าง (residual cyanide;
CN-) (Potivichayanon and Kitleartpornpairoat,
2010) และซัลเฟต (SO42-) โดยแต่ละพารามิเตอร์ทา
การเก็ บ ตั ว อย่ า ง และท าการวิ เ คราะห์ 3 ซ้ าทุ ก
พารามิ เ ตอร์ ท าการวิ เ คราะห์ ต ามวิ ธี ก ารมาตรฐาน
(Standard methodsfor the examination of
water and wastewater) (APHA, AWWA and
WPCE, 1995) สาหรับการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์บน
ตัวกลางโพลิโพรไพลีนดาเนินการเมื่อทาการทดลองแต่
ละขั้นตอนเสร็จสิ้นไป โดยการนาตัวกลางโพลิโพรไพลีน
มาแช่ในน้ากลั่นที่ปราศจากเชื้อ 100 ml และทาการ
sonicate ด้วยเครื่อง sonicator (Satarsonic, 200,
Italy) เป็นเวลา 30 min ที่ความถี่ 47 kHz หลังจากนั้น
เก็บตัวอย่างน้าที่ได้มาทาการตรวจนับจุลินทรีย์ตามวิธี
มาตรฐาน (standard plate count) (Sercu et al.,
2005) โดยทาการเจือจางตัวอย่างจากการศึกษาลง 10

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม การศึกษาประสิทธิภาพ
ของระบบ
สูงสุดของระบบ
3
3
3
3
72
5
5
15 15
15
16 24 16 24
16
24 24 35 35
35
84 84 156 156
156
90 90 204 204
204
16 16 16 16
16
132 152 132 152
132

เท่า (ten-fold dilution) ด้วย 0.85% สารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) หลังจากนั้นนาตัวอย่า งที่ถูก
เจือจางแล้ว (dilution) ไปเพาะเลี้ยงบน thiosulfate
mediaagar
ส าหรั บ จุ ลิ น ทรี ย์ ก ลุ่ ม ที่ ย่ อ ยสลาย
ไฮโดรเจนซัลไฟด์และbuffer media agar สาหรับ
จุ ลิ น ทรี ย์ ก ลุ่ ม ที่ ย่ อ ยสลายไฮโดรเจนไซยาไนด์ ด้ ว ย
เทคนิ ค spread plate (spreading plate
technique) หลั งจากนั้ นน าจานเพาะเชื้ อ ไปบ่ ม ที่
อุณหภูมิ 30˚C เป็นเวลา 7 day สังเกตจานเพาะเชื้อ
แต่ ล ะตั ว อย่ า งที่ถู ก เจื อ จาง (dilution) ที่ มี จานวน
โคโลนี ใ นช่ วง 30-300 colony น ามาค านวณเป็ น
จานวนเซลล์ (Colony Forming Units/ml หรือ
CFU/ml) โดยจานวนโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อคือ
จานวนเซลล์จุลินทรีย์นั่นเอง (APHA, AWWA and
WPCE, 1995) นอกจากนี้ทาการตรวจวัดค่าความเป็น
กรดด่าง (pH) โดยใช้เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง
(Consort, C562, Belgium) ค่าออกซิเจนละลายน้า
(DO) ตรวจวัดโดยเครื่องตรวจวัดออกซิเจนละลายน้า
(HACH, sension6, USA) และการถ่ายภาพชั้นฟิล์ม
ชีวภาพของจุลินทรีย์โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (scanning electron microscope,
SEM; JEOL, JSM-7800F, USA)
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล
การคานวณอัตราภาระของก๊าซที่เข้าระบบ
และประสิ ท ธิ ภ าพของการก าจั ด ก๊ า ซมลพิ ษ สามารถ
คานวณได้ดังสมการ 1, 2 และ 3 สมการที่ 1 คือ
สมการที่ใช้ในการคานวณปริมาณของก๊าซที่เข้าระบบ
หรื อ อั ต ราภาระของก๊ า ซแต่ ล ะชนิ ด ที่ เ ข้ า ระบบ
(Kennes et al., 2009)
อัตราภาระก๊าซ (gas loading rate, GLR; g/m3•hrs.)

