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บทคัดย่อ
การหาวิ ธี การกาจัด ฟอสฟอรั ส (P) ในระบบกาจัด ฟอสฟอรั ส ทางชี ว ภาพแบบเพิ่ ม พู น โดยใช้ CH3COOH และ
Alkalinity จากการหมักตะกอนส่ วนเกินจากระบบผลิตแก๊สชี วภาพ (FES) และมูลสุกร (PM) ตามลาดับ โดยใช้น้ าเสี ย 3 ลักษณะ
(Type) ซึ่ งน้ าเสี ย Type 1 และ Type 2 มีการเติมแหล่ง CH3COOH จากสัดส่ วนของ CH3COONa:FES เฉลี่ย 4.33:1 และ 1.50:1
ตามลาดับ แต่น้ าเสี ย Type 2 จะใช้ PM เพื่อควบคุมค่า Alkalinity และน้ าเสี ย Type 3 จะใช้แหล่ง CH3COOH จาก FES เพียงอย่าง
เดียว และควบคุม Alkalinity โดยใช้ PM และ NaHCO3 ซึ่งระบบควบคุมอายุตะกอน (SRT) เท่ากับ 60 วัน พบว่าการกาจัด COD
ของทั้ง 3 Type สู งกว่า 99% โดยการกาจัด TKN เมื่อใช้น้ าเสี ย Type 1 และ 3 สู งกว่า 95% ส่ วน Type 2 มีประสิ ทธิ ภาพในการ
กาจัด TKN ต่าที่สุด (79.02%) เนื่ องจากสัดส่ วนของ COD:TN ที่ต่า (10.63: 1) ทาให้ปริ มาณสารอินทรี ยค์ าร์ บอนไม่เพียงพอต่อ
การกาจัด TKN ส่วนการกาจัด Ortho-P เท่ากับ 61.34% 51.17% และ 55.68% ในน้ าเสี ย Type 1-3 ตามลาดับ ดังนั้นน้ าเสี ย Type 3
สามารถกาจัด P ได้ ซึ่งงานวิจยั นี้อาจช่วยลดต้นทุนในการซื้อแหล่ง Alkalinity และ CH3COOH

ABSTRACT
The aim of this project was to determinate the phosphorus removal (P) in an enhanced biological phosphorus removal
system. The process used acetic acid and alkalinity from fermented excess sludge of biogas processes (FES) and pig manure
(PM), respectively. This study varied 3 types of wastewater. Type 1 and 2 were designed with source of acetic acid from the
ratio of CH3COONa: FES in 4.33: 1 and 1.50: 1, respectively and alkalinity of type 2 was controlled with PM. Type 3 had source
of acetic acid from only FES and the alkalinity was controlled by adding PM and NaHCO3. The processes were conducted in 60
days SRT. The COD removal of all types was higher than 99%. On the other hand, TKN removal in type 1 and 3 were higher
than 95%. However, TKN removal of type 2 was found to be the lowest (79.02%). The Low TKN removal in type 2 is suspected
due to the low proportion of COD: TN (10.63: 1) which resulting insufficient amount of organic carbon to remove TKN. OrthoP removal was 61.34%, 51.17% and 55.68% in Type 1, 2, and 3, respectively. Therefore, Type 3 is expected to remove P
effectively. The result showed the possibility to occupy low cost source of both alkalinity and acetic acid sources.
