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บทคัดยอ 

การบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหท่ีปนเปอน As(III) และ NH4
+-N พบวาในวันที่ 25 ของการทดลอง แบคทีเรีย Bacillus 

megaterium PNKP-S2 ตรึงรูปในถังปฏิกรณไบโอฟลมเช่ือมตอเนื่องกับถังปฏิกรณแบบกรองถูกนํามาบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่

ปนเปอนโซเดียมอารซิไนท [As(III)] แมงกานีสคลอไรด [Mn(II)] และแอมโมเนียมคลอไรด (NH4
+-N)  ที่ระดับความเขมขน 40, 100 และ 

1000 ไมโครกรัมตอลิตร ตามลําดับ ทดลอง ถังปฏิกรณไบโอฟลมมีประสทิธิภาพการบําบัด As(III) และ NH4
+-N เทากับ 85.1 และ 56.5 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยพบวามีปริมาณไนเทรตเทากับ 509.4 ไมโครกรัมตอลิตร เมื่อนํ้าใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ 

NH4
+-N ไหลตอเนื่องเขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง พบวาประสิทธิภาพการบําบัด As(III) และ NH4

+-N มีคาเทากับ 90.3 และ 65.6 

เปอรเซ็นตตามลําดับ มีปริมาณไนเทรตเทากับ 485.48 ไมโครกรัมตอลิตร ในวันท่ี 26 ของการทดลอง เมื่อน้ําใตดินสังเคราะหท่ี

ปนเปอนทั้ง As(III), Mn(II) และ NH4
+-N ไหลเขาสูระบบ พบวาถังปฏิกรณไบโอฟลมมีประสิทธิภาพการบําบัด As(III), Mn(II) และ NH4

+-

N สูงสุดเทากับ 86.6, 41.4 และ 48.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยมีปริมาณไนเทรตเทากับ 301.5 ไมโครกรัมตอลิตร เมื่อน้ําใตดิน

สังเคราะหท่ีปนเปอนทั้ง As(III), Mn(II) และ NH4
+-N ไหลตอเนื่องเขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง พบวาประสิทธภิาพการบําบัด As(III) มีคา

เทากับ 90.5, 59.0 และ 30.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับและมีปริมาณไนเทรตเทากับ 382.7 ไมโครกรัมตอลิตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองใน

วันท่ี 42 ถังปฏิกรณไบโอฟลมมีประสิทธภิาพการบําบัด As(III), Mn(II) และ NH4
+-N เทากับ 5.2, 83.5 และ 85.7 เปอรเซ็นตตามลําดับ 

และปริมาณความเขมขนของไนเทรตเทากับ 18.1 ไมโครกรัมตอลิตร เมื่อน้ําใตดินสังเคราะหไหลตอเนื่องเขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง 

พบวาประสิทธิภาพการบําบัด As(III), Mn(II) และ NH4
+-N มีคาเทากับ 54.5, 93.7 และ 89.0 เปอรเซ็นตตามลําดับ และปริมาณไน

เทรตเทากับ 28.6 ไมโครกรัมตอลิตร ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการบําบัด As(III), Mn(II) และ NH4
+-N ดวยถังปฏิกรณแบบไบโอ-

ฟลมตอเนื่องดวยถังปฏิกรณแบบกรองมีประสิทธิภาพในการบําบัดสารอินทรียและสารอนินทรีย จึงสามารถนําไปประยุกตใชและขยาย

ขนาดเพ่ือการบําบัดในภาคสนามตอไป 
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ABSTRACT 

This research studied the effectiveness of immobilized Bacillus megaterium PNKP-S2 in biofilm reactor 

connecting with filtration reactor was investigated for removal of sodium-arsenite [(As(III) (40 µg L-1)]; manganese 

chloride [Mn(II) (100 µg L-1)] and ammonium chloride [(NH4
+-N) (1000 µg L-1)] in synthetic groundwater. The results 

showed that at 25th day of the operation, the biofilm reactor could removed 85.1 % of As(III) and 56.5 % of NH4
+-N 

and a concentration of nitrate was maximum at 509.4 µg L-1. Moreover, As(III) and NH4
+-N were removed 90.3 % 

and 65.6 %, respectively and concentration of nitrate was 485.5 µg L-1. The biofilm reactor could removed 86.6 % 

of As(III), 41.4 % of Mn(II) and 48.5 % of NH4
+-N at 26th day of operation and the concentration of nitrate was 301.5 

µg L-1. However, 90.5 % of As(III), 59.0 % of Mn(II) and 30.5 % of NH4
+-N were removed when the filtration column 

was connected and the concentration of nitrate was 382.7 µg L-1. In the end of the experiment (42th day), the 

biofilm reactor effectively removed 5.2 % of As(III), 83.5 % of Mn(II) and 85.7 % of NH4
+-N. The concentration of 

nitrate declined to 18.1 µg L-1. While the filtration reactor totally removed 54.5 % of As(III), 93.6 % of Mn(II) and 

89.0 % of NH4
+-N). The concentration of nitrate declined to 28.6 µg L-1. The results indicated that effective removal 

As(III), Mn(II) and NH4
+-N in synthetic groundwater by biofilm reactor connecting with filtration reactor could be 

achieved and increased in scale for use in the fieldwork for treatment of wastewater in the environment.  
 

คําสําคัญ: การบําบัด As(III)  การบําบัด Mn(II)  การบําบัด NH4
+-N  ถังปฏิกรณไบโอฟลม  ถังปฏิกรณแบบกรอง 

Keywords: As(III) removal, Mn(II) removal, NH4
+-N removal, Biofilm reactor, Filtration reactor 

 

บทนํา 

น้ําใตดินเปนแหลงน้ําทางเลือกหนึ่งในเขตชนบทที่ขาด

แคลนหรือยังไมมีระบบน้ําประปา จึงถูกนํามาใชเพื่อการบริโภค 

อุปโภคและทางเกษตรอุตสาหกรรมตางๆ น้ําใตดินสวนใหญจะใส

สะอาดและปลอดภัยจากการปนเปอนมากกวาน้ําผิวดิน ดังนั้น

สารปนเปอนในน้ําใตดินสวนใหญจะเกิดจากสภาพทางธรณีวิทยา

และกิจกรรมของมนุษยในบริเวณนั้น (Pattanapipitpaisal and 

Suraruk, 2012) น้ําใตดินที่มีปริมาณแรธาตุ สารอินทรีย สาร 

อนินทรียและธาตุโลหะที่มากเกินกวาคาปริมาณมาตรฐานที่ควร

จะมีจะกอใหเกิดปญหาสุขภาพตอผูใชไดและเปนปญหาหนึ่งที่

ไดรับความสนใจในทุกพื้นท่ีทั่วโลก 

อารซินิค (As) เปนหนึ่งในสารพิษที่กอปญหาสําคัญใน

น้ําใตดินและน้ําดื่มท่ัวโลก โดยเฉพาะในแถบลุมแมน้ําเบงกอล 

ประเทศปากีสถานและอินเดียซึ่งเปนตัวอยางหนึ่งที่สําคัญเพราะ

ประชากรประมาณ 35 ลานคนบริโภคน้ําใตดินที่มีการปนเปอน

ของอารซินิคที่ระดับความเขมขนมากกวา 50 ไมโครกรัมตอลิตร 

เปนเวลานาน 20-30 ป และพบวาประชากร 1 ลานคนปวย

เนื่องจากความเปนพิษเรื้อรังของอารซินิค นอกจากนี้ยังพบการ

ปนเปอนของอารซินิคในน้ําใตดินในประเทศแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต เชน เวียดนาม ไทย และกัมพูชา (Smith et al., 2000; 

Berg, 2006; Pattanapipitpaisal and Suraruk, 2012; ปราณี

และพิยาดา, 2554) อารซินิค ที่ระดับความเขมขน 50 ไมโครกรัม

ตอลิตร จะทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพของมนุษยหลังการสะสมใน

รางกายมากกวา 10-15 ป ซึ่งความรุนแรงของความเปนพิษเรื้อรงั

หรือโรคพิษอารซินิคเรื้อรังหรืออารซินิโคซิส (arsenicosis) จะ

แตกตางกันขึ้นอยู กับระยะเวลาการไดรับและสะสมสารใน

รางกาย อาการของโรคนี้เริ่มตั้งแตลักษณะผิวหนังเปนผื่นแดง

และคัน เกิดเม็ดนูนแลวมีอาการคลายโรคหิด ตกสะเก็ด ผิวหนัง

จะลอกและมีสีคล้ํา ความเปนพิษเรื้อรังยังมีผลตอระบบหลอด

เลือดหัวใจ ระบบประสาท ปอด ไต และทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง

และมะเร็งกระเพาะปสสาวะ (Berg, 2006) อารซินิคในน้ําใตดิน

มักพบในรูปไทรวาเลนซอารซิไนท [H3AsO3 ; As(III)] และเพนตา

วาเลนซอารซิเนท [HAsO4
2- ; As(V)] (Smedley and Kinni-

burgh, 2002). As(III) มีความเปนพิษมากกวา As(V) ละลายน้ํา

ไดดีจึงยากตอการกําจัดจากแหลงนํ้า As(V) ละลายน้ําไดนอย มัก

จับกับแรธาตุเพื่ออยูในรูปของของแข็ง จึงตรวจพบไดนอย 

(Pattanapipitpaisal et al., 2015) 
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แมงกานีส (Mn) เปนแรธาตุที่จําเปนในปริทาณนอยที่

รางกายขาดไมได หากไดรับในปริมาณมากเกินไปจะมีเปนพิษตอ

ระบบประสาทโดยทําใหสมองและประสาทพิการ ผูปวยไม

สามารถพูดไดชัดเจนเหมือนปกติ มีอาการคลายคนบา ชักกระตุก

และอัมพาต มีอาการสั่นคลายคนเปนโรคพารกินสัน (ยุภาพันธ, 

2552) การปนเปอนแมงกานีสในระบบทอของการขนสงน้ําเพื่อ

การบริโภค จะมีผลใหทออุดตันไดเนื่องจากการออกซิไดซ Mn(II) 

จะกอใหเกิดแมงกานีสออกไซด [Mn(VI)] ที่เปนตะกอนสีดํา 

(Tekerlekopoulou and Vayenas, 2007) 

 แอมโมเนียในแหลงน้ํามี 2 รูปแบบ คือ แอมโมเนียม

ไอออน (NH4
+) และแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งแอมโมเนียจะมีความ

เปนพิษมากกวาแอมโมเนียมไอออนถึง 50 เทา จึงเปนอันตราย

ตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา สงผลกระทบมาถึงมนุษยและสิ่งแวดลอม 

(สุชาดา, 2546) การปนเปอนแอมโมเนียมในน้ําใตดินเปนปญหา

ที่สําคัญเนื่องจากทําใหน้ํามีกลิ่นเหม็นและรสชาติไมนาบริโภค 

และยังมีผลตอกระบวนฆา เชื้ อ ในน้ํ าดวยคลอรีน เพราะ

แ อม โ ม เ นี ยม จ ะ ทํ า ป ฏิ กิ ริ ย า กั บ คล อ รี น ไ ด ค ล อ ร ามี น 

(chloramines) ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง จึงเปนผลกระทบตอสุขภาพ

ชุมชนและสภาวะแวดลอม (Metcalf et al, 2002) การออกซิไดซ

แอมโมเนียม (NH+
4-N) เปนการเปลี่ยนแปลงไดไนไทรต (NO-

2-N) 

และไนเทรต (NO-
3-N) ตามลําดับโดยผานปฏิกิริยาไนทริฟเคชัน 

แบคทีเรีย ท่ีเ ก่ียวของคือ ไนทริไฟอิ้ งแบคทีเรีย (nitrifying 

bacteria) และพวกเฮตเทอโรโทรป (heterotroph) การปนเปอน

ไนเทรตในแหลงน้ําจะกอใหเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชัน หาก

ปนเปอนในนํ้าดื่มจะมีผลตอเด็กทารก ทําใหมีอาการตัวเขียว 

เนื่องจากไนเทรตไปทําใหฮีโมโกลบินเปนเมธฮีโมโกลบิน ซึ่งทําให

เม็ดเลือดแดงไมสามารถนําออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตางๆของ

รางกายได 

 การปนเปอนโลหะ อโลหะและสารอินทรียในแหลงน้ํา

ใตดินเกินคามาตรฐานที่กําหนด (ตารางท่ี 1) เปนปญหาที่สําคัญ

ตอสุขภาพ ดังน้ันจึงตองทําการบําบัดกอนนําไปใช การบําบัดสาร

ปนเปอนในน้ําใตดินสามารถทําไดโดยกระบวนการบําบัดทาง

กายภาพ กระบวนการบําบัดทางเคมี กระบวนการบําบัดทาง

ชีวภาพ และกระบวนการบํ าบัดทางเคมี -กายภาพ และ

กระบวนการบําบัดทางเคมี-ชีวภาพ เชน การตกตะกอน การดูด

ซับ การออกซิเดชัน การกรอง การใชเยื่อเมมเบรน การรีเวอรส-

ออสโมซิส การแลกเปลี่ยนไอออนและการกรองนาโน ซึ่งวิธี

เหลานี้ตองใชอุปกรณเครื่องมือที่จําเพาะ ใชสารเคมี เสียคาใชจาย

สูงและตองการผูเช่ียวชาญเฉพาะ (พิยาดาและปราณี, 2559) การ

บําบัดโดยกระบวนการออกซิเดชันทางชีวภาพ (biological 

oxidation) จึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีจะใชทดแทน เนื่องจากเปน

ระบบที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูก ดูแลรักษางาย ลดการใชสารเคมี 

ไมมีผลขางเคียงตอสิ่งแวดลอม และไมตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ 

รายงานหลายฉบับกลาวถึงแบคทีเรียที่สามารถออกซิไดซลด

ความเปน พิษของอารซิ ไนท  ได แก  Alcaligenes faecalis 

(Phillips and Taylor, 1976); Agrobacterium albertimagni 

AOL15 ( Salmassi et al, 2002) ; Thermus aquaticus แ ละ 

Thermus thermophilus ( Gihring and Banfield, 2001) ; 

Hydrogenophaga sp.  str.  NT- 14 ( Hoven and Santini, 

2004); Achromobacter sp. SPB-31 (Bachate et al., 2012); 

Variovorax sp.  MM-1 (Bahar et al. , 2012) และ Bacillus 

sp. PNKP-S2 (Pattanapipitpaisal et al., 2015) 

 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการนําเช้ือแบคทีเรีย 

Bacillus megaterium PNKP-S2 ซึ่ งมีประสิทธิภาพในการ

ออกซิไดซอารซิไนท (Pattanapipitpaisal et al., 2015; พิยาดา

และปราณี, 2559) มาตรึงรูปบนเม็ดพลาสติกและหินกรวด

ละเอียดเพ่ือใหเกิดเปนไบโอฟลมหรือแผนฟลมชีวภาพ ซึ่งบรรจุ

อยูในถังปฏิกรณไบโอฟลมที่เช่ือมตอถังปฏิกรณแบบกรองท่ีบรรจุ

แอนทราไซดและทรายละเอียด เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพในการ

บําบัดอารซิไนท แมงกานีส และแอมโมเนียม-ไนโตรเจนในน้ําใต

ดินสังเคราะห อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบําบัดทาง

ชีวภาพ-กายภาพเพ่ือการบําบัดสารปนเปอนท่ีเปนพิษในน้ําใตดิน

ตอไป 
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ตารางที่ 1 คามาตรฐานของนํ้าใตดินเพ่ือการบริโภคตามการกําหนดของ WHO, EC directive และกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทย 

Parameters Units WHO Standards 
EC limit 

Parametric values 
Thailand National Standards 

Arsenic µg·L-1 10.0 10.0 50.0 

Manganese mg·L-1 0.4-0.5 0.05 0.3-0.5 

Ammonium-nitrogen mg·L-1 0.5-1.5 0.5 0.5 

Nitrate mg·L-1 10.0-50.0 50.0 45.0 
 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

1. การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรีย B. megaterium PNKP-S2 

นํ า เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย  B.  megaterium PNKP- S2 

เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ LB broth ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 

และบมเขยา 150 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิหอง 30 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 18 ชั่วโมง จากนั้นถายเช้ือปริมาตร 7.5 มิลลิลิตร ลงใน

อาหารเลี้ยงเช้ือ LB broth ปริมาตร 150 มิลลิลิตร บมเขยาที่

อัตรา 150 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

36 ชั่วโมง (OD600 = 1.0-1.2) เพื่อนําไปใชเพาะเลี้ยงในถัง

ปฏิกรณไบโอฟลมตอไป 

2. การเตรียมถังปฏิกรณไบโอฟลมและถังปฏิกรณแบบกรอง 

นําเม็ดพลาสติก polyethylene beads ปลอดเชื้อ 

(ปริมาณ 61 กรัม) บรรจุลงในที่คอลัมนแกวปลอดเชื้อ (ปริมาตร 

150 ลูกบาศกเซนติเมตร) และทับดวยกอนกรวด (ปริมาณ 27.67 

กรัม)  จากนั้นทําการถายเช้ือ B. megaterium PNKP-S2 ดวย

การไหลผานเขาคอลัมนดวยอัตราการไหลเขาเทากับ 0.5 

มิลลิลิตรตอนาที ปลอยทิ้งเปนเวลา 48 ช่ัวโมง เพ่ือใหเกิดการ

เกาะติดของแบคทีเรียบนวัสดุพยุง จากนั้นถายอาหารเลี้ยงเชื้อ

ใหมไหลผานคอลัมนอยางตอเนื่องดวยอัตราการไหล 0.5 

มิลลิลิตรตอนาที ทุกๆ 48 ชั่วโมง เปนเวลา 30 วันหรือจนกระท่ัง

สังเกตเห็นไบโอฟลมบนวัสดุพยุง สวนถังปฏิกรณแบบกรอง

เตรียมไดโดยนําแอนทราไซด (ปริมาณ 62.12 กรัม) และทราย

ละเอียด (ปริมาณ 108.62 กรัม) บรรจุลงในคอลัมนแกวปลอด

เช้ือ (ปริมาตร 150 ลูกบาศกเซนติเมตร) 

3. การเตรียมน้ําใตดนิสังเคราะห 

เตรียมน้ํ าใตดินสัง เคราะหที่มีส วนประกอบดัง น้ี 

CaCl2. 2H2O 0. 23 ก รั ม ต อ ลิ ต ร  NaSO4 1. 20 ก รั ม ต อ ลิ ต ร 

NaHCO3 0.37 กรัมตอลิตร  MgCl2.6H2O 1.35 กรัมตอลิตร 

CH3COONa 1.23 ไมโครกรัมตอลิตร AsNaO2 40 ไมโครกรัมตอ

ลิตร MnCl2 100 ไมโครกรัมตอลิตร NH4Cl 1000 ไมโครกรัมตอ

ลิตร น้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร ปรับพีเอชเทากับ 7.0 นําไปทําให

ปลอดเช้ือดวยการนึ่งฆาเช้ือที่อุณหภูมิที่ 121 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 15 นาที 

4. การทํางานของระบบถังปฏิกรณ 

นําน้ําใตดินสังเคราะหไหลผานเขาถังปฏิกรณไบโอ-

ฟลมและถังปฏิกรณแบบกรองที่มีระบบทํางานแบบตอเน่ืองโดย

การไหลขึ้นแบบ up flow ดวยอัตราการไหลเขา 0.5 มิลลิลิตรตอ

นาที โดยมีระบบการทํางานตอไปนี้ (รูปที่ 1) คือในวันที่ 1-25 

ของการทดลอง น้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอนโซเดียมอารซิไนท

และแอมโมเนียมคลอไรดไหลเขาถังปฏิกรณไบโอฟลมที่มีเชื้อ

แบคทีเรีย B. megaterium PNKP-S2 ท่ีเกาะติดเปนไบโอฟลม 

จากนั้นน้ําใตดินสังเคราะหจะไหลลงแบบ down flow เขาสูถัง

ปฏิกรณแบบกรอง นอกจากนี้ยังเพ่ิมระบบการลางตะกอน 

(back-wash) ทุกๆ 3 วัน เพ่ือการชะลางแมงกานีสออกไซดที่เกิด

จากการออกซิเดชันของ Mn(II) และปองกันการอุดตันของ

ตะกอนจุลินทรีย สวนในวันที่ 26-42 ของการทดลอง จะมีการ

เพ่ิมแมงกานีสคลอไรดลงในน้ําใตดินสังเคราะหและไหลเขาสู

ระบบเชนเดียวกับในชวงแรก จากนั้นน้ําใตดินสังเคราะหจะไหล

เขาถังฆาเช้ือ disinfection ซึ่งมีแคลเซียมไฮโปรคลอไลด 65 

เปอรเซ็นต ทําการเก็บตัวอยางน้ําทุกๆ 24 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 

42 วัน ทําการเก็บตัวอยางทั้งหมด 2 จุดคือจุดท่ี 1 สวนท่ีไหล

ออกจากถังปฏิกรณไบโอฟลม จุดที่ 2 สวนท่ีไหลตอเนื่องผานถัง

ปฏิกรณแบบกรอง นําตัวอยางท้ังหมดมาวิเคราะหปริมาณความ

เขมขนของโซเดียมอารซิไนท แอมโมเนียมคลอไรด แมงกานีส

คลอไรดและไนเทรตโดยวิธีการวิเคราะหมาตรฐาน (APHA, 

AWWA, WEF, 1999) 
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รูปที ่1 แผนภูมิการบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอนโซเดียมอารซิไนท แมงกานีสคลอไรด และแอมโมเนียมคลอไรดดวยถัง

ปฏิกรณไบโอฟลมเชื่อมตอเนื่องกับถังปฏิกรณแบบกรอง โดยน้ําใตดินสังเคราะหไหลผานเขาถังปฏิกรณไบโอฟลมแบบไหล

ขึ้นดวยอัตราการไหลเขา 0.5 มิลลิลิตรตอนาที และไหลลงแบบ down flow เขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง 
 

ผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพการบําบัดอารซิไนทในถังปฏิกรณไบโอฟลม

และถังปฏิกรณแบบกรอง  

เมื่อน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ NH4
+-N 

ไหลเขาสูถังปฏิกรณไบโอฟลม ผลการทดลองพบวาประสิทธิภาพ

การบําบัด As(III) จะสูงข้ึนเรื่อยๆ และมีประสิทธิการบําบัดสูงสุด

ในวันที่ 11 ของการทดลองคือเทากับ 89.1 เปอรเซ็นต สวน

ในชวงวันที่ 12-25 ของการทดลองพบวาประสิทธิภาพในการ

บําบัดคอนขางคงท่ีคือเฉลี่ยเทากับ 88.9 เปอรเซ็นต อยางไรก็

ตามในวันท่ี 26 ของการทดลองไดนําน้ําใตดินสังเคราะหที่

ปนเปอน As(III), Mn(II) และ NH4
+-N ไหลเขาสูถังปฏิกรณแบบ 

ไบโอฟลม ผลการทดลองพบวาถังปฏิกรณชีวภาพไบโอฟลมมี

ประสิทธิภาพการบําบัด As(III) เทากับ 86.6 เปอรเซ็นต ในวันที่ 

26 ของการทดลอง และมีประสิทธิภาพการบําบัดสูงท่ีสุดเทากับ 

87.3 เปอร เซ็นตในวันที่  30 ของการทดลอง หลังจากนั้น

ประสิทธิภาพการบําบัด As(III) จะลดลงอยางตอเนื่อง โดยถัง

ปฏิกรณไบโอฟลมมีประสิทธิภาพการบําบัด As(III) เทากับ 5.2 

เปอรเซ็นต ในวันที่ 42 ของการทดลอง (รูปที่ 2 ตารางท่ี 2 และ 

3) โดยพบแมงกานีสออกไซดตกตะกอนอยูภายในถังปฏิกรณ 

 หลังจากนั้นน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ 

NH4
+-N ซึ่งผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมแลวจะไหล

ตอเนื่องเขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง โดยน้ําใตดินสังเคราะหที่ผาน

การบําบัดในถังปฏิกรณไบโอฟลมซึ่งมีความเขมขนของ As(III) 

เหลืออยูเทากับ 25.2 ไมโครกรัมตอลิตร เมื่อไหลเขาสูถังปฏิกรณ

แบบกรองพบวาถังปฏิกรณแบบกรองชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบําบัดใหความเขมขนของ As(III) ลดลงเหลือเทากับ 3.8 

ไมโครกรัมตอลิตร นั่นคือมีประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวมเทากับ 

90.4 เปอรเซ็นตในวันที่ 13 ของการทดลองเมื่อผานการบําบัด

โดยถังปฏิกรณทั้งสองชนิด และมีประสิทธภิาพการบําบัดโดยรวม

เฉลี่ยเทากับ 86.8 เปอรเซ็นตในวันที่ 14-25 ของการทดลองเมื่อ

ผานการบําบัดโดยถังปฏิกรณท้ังสองชนิด ในวันท่ี 26 ของการ

ทดลอง เมื่อนํ้าใตดินสังเคราะหท่ีปนเปอน As(III), Mn(II) และ 

NH4
+-N ซึ่งผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมแลวจะไหล

ตอเนื่องเขาสู ถังปฏิกรณแบบกรอง ผลการทดลองพบวาถัง

ปฏิกรณแบบกรองมีประสิทธิภาพในการบําบัด As(III) เพิ่มขึ้น 

โดยมีผลใหความเขมขนของ As(III) ลดลงเหลือเทากับ 3.80 

ไมโครกรัมตอลิตร นั่นคือมีประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวมเทากับ 

90.5 เปอรเซ็นตในวันท่ี 26 ของการทดลอง เมื่อผานการบําบัด

โดยถังปฏิกรณทั้งสองชนิด พบวาประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวม

ลดลงเหลือเทากับ 88.8 เปอรเซ็นตในวันที่ 27-35 ของการ

ทดลอง และมีประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวมลดลงเหลือเทากับ 

69.6 เปอรเซ็นตในวันที่ 36-41 ของการทดลอง โดยในวันที่ 42 

ของการทดลอง มีประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวมเทากับ 54.5 

เปอรเซ็นตเมื่อผานการบําบัดโดยถังปฏิกรณท้ังสองชนิด (รูปที่ 3 

ตารางที่ 2 และ 3) 
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2. ประสิทธิภาพการบําบัดแมงกานีสคลอไรดในถังปฏิกรณไบ

โอฟลมและถังปฏกิรณแบบกรอง  

 น้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III), Mn(II) และ 

NH4
+-N ไหลเขาสู ถังปฏิกรณไบโอฟลมในวันท่ี 26 ของการ

ทดลอง ผลการทดลองพบวาถังปฏิกรณไบโอฟลมมีประสิทธิภาพ

การบําบัด Mn(II) เทากับ 41.4 เปอรเซ็นตและความเขมขนของ

แมงกานีสคลอไรดมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องในวันที่ 27-42 

ของการทดลอง โดยถังปฏิกรณชีวภาพไบโอฟลมมีประสิทธิภาพ

การบําบัด Mn(II) เทากับ 83.4 เปอรเซ็นต ในวันที่ 42 ของการ

ทดลอง (รูปที ่2 ตารางท่ี 2 และ 3) 

น้ําใตดินสังเคราะห ท่ีปนเปอน As(III), Mn(II) และ 

NH4
+-N ไหลเขาสู ถังปฏิกรณไบโอฟลมในวันท่ี 26 ของการ

ทดลองแลวจะไหลตอเนื่องเขาสูถังปฏิกรณแบบการกรอง โดยน้ํา

ใตดินสังเคราะหท่ีผานการบําบัดในถังปฏิกรณไบโอฟลมซึ่งมี

ความเขมขนของ Mn(II) เหลืออยูเทากับ 56.6 ไมโครกรัมตอลิตร 

เมื่อไหลเขาถังปฏิกรณแบบกรองพบวาประสิทธิภาพการบําบัด 

Mn(II) โดยรวมเทากับ 59.0 เปอรเซ็นตในวันที่ 26 ของการ

ทดลองเมื่อผานการบําบัดโดยถังปฏิกรณท้ังสองชนิด และพบวา

ประสิทธิภาพในการบําบัด Mn(II) เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใน

วันที่ 42 ของการทดลอง ประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวมมีคา

เทากับ 93.7 เปอรเซ็นตหรือความเขมขนของแมงกานีสคลอไรด

ต่ําสุด 6.1 ไมโครกรัมตอลิตรเมื่อผานการบําบัดโดยถังปฏิกรณทั้ง

สองชนิด (รูปที ่3 ตารางที่ 2 และ 3) 

3. ประสิทธิภาพการบําบัดแอมโมเนียมคลอไรดในถัง

ปฏิกรณไบโอฟลมและถังปฏิกรณแบบกรอง  

การบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ 

NH4
+-N ดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมพบวาประสิทธิภาพในการ

บําบัด NH4
+-N จะสูงข้ึนเรื่อยๆ และมีประสิทธิการบําบัดสูงสุดใน

วันท่ี 16 ของการทดลองคือเทากับ 76.0 เปอรเซ็นต จากนั้น

ประสิทธิภาพการบําบัดจะลดลงเหลือ 56.5 เปอรเซ็นตในวันท่ี 

25 ของการทดลอง อยางไรก็ตามในวันที่ 26 ของการทดลองได

นําน้ําใตดินสังเคราะหท่ีปนเปอน As(III), Mn(II) และ NH4
+-N 

ไหลเขาสูถังปฏิกรณแบบไบโอฟลม ผลการทดลองพบวาถัง

ปฏิกรณไบโอฟลมมีประสิทธิภาพการบําบัด NH4
+-N โดยเฉลี่ย

เทากับ 53.7 เปอรเซ็นตในวันที่ 26-32 ของการทดลอง หลังจาก

นั้นประสิทธิภาพในการบําบัดจะสูงข้ึนเรือ่ยๆ โดยถังปฏิกรณไบโอ

ฟลมมีประสิทธิภาพการบําบัด NH4
+-N เทากับ 85.7 เปอรเซ็นต 

ในวันที่ 42 ของการทดลอง (รูปที่ 4 ตารางท่ี 2 และ 3) หลังจาก

นั้นน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ NH4
+-N ซึ่งผาน

การบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมแลวจะไหลตอเนื่องเขาสูถัง

ปฏิกรณแบบกรอง โดยน้ําใตดินสังเคราะหที่ผานการบําบัดในถัง

ปฏิกรณไบโอฟลมซึ่งมีความเขมขนของ NH4
+-N เหลืออยูเทากับ 

670.8 ไมโครกรัมตอลิตร เมื่อไหลเขาสู ถังปฏิกรณแบบกรอง

พบวาถังปฏิกรณแบบกรองชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดให

ความเขมขนของ NH4
+-N ลดลงเหลือเทากับ 364.5 ไมโครกรัม

ตอลิตร นั่นคือมีประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวมเทากับ 63.6 

เปอรเซ็นตในวันที่ 25 ของการทดลองเมื่อผานการบําบัดโดยถัง

ปฏิกรณทั้งสองชนิด  

ในวนัที่ 26 ของการทดลอง ไดเติมน้ําใตดินสังเคราะหที่

ปนเปอน As(III), Mn(II) และ NH4
+-N ซึ่งผานการบําบัดดวยถัง

ปฏิกรณไบโอฟลมแลวจะไหลตอเนื่องเขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง 

พบวาถังปฏิกรณแบบกรองมีประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวม

เทากับ 30.5 เปอรเซ็นตในวันที่ 26 ของการทดลองเมื่อผานการ

บําบัดโดยถังปฏิกรณท้ังสองชนิด จากนั้นประสิทธิภาพการบําบัด

สูงขึ้นเรื่อยๆ เทากับ 88.90 เปอรเซ็นตในวันที่ 42 ของการ

ทดลองเมื่อผานการบําบัดโดยถังปฏิกรณท้ังสองชนิด (รูปที่ 5 

ตารางที่ 2 และ 3) 

4. ปริมาณไนเทรตของการบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหในถัง

ปฏิกรณไบโอฟลมและถังปฏิกรณแบบกรอง  

การออกซิไดซ NH4
+-N จะทําใหไดไนไทรตและไนเทรต

ตามลําดับ ดังน้ัน เมื่อน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ 

NH4
+-N ไหลเขาสูถังปฏิกรณไบโอฟลม พบวามีปริมาณไนเทรต

เทากับ 221.9 ไมโครกรัมตอลิตรในวันที่ 1 ของการทดลอง และ

ปริมาณจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เทากับ 509.4 ไมโครกรัมตอลิตรในวนัที ่

25 ของการทดลอง อยางไรก็ตามในวันท่ี 26 ของการทดลอง เมื่อ

นําน้ําใตดินที่ปนเปอน As(III), Mn(II) และ NH4
+-N ไหลเขาสูถัง

ปฏิกรณไบโอฟลม พบวาปริมาณไนเทรตมีคาเทากับ 301.5 

ไมโครกรัมตอลิตร จากน้ันปริมาณไนเทรตมีการลดลงอยาง

ตอเนื่องสอดคลองตามกับประสิทธิภาพการบําบัด NH4
+-N ที่

เ พ่ิมขึ้นในถังปฏิกรณ โดยในวันที่ 42 ของการทดลองพบวา

ปริมาณไนเทรตมีคาเทากับ 18.11 ไมโครกรัมตอลิตร (รูปท่ี 4, 

ตารางท่ี 2) หลังจากน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ 

NH4
+-N ผานการบําบัดในถังปฏิกรณไบโอฟลมแลวจะไหลเขาสู

ถังปฏิกรณแบบกรอง พบวามีปริมาณไนเทรตเทากับ 280.7 
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ไมโครกรัมตอลิตรในวันที่ 1 ของการทดลอง จากนั้นปริมาณ 

ไนเทรตเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเทากับ 485.48 ไมโครกรัมตอลิตร 

ในวันที่ 25 ของการทดลอง อยางไรก็ตาม ในวันที่ 26 ของการ

ทดลอง เมื่อนําน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III), Mn(II) และ 

NH4
+-N ไหลเขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง พบวาปริมาณไนเทรต

เหลืออยูเทากับ 382.66 ไมโครกรัมตอลิตร จากนั้นปริมาณไน

เทรตจะลดลงอยางตอเนื่องเหลืออยูเทากับ 28.63 ไมโครกรัมตอ

ลิตรวันที่ 42 ของการทดลอง ซึ่งแปรผกผันประสิทธิภาพการ

บําบัด NH4
+-N ในถังปฏิกรณ (รูปที่ 5, ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณ As(III), Mn(II), NH4
+-N และ NO3

-  เมื่อผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมและถังปฏิกรณแบบกรอง 

วันที ่
ถังปฏิกรณไบโอฟลม (µg·L-1) ถังปฏิกรณแบบกรอง (µg·L-1) 

As(III) Mn(II) NH4
+-N NO3

-  As(III) Mn(II) NH4
+-N NO3

-  

1 40.0 - 1000 221.9 25.0 - 670.8 280.7 

25 6.0 100 434.8 509.4 3.9 56.6 364.5 485.5 

26 5.4 56.6 515.2 301.5 3.8 39.6 694.7 382.7 

42 37.9 16.0 143.4 18.11 18.20 6.2 111.0 28.6 
 

ตารางที่ 3 เปอรเซ็นตประสิทธิภาพการบําบัด As(III), Mn(II), NH4
+-N และปริมาณไนเทรตดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมและถังปฏิกรณ

แบบกรอง 

วันที ่
ถังปฏิกรณไบโอฟลม (%) ถังปฏิกรณแบบกรอง (%) 

As(III) Mn(II) NH4
+-N As(III) Mn(II) NH4

+-N 

25 85.1 ND 56.5 90.3 ND 65.6 

26 86.6 41.4 48.5 90.5 59.0 30.5 

42 5.2 83.5 85.7 54.5 93.7 89.0 
 

 

 
 

รูปที่ 2 ประสิทธภิาพการบําบดั As(III) และ Mn(II) ดวยถังปฏิกรณไบโอฟลม 
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รูปที่ 3 ประสิทธภิาพการบําบดั As(III) และ Mn(II) ดวยถังปฏิกรณแบบกรอง 

 

 
 

รูปที ่4 ประสิทธภิาพการบําบดั NH4
+-N และปรมิาณไนเทรตดวยถังปฏิกรณไบโอฟลม 

 

 
 

รูปที ่5 ประสิทธภิาพการบําบดั NH4
+-N และปรมิาณไนเทรตดวยถังปฏิกรณแบบกรอง 
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วิจารณผลการวิจัย 

1. ประสทิธิภาพการบําบัดโซเดียมอารซิไนท 

งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาแบคทีเรีย B. megaterium 

PNKP-S2 ตรึงรูปในถังปฏิกรณไบโอฟลมเชื่อมตอเนื่องกับถัง

ปฏิกรณแบบกรองสามารถบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน 

As(III), Mn(II) และ NH4
+-N มีประสิทธิภาพในการบําบัด As(III) ที่

ระดับความเขมขน 40 ไมโครกรัมตอลิตร ใหลดลงต่ํากวา 10 

ไมโครกรัมตอลิตรเมื่อผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมใน

วันที่ 34 ของการทดลองและถังปฏิกรณแบบกรองในวันที่ 39 

ของการทดลอง หลังจากนั้นประสิทธิภาพการบําบัด As(III) จะ

ลดลงเรื่อยๆ โดยในวันสุดทายของการทดลอง (วนัที่ 42) ปริมาณ 

As(III) ที่ผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมลดลงเหลือ

เทากับ 37.9 ไมโครกรัมตอลิตรหรือประสิทธิภาพการบําบัด

เทากับ 5.2 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการบําบัด As(III) ลดลง อาจ

เปนผลเนื่องจากการหลุดลอกของไปโอฟลมและเกิดการอุดตัน

(clogging) ซึ่งเปนขอเสียประการหนึ่งของถังปฏิกรณไบโอฟลม

โดยทั่วไป ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงเพ่ิมถังปฏิกรณแบบกรอง เพื่อชวย

ในการบําบัดและกรองไบโอฟลมที่หลุดลอก รวมทั้งมีการเพ่ิม

ระบบลางตะกอน (back wash) ภายในถังปฏิกรณแบบกรอง

ทุกๆ 3 วัน และเมื่อผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณแบบกรอง 

ปริมาณ As(III) ลดลงเหลือเทากับ 18.2 ไมโครกรัมตอลิตรหรือ

ประสิทธิภาพการบําบัดเทากับ 54.5 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวา

การบําบัด As(III) ในถังปฏิกรณไบโอฟลมเกิดจากไบโอฟลมของ 

B. megaterium PNKP-S2 สามารถออกซิไดซอารซิไนทไดโดย

แบคทีเรียจะสรางเอนไซม arsenite oxidase มาออกซิไดซอาร-

ซิไนทที่มีความเปนพิษสูงใหอยูในรูปของอารซิเนทซึ่งมีความเปน

พิ ษน อ ย กว า  ( Michel et al. , 2007; Pranee et al. , 2015; 

Philips and Taylor, 1976) สอดคลองกับงานวิจัยของพิทยา

และปราณี (2556) รายงานวาแบคทีเรียออกซิไดซอารซิไนท 

PNKP-S2 ตรึงรูปบนกอนหินกรวดบรรจุในถังปฏิกรณไบโอฟลมมี

ประสิทธิภาพบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหท่ีปนเปอน As(III) ได

เทากับ 97.5 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 21 วันของการทดลอง

แบบตอเนื่อง นอกจากนี้ Ito และคณะ (2012) ไดรายงานวา

แบคที เ รี ยออกซิ ไ ดซ อ า ร ซิ ไ นท ในถั งปฏิ ก รณ ชี วภ าพมี

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน

สารประกอบอารซินิคไดโดยอาศัยกิจกรรมของแบคทีเรียในการ

เกิดปฏิกิริยาการออกซิไดซอารซิไนทเพ่ือลดความเปนพิษของ 

อารซินิค 

นอกจากนี้ยังพบวา Mn(II) ที่เติมลงไปในวันที่ 26 ของ

การทดลองไมมีผลตอการออกซิไดซ As(II) แตอยางไรก็ตาม

ประสิทธิภาพการบําบัดท่ีลดลงหลังจากวันที่ 34 ของการทดลอง 

ทั้งนี้เนื่องจากมีแมงกานีสออกไซดเกิดขึ้นจากการปฏิกิริยาการ

ออกซิไดซ Mn(II) และเกิดการสะสมตะกอนเพ่ิมมากข้ึน โดยไมมี

การลางยอนกลับ (backwash) ภายในถังปฏิกรณนี้  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดการอุดตันภายใน การขนสงสารอาหารและการถายเท

อากาศลดลง จึงมีผลใหแบคทีเรียออกซิไดซ As(III) ลดลง ดังนั้น

จึงควรมีลางยอนกลับอยางนอยทุกๆ 48 ชั่วโมง และปรับสภาพ

การเจริญของแบคทีเรีย โดยการใหสารอาหารเพิ่มเติมเปนชวงๆ 

เชนทุกๆ 5-10 วันเพ่ือใหเซลลมีการเจริญเพ่ิมจํานวนเซลลใหม

มากขึ้นและทําใหเซลลเกาหรือเซลลที่ตายหลุดลอกออกจากสาร

พยุง เพ่ือกระตุนใหเซลลมีกิจกรรมการบําบัดเพิ่มมากขึ้น ผลการ

ทดลองน้ีแสดงใหเห็นวา As(III) ถูกออกซิไดซไดเกือบสมบูรณใน

ถังปฏิกรณไบโอฟลมและประสิทธิภาพในการบําบัดจะเพิ่มขึ้นเมือ่

นํามาผานถังปฏิกรณแบบกรอง นอกจากนี้ยังพบวาการออกซิไดซ 

As(III) สามารถเกิดข้ึนไดพรอมๆ กับการออกซิไดซ Mn(II) ซึ่ง

สอดคลองกับรายงานของ Katsoyiannis และ Zouboulis 

(2006) และ Katsoyiannis และคณะ (2008) จากปฏิกิริยาการ

ออกซิไดซ As(III) จะได As(VI) เกิดขึ้น [งานวิจัยนี้ไมไดทําการ

วิเคราะห As(V)] ซึ่งมีความเปนพิษนอยกวา As(III) การกําจัด 

As(V) สามารถทําไดโดยเพ่ิมถังตกตะกอนดวย FeClSO4 ในระบบ 

โดย As(V) จะดูดซับกับคอลลอยดของ hydrous ferric oxides 

(HFO) และอยูในสภาวะแขวนลอยและสามารถกําจัดออกไดโดย

การกรองตอไป 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization: 

WHO) และคณะกรรมการที่เก่ียวของไดปรับลดคามาตรฐานการ

ปนเปอนอารซินิคในน้ําดื่มจากเดิมที่ 50 ไมโครกรัมตอลิตร เปน 

10 ไมโครกรัมตอลิตร เพราะตระหนักถึงความเปนพิษของอารซิ

นิคที่ เปนสารกอมะเร็ง (ปราณีและพิยาดา, 2554) สําหรับ

ประเทศไทยไดกําหนดคามาตรฐานการปนเปอนอารซินิคใน

ผลิตภัณฑน้ําดื่ม น้ําดื่มบรรจุปดสนิทและน้ําบาดาลท่ีใหบริโภค

เทากับ 50 ไมโครกรัมตอลิตร (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2521) ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาการบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III), 

Mn(II) และ NH4
+-N ดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมเช่ือมตอดวยถัง
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ปฏิกรณแบบกรอง มีประสิทธิภาพในการบําบัดปริมาณอารซินิค

จากระดับความเขมขนเทากับ 40 ไมโครกรัมตอลิตร ลดลงต่ํากวา 

10 ไมโครกรัมตอลิตรในระยะการบําบัดอยางตอเนื่ องใน

ระยะเวลา 39 วัน ซึ่งต่ํากวาคามาตรฐานกําหนด 

2. ประสิทธิภาพการบําบัดแมงกานีสคลอไรด 

การบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III), Mn(II) 

และ NH4
+-N ดวยถังปฏิกรณไบโอฟลม พบวาถังปฏิกรณไบโอ

ฟลมมีประสิทธิภาพการบําบัด Mn(II) เทากับ 83.4 เปอรเซ็นต 

(คิดเปนปริมาณ Mn(II) ที่เหลือ 16.0 ไมโครกรัมตอลิตร) และเมื่อ

น้ําใตดินสังเคราะหท่ีผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมไหล

เขาสู ถังปฏิกรณแบบกรอง พบวามปีระสิทธิภาพการบําบัด

โดยรวมเทากับ 93.7 เปอรเซ็นต (คิดเปนปริมาณ Mn(II) ที่เหลือ 

6.2 ไมโครกรัมตอลิตร) ซึ่งต่ํ ากวามาตรฐานที่กําหนดโดย

กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีกําหนดคามาตรฐานของแมงกานีสเพ่ือ

การผลิตน้ํ าประปาไว เท ากับ 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร (300 

ไมโครกรัมตอลิตร) และองคการอนามัยโลก (World Health 

Organization: WHO) กําหนดไวเทากับ 0.1 - 1.5 มิลลิกรัมตอ

ลิตร (100-1,500 ไมโครกรัมตอลิตร) จากผลการทดลองจะเห็น

ไดวาแบคทีเรีย B. megaterium PNKP-S2 สามารถออกซิไดซ 

As(III) และ Mn(II) โดยเกิดขึ้นพรอมๆ กันดังอธิบายขางตน 

นอกจากนี้ยังพบวาปฏิกิริยาการออกซิไดซ Mn(II) โดยแบคทีเรีย 

B. megaterium PNKP-S2 ในถังปฏิกรณชีวภาพจะเ กิดขึ้น

พรอมๆ กับการกําจัด NH4
+-N ในน้ําเสียสังเคราะห สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Gouzinis และคณะ (1998), Stembal และคณะ 

(2005), Hasan และคณะ (2013) อยางไรก็ตามจากรายงานของ 

Vandenabeele และคณะ (1995) และ Harris และคณะ (1996) 

กลาววาการออกซิไดซ Mn(II) จะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อปฏิกิริยาไนทริ

ฟเคชันเกิดข้ึนสมบูรณแลว 

3. ประสิทธิภาพการบําบัดแอมโมเนียมคลอไรดและปริมาณ 

ไนเทรต 

การบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III), Mn(II) 

และ NH4
+-N ดวยถังปฏิกรณไบโอฟลม พบวาถังปฏิกรณไบโอ

ฟลมมีประสิทธิภาพการบําบัด NH4
+-N เทากับ 85.7 เปอรเซ็นต 

(คิดเปนปริมาณ NH4
+-N ที่เหลือ 143.4 ไมโครกรัมตอลิตร) และ

เมื่อน้ําใตดินสังเคราะหท่ีผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลม

ไหลเขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง พบวามีประสิทธิภาพการบําบัด

โดยรวมเทากับ 89.0 เปอรเซ็นต ((คิดเปนปริมาณ NH4
+-N ที่

เหลือ 111.0 ไมโครกรัมตอลิตร) ซึ่งต่ําคามาตรฐานคุณภาพน้ํา

ประเทศไทย กําหนดใหน้ําบริโภคประเภทแหลงน้ําผิวดินมี

ปริมาณของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม

ตอลิตร (500 ไมโครกรัมตอลิตร) (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม, 2551, เทพวิทูรย, 2555) และองคการอนามัย

โลก (World Health Organization: WHO) กําหนดไวเทากับ 

0.5-1.5 มิลลิกรัมตอลิตร (500-1,500 ไมโครกรัมตอลิตร) 

นอกจากนี้ยังพบปริมาณไนเทรตเพ่ิมขึ้นในถังปฏิกรณทั้งสองชนิด

ชวงแรกของการทดลอง (221.9-280.7 ไมโครกรัมตอลิตร) ทั้งนี้

เพราะปฏิกิริยาการออกซิไดซจะเปลีย่น NH4
+-N เปนไนไทรตและ

ไนเทรตโดยผานกระบวนการไนทริฟเคชัน จึงสามารถตรวจพบไน

เทรตไดในระหวางการบําบัด อยางไรก็ตามในชวงสุดทายของการ

ทดลองปริมาณไนเทรตลดลงจะเหลือเทากับ 18.11-28.6 

ไมโครกรัมตอลิตร แสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงไนเทรตโดย

กระบวนการดีไนทริฟเคชัน ซึ่งเกิดข้ึนควบคูไปกับกระบวนการ

ไนทริฟเคชัน สอดคลองกับรายงานของ Hasan และคณะ (2012) 

ซึ่งพบวามีการกําจัด NH4
+-N และปริมาณ NO-

x-N (total NO-
2-

N และ NO-
3-N) ที่ลดลงเกิดขึ้นในถังปฏิกรณแบบ biological 

aerated filter แมวาจะมีการใหปริมาณ DO ในปริมาณสูง ซึ่ง

ชี้ใหเห็นวากระบวนการไนทริฟเคชันและกระบวนการดีไนทริฟ-

เคชันสามารถเกิดข้ึนไดพรอมๆ กัน  
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus 

megaterium PNKP-S2 ตรึงรูปในถังปฏิกรณไบโอฟลมเ ช่ือม

ตอเนื่องกับถังปฏิกรณแบบกรองในการบําบัดน้ําใตดินสังเคราะห

ที่ปนเปอน As(III) Mn(II) และ NH4
+-N สรุปผลการทดลองไดดังนี้ 

(1) การออกซิไดซ As(III) โดยแบคทีเรีย Bacillus megaterium 

PNKP-S2 เกิดขึ้นไดโดยไมมีผลกระทบจาก Mn(II) และสามารถ

เกิดขึ้นไดพรอมกับการออกซิไดซ (2) แบคทีเรียมีประสิทธภิาพใน

การออกซิไดซ Mn(II) และ NH4
+-N และสามารถเกิดข้ึนไดพรอมๆ 

กันโดยไมตองรอใหการออกซิไดซเกิดขึ้นอยางสมบูรณ (3) ใน

ร ะ ห ว า ง ก า ร อ อ ก ซิ ไ ด ซ  NH4
+ - N โ ด ย อ า ศั ย ป ฏิ กิ ริ ย า 

ไนทริฟเคชันจะมี NO-
3 เกิดขึ้น จากนั้น NO-

3 จะถูกกําจัดโดย

อาศัยปฏิกิริยาดีไนทริฟเคชัน (5) ความเขมขนของ As(III) Mn(II) 

NH4
+-N และ NO-

3 ที่ผานการบําบัดมีคานอยกวาคามาตรฐานที่

กําหนด ดังนั้น งานวิจัยนี้ช้ีใหเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาระบบ



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4 787 

 

 

ถังปฏิกรณในการบําบัดนํ้าใตดินที่ปนเปอน As(III) Mn(II) NH4
+-N 

และ NO-
3 เพ่ือประยุกตใชในภาคสนามตอไป 
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