(1)
ประสิทธิภาพของระบบคานวณได้จากสมการ
ที่ 2 และ 3 ซึ่งสมการที่ 2 แสดงถึงความสามารถใน
การกาจัดก๊าซของระบบ (Rattanapan et al., 2009)
และประสิทธิภาพในการกาจัดก๊าซของระบบคานวณได้
จากสมการที่ 3
=

ความสามารถในการกาจัดก๊าซของระบบ
(gas elimination capacity, GEC; g/m3•hrs.)
=
ประสิทธิภาพการกาจัด
(removal efficiency, RE; ร้อยละ)

=

(2)
(3)

3

โดย Q= อัตราการไหลของก๊าซ (m /hrs.)
Cin = ความเข้มข้นของก๊าซมลพิษที่เข้าระบบ (mg/l)
Cout = ความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซมลพิ ษ ที่ อ อกจากระบบ
(mg/l)
V = ปริมาตรตัวกลางในระบบ (m3)

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. การศึกษาแบบอไบโอติค (abiotic experiment)
จากการศึ ก ษาการก าจั ด ก๊ า ซไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ของระบบไบโอสครับ
เบอร์แบบคู่โดยไม่ใช้เชื้อจุลินทรีย์ในระบบ เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพในการกาจัดของระบบในสภาวะที่ระบบ
ไม่มีเ ชื้อจุ ลินทรีย์ ซึ่งในระยะเวลา 3 ชั่ว โมงพบว่ า
ประสิทธิภาพการกาจัดของระบบสาหรับก๊าซไฮโดรเจน
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ไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 23
และ 25 ตามลาดับ พบว่าก๊าซที่ถูกกาจัดเปลี่ยนรูปจาก
สถานะก๊าซเป็นรูปของสารที่ละลายน้าเนื่องจากก๊าซทั้ง
สองชนิดเป็นก๊าซที่สามารถละลายน้าได้ จึงพบสารใน
รู ป ของสารที่ ล ะลายน้ าโดยไฮโดรเจนไซยาไนด์ จ ะ
ละลายน้ าได้ ใ นรู ป ของไซยาไนด์ ไ อออน (CN-)
(Dzombak et al., 2006) และไฮโดรเจนซัลไฟด์จะอยู่
ในรูปของซัลเฟต (SO42-) จึงทาให้ค่าความเป็นกรดด่าง
ลดลงเล็กน้อยจาก 6.90 เป็น 6.70 เนื่องจากหาก
มี ป ริ ม า ณ อ อ ก ซิ เ จ น เ พี ย ง พ อ ใ น ร ะ บ บ ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จะสามารถถูกออกซิไดซ์ได้หากแต่เกิด
ได้ในปริมาณที่น้อย (Yang and Allen, 1994)
2. การศึกษาการกาจัดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ และ
ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ด้วยระบบฟิ ก ซ์ -ฟิ ล์ ม ไบโอสครั บ
เบอร์
การศึกษาเบื้องต้นโดยกาหนดความเข้มข้ น
ของก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ที่
2 ppm เดินระบบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 hrs. อัตรา
ภาระของก๊ า ซไฮโดรเจนไซยาไนด์ อ ยู่ ที่ 0.464
g/m3• hrs. และก๊ า ซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ อ ยู่ ที่ 3.970
g/m3•hrs. สาหรับประสิทธิภาพในการกาจัดไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ พ บว่ า ความสามารถการก าจั ด ของระบบ
เท่ากับ 0.420 g/m3•hrs. ซึ่งประสิทธิภาพการกาจัดคิด
เป็นร้อยละ 91 และจากการเก็บตัวอย่างของเหลวที่
ไหลเวียนในระบบเพื่อวิเคราะห์พบ ไนเตรท-ไนโตรเจน