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บทนา
ปรากฏการณ์ ยู โ ทรฟิ เคชัน (Eutrophication) เกิ ดจากความเข้ม ข้น ของฟอสฟอรั ส (Phosphorus, P) และ
ไนโตรเจน (Nitrogen, N) ในน้ าทิ้งที่ปล่อยสู่ แหล่งน้ า โดยระบบบาบัดน้ าเสี ย (Wastewater treatment plants, WWTPs)
พบค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total phosphase, TP) อยู่ระหว่าง 3.01-55.73 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) [1] ซึ่ งเกินมาตรฐาน
น้ าทิ้งจากระบบบาบัดชุมชนของประเทศไทยที่ได้กาหนดมาตรฐานของ TP ไว้ไม่เกิน 2 mg/L และไนโตรเจนทั้งหมด
(Total Nitrogen, TN) ไม่ควรเกิน 20 mg/L ด้วยเหตุน้ ี การกาจัด N และ P ออกจากน้ าเสี ยจึงเป็ นปั ญหาที่สาคัญ [2] ซึ่ ง
กระบวนการกาจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพแบบเพิ่มพูน (Enhanced Biological Phosphorus Removal, EBPR) ถูกนามาใช้
ในระบบบาบัดน้ าเสี ย และได้รับการยอมรับว่าเป็ นเทคโนโลยีที่ประหยัดและเกิดความยัง่ ยืนต่อสิ่ งแวดล้อม สามารถ
กาจัด N และ Pได้ [3] โดยกระบวนการนี้ประสบความสาเร็จเนื่องจากมีจุลินทรี ยท์ ี่สามารถกาจัด P ได้มากกว่าเซลล์ปกติ
เป็ นกลุ่ มแบคที เ รี ย เฮเทโรทรอฟิ ก (Heterotrophic) ที่ ชื่อ ว่ า พี เ อโอ (Polyphosphate accumulating organisms, PAOs)
[4-5] ซึ่ งจะปล่อยออโธฟอสเฟต (Ortho-P) ออกมาจากการสลายตัวของโพลีฟอสเฟต (Poly-P) ซึ่ งให้พลังงานและคาย
พลังงานออกมาพร้อ มกัน [6] และอาศัยการทางานของจุ ลินทรี ย ์กลุ่ ม Nitrosomonas sp. และ Nitrobacter sp. ในการ
กาจัด N [7] กระบวนการนี้ ประกอบไปด้วยสภาวะแอนแอโรบิก (Anaerobic) สภาวะแอนอกซิก (Anoxic) และสภาวะ
แอโรบิก (Aerobic) ซึ่งเป็ นทางเลือกที่จะกาจัดทั้ง N และ P เพราะราคาไม่แพง และประสิ ทธิภาพสู ง [8] ไม่พบตะกอนที่
มีสารเคมี และเกิดของเสี ยน้อย [2] จากงานวิจยั พบว่ากระบวนการ EBPR ในการศึกษาของ Guerrero [9] พบว่าการกาจัด
ฟอสเฟตเฉลี่ย เป็ น 85% เมื่ อ ใช้ CH3COOH และ Propionic acid เป็ นแหล่ งคาร์ บ อนและการศึ กษาของ Rashed [10]
พบว่ า การกาจัดฟอสเฟตส าหรับ โรงงานต้นแบบอยู่ ที่ 80.54% ซึ่ งจากหลายการศึก ษาการก าจัดฟอสเฟตมี ปั จจัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น อัตราส่ วน COD:P และ Alkalinity ซึ่ งงานวิจัยของ Kee [11] พบว่าระบบมีการกาจัด P มากกว่า 95% ที่
อัตราส่ วน CH3COOH:P เท่ากับ 10:1 ในการศึกษาของ Broughton [12] พบว่าเมื่อควบคุมสัดส่ วน COD:P เป็ น 15:1
ระบบสามารถกาจัด P ได้มากกว่า 99 % ส่วนการศึกษาของ Tayà [13] ใช้สัดส่วน COD:P เท่ากับ 20:1 ระบบมีการกาจัด
P เท่ากับ 98 % ส่วนค่า Alkalinity มีความสาคัญต่อการทางานของจุลินทรี ยใ์ นระบบทั้ง Heterotroph และ Autotroph ซึ่ง
ในการทดลองที่ ใ ช้น้ า เสี ย สังเคราะห์ ส่วนใหญ่ จะใช้สารเคมี ใ นการควบคุ มค่ า Alkalinity [14] แต่ พ บว่ า Alkalinity
สามารถพบได้ในของเสี ย เช่น มูลสุ กร (Pig manure, PM) ซึ่งงานวิจยั ของ Yin et al. และ Andole [15-16] ได้นา PM มา
ใช้ในการเพิ่มค่า Alkalinity ให้กบั ระบบได้
โดยการศึกษาส่ วนใหญ่พ บว่า CH3COOH เหมาะสมในการใช้เ ป็ นแหล่ งคาร์ บ อนภายนอก [9, 11, 17] แต่
CH3COOH ที่มาจากสารเคมีมีราคาแพง เป็ นการเพิ่มต้นทุนในการเดินระบบ ซึ่ ง CH3COOH เป็ นสารตั้งต้นที่ถูกศึกษา
มากที่สุด เนื่องจากถูกใช้เป็ นพลังงานที่จะสนับสนุนการปล่อย Ortho-P [18] และส่งผลให้ PAOs มีความสามารถในการ
สะสม P สู ง ซึ่งโรงบาบัดน้ าเสี ยมีตะกอนส่วนเกินที่เป็ นแหล่งของคาร์ บอน รวมถึง CH3COOH เป็ นองค์ประกอบ การ
ผลิ ต CH3COOH จากกากตะกอนมี ห ลากหลายกระบวนการ เช่ น อัล ตราซาวน์ และการหมัก [19] ซึ่ งการหมัก ถู ก
พิ จ ารณาว่ าเป็ นเทคโนโลยีที่ ส ามารถแก้ไ ขปั ญหาตะกอนส่ วนเกิ น จากระบบบาบัด น้ า เสี ย ได้ [20] บางงานวิ จัยใน
ต่างประเทศรายงานความน่าจะเป็ นของการหมักของเสี ยจากระบบตะกอนเร่ งเพื่อเป็ นแหล่งคาร์บอนภายนอก (External
carbon source) [21] แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการนาตะกอนมาใช้เป็ นแหล่งคาร์บอนให้กับระบบ จึงมีแนวคิดที่จะนา
ตะกอนส่วนเกินมาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต CH3COOH เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการกาจัด P รวมถึงลดต้นทุนในการ
ซื้ อแหล่งคาร์ บอนภายนอก และค่าใช้จ่ายในการกาจัดกากตะกอนส่วนเกิน จากการศึกษาก่อนหน้าของ Li [22] พบว่า
เมื่อเติม Short chain fatty acid (SCFA) จากการหมักตะกอน โดยใช้วิธีปรับสภาพด่าง เพื่อเป็ นแหล่งคาร์ บอนภายนอก
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ให้กับระบบกาจัดสารอาหารทางชี วภาพในระบบบาบัดน้ าเสี ยชุมชน พบว่าการกาจัด TN และ TP เพิ่มสู งขึ้น โดยการ
กาจัด TN เพิ่มขึ้นจาก 27% เป็ น 35.8% ส่วนการกาจัด TP เพิ่มขึ้นจาก 26% เป็ น 41.1% ส่วนค่า Alkalinity ก็มีความสาคัญ
ต่อการกาจัด P ในระบบ EBPR เนื่ องจากช่วยสนับสนุ นการทางานของ PAOs ในการคาย Ortho-P ในสภาวะแอนแอ
โรบิก ซึ่ งค่า Alkalinity ที่ใช้ในการควบคุมระบบมัก มาจากสารเคมีก ลุ่ม HCO3- CO3- และ OH- พบว่าในของเสี ยบาง
ประเภท เช่น PM และ กากส่า มีปริ มาณ Alkalinity ทีส่ ู ง [15] สามารถนามาใช้เติมให้ระบบแทนสารเคมีได้ จากงานวิจยั
ของ Deng [23] ศึกษาการบาบัดน้ าทิ้งฟาร์ มสุ กรด้วยระบบ Anaerobic ร่ วมกับระบบ Sequencing batch reactor (SBR)
โดยมี ก ารเพิ่ม Alkalinity จากโซเดีย มคาร์ บ อเนต (Na2CO3) พบว่ า การเติ ม PM อาจเป็ นวิธี ที่ เหมาะสมในการกาจัด
สารอินทรี ยใ์ นน้ า เมื่อเทียบกับระบบเดิม และระบบที่มีการเติม Alkalinity จาก Na2CO3 ซึ่งจากงานวิจยั ที่กล่าวถึง ยังไม่
มีการศึกษาการเติมแหล่ง CH3COOH และ Alkalinity จากของเสี ย ในการกาจัด P ในระบบ EBPR ดังนั้นการศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของลักษณะอาหารที่เป็ นแหล่ง CH3COOH และ Alkalinity จากของเสี ยต่อการกาจัด P ใน
ระบบ EBPR ซึ่งประโยชน์ของการศึกษานี้จะเป็ นแนวทางในการกาจัด P รวมถึง COD และ N เพื่อให้ผ่านมาตรฐานน้ า
ทิง้ ของประเทศไทย ซึ่งใช้ตน้ ทุนต่าที่สุด รวมถึงช่วยกาจัดตะกอนส่วนเกินได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของลักษณะอาหารที่เป็ นแหล่ง CH3COOH และ Alkalinity จากของเสี ย ต่อการกาจัด P ในระบบ
EBPR
2. เพือ่ ศึกษาประสิ ทธิภาพในการกาจัด P TKN และ COD ในระบบ EBPR

วิธีการวิจัย
การศึกษาคุณลักษณะตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสียเพื่อใช้ ในการเดินระบบ
นาจุลินทรี ยจ์ ากบริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด มหาชน จังหวัดนครราชสี มา มาเติมในถังปฏิกิริยา เพื่อเลี้ยงเชื้อจุลินทรี ย ์
ในระบบบาบัดน้ าเสี ย โดยศึกษาพารามิเตอร์ดงั นี้ ค่า DO (Dissolve oxygen) พีเอช (pH) อุณหภูมิ (Temperature), TCOD
ค่าซี โอดีละลาย (Soluble chemical oxygen demand, SCOD) แอมโนเนี ยมไออน (Ammonium, NH4+) ของแข็งทั้งหมด
(Total solids, TS) ของแข็งระเหยง่ายทั้งหมด (Total volatile solids, TVS) ไนเตรท (NO3-) TP Ortho-P และ CH3COOH
เพื่อใช้ในการศึกษาประสิ ทธิภาพในการกาจัด COD N และ P
การออกแบบชุดการทดลอง
ถังเก็บน้ าเสี ยเข้าสู่ระบบเป็ นถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร (L) ใช้บรรจุน้ าเสี ยสังเคราะห์ โดยมีเครื่ องสู บน้ าเสี ย
เข้าระบบแบบรี ดสาย (Peristaltic pump) ที่มีอตั ราการไหลเข้าสู่ระบบ 60 ลิตรต่อวัน (L/d) เข้าสู่ถงั แอนแอโรบิก และถัง
แอนอกซิ กที่มีเวลาเก็บกัก 2 ชั่วโมง (hr) ส่ วนถังแอโรบิกมีเวลาเก็บกัก 8 hr น้ าเสี ยที่สูบจะเข้าสู่ถงั แอนแอโรบิก และ
ไหลต่อเนื่ องไปยังถังแอนอกซิ ก และถังแอโรบิก ที่มีปริ มาตร 5 5 20 L ตามลาดับ และถังตกตะกอน (ภาพที่ 1) ซึ่ ง
ตะกอนจากถังตกตะกอนบางส่ วนจะไหลเวีย นกลับสู่ ถ ังแอนแอโรบิ ก ต่อเนื่ องไปยังถังอื่นๆ ตามลาดับ เพื่อรัก ษา
ปริ มาณตะกอนในระบบให้สม่าเสมอ กาหนดอัตราการสู บตะกอนเวียนกลับ 105 L/d โดยจะมีการเพิ่มถังหมักตะกอน
ส่วนเกินขนาด 30 L เพื่อใช้หมักตะกอนให้เกิดเป็ น CH3COOH ซึ่งนาไปใช้ในการเติมลงในน้ าเสี ยสังเคราะห์
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เตรียมน้าเสียสังเคราะห์
น้ าเสี ยสังเคราะห์เข้าระบบ 3 ลักษณะ (Type) ที่มีแหล่งคาร์ บอนจาก CH3COONa และน้ าเสี ยจากการหมัก
ตะกอนส่ ว นเกิ น จากระบบผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพ (Fermented excess sludge of biogas processes, FES) [22] เนื่ อ งจาก
CH3COOH เป็ นแหล่งคาร์บอนที่ช่วยในการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยก์ ลุ่ม PAOs [11-12, 24] ส่วนแหล่งของ Alkalinity
มาจาก NaHCO3 และ PM ซึ่ ง PM จะมี ค่ า Alkalinity เฉลี่ ย 1,824.47 mg/L และ CH3COOH 38.37 mg/L โดยเติ ม PM
ปริ มาณ 3 L ในน้ า 50 L ซึ่ ง CH3COOH loading จาก PM ที่อยู่ในน้ าเสี ยเท่ากับ 2.30 mg/Lโดยการทดลองจะควบคุ ม
สารอินทรี ยค์ าร์บอน N P และ Alkalinity ตามตารางที่ 1 ระยะเวลาดาเนินการทั้งหมด 121 วัน (days) แบ่งเป็ นช่วงเวลาดังนี้
Type 1 ตั้งแต่วนั ที่ 28/10/2561 ถึงวันที่ 8/1/2562 (73 days) COD เข้าระบบ 408.61 mg/L ซึ่งมาจากสองแหล่ง
คือ CH3COONa 325 mg/L และ FES 75 mg/L โดยให้ P เข้าระบบเป็ น 24.89 mg/L สัดส่วน COD:P = 16.39:1
Type 2 ตั้งแต่วนั ที่ 9/1/2562 ถึงวันที่ 25/1/2562 (17 days) COD เข้าระบบ 416 mg/L ซึ่ งมาจากสองแหล่งคือ
CH3COONa 0-250 mg/L และ FES 75-200 mg/L โดย P เข้าระบบเป็ น 29.13 mg/L สัดส่วน COD:P = 14.28:1 โดยมีการ
เพิ่ม Alkalinity โดยเติม PM ปริ มาณ 12-20 L ในน้ า 50 L ซึ่งจะมี CH3COOH loading จาก PM ที่อยู่ในน้ าเสี ยรวมเท่ากับ
9.20-15.35 mg/L
Type 3 ตั้งแต่วนั ที่ 26/1/2562 ถึงวันที่ 25/2/2559 (31 days) COD เข้าระบบ 380 mg/L ซึ่ งใช้แหล่งคาร์ บ อน
ที่มาจาก FES 350 mg/L โดยให้ P เข้าระบบเป็ น 24.63 mg/L สัดส่ วน COD:P = 15.43:1 โดยมีการเพิ่ม Alkalinity โดย
เติ ม PM ปริ มาณ 3 L ในน้ า 50 L ซึ่ งจะมี CH3COOH loading จาก PM ที่ อ ยู่ ใ นน้ า เสี ย รวมเท่ า กับ 2.30 mg/L โดย
คุณลักษณะของ FES ที่ถูกนามาใช้เป็ นแหล่ง CH3COOH ในระบบ EBPR แสดงตามตารางที่ 2
การควบคุมการเดินระบบ EBPR
กระบวนการกาจัดสารอาหารทางชีวภาพระบบ EBPR นั้น จาเป็ นต้องมีถงั แอนแอโรบิก หรื อแอนอกซิก หรื อ
ทั้งสองถังอยู่ หน้าถังเติ มอากาศ โดยทั้งสองถังจะทาหน้าที่ ค ัดพันธุ์ (Selector) ทาให้จุลินทรี ยเ์ ส้นใยถู กกดไว้ไ ม่ ใ ห้
เจริ ญเติบโต เนื่องจากการหมุนเวียนระหว่างแอนแอโรบิก แอนอกซิก และแอโรบิก ซึ่งจะมีการเติมสารอาหารเข้าสู่ ถ ัง
แอนแอโรบิก เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบ จากการที่ PAOs นาสารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย (VFAs) ที่ได้จากการหมัก
ตะกอน เพื่อผลิตพลังงานเก็บไว้ใช้ในการดูดซึม Ortho-P เข้าสู่เซลล์ในถังแอโรบิก โดยมีการควบคุมระบบดังนี้
1. นาจุลินทรี ยจ์ ากบริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน) มาเติมในถังเติมอากาศเพื่อเลี้ยงเชื้อจุลินทรี ยใ์ นระบบบาบัด
น้ าเสี ยแบบกระบวนการ EBPR
2. สารเคมีในการเตรี ยมน้ าเสี ยสังเคราะห์ ทาการสังเคราะห์น้ าเสี ย กาหนด SRT เท่ากับ 60 days กาหนดค่า
ระยะเวลากักเก็บ (Hydraulic retention time, HRT) ในถังเติมอากาศเท่ากับ 8 hr ปริ มาตรถัง 20 L กาหนดค่า HRT ในถัง
แอนแอโรบิกเท่ากับ 2 hr ปริ มาตรถัง 5 L ค่า HRT ในถังแอโรบิกเท่ากับ 2 hr ปริ มาตรถัง 5 L
3. นาน้ าเสี ยเข้าสู่ถงั แอนแอโรบิกก่อน แล้วต่อด้วยถังแอนนอกซิก และถังแอโรบิกเป็ นอันดับสุ ดท้าย
4. ทาการเก็บน้ าเพื่อวัดค่าพารามิเตอร์ในแต่ละค่า และวิเคราะห์ผลการทดลอง
วิธีการวิเคราะห์ ที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็ นการศึกษาผลของการเติมแหล่งคาร์ บอนภายนอกต่อการกาจัด COD TKN และ P ของระบบ
EBPR การเก็บตัวอย่างที่จะนาไปวิเคราะห์หา TCOD SCOD NH4+ NO3- VFAs Ortho-P CH3COOH และ TP วิธีวิเคราะห์
ที่นามาใช้ในงานวิจยั อ้างอิงจาก Standard method for examination of water and wastewater (APHA) [25] นอกจากนั้น
จะทาการวิเคราะห์ Mixed liquor suspended solids (MLSS) ในถังจนกระทัง่ ระบบอยู่ในสภาวะคงที่
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ผลการวิจัย
การกาจัด COD ของระบบ EBPR
การทดลองพบว่ า การก าจัด SCOD เฉลี่ ย ของน้ า เสี ย Type 1 2 และ 3 เท่ า กับ 99.86% 99.10 และ 99.10%
ตามลาดับ และค่า pH ในถังแอนแอโรบิก แอโรบิก และแอนอกซิก เท่ากับ 8 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Smolders
[26] พบว่าอัตราการใช้ CH3COONa เป็ นอิสระต่อค่า pH ในช่วง 5.8-8.2 และสอดคล้องกับการศึกษาของ Filipe [27] ที่
พบว่าการใช้ CH3COONa ของจุลินทรี ยก์ ลุ่ม PAOs ไม่มีความสัมพันธ์กับค่า pH แต่มีผลต่อการใช้ CH3COONa ของ
จุลินทรี ยก์ ลุ่ม GAOs โดยที่ pH สู ง การใช้ CH3COONa ของ GAOs จะลดลง โดยการศึกษานี้ ใช้น้ าเสี ยสังเคราะห์ที่มี
แหล่งคาร์บอนมาจาก 2 แหล่งคือ CH3COOH ที่มาจาก CH3COONa และ FES ซึ่งทาให้ค่า SCOD ในน้ าที่เข้าระบบเฉลี่ย
เท่ากับ 408.61±53.97 416.08±88.13 และ 380.00±66.00 mg/L ตามลาดับ โดยพบว่ามีความเข้มข้น SCOD ในน้ าทิ้งเฉลี่ย
เท่ากับ 0.65 4.39 และ 3.49 mg/L ตามลาดับ ดังภาพที่ 2 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง (TCOD ไม่เกิน 120 mg/L) [2]
ทั้งหมด เมื่อทดสอบทางสถิติ Paired t-test ที่ระดับความเชื่ อมั่น 95% ในน้ าเสี ย 3 Type พบว่าน้ าเสี ย Type 1 มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p < 0.05) กับน้ าเสี ย Type 2 และ 3 แสดงว่าจุลินทรี ยส์ ามารถย่อยสลายสารอินทรี ยค์ าร์ บอนที่
มากจากทั้ง 2 แหล่งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่สามารถย่อยสลาย CH3COOH จาก CH3COONa ได้ดีกว่าจาก FES โดย
แต่ละถังปฏิกิริยาจุลินทรี ยม์ ีการใช้สารอาหารในการเจริ ญเติบโต จึงทาให้ SCOD ที่เป็ นแหล่งคาร์บอนลดลง โดยเฉพาะ
สารอิ น ทรี ย ์ที่ ย่ อ ยง่ า ยเช่ น CH3COOH ท าให้ PAOs สามารถเจริ ญเติ บ โตได้ง่า ยกว่ า สารอิ น ทรี ย ์ค าร์ บ อนชนิ ด อื่ น
เนื่องจากเป็ นสารที่มีโมเลกุลเล็ก สามารถย่อยสลายได้ง่าย
การกาจัด TKN ของระบบ EBPR
พบว่าการกาจัด TKN ของน้ าเสี ย Type 1 2 และ 3 เท่ากับ 99.80 79.02 และ 95.51% ตามลาดับ พบว่า TKN ที่
เข้าระบบเฉลี่ย 16.93±5.13 39.12±2.63 และ 16.06±2.63 mg/L ในน้ าเสี ย Type 1 2 และ 3 ตามลาดับ และความเข้มข้นน้ า
ทิ้งของ TN เฉลี่ย 0.04 8.89 และ 1.07 mg/L ตามลาดับ (ภาพที่ 3) โดยพบว่าการกาจัด TKN ของระบบในน้ าเสี ย Type
1-3 มีค่าแตกต่างกัน เนื่องจากมีการเติม FES สารเคมี และ PM ที่แตกต่างกัน โดยพบว่าน้ าเสี ย Type 1 มีการเติม NH4Cl
ในน้ าเสี ยที่เข้าระบบ ให้มีความเข้มข้น 15 mg/L น้ าเสี ย Type 2 และ 3 มีการเติม PM เพื่อควบคุมปริ มาณ Alkalinity ใน
ระบบ ซึ่งใน PM จะมีปริ มาณของ N ซึ่งส่งผลให้ในน้ าเสี ยที่เข้าสู่ระบบมีปริ มาณของ TKN ขึ้นกับปริ มาณ PM ที่เติมใน
แต่ละวัน โดยพบว่าเมื่อเติม PM ที่มีปริ มาณ Alkalinity 1,375 mg/L ปริ มาณ 18-20 L ดังน้ าเสี ย Type 2 จะส่งผลให้ปริ มาณ
TKN ในน้ าเข้าเฉลี่ยสู งกว่าสัดส่วนที่คานวณไว้ถึง 23 mg/L และส่งผลกระทบต่อความสามารถในก่ารกาจัด TKN ของ
ระบบ โดยพบว่าประสิ ทธิภาพลดต่าลงอย่างเห็นได้ชดั อาจเนื่องมาจากความสามารถในการกาจัด TKN ของจุลินทรี ยใ์ น
สภาวะแอนแอโรบิกจาเป็ นต้องใช้อตั ราส่วน COD:N:P เท่ากับ 100:1.1:0.2 และในสภาวะแอโรบิกจาเป็ นต้องใช้
อัตราส่วน COD:N:P เท่ากับ 100:5:1 เมื่อพิจารณาจากปริ มาณของ TKN ที่สูงถึง 39.12±2.63 mg/L ในน้ าเสี ย Type 2
จาเป็ นต้องใช้ปริ มาณของ COD สู งถึง 3,233 mg/L ในสภาวะแอนแอโรบิก ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้วสารอินทรี ยค์ าร์บอน
ในรู ปของ COD ที่เข้าสู่ระบบเฉลี่ยเท่ากับ 416 mg/L ซึ่งไม่เพียงพอต่อการกาจัด TKN ดังกล่าว ซึ่งการกาจัด TKN จะ
อาศัยการทางานของจุลินทรี ยก์ ลุ่ม Autotroph และ Heterotroph ผ่านปฏิกิริยา Ammonification Nitrification และ
Denitrification รวมถึงการย่อยสลายของจุลินทรี ยใ์ นระบบ EBPR ด้วย โดยเกิดการปฏิกิริยา Nitrification ทาให้ NH4+
เปลี่ยนรู ปเป็ นไนไตรท์ และไนเตรทในสภาวะที่มี O2 ในถังเติมอากาศ
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การกาจัดไนเตรทของระบบ EBPR
ผลการทดลองพบว่ า ไนเตรทที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในถัง แอโรบิ ก ของน้ า เสี ย Type 1 2 และ 3 เท่ า กับ 1.08x10-1
1.06x10-1 และ 1.08x10-1 mg/L ปริ มาณไนเตรทในน้ าทิ้ งของน้ าเสี ย Type 1 2 และ 3 เท่ากับ 6.31x10-2 5.37x10-2 และ
5.33x10-2 mg/L ดัง ภาพที่ 4 ซึ่ งเกิ ดจากการท างานของจุ ลิ นทรี ย ์ก ลุ่ ม Denitrifying phosphate accumulating organism
(DNPAOs) การทดลองนี้ จะมีการหมุนเวียนน้ าเสี ย และจุลินทรี ยใ์ นถังแอโรบิกไปยังถังแอนอกซิ กเพื่อกาจัดไนเตรท
โดยใช้อ ัต ราส่ ว นการหมุ น เวี ย นกลับ เป็ น 3 เท่ า ของอัต ราการไหลของน้ า เสี ย เข้า ระบบ ซึ่ งมี ผ ลต่ อ การก าจัด TN
โดยเฉพาะไนเตรท ซึ่งจะถูกผลิตขึนในถังแอโรบิก จากการทางานของจุลินทรี ยก์ ลุ่ม Nitrosomonas sp. และ Nitrobacter sp.
เรี ยกว่าปฏิกิริยา Nitrification [7] และจะถูกกาจัดเป็ น N2 ที่ถงั แอนอกซิ ก ด้วยปฏิกิริยา Denitrification โดยจะมีการใช้
SCOD โดยอาศัยจุลินทรี ยก์ ลุ่ม Heterotroph พบว่าไนเตรทที่อยู่ในตะกอนส่วนเกิน ซึ่ งจะถูกเวียนกลับมายังถังแอนแอ
โรบิกจะมีผลต่อการกาจัด P โดยจะรบกวนการคาย Ortho-P เนื่ องจาก Heterotrophic จานวนมาก อาจจะต้องใช้ COD
สาหรับใช้เป็ นพลังงาน และใช้ในการเจริ ญเติบโต ซึ่งจะมีไนเตรทเป็ นตัวรับอิเล็กตรอน [28-29]
จากตารางที่ 3 พบว่ า น้ าเสี ย Type 1-3 มี ช่ว งสั ดส่ ว น COD:TKN เฉลี่ ย เท่ ากับ 24.10:1 10.63:1 และ 23.66:1
ตามลาดับ โดยพบว่าในการทดลองน้ าเสี ย Type 2 การกาจัด TKN ต่าที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 79.02 mg/L อาจเนื่ องมาจาก
ปริ มาณสัดส่วนของ C:N ต่าเกินไป เนื่องจากมีการเติม PM เพิ่มเข้าในระบบจานวนมาก ซึ่งใน PM มีปริ มาณของ TKN
อยู่ดว้ ย โดยปริ มาณ TKN ทีเ่ ข้าสู่ระบบไม่สามารถกาจัดได้หมด เนื่องจากความสามารถในการกาจัด TKN ของจุลินทรี ย ์
ภายในระบบในสภาวะแอนแอโรบิก สามารถกาจัด TKN ได้ที่สัดส่ วน 100:1.1 และในสภาวะแอโรบิกสามารถกาจัด
TKN ได้เมื่อมีสัดส่วนของ COD:TKN เท่ากับ 100:5 ซึ่งจะเห็นว่าปริ มาณของ COD ที่เข้าสู่ระบบเฉลี่ยเท่ากับ 416 mg/L
ซึ่ งจะเห็ น ว่าสามารถกาจัด TKN ได้เ พี ย ง 30.23 mg/L เท่ า นั้น ซึ่ งมากกว่ าปริ มาณที่ คานวณได้จ ากสัดส่ วนดังกล่าว
เนื่องจากในระบบมีกลุ่มของจุลินทรี ยท์ ้ งั Autotroph และ Heterotroph ซึ่งมี PAOs รวมอยู่ดว้ ย ซึ่ง PAOs สามารถกาจัด
TKN ได้เช่นเดียวกัน [30] เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาอื่นดัง ตารางที่ 3 พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ Merzouki
[31] ที่พบว่าสัดส่ วนของ COD:TKN เท่ากับ 15.15:1 ส่ งผลให้มีการกาจัด TKN เท่ากับ 90% แต่แตกต่างกับการศึกษา
ของ Seyoum [24] ที่ได้ศึกษาการกาจัด C N และ P ที่สัดส่วน COD:TKN เท่ากับ 4.36:1 ซึ่งพบว่าการกาจัด TKN เท่ากับ
96% แม้ว่าจะมีสัดส่วนของ COD:N ที่ต่า เมื่อทดสอบทางสถิติ Paired t-test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ในน้ าเสี ย 3 Type
พบว่าน้ าเสี ย Type 2 มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p < 0.05) กับน้ าเสี ย Type 1 และ 3 และพบว่าการกาจัด TKN ของ
น้ า เสี ย Type 1 และ 3 ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ างมี นัย สาคัญ (p > 0.05) แสดงว่ า สามารถใช้ PM ร่ ว มกับ NaHCO3 ในการ
ทดแทนการเติม NaHCO3 หรื อ PM เพียงอย่างเดียว
การกาจัด Ortho-P ของระบบ EBPR
พบว่าปริ มาณของ Ortho-P เฉลี่ยของน้ าเสี ย Type 1 2 และ 3 เท่ากับ 24.89±2.85 29.13±4.98 และ 24.63±1.78
mg/L ตามล าดับ พบว่ า การก าจัด Ortho-P เฉลี่ ย ของน้ า เสี ย Type 1 2 และ 3 เท่ า กับ 61.34% 51.17% และ 56.78%
ตามลาดับ เมื่อใช้อตั ราส่วน TCOD:P เท่ากับ 16.39:1 14.28:1 และ 15.43:1 ตามลาดับ ปริ มาณของ Ortho-P ในแต่ละถัง
ปฏิกิริยาแสดงในภาพที่ 5 โดยพบว่าเกิดการคาย Ortho-P ในสภาวