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บทคัดยอ

การบํา บั ดน้ํ า ใต ดิ น สั ง เคราะห ที่ป นเปอ น As(III) และ NH4+-N พบวา ในวันที่ 25 ของการทดลอง แบคที เ รีย Bacillus
megaterium PNKP-S2 ตรึงรูปในถังปฏิกรณไบโอฟลมเชื่อมตอเนื่องกับถังปฏิกรณแบบกรองถูกนํามาบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่
ปนเปอนโซเดียมอารซิไนท [As(III)] แมงกานีสคลอไรด [Mn(II)] และแอมโมเนียมคลอไรด (NH4+-N) ที่ระดับความเขมขน 40, 100 และ
1000 ไมโครกรัมตอลิตร ตามลําดับ ทดลอง ถังปฏิกรณไบโอฟลมมีประสิทธิภาพการบําบัด As(III) และ NH4+-N เทากับ 85.1 และ 56.5
เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยพบวามีปริมาณไนเทรตเทากับ 509.4 ไมโครกรัมตอลิตร เมื่อน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ
NH4+-N ไหลต อเนื่องเขา สูถังปฏิกรณแ บบกรอง พบวาประสิทธิภาพการบํา บัด As(III) และ NH4+-N มีคาเทากับ 90.3 และ 65.6
เปอรเ ซ็น ตตามลําดับ มีปริ มาณไนเทรตเทากับ 485.48 ไมโครกรัมตอลิตร ในวันที่ 26 ของการทดลอง เมื่ อน้ําใตดิน สั งเคราะหที่
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
สังเคราะหที่ปนเปอนทั้ง As(III), Mn(II) และ NH4+-N ไหลตอเนื่องเขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง พบวาประสิทธิภาพการบําบัด As(III) มีคา
เทากับ 90.5, 59.0 และ 30.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับและมีปริมาณไนเทรตเทากับ 382.7 ไมโครกรัมตอลิตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองใน
วันที่ 42 ถังปฏิกรณไบโอฟลมมีประสิทธิภาพการบําบัด 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 ดวยถังปฏิกรณแบบไบโอฟลมตอเนื่องดวยถังปฏิกรณแบบกรองมีประสิทธิภาพในการบําบัดสารอินทรียและสารอนินทรีย จึงสามารถนําไปประยุกตใชและขยาย
ขนาดเพื่อการบําบัดในภาคสนามตอไป