ไนไตรท์-ไนโตรเจน และแอมโมเนีย-ไนโตรเจนซึ่งเกิด
จากการออกซิ ไ ดซ์ไ ฮโดรเจนไซยาไนด์ ข องจุ ลิ น ทรี ย์
(Ebb, 2004) ซึ่งเมื่อเดินระบบครบ 3 hrs. ไม่พบก๊าซที่
ออกจากระบบ พบเพียงไซยาไนด์คงค้าง (residual
cyanide; CN-) จากส่วนของของเหลวที่ไหลเวียนใน
ระบบ ส าหรั บ ค่ า ความสามารถในการก าจั ด ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ข องระบบมี ค่ า เท่ า กั บ 3.970
g/m3•hrs. คิดเป็นประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 99.99
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โดยไม่ พ บความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซที่ อ อกจากระบบ
นอกจากนี้จานวนเซลล์จุลินทรีย์ก่อนเดินระบบสาหรับ
จุ ลิ น ทรี ย์ ก ลุ่ ม ย่ อ ยสลายไฮโดรเจนไซยาไนด์ อ ยู่ ที่
8.90×107 CFU/ml หลังจากเดินระบบครบ 3 hrs.
เซลล์จุลินทรีย์ลดลงเล็กน้อยเหลือ 8.40×107 CFU/ml
แ ล ะ ส า ห รั บ จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น ก ลุ่ ม ที่ ย่ อ ย ส ล า ย
ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ก่ อ นเดิ น ระบบอยู่ ที่ 1.40×108
CFU/ml หลังเดินครบ 3 hrs.จานวนเซลล์ของจุลินทรีย์
ลดลงอยู่ที่ 8.60×107 CFU/ml จะเห็นได้ว่าจุลินทรีย์ที่
ศึกษาได้แก่ Pseudomonas monteilii SUTS 2,
Agrobacteriumtumefaciens SUTS 1, Acinetobacter
sp. MU1_03 และ Alcaligenes faecalis MU2_03
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกาจัดก๊าซของระบบได้
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 ซึ่งความสามารถในการกาจัด
ก๊าซแต่ละชนิดของจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มจะมีความเด่น
แตกต่างกันไปโดยจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ มีความสามารถในการกาจัดก๊าซไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ ไ ด้ ดี และก าจั ด ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ไ ด้ บ้ า ง
เล็ ก น้ อ ย และส าหรั บ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นกลุ่ ม ย่ อ ยสลาย
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สามารถกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ได้ดีเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ย่อยสลายไฮโดรเจนไซยาไนด์
เนื่ อ งจากความเข้ ม ข้ น ของไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ที่ อ อก
จากไบโอสครับเบอร์คอลัมน์ 1 ซึ่งมีจุลินทรีย์กลุ่มที่ย่อย
สลายก๊า ซไฮโดรเจนไซยาไนด์ พบว่ ายั งมี ค่า สูง และ
ปริมาณซัลเฟตที่เกิดขึ้นในไบโอสครับเบอร์คอลัมน์ที่ 1
มีความเข้มข้น 0.72 mg/l ซึ่งน้อยกว่าไบโอ-สครับเบอร์
คอลัมน์ที่ 2 ที่มีความเข้มข้น 3.3 mg/l ซึ่งเป็นคอลัมน์
ที่มีจุลินทรีย์กลุ่มที่ย่อยสลายไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่

Research

2.1 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของระบบ
จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าจุลินทรีย์ ที่ใช้
ในระบบมีค วามสามารถในการก าจัด ก๊ า ซไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซั ลไฟด์ไ ด้ดี ลาดับต่ อมาจึ ง
ทาการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภ าพในการบาบั ด
ก๊าซทั้งสองชนิดที่เข้าระบบโดยเพิ่มความเข้มข้นของ
ก๊าซทั้งสองชนิดเป็น 5 และ 15 ppm เนื่องจากเป็น
ความเข้ม ข้น ที่ส่ งผลกระทบต่ อระบบทางเดิน หายใจ
และอาจท าให้ เ สี ย ชี วิ ต ได้ (National Research
Council, 2002) โดยอัตราการไหลของก๊าซรวม 90
และ 204 ml/min และความสูงของตัวกลางที่ 16 cm
และ 24 cm สาหรับการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อ
นาไปใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพสูงสุดของระบบต่อไป
จากการศึกษาพบว่าระบบสามารถกาจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ได้มากกว่า
ร้อยละ 90 แม้จะเพิ่มความเข้มข้นสูงสุดถึง 15 ppm
และอัตราการไหลของก๊าซรวม 204 ml/min ก็ตาม
จากการแปรผันความสูงของตัวกลางระหว่าง 16 และ
24 cm พบว่าประสิทธิภาพในการบาบัดของระบบไม่
แตกต่างกันมากโดยอยู่ในช่วง ร้อยละ 91-99 (ตารางที่
2 และ 3) ซึ่งการลดปริมาณความสูงของตัวกลางลงจาก
24 เป็น 16 cm ทาให้ระบบต้องรองรับอัตราภาระของ
ก๊ า ซเข้ า ระบบ (GLR) เพิ่ ม ขึ้ น โดยก๊ า ซไฮโดรเจน
ไซยาไนด์เพิ่มขึ้นจาก 12.24 เป็น 15.60 g/m3•hrs.
ถึงแม้ว่าระบบจะมีการเพิ่มขึ้นของอัตราภาระก๊าซเข้า
ระบบ (GLR) แต่ความสามารถในการกาจัดก๊าซของ
ระบบ (GEC) ยังคงมีค่าสูงโดยคิดค่าเฉลี่ยชั่วโมงที่ 1-3
คืออยู่ที่ 15.06 g/m3•hrs.ซึ่งประสิทธิภาพในการกาจัด
ของระบบ (RE) มีค่าสูงถึงร้อยละ 96 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 อัตราภาระก๊าซที่ เข้า ระบบ และความสามารถในการกาจั ด ก๊าซของระบบที่ ความเข้ม ข้นของก๊า ซ
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) 5 และ 15 ppm
ความสูงของ ความเข้มข้นของก๊าซ
ตัวกลาง (hrs.)
HCN (ppm)
5
16
15
5
24
15

ระยะเวลากัก
เก็บ (sec)
132
132
152
152

GLR
(g/m3•hrs.)
3.61
15.60
2.83
12.24

GEC
(g/m3•hrs.)*
3.40±0.11
15.06±0.17
2.58±0.13
11.56±0.15

RE
(%)*
94±3.26
96±1.20
91±5.00
95±1.15

หมายเหตุ: * ค่าเฉลี่ยชั่วโมงที่ 1-3

ตารางที่ 3 อัตราภาระก๊าซที่ เข้า ระบบ และความสามารถในการกาจั ดก๊าซของระบบที่ ความเข้ม ข้นของก๊า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 5 และ 15 ppm
ความสูงของ
ตัวกลาง (hrs.)
16
24

ความเข้มข้นของ
ก๊าซ H2S (ppm)
5
15
5
15

ระยะเวลากัก
เก็บ (sec)
132
132
152
152

GLR
(g/m3•hrs.)
15.80
88.70
13.51
69.73

GEC
(g/m3•hrs.)*
15.47±0
86.61±1.50
13.44±0.10
68.54±0.88

RE
(%)*
98±0
98±0
99±0
99±0

หมายเหตุ: * ค่าเฉลี่ยชั่วโมงที่ 1-3

สาหรับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์การลดปริมาณ
ความสูงของตัวกลางจาก 24 เป็น 16 cm ส่งผลให้ค่า
อั ต ราภาระของก๊ า ซเข้ า ระบบ (GLR)
เพิ่ ม ขึ้ น
เช่ น เดี ย วกั น โดยเพิ่ ม ขึ้ น จาก 69.73 เป็ น 88.70
g/m3•hrs. ถึ งแม้ว่ า อัต ราภาระของก๊า ซ (GLR) ที่เ ข้ า
ระบบจะมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ความสามารถในการ
กาจัดก๊าซของระบบยังมีค่าสูงโดยเฉลี่ยชั่วโมงที่ 1-3 อยู่
ที่ 86.61 g/m3•hrs. คิดเป็นประสิทธิภาพในการกาจัด
(RE) สูงถึงร้อยละ 98 (ตารางที่ 3) ในส่วนของจุลินทรีย์
พบว่าหลังจากทาการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมเสร็จ
สิ้นไปแล้วพบว่าจานวนเซลล์ของจุลินทรีย์กลุ่มที่ย่อย
สลายไฮโดรเจนไซยาไนด์ ล ดลงจาก 5.80×107 เป็ น
2.90×107 CFU/ml และกลุ่มที่ย่อยสลายไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ มี จ านวนเซลล์ ล ดลงเล็ ก น้ อ ยจาก 2.32×108
เป็น 1.70×108 CFU/ml จากผลการศึกษาดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่าที่ความสูงของตัวกลาง 16 cm มีความ

เหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพสูงสุด
ของระบบขณะเดียวกันจากการศึกษาของ Schroeder
(2002) ได้ ร ายงานว่ า ความสู ง ของตั ว กลางมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการบาบัดของระบบ โดยความสูงของ
ตัวกลางที่เหมาะสมสาหรับระบบบาบัดควรอยู่ในช่วง
ร้อยละ 40-60 ของความสูงของระบบ หรือไม่เกิน 1 m
จะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบาบัด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลาง ความเข้มข้นของสารมลพิษ
และชนิ ด ของสารมลพิ ษ นอกจากนี้ ค วามสู ง ของ
ตัวกลางยังมีผลต่อระยะเวลากักเก็บของก๊าซในระบบ
อี ก ด้ ว ยดั ง เช่ น ที่ ค วามสู ง ของตั ว กลาง 24
cm
ระยะเวลากักเก็บของระบบอยู่ที่ 152 sec ขณะที่ความ
สูงของตัวกลาง 16 cm ระยะเวลากักเก็บของระบบอยู่
ที่ 132 sec ซึ่งพบว่าระยะเวลากักเก็บที่เหมาะสมของ
ระบบบาบัดมลพิษแบบคู่ควรมีระยะเวลาในการกักเก็บ
อยู่ในช่วง 103-137 sec (Rene et al., 2010; Jeong
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et al., 2006) ในการศึกษานี้จึงได้เลือกสภาวะข้างต้น
เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการศึกษาขั้นต่อไปเนื่องจาก
เป็นสภาวะที่ระบบมีความสามารถในการกาจัดก๊าซได้ดี
ในขณะที่ มี อั ต ราภาระก๊ า ซที่ เ ข้ า ระบบสู ง ที่ สุ ด และ
ประสิ ทธิ ภาพในการก าจั ดก๊ าซของระบบมีค่ าสู งกว่ า
ร้อยละ 90
2.2 การศึกษาประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบบ าบั ด ก๊ า ซมลพิ ษ
นอกจากการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ และการกาหนดปัจจัย
ที่มีความสาคัญต่อความสามารถในการบาบัดของระบบ
อี ก ตั ว แปรที่ ส าคั ญ ในการที่ จ ะเลื อ กระบบบ าบั ด ให้
เหมาะสมกับก๊าซมลพิษ เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ
ในการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นระบบบ าบั ด จริ ง คื อ
ประสิทธิภาพสูงสุด (optimum efficiency) ในการ
กาจัดก๊าซมลพิษของระบบ (Wolstenholme and
Schafer, 2005) การศึกษานี้ได้เลือกสภาวะเหมาะสม
สาหรับการเดินระบบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 72 hrs.
จากการศึกษาพบว่า ความสามารถสูงสุดของระบบใน
การก าจั ด ก๊ า ซไฮโดรเจนไซยาไนด์ อ ยู่ ที่
15.06
3
g/m • hrs.จากอั ต ราภาระก๊ า ซที่ เ ข้ า ระบบ 15.60
g/m3•hrs.คิดเป็นร้อยละ 96และความสามารถสูงสุ ด
ของระบบในการก าจั ด ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ อ ยู่ ที่
86.85 g/m3•hrs.จากอัตราภาระก๊าซที่เข้าระบบ 88.70
g/m3•hrs.คิดเป็นร้อยละ 98 ซึ่งประสิทธิภาพของระบบ
สูงที่สุดในช่วงชั่วโมงที่ 6-12 และหลังจากชั่วโมงที่ 12
ประสิ ท ธิ ภ าพในการก าจั ด ก๊ า ซของระบบจะลดลง
เล็กน้อย และลดลงจนถึงชั่วโมงที่ 72 คือช่วงสุดท้าย
ของการเดินระบบโดยลดลงจากร้อยละ 96 เป็นร้อยละ
92 ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งจานวนเซลล์จุลินทรีย์กลุ่มที่
ย่อยสลายไฮโดรเจนไซยาไนด์ลดลงจาก 2.9×107 เป็น
1.3×107 CFU/ml และสาหรับจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ย่อย
สลายไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ล ดลงจาก 1.7×108 เป็ น
8.2×107 CFU/ml ดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่งการลดลง
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ของเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์ เ ป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ต่ อ
ประสิทธิภาพในการกาจัดของระบบ เนื่องจากจุลินทรีย์
เป็ นปั จจั ย หลั กในการออกซิไ ดซ์ก๊ าซทั้งสองชนิ ดเมื่ อ
ปริมาณเซลล์ของจุลินทรีย์ลดลง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันจึงลดลงไปด้วย ปัจจัยของการลดจานวนลง
ของเซลล์จุลินทรีย์ ได้แก่ ภาวะเป็นพิษที่เกิดจากการ
สะสมความเข้มข้นของสารมลพิษ เช่น ซัลเฟต (SO42-)
และไซยาไนด์ไอออน (CN-) ภายในเซลล์ทาให้อัตราการ
แบ่ ง เซลล์ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ ล ดลงขณะเดี ย วกั น เซลล์
จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เ กิ ด ใหม่ อ าจยั ง ไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ กั บ
สภาวะที่มีสารมลพิษจึงทาให้เซลล์ถูกทาลาย (อลิสา,
2550) อย่างไรก็ตามระหว่างการเดินระบบได้ทาการ
ตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้าพบว่าอยู่ในช่วง 6.1-6.5
mg/l และค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 6-6.9 (รูปที่
3) ซึ่งมีค่าเหมาะสมกับจุลินทรีย์ที่ใช้ในการศึกษาทั้ง
สองกลุ่ ม เมื่ อ เที ย บกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ระบบ
บาบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เช่นการศึกษาของ Rene et
al. (2010) ได้ใช้ระบบกรองชีวภาพแบบสองขั้นตอนใน
การกาจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์พบว่าค่าความเป็นกรดด่าง
ลดลงอยู่ที่ 2.7 ซึ่งอาจมีผลทาให้เกิดความเป็นพิษต่อ
เซลล์จุลินทรีย์ได้ โดยทั่วไปในกระบวนการทางชีวภาพ
ค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมและช่วยในการกระตุ้น
การท างานของเอ็น ไซม์ภ ายในเซลล์ จุลิน ทรีย์ค วรอยู่
ในช่วง 6-8 (Barclay et al., 1998) แต่จากการ
ศึกษาวิจัยนี้พบว่าค่าความเป็นกรดด่างของระบบมีค่า
อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อกระบวนการทางชีวภาพอาจ
เนื่ อ งมาจากการเลื อ กชนิ ด ของสารอาหารที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับจุลินทรีย์ (Potivichayanon et al.,
2006) เนื่องจากสารอาหาร buffer media และ
thiosulfate media มีคุณสมบัติเป็น buffer solution
ที่ดีจึงทาให้การเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรดด่าง
ในระบบไม่ สู ง มากนั ก และการใช้ ร ะบบฟิ ก ซ์ -ฟิ ล์ ม
ไบโอสครับเบอร์แบบคู่ซึ่งทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
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ย่ อ ยสลายก๊ า ซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ และไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ คือ ซัลเฟต (SO42-) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
(NH3-N) ไนไตรท์-ไนโตรเจน (NO-2-N) และไนเตรทไนโตรเจน (NO-3-N) ไม่ก่อให้เกิดความเป็นกรดขึ้นใน
ระบบที่ทาการศึกษา และนอกจากการนับจานวนเซลล์
ประสิทธิภาพในการกาจัด (ร้อยละ)

ออกซิเจนละลายนา (DO; mg/l)
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ลักษณะของฟิล์มชีวภาพที่เกาะติดบนตัวกลางโพลิโพรไพลีนหลังจากการเดินระบบเป็นระยะเวลา 72 hrs. ซึ่ง
เปรียบเทียบกับตัวกลางที่ไม่มีจุลินทรีย์ (รูปที่ 4)
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รูป ที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพการก าจั ด ก๊ า ซไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ที่
ระยะเวลา 72 hrs.

785

ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
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ออกซิเจนละลายนา (mg/l)

ค่าความเป็นกรดด่าง

รูปที่ 3 ค่าออกซิเจนละลายน้า (DO) และค่าความเป็น
กรดด่าง (pH) ที่ระยะเวลาเดินระบบ 72 hrs.

(ก)

(ค)

(ข)

รูปที่ 4 ภาพถ่ายฟิล์มชีวภาพด้วยกล้อง SEM หลังจากระยะเวลาเดินระบบ 72 hrs: (ก) พื้นผิวของตัวกลางที่ไม่มี
การเกาะของชั้นฟิล์มชีวภาพ(กาลังขยาย 5,000 เท่า), (ข) ฟิล์มชีวภาพของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายก๊าซ
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (กาลังขยาย 5,000 เท่า) และ (ค) ฟิล์มชีวภาพของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์(กาลังขยาย 5,500 เท่า)
ตารางที่ 4 จานวนเซลล์ระหว่างการเดินระบบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ที่ความเข้มข้นของก๊าซ 15
ppm ความสูงของตัวกลาง 16 cm และระยะเวลากักเก็บ 132 sec
ชนิดของจุลินทรีย์

จานวนเซลล์จุลนิ ทรีย์ (CFU/ml) ที่ระยะเวลาการศึกษา
0 hrs.

24 hrs.

36 hrs.

72 hrs.

กลุ่มจุลนิ ทรีย์ที่ย่อยสลาย HCN (Agrobacterium tumefaciens SUTS 1 และ
Pseudomonas monteilii SUTS 2)

2.9×107

2.8×107

1.9×107

1.3×107

กลุ่มจุลนิ ทรีย์ที่ย่อยสลาย H2S (Acinetobacter sp. MU1_03 และ Alcaligenes
faecalis MU2_03)

1.7×108

9.5×107

8.6×107

8.2×107
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จากการศึกษาการย่อยสลายก๊าซไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ด้ ว ยจุ ลิ น ทรี ย์
Pseudomonas monteilii SUTS 2, Agrobacterium
tumefaciens SUTS 1, Acinetobacter sp. MU1_03
และ Alcaligenes faecali sMU2_03 ด้วยระบบ
ฟิ ก ซ์ -ฟิ ล์ ม ไบโอสครั บ เบอร์ แ บบคู่ พ บว่ า จุ ลิ น ทรี ย์
สามารถย่ อ ยสลายสารมลพิ ษ ในรู ป ของก๊ า ซได้ จ ริ ง
ประสิทธิภาพในการกาจัดของระบบพบว่ามากกว่าร้อย
ละ 90 การใช้ระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์แบบคู่มี
ความเหมาะสมกับกระบวนการกาจั ด ก๊ าซที่ มากกว่ า
หนึ่งชนิดขึ้นไป ก๊าซที่ต้องการกาจัดควรมีคุณสมบัติที่
คล้ายคลึงกัน เช่น สามารถละลายน้าได้ เป็นสารที่มี
องค์ประกอบไม่ซับซ้อนมากนัก และจุลิ นทรีย์สามารถ
ย่อยสลายได้ซึ่งความเข้มข้นของก๊าซที่เข้าระบบ และ
ความสูงของตัวกลางในระบบเป็นอีกพารามิเตอร์หนึ่งที่
มีความสาคัญในการออกแบบระบบบาบัดเนื่องจากมีผล
ต่ออัตราการไหลของก๊าซที่เข้าระบบ (gas flow rate)
อัตราภาระของก๊าซที่เข้าระบบ (GLR) ระยะเวลากัก
เก็บ (EBRT) และความสามารถในการกาจัดก๊ าซของ
ระบบ (GEC) (Filho et al., 2010) และประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ของระบบเป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการตั ด สิ น ใจ
เลือกใช้ระบบบาบัดให้มีความเหมาะสมกับสารมลพิษ
และความคุ้มค่ากับการลงทุนสร้างระบบบาบัดจริง
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