778

KKU Science Journal Volume 46 Number 4

Research

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) น้ํ า ใต ดิน ที่มีป ริม าณแรธาตุ สารอิน ทรี ย สาร
อนินทรียและธาตุโลหะที่มากเกินกวาคาปริมาณมาตรฐานที่ควร
จะมีจะกอใหเกิดปญหาสุขภาพตอผูใชไดและเปนปญ หาหนึ่งที่
ไดรับความสนใจในทุกพื้นที่ทั่วโลก
อารซินิค (As) เปนหนึ่งในสารพิษที่กอปญหาสําคัญใน
น้ํา ใตดิ นและน้ํ าดื่มทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบลุมแมน้ําเบงกอล
ประเทศปากีสถานและอินเดียซึ่งเปนตัวอยางหนึ่งที่สําคัญเพราะ
ประชากรประมาณ 35 ลานคนบริโภคน้ําใตดินที่มีการปนเปอน
ของอารซินิคที่ระดับความเขมขนมากกวา 50 ไมโครกรัมตอลิตร
เปน เวลานาน 20-30 ป และพบวา ประชากร 1 ล า นคนปว ย
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 ซึ่งความรุนแรงของความเปนพิษเรื้อรัง
หรือโรคพิษอารซินิคเรื้อรังหรืออาร ซินิโคซิส (arsenicosis) จะ
แตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ ระยะเวลาการได รั บ และสะสมสารใน
รางกาย อาการของโรคนี้เริ่ม ตั้งแต ลักษณะผิวหนังเป นผื่นแดง
และคัน เกิดเม็ดนูนแลวมีอาการคลายโรคหิด ตกสะเก็ด ผิวหนัง
จะลอกและมีสีคล้ํา ความเปน พิ ษเรื้อรังยังมีผลตอระบบหลอด
เลือดหัวใจ ระบบประสาท ปอด ไต และทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง
และมะเร็งกระเพาะปสสาวะ (Berg, 2006) อารซินิคในน้ําใตดิน
มักพบในรูปไทรวาเลนซอารซิไนท [H3AsO3 ; As(III)] และเพนตา
วาเลนซ อ าร ซิ เ นท [HAsO42- ; As(V)] (Smedley and Kinniburgh, 2002). As(III) มีความเปนพิษมากกวา As(V) ละลายน้ํา
ไดดีจึงยากตอการกําจัดจากแหลงน้ํา As(V) ละลายน้ําไดนอย มัก
จั บ กั บ แร ธ าตุ เ พื่ อ อยู ใ นรู ป ของของแข็ ง จึ ง ตรวจพบได น อ ย
(Pattanapipitpaisal et al., 2015)
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แมงกานีส (Mn) เปนแรธาตุที่จําเปนในปริทาณนอยที่
รางกายขาดไมได หากไดรับในปริมาณมากเกินไปจะมีเปนพิษตอ
ระบบประสาทโดยทํ า ให ส มองและประสาทพิ ก าร ผู ป ว ยไม
สามารถพูดไดชัดเจนเหมือนปกติ มีอาการคลายคนบา ชักกระตุก
และอัมพาต มีอาการสั่นคลายคนเปนโรคพารกินสัน (ยุภาพันธ,
2552) การปนเปอนแมงกานีสในระบบทอของการขนสงน้ําเพื่อ
การบริโภค จะมีผลใหทออุดตันไดเนื่องจากการออกซิไดซ Mn(II)
จะก อ ให เ กิ ด แมงกานี ส ออกไซด [Mn(VI)] ที่ เ ป น ตะกอนสีดํา
(Tekerlekopoulou and Vayenas, 2007)
แอมโมเนียในแหลงน้ํ ามี 2 รูปแบบ คือ แอมโมเนียม
ไอออน (NH4+) และแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งแอมโมเนียจะมีความ
เปนพิษมากกวาแอมโมเนียมไอออนถึง 50 เทา จึงเปนอันตราย
ตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา สงผลกระทบมาถึงมนุษยและสิ่งแวดลอม
(สุชาดา, 2546) การปนเปอนแอมโมเนียมในน้ําใตดินเปนปญหา
ที่สํา คัญ เนื่องจากทําใหน้ํา มีกลิ่นเหม็นและรสชาติไมนาบริโภค
และยั ง มี ผ ลต อ กระบวนฆ า เชื้ อ ในน้ํ า ด ว ยคลอรี น เพราะ
แ อ ม โ ม เ นี ย ม จ ะ ทํ า ป ฏิ กิ ริ ย า กั บ ค ล อ รี น ไ ด ค ล อ ร า มี น
(chloramines) ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง จึงเปนผลกระทบตอสุขภาพ
ชุมชนและสภาวะแวดลอม (Metcalf et al, 2002) การออกซิไดซ
แอมโมเนียม (NH+4-N) เปนการเปลี่ยนแปลงไดไนไทรต (NO-2-N)
และไนเทรต (NO-3-N) ตามลําดับโดยผานปฏิกิริยาไนทริฟเคชัน
แบคที เ รี ย ที่ เ กี่ ย วข อ งคื อ ไนทริ ไ ฟอิ้ ง แบคที เ รี ย (nitrifying
bacteria) และพวกเฮตเทอโรโทรป (heterotroph) การปนเปอน
ไนเทรตในแหลงน้ําจะกอใหเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชัน หาก
ปนเป อ นในน้ํ า ดื่ มจะมี ผ ลตอ เด็ กทารก ทํ า ให มีอ าการตัวเขียว
เนื่องจากไนเทรตไปทําใหฮีโมโกลบินเปนเมธฮีโมโกลบิน ซึ่งทําให
เม็ ด เลื อ ดแดงไมส ามารถนํา ออกซิ เ จนไปเลี้ย งสว นต า งๆของ
รางกายได
การปนเปอนโลหะ อโลหะและสารอินทรียในแหลงน้ํา
ใตดินเกินคามาตรฐานที่กําหนด (ตารางที่ 1) เปนปญหาที่สําคัญ
ตอสุขภาพ ดังนั้นจึงตองทําการบําบัดกอนนําไปใช การบําบัดสาร
ปนเปอนในน้ําใตดินสามารถทํา ไดโดยกระบวนการบําบัด ทาง
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กายภาพ กระบวนการบํ าบัดทางเคมี กระบวนการบํ าบัดทาง
ชี ว ภาพ และกระบวนการบํ า บั ด ทางเคมี - กายภาพ และ
กระบวนการบําบัดทางเคมี-ชีวภาพ เชน การตกตะกอน การดูด
ซับ การออกซิเดชัน การกรอง การใชเยื่อเมมเบรน การรีเวอรสออสโมซิส การแลกเปลี่ ย นไอออนและการกรองนาโน ซึ่ ง วิ ธี
เหลานี้ตองใชอุปกรณเครื่องมือที่จําเพาะ ใชสารเคมี เสียคาใชจาย
สูงและตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะ (พิยาดาและปราณี, 2559) การ
บํ า บั ด โดยกระบวนการออกซิ เ ดชั น ทางชี ว ภาพ (biological
oxidation) จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ จะใช ทดแทน เนื่องจากเปน
ระบบที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูก ดูแลรักษางาย ลดการใชสารเคมี
ไม มีผ ลขา งเคีย งตอ สิ่ ง แวดล อ ม และไม ต อ งอาศัย ผูเ ชี่ย วชาญ
รายงานหลายฉบับ กลา วถึ ง แบคที เ รี ย ที่ สามารถออกซิไ ดซลด
ความเป น พิ ษ ของอาร ซิ ไ นท ได แ ก 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)
งานวิจัย นี้ จึง มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการนํ า เชื้ อ แบคที เ รี ย
Bacillus megaterium PNKP-S2 ซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ออกซิไดซอารซิไนท (Pattanapipitpaisal et al., 2015; พิยาดา
และปราณี , 2559) มาตรึ ง รู ป บนเม็ ด พลาสติ ก และหิ น กรวด
ละเอียดเพื่อใหเกิดเปนไบโอฟลมหรือแผนฟลมชีวภาพ ซึ่งบรรจุ
อยูในถังปฏิกรณไบโอฟลมที่เชื่อมตอถังปฏิกรณแบบกรองที่บรรจุ
แอนทราไซดและทรายละเอียด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการ
บําบัดอารซิไนท แมงกานีส และแอมโมเนียม-ไนโตรเจนในน้ําใต
ดินสังเคราะห อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบําบัดทาง
ชีวภาพ-กายภาพเพื่อการบําบัดสารปนเปอนที่เปนพิษในน้ําใตดิน
ตอไป
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Research

ตารางที่ 1 คามาตรฐานของน้ําใตดินเพื่อการบริโภคตามการกําหนดของ WHO, EC directive และกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทย
Parameters

Units

WHO Standards

Arsenic
Manganese
Ammonium-nitrogen
Nitrate

µg·L-1
mg·L-1
mg·L-1
mg·L-1

10.0
0.4-0.5
0.5-1.5
10.0-50.0

วิธกี ารดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรีย B. megaterium PNKP-S2
นํ า เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย B. megaterium PNKP- S2
เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้ อ LB broth ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
และบมเขยา 150 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิหอง 30 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 18 ชั่วโมง จากนั้นถายเชื้อปริมาตร 7.5 มิลลิลิตร ลงใน
อาหารเลี้ยงเชื้ อ LB broth ปริม าตร 150 มิ ล ลิ ลิตร บ มเขยาที่
อัตรา 150 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา
36 ชั่ ว โมง (OD600 = 1.0-1.2) เพื่ อ นํ า ไปใช เ พาะเลี้ ย งในถั ง
ปฏิกรณไบโอฟลมตอไป
2. การเตรียมถังปฏิกรณไบโอฟลม และถังปฏิกรณแบบกรอง
นํ า เม็ ด พลาสติ ก polyethylene beads ปลอดเชื้ อ
(ปริมาณ 61 กรัม) บรรจุลงในที่คอลัมนแกวปลอดเชื้อ (ปริมาตร
150 ลูกบาศกเซนติเมตร) และทับดวยกอนกรวด (ปริมาณ 27.67
กรัม) จากนั้ นทําการถายเชื้ อ B. megaterium PNKP-S2 ดวย
การไหลผ า นเข า คอลั ม น ด ว ยอั ต ราการไหลเข า เท า กั บ 0.5
มิ ลลิลิตรตอนาที ปลอยทิ้งเปนเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อใหเกิดการ
เกาะติดของแบคทีเรียบนวัสดุพยุง จากนั้นถายอาหารเลี้ยงเชื้อ
ใหม ไ หลผ า นคอลั ม น อ ย า งต อ เนื่ อ งด ว ยอั ต ราการไหล 0.5
มิลลิลิตรตอนาที ทุกๆ 48 ชั่วโมง เปนเวลา 30 วันหรือจนกระทั่ง
สั ง เกตเห็ น ไบโอฟ ล ม บนวั ส ดุ พ ยุง ส ว นถั ง ปฏิ ก รณแ บบกรอง
เตรียมไดโดยนําแอนทราไซด (ปริมาณ 62.12 กรัม) และทราย
ละเอี ยด (ปริมาณ 108.62 กรัม) บรรจุลงในคอลัมนแกวปลอด
เชื้อ (ปริมาตร 150 ลูกบาศกเซนติเมตร)
3. การเตรียมน้ําใตดนิ สังเคราะห
เตรี ย มน้ํ า ใต ดิ น สั ง เคราะห ที่ มี ส ว นประกอบดั ง นี้
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 กรั ม ต อ ลิ ต ร MgCl2.6H2O 1.35 กรั ม ต อ ลิ ต ร

EC limit
Parametric values
10.0
0.05
0.5
50.0

Thailand National Standards
50.0
0.3-0.5
0.5
45.0

CH3COONa 1.23 ไมโครกรัมตอลิตร AsNaO2 40 ไมโครกรัมตอ
ลิตร MnCl2 100 ไมโครกรัมตอลิตร NH4Cl 1000 ไมโครกรัมตอ
ลิตร น้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร ปรับพีเอชเทากับ 7.0 นําไปทําให
ปลอดเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิที่ 121 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 15 นาที
4. การทํางานของระบบถังปฏิกรณ
นํา น้ํ า ใต ดิน สั ง เคราะหไ หลผานเขา ถั งปฏิก รณ ไ บโอฟลมและถังปฏิกรณแบบกรองที่มีระบบทํางานแบบตอเนื่องโดย
การไหลขึ้นแบบ up flow ดวยอัตราการไหลเขา 0.5 มิลลิลิตรตอ
นาที โดยมีระบบการทํางานตอไปนี้ (รู ปที่ 1) คือในวันที่ 1-25
ของการทดลอง น้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอนโซเดียมอารซิไนท
และแอมโมเนียมคลอไรดไ หลเขา ถังปฏิกรณไบโอฟล มที่ มีเ ชื้อ
แบคทีเรีย B. megaterium PNKP-S2 ที่เกาะติดเปนไบโอฟลม
จากนั้นน้ําใตดินสังเคราะหจะไหลลงแบบ down flow เขาสูถัง
ปฏิ ก รณ แ บบกรอง นอกจากนี้ ยั ง เพิ่ ม ระบบการล า งตะกอน
(back-wash) ทุกๆ 3 วัน เพื่อการชะลางแมงกานีสออกไซดที่เกิด
จากการออกซิ เ ดชั น ของ Mn(II) และป อ งกั น การอุ ด ตั น ของ
ตะกอนจุลินทรีย สวนในวันที่ 26-42 ของการทดลอง จะมีการ
เพิ่ มแมงกานีสคลอไรด ลงในน้ํ า ใต ดิน สั งเคราะหและไหลเขาสู
ระบบเชนเดียวกับในชวงแรก จากนั้นน้ําใตดินสังเคราะหจะไหล
เขา ถัง ฆ า เชื้ อ disinfection ซึ่ง มี แ คลเซีย มไฮโปรคลอไลด 65
เปอรเซ็นต ทําการเก็บตัวอยางน้ําทุกๆ 24 ชั่วโมง เปนระยะเวลา
42 วัน ทําการเก็บตัวอย างทั้งหมด 2 จุดคือจุดที่ 1 สวนที่ไหล
ออกจากถังปฏิกรณไบโอฟลม จุดที่ 2 สวนที่ไหลตอเนื่องผานถัง
ปฏิกรณแบบกรอง นําตัวอยางทั้งหมดมาวิเคราะหปริมาณความ
เขมขนของโซเดีย มอารซิไนท แอมโมเนียมคลอไรด แมงกานีส
คลอไรด แ ละไนเทรตโดยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห ม าตรฐาน (APHA,
AWWA, WEF, 1999)

งานวิจัย
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รูปที่ 1 แผนภูมิการบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่ป นเปอนโซเดียมอารซิไนท แมงกานีสคลอไรด และแอมโมเนี ยมคลอไรดดวยถัง
ปฏิกรณไบโอฟลมเชื่อมตอเนื่องกับถังปฏิกรณแบบกรอง โดยน้ําใตดินสังเคราะหไหลผานเขาถังปฏิกรณไบโอฟลมแบบไหล
ขึ้นดวยอัตราการไหลเขา 0.5 มิลลิลิตรตอนาที และไหลลงแบบ down flow เขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง

ผลการวิจัย
1. ประสิ ทธิภาพการบําบัดอารซิไนทในถังปฏิกรณไบโอฟลม
และถังปฏิกรณแบบกรอง
เมื่อน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ NH4+-N
ไหลเขาสูถังปฏิกรณไบโอฟลม ผลการทดลองพบวาประสิทธิภาพ
การบําบัด As(III) จะสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีประสิทธิการบําบัดสูงสุด
ในวันที่ 11 ของการทดลองคื อ เท า กั บ 89.1 เปอรเ ซ็นต สว น
ในชวงวันที่ 12-25 ของการทดลองพบวาประสิทธิภ าพในการ
บํา บั ดคอนขางคงที่ คือเฉลี่ยเทากับ 88.9 เปอรเซ็นต อยา งไรก็
ตามในวั น ที่ 26 ของการทดลองได นํ า น้ํ า ใต ดิ น สั ง เคราะห ที่
ปนเปอน As(III), Mn(II) และ NH4+-N ไหลเขาสูถังปฏิกรณแบบ
ไบโอฟลม ผลการทดลองพบวา ถังปฏิกรณชีวภาพไบโอฟ ล มมี
ประสิทธิภาพการบําบัด As(III) เทากับ 86.6 เปอรเซ็นต ในวันที่
26 ของการทดลอง และมีประสิทธิภาพการบําบัดสูงที่สุดเทากับ
87.3 เปอร เ ซ็ น ต ใ นวั น ที่ 30 ของการทดลอง หลั ง จากนั้ น
ประสิทธิภ าพการบํ าบัด As(III) จะลดลงอยางตอเนื่อ ง โดยถัง
ปฏิกรณไบโอฟลมมีประสิทธิภาพการบํา บัด As(III) เทากับ 5.2
เปอรเซ็นต ในวันที่ 42 ของการทดลอง (รูปที่ 2 ตารางที่ 2 และ
3) โดยพบแมงกานีสออกไซดตกตะกอนอยูภายในถังปฏิกรณ
หลังจากนั้นน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ
NH4+-N ซึ่งผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมแลวจะไหล
ตอเนื่องเขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง โดยน้ําใตดินสังเคราะหที่ผาน

การบําบัดในถังปฏิกรณ ไบโอฟ ลมซึ่งมีความเขมขนของ As(III)
เหลืออยูเทากับ 25.2 ไมโครกรัมตอลิตร เมื่อไหลเขาสูถังปฏิกรณ
แบบกรองพบวา ถังปฏิกรณแบบกรองชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบํา บั ดให ค วามเข ม ข น ของ As(III) ลดลงเหลือ เทา กับ 3.8
ไมโครกรัมตอลิตร นั่นคือมีประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวมเทากับ
90.4 เปอรเซ็นตในวันที่ 13 ของการทดลองเมื่อผา นการบําบัด
โดยถังปฏิกรณทั้งสองชนิด และมีประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวม
เฉลี่ยเทากับ 86.8 เปอรเซ็นตในวันที่ 14-25 ของการทดลองเมื่อ
ผานการบําบัดโดยถังปฏิกรณทั้งสองชนิด ในวัน ที่ 26 ของการ
ทดลอง เมื่อน้ําใตดิน สังเคราะหที่ปนเป อน As(III), Mn(II) และ
NH4+-N ซึ่งผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมแลวจะไหล
ต อ เนื่ อ งเข า สู ถั ง ปฏิ ก รณ แ บบกรอง ผลการทดลองพบว า ถั ง
ปฏิกรณแบบกรองมี ประสิ ทธิภ าพในการบํา บั ด As(III) เพิ่มขึ้น
โดยมี ผ ลให ค วามเข ม ข น ของ As(III) ลดลงเหลื อ เท า กั บ 3.80
ไมโครกรัมตอลิตร นั่นคือมีประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวมเทากับ
90.5 เปอรเซ็นตในวันที่ 26 ของการทดลอง เมื่อผานการบําบัด
โดยถังปฏิกรณทั้งสองชนิด พบวาประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวม
ลดลงเหลื อ เท า กั บ 88.8 เปอร เ ซ็ น ต ใ นวั น ที่ 27-35 ของการ
ทดลอง และมีประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวมลดลงเหลือเทากับ
69.6 เปอรเซ็นตในวันที่ 36-41 ของการทดลอง โดยในวันที่ 42
ของการทดลอง มีประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวมเทากับ 54.5
เปอรเซ็นตเมื่อผานการบําบัดโดยถังปฏิกรณทั้งสองชนิด (รูปที่ 3
ตารางที่ 2 และ 3)
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2. ประสิทธิภาพการบําบัดแมงกานีสคลอไรดในถังปฏิกรณไบ
โอฟลมและถังปฏิกรณแบบกรอง
น้ํ า ใต ดิ น สั ง เคราะห ที่ ป นเป อ น As(III), Mn(II) และ
NH4+ -N ไหลเข า สู ถั ง ปฏิ ก รณ ไ บโอฟ ล ม ในวั น ที่ 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 (รูปที่ 2 ตารางที่ 2 และ 3)
น้ํ า ใต ดิ น สั ง เคราะห ที่ ป นเป อ น As(III), Mn(II) และ
+
NH4 -N ไหลเข า สู ถั ง ปฏิ ก รณ ไ บโอฟ ล ม ในวั น ที่ 26 ของการ
ทดลองแลวจะไหลตอเนื่องเขาสูถังปฏิกรณแบบการกรอง โดยน้ํา
ใตดิ นสั งเคราะห ที่ ผ า นการบํา บั ดในถั ง ปฏิก รณไ บโอฟ ล มซึ่งมี
ความเขมขนของ Mn(II) เหลืออยูเทากับ 56.6 ไมโครกรัมตอลิตร
เมื่อไหลเขาถังปฏิกรณแบบกรองพบวาประสิทธิภาพการบํา บัด
Mn(II) โดยรวมเท า กั บ 59.0 เปอร เ ซ็ น ต ใ นวั น ที่ 26 ของการ
ทดลองเมื่อผานการบําบัดโดยถังปฏิกรณทั้งสองชนิด และพบวา
ประสิทธิภาพในการบําบัด Mn(II) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยใน
วันที่ 42 ของการทดลอง ประสิทธิภาพการบําบัดโดยรวมมีคา
เทากับ 93.7 เปอรเซ็นตหรือความเขมขนของแมงกานีสคลอไรด
ต่ําสุด 6.1 ไมโครกรัมตอลิตรเมื่อผานการบําบัดโดยถังปฏิกรณทั้ง
สองชนิด (รูปที่ 3 ตารางที่ 2 และ 3)
3. ประสิทธิภาพการบําบัดแอมโมเนียมคลอไรดในถัง
ปฏิกรณไบโอฟลมและถังปฏิกรณแบบกรอง
การบําบัดน้ําใตดินสั งเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ
+
NH4 -N ด วยถั งปฏิ ก รณไ บโอฟ ลม พบวา ประสิท ธิภ าพในการ
บําบัด NH4+-N จะสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีประสิทธิการบําบัดสูงสุดใน
วัน ที่ 16 ของการทดลองคื อ เทา กับ 76.0 เปอรเ ซ็น ต จากนั้น
ประสิทธิภาพการบําบัดจะลดลงเหลือ 56.5 เปอรเซ็นตในวันที่
25 ของการทดลอง อยางไรก็ตามในวันที่ 26 ของการทดลองได
นํา น้ํ า ใต ดิน สัง เคราะห ที่ป นเป อ น As(III), Mn(II) และ NH4+-N
ไหลเข า สู ถั ง ปฏิ ก รณ แ บบไบโอฟ ล ม ผลการทดลองพบว า ถั ง
ปฏิกรณไบโอฟลมมีประสิทธิภาพการบําบัด NH4+-N โดยเฉลี่ย
เทากับ 53.7 เปอรเซ็นตในวันที่ 26-32 ของการทดลอง หลังจาก
นั้นประสิทธิภาพในการบําบัดจะสูงขึ้นเรือ่ ยๆ โดยถังปฏิกรณไบโอ
ฟลมมีประสิทธิภาพการบําบัด NH4+-N เทากับ 85.7 เปอรเซ็นต

Research

ในวันที่ 42 ของการทดลอง (รูปที่ 4 ตารางที่ 2 และ 3) หลังจาก
นั้นน้ํา ใตดินสังเคราะห ที่ปนเปอน As(III) และ NH4+-N ซึ่ งผา น
การบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมแลวจะไหลตอเนื่องเขาสูถัง
ปฏิกรณแบบกรอง โดยน้ําใตดินสังเคราะหที่ผานการบําบัดในถัง
ปฏิกรณไบโอฟลมซึ่งมีความเขมขนของ NH4+-N เหลืออยูเทากับ
670.8 ไมโครกรั มตอ ลิ ตร เมื่ อ ไหลเข า สู ถั งปฏิ กรณ แ บบกรอง
พบวาถังปฏิกรณแบบกรองชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดให
ความเขมขนของ NH4+-N ลดลงเหลือเทากับ 364.5 ไมโครกรัม
ต อ ลิต ร นั่ นคื อมีป ระสิท ธิภาพการบํ า บัด โดยรวมเท ากั บ 63.6
เปอรเซ็นตในวันที่ 25 ของการทดลองเมื่อผานการบําบัดโดยถัง
ปฏิกรณทั้งสองชนิด
ในวันที่ 26 ของการทดลอง ไดเติมน้ําใตดินสังเคราะหที่
ปนเปอน As(III), Mn(II) และ NH4+-N ซึ่งผานการบําบั ดดวยถัง
ปฏิกรณไบโอฟลมแลวจะไหลตอเนื่องเขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง
พบวา ถั งปฏิก รณแ บบกรองมี ป ระสิทธิ ภาพการบํ า บั ดโดยรวม
เทากับ 30.5 เปอรเซ็นตในวันที่ 26 ของการทดลองเมื่อผานการ
บําบัดโดยถังปฏิกรณทั้งสองชนิด จากนั้นประสิทธิภาพการบําบัด
สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เท า กั บ 88.90 เปอร เ ซ็ น ต ใ นวั น ที่ 42 ของการ
ทดลองเมื่อผานการบําบั ดโดยถังปฏิ กรณทั้งสองชนิด (รูปที่ 5
ตารางที่ 2 และ 3)
4. ปริ ม าณไนเทรตของการบํ า บั ด น้ํ า ใต ดิน สั ง เคราะห ใ นถั ง
ปฏิกรณไบโอฟลมและถังปฏิกรณแบบกรอง
การออกซิไดซ NH4+-N จะทําใหไดไนไทรตและไนเทรต
ตามลําดับ ดังนั้น เมื่อน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ
NH4+-N ไหลเขาสูถังปฏิกรณไบโอฟลม พบวามีปริมาณไนเทรต
เทากับ 221.9 ไมโครกรัมตอลิตรในวันที่ 1 ของการทดลอง และ
ปริมาณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เทากับ 509.4 ไมโครกรัมตอลิตรในวันที่
25 ของการทดลอง อยางไรก็ตามในวันที่ 26 ของการทดลอง เมื่อ
นําน้ําใตดินที่ปนเปอน As(III), Mn(II) และ NH4+-N ไหลเขาสูถัง
ปฏิ ก รณ ไ บโอฟ ล ม พบว า ปริ ม าณไนเทรตมี ค า เท า กั บ 301.5
ไมโครกรั ม ต อ ลิ ต ร จากนั้ น ปริ ม าณไนเทรตมี ก ารลดลงอยา ง
ต อ เนื่ อ งสอดคลองตามกั บ ประสิท ธิภ าพการบํ าบั ด NH4+-N ที่
เพิ่ ม ขึ้ น ในถั ง ปฏิ ก รณ โดยในวั น ที่ 42 ของการทดลองพบว า
ปริมาณไนเทรตมีคาเทากับ 18.11 ไมโครกรัมตอลิตร (รูปที่ 4,
ตารางที่ 2) หลังจากน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III) และ
NH4+-N ผานการบําบัดในถังปฏิกรณไบโอฟลมแลวจะไหลเขาสู
ถั ง ปฏิ ก รณ แ บบกรอง พบว า มี ป ริ ม าณไนเทรตเท า กั บ 280.7

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4

ไมโครกรั ม ต อลิต รในวัน ที่ 1 ของการทดลอง จากนั้ นปริม าณ
ไนเทรตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเทากับ 485.48 ไมโครกรัมตอลิตร
ในวันที่ 25 ของการทดลอง อยางไรก็ตาม ในวันที่ 26 ของการ
ทดลอง เมื่อนําน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III), Mn(II) และ
NH4+-N ไหลเขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง พบวาปริมาณไนเทรต

วันที่
1
25
26
42

ตารางที่ 3
วันที่
25
26
42

เหลืออยูเทากับ 382.66 ไมโครกรั มตอลิตร จากนั้นปริมาณไน
เทรตจะลดลงอยางตอเนื่องเหลืออยูเทากับ 28.63 ไมโครกรัมตอ
ลิ ต รวันที่ 42 ของการทดลอง ซึ่ ง แปรผกผัน ประสิ ทธิภ าพการ
บําบัด NH4+-N ในถังปฏิกรณ (รูปที่ 5, ตารางที่ 2)

ปริมาณ As(III), Mn(II), NH4+-N และ NO3- เมื่อผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลม และถังปฏิกรณแบบกรอง
As(III)
40.0
6.0
5.4
37.9

ถังปฏิกรณไบโอฟลม (µg·L-1)
Mn(II)
NH4+-N
1000
100
434.8
56.6
515.2
16.0
143.4

NO3221.9
509.4
301.5
18.11

As(III)
25.0
3.9
3.8
18.20

ถังปฏิกรณแบบกรอง (µg·L-1)
Mn(II)
NH4+-N
670.8
56.6
364.5
39.6
694.7
6.2
111.0

NO3280.7
485.5
382.7
28.6

เปอรเซ็นตประสิทธิภาพการบําบัด As(III), Mn(II), NH4+-N และปริมาณไนเทรตดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมและถังปฏิกรณ
แบบกรอง
ถังปฏิกรณไบโอฟลม (%)
Mn(II)
ND
41.4
83.5

As(III)
85.1
86.6
5.2

ประสิ ทธิภาพการบําบัด (%)

ตารางที่ 2
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NH4+-N
56.5
48.5
85.7

As(III)
90.3
90.5
54.5

ถังปฏิกรณแบบกรอง (%)
Mn(II)
ND
59.0
93.7

โชเดียมอารซิไนท
Series1
Series2
แมงกานีสคลอไรด
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เวลา (วั น)

รูปที่ 2 ประสิทธิภาพการบําบัด As(III) และ Mn(II) ดวยถังปฏิกรณไบโอฟลม

NH4+-N
65.6
30.5
89.0
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โชเดียมอารซิไนท
Series1
แมงกานีสคลอไรด
Series2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

เวลา (วัน)

รูปที่ 3 ประสิทธิภาพการบําบัด As(III) และ Mn(II) ดวยถังปฏิกรณแบบกรอง
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รูปที่ 4 ประสิทธิภาพการบําบัด NH4+-N และปริมาณไนเทรตดวยถังปฏิกรณไบโอฟลม
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รูปที่ 5 ประสิทธิภาพการบําบัด NH4+-N และปริมาณไนเทรตดวยถังปฏิกรณแบบกรอง
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วิจารณผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพการบําบัดโซเดียมอารซิไนท
งานวิจั ยนี้แ สดงใหเห็นวาแบคทีเรีย B. megaterium
PNKP-S2 ตรึ งรู ป ในถั งปฏิ กรณไ บโอฟ ล มเชื่อ มตอ เนื่อ งกั บ ถั ง
ปฏิกรณแบบกรองสามารถบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน
As(III), Mn(II) และ NH4+-N มีประสิทธิภาพในการบําบัด As(III) ที่
ระดับ ความเข มข น 40 ไมโครกรัม ตอ ลิตร ให ล ดลงต่ํา กวา 10
ไมโครกรัมตอลิตรเมื่อผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมใน
วัน ที่ 34 ของการทดลองและถังปฏิ กรณแบบกรองในวันที่ 39
ของการทดลอง หลังจากนั้นประสิทธิภาพการบําบัด As(III) จะ
ลดลงเรื่อยๆ โดยในวันสุดทายของการทดลอง (วันที่ 42) ปริมาณ
As(III) ที่ ผ า นการบํ า บั ด ด ว ยถั ง ปฏิ ก รณ ไ บโอฟ ลม ลดลงเหลือ
เท า กั บ 37.9 ไมโครกรั ม ต อ ลิ ตรหรือ ประสิท ธิ ภ าพการบํ า บัด
เทากับ 5.2 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการบําบัด As(III) ลดลง อาจ
เปนผลเนื่องจากการหลุดลอกของไปโอฟลมและเกิดการอุดตัน
(clogging) ซึ่งเปนขอเสียประการหนึ่งของถังปฏิกรณไบโอฟลม
โดยทั่วไป ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงเพิ่มถังปฏิกรณแบบกรอง เพื่อชวย
ในการบําบัดและกรองไบโอฟลมที่หลุดลอก รวมทั้งมีการเพิ่ม
ระบบล า งตะกอน (back wash) ภายในถัง ปฏิก รณแ บบกรอง
ทุ ก ๆ 3 วัน และเมื่ อ ผา นการบํ า บั ด ดว ยถัง ปฏิก รณแ บบกรอง
ปริมาณ As(III) ลดลงเหลือเทากับ 18.2 ไมโครกรัมตอลิตรหรือ
ประสิทธิภาพการบําบัดเทากับ 54.5 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวา
การบําบัด As(III) ในถังปฏิกรณไบโอฟลมเกิดจากไบโอฟลมของ
B. megaterium PNKP-S2 สามารถออกซิไดซอารซิไนทไดโ ดย
แบคทีเรียจะสรางเอนไซม arsenite oxidase มาออกซิไดซอารซิไนทที่มีความเปนพิษสูงใหอยูในรูปของอารซิเนทซึ่งมีความเปน
พิ ษ น อ ย ก ว า ( Michel et al. , 2007; Pranee et al. , 2015;
Philips and Taylor, 1976) สอดคลอ งกั บ งานวิ จัย ของพิ ทยา
และปราณี (2556) รายงานว า แบคทีเ รีย ออกซิไ ดซอ าร ซิไ นท
PNKP-S2 ตรึงรูปบนกอนหินกรวดบรรจุในถังปฏิกรณไบโอฟลมมี
ประสิ ท ธิ ภ าพบํ า บั ดน้ํ า ใตดิน สัง เคราะห ที่ ป นเป อ น As(III) ได
เทา กับ 97.5 เปอรเ ซ็นต ในระยะเวลา 21 วันของการทดลอง
แบบตอ เนื่ อ ง นอกจากนี้ Ito และคณะ (2012) ไดร ายงานวา
แบคที เ รี ยออกซิ ไ ดซ อ าร ซิ ไ นท ในถั ง ปฏิ ก รณ ชี ว ภ า พมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบํ า บั ด น้ํ า ใต ดิ น สั ง เคราะห ที่ ป นเป อ น
สารประกอบอารซินิคไดโดยอาศัยกิจกรรมของแบคทีเรียในการ
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เกิดปฏิกิริยาการออกซิไ ดซอารซิไ นทเ พื่ อลดความเป นพิษของ
อารซินิค
นอกจากนี้ยังพบวา Mn(II) ที่เติมลงไปในวันที่ 26 ของ
การทดลองไมมี ผ ลต อ การออกซิ ไ ดซ As(II) แต อ ย า งไรก็ ตาม
ประสิทธิภาพการบําบัดที่ลดลงหลังจากวันที่ 34 ของการทดลอง
ทั้งนี้เนื่องจากมีแมงกานีสออกไซดเกิดขึ้นจากการปฏิกิริ ยาการ
ออกซิไดซ Mn(II) และเกิดการสะสมตะกอนเพิ่มมากขึ้น โดยไมมี
การล า งย อ นกลั บ (backwash) ภายในถั ง ปฏิ ก รณ นี้ ซึ่ ง อาจ
กอใหเกิดการอุดตันภายใน การขนสงสารอาหารและการถายเท
อากาศลดลง จึงมีผลใหแบคทีเรียออกซิไดซ As(III) ลดลง ดังนั้น
จึงควรมีลางยอนกลับอยางนอยทุกๆ 48 ชั่วโมง และปรับสภาพ
การเจริญของแบคทีเรีย โดยการใหสารอาหารเพิ่มเติมเปนชวงๆ
เชนทุกๆ 5-10 วันเพื่อใหเซลลมีการเจริญเพิ่มจํานวนเซลลใหม
มากขึ้นและทําใหเซลลเกาหรือเซลลที่ตายหลุดลอกออกจากสาร
พยุง เพื่อกระตุนใหเซลลมีกิจกรรมการบําบัดเพิ่มมากขึ้น ผลการ
ทดลองนี้แสดงใหเห็นวา As(III) ถูกออกซิไดซไดเกือบสมบูรณใน
ถังปฏิกรณไบโอฟลมและประสิทธิภาพในการบําบัดจะเพิ่มขึ้นเมือ่
นํามาผานถังปฏิกรณแบบกรอง นอกจากนี้ยังพบวาการออกซิไดซ
As(III) สามารถเกิดขึ้ นได พรอมๆ กั บการออกซิไ ดซ Mn(II) ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ รายงานของ Katsoyiannis และ Zouboulis
(2006) และ Katsoyiannis และคณะ (2008) จากปฏิกิริยาการ
ออกซิไดซ As(III) จะได As(VI) เกิดขึ้ น [งานวิจัยนี้ไ มไ ด ทําการ
วิเคราะห As(V)] ซึ่งมี ความเปนพิษน อยกวา As(III) การกํ าจัด
As(V) สามารถทําไดโดยเพิ่มถังตกตะกอนดวย FeClSO4 ในระบบ
โดย As(V) จะดูดซับกับคอลลอยดของ hydrous ferric oxides
(HFO) และอยูในสภาวะแขวนลอยและสามารถกําจัดออกไดโดย
การกรองตอไป
องค ก ารอนามั ย โลก (World Health Organization:
WHO) และคณะกรรมการที่เกี่ยวของไดปรับลดคามาตรฐานการ
ปนเปอนอารซินิคในน้ําดื่มจากเดิมที่ 50 ไมโครกรัมตอลิตร เปน
10 ไมโครกรัมตอลิตร เพราะตระหนักถึงความเปนพิษของอารซิ
นิ ค ที่ เ ป น สารก อ มะเร็ ง (ปราณี แ ละพิ ย าดา, 2554) สํ า หรั บ
ประเทศไทยไดกํ า หนดค า มาตรฐานการปนเป อ นอารซิ นิ ค ใน
ผลิตภัณฑน้ําดื่ม น้ําดื่มบรรจุปดสนิทและน้ําบาดาลที่ใหบริโภค
เทากับ 50 ไมโครกรัมตอลิตร (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2521) ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาการบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่ป นเปอน As(III),
Mn(II) และ NH4+-N ดวยถังปฏิกรณไบโอฟล ม เชื่ อมตอดวยถัง
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ปฏิกรณแบบกรอง มีประสิทธิภาพในการบําบัดปริมาณอารซินิค
จากระดับความเขมขนเทากับ 40 ไมโครกรัมตอลิตร ลดลงต่ํากวา
10 ไมโครกรั ม ต อ ลิ ต รในระยะการบํ า บั ด อย า งต อ เนื่ อ งใน
ระยะเวลา 39 วัน ซึ่งต่ํากวาคามาตรฐานกําหนด
2. ประสิทธิภาพการบําบัดแมงกานีสคลอไรด
การบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III), Mn(II)
และ NH4+-N ดวยถั งปฏิกรณไบโอฟลม พบวาถังปฏิกรณไบโอ
ฟลมมีประสิทธิภาพการบําบัด Mn(II) เทากับ 83.4 เปอรเซ็นต
(คิดเปนปริมาณ Mn(II) ที่เหลือ 16.0 ไมโครกรัมตอลิตร) และเมื่อ
น้ําใตดินสังเคราะหที่ผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลมไหล
เข า สู ถั ง ปฏิ ก รณ แ บบกรอง พบว า มีป ระสิ ท ธิ ภ าพการบํ า บั ด
โดยรวมเทากับ 93.7 เปอรเซ็นต (คิดเปนปริมาณ Mn(II) ที่เหลือ
6.2 ไมโครกรั ม ต อ ลิ ต ร) ซึ่ ง ต่ํ า กว า มาตรฐานที่ กํ า หนดโดย
กระทรวงอุตสาหกรรมที่กําหนดคามาตรฐานของแมงกานีสเพื่อ
การผลิ ต น้ํ า ประปาไว เ ท า กั บ 0.3 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร (300
ไมโครกรัม ต อลิ ต ร) และองคก ารอนามั ย โลก (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) โดยเกิ ด ขึ้ น พร อ มๆ กั น ดั ง อธิ บ ายข า งต น
นอกจากนี้ยังพบวาปฏิกิริยาการออกซิไดซ Mn(II) โดยแบคทีเรีย
B. megaterium PNKP-S2 ในถั ง ปฏิ ก รณ ชี ว ภาพจะเกิ ด ขึ้ น
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) จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อปฏิกิริยาไนทริ
ฟเคชันเกิดขึ้นสมบูรณแลว
3. ประสิ ทธิภาพการบําบัดแอมโมเนียมคลอไรดและปริมาณ
ไนเทรต
การบําบัดน้ําใตดินสังเคราะหที่ปนเปอน As(III), Mn(II)
+
และ NH4 -N ดวยถั งปฏิกรณไบโอฟ ลม พบวา ถังปฏิกรณไบโอ
ฟลมมีประสิทธิภาพการบําบัด NH4+-N เทากับ 85.7 เปอรเซ็นต
(คิดเปนปริมาณ NH4+-N ที่เหลือ 143.4 ไมโครกรัมตอลิตร) และ
เมื่อน้ําใตดินสังเคราะหที่ผานการบําบัดดวยถังปฏิกรณไบโอฟลม
ไหลเขาสูถังปฏิกรณแบบกรอง พบวามีประสิทธิภาพการบําบัด
โดยรวมเทากับ 89.0 เปอรเซ็ นต ((คิดเปนปริมาณ NH4+-N ที่
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เหลือ 111.0 ไมโครกรัมตอลิตร) ซึ่งต่ําคามาตรฐานคุณภาพน้ํา
ประเทศไทย กํ า หนดให น้ํ า บริ โ ภคประเภทแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น มี
ปริมาณของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม
ตอลิตร (500 ไมโครกรัมตอลิตร) (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2551, เทพวิทูรย, 2555) และองคการอนามัย
โลก (World Health Organization: WHO) กํ า หนดไวเ ท า กั บ
0.5-1.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร (500-1,500 ไมโครกรั ม ต อ ลิ ต ร)
นอกจากนี้ยังพบปริมาณไนเทรตเพิ่มขึ้นในถังปฏิกรณทั้งสองชนิด
ชวงแรกของการทดลอง (221.9-280.7 ไมโครกรัมตอลิตร) ทั้งนี้
เพราะปฏิกิริยาการออกซิไดซจะเปลีย่ น NH4+-N เปนไนไทรตและ
ไนเทรตโดยผานกระบวนการไนทริฟเคชัน จึงสามารถตรวจพบไน
เทรตไดในระหวางการบําบัด อยางไรก็ตามในชวงสุดทายของการ
ทดลองปริ ม าณไนเทรตลดลงจะเหลื อ เท า กั บ 18.11-28.6
ไมโครกรัมตอลิตร แสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงไนเทรตโดย
กระบวนการดีไนทริฟเคชัน ซึ่งเกิดขึ้นควบคูไปกับกระบวนการ
ไนทริฟเคชัน สอดคลองกับรายงานของ Hasan และคณะ (2012)
ซึ่งพบวามีการกําจัด NH4+-N และปริมาณ NO-x-N (total NO-2N และ NO-3-N) ที่ล ดลงเกิ ดขึ้ น ในถั งปฏิก รณ แ บบ biological
aerated filter แมวา จะมีการใหป ริมาณ DO ในปริม าณสูง ซึ่ง
ชี้ใหเห็นวากระบวนการไนทริฟเคชันและกระบวนการดีไนทริฟเคชันสามารถเกิดขึ้นไดพรอมๆ กัน

สรุปผลการวิจัย
จากการทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus
megaterium PNKP-S2 ตรึง รู ป ในถั งปฏิก รณไ บโอฟ ลม เชื่ อ ม
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) แบคทีเรียมีประสิทธิภาพใน
การออกซิไดซ Mn(II) และ NH4+-N และสามารถเกิดขึ้นไดพรอมๆ
กันโดยไมตองรอใหการออกซิไดซเ กิดขึ้ นอยา งสมบูรณ (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
ไนทริฟเ คชันจะมี NO-3 เกิ ดขึ้น จากนั้น NO-3 จะถู กกํา จั ดโดย
อาศัยปฏิกิริยาดีไนทริฟเคชัน (5) ความเขมขนของ As(III) Mn(II)
NH4+-N และ NO-3 ที่ผานการบําบัดมีคานอยกวาคามาตรฐานที่
กําหนด ดังนั้น งานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาระบบ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4

ถังปฏิกรณในการบําบัดน้ําใตดินที่ปนเปอน As(III) Mn(II) NH4+-N
และ NO-3 เพื่อประยุกตใชในภาคสนามตอไป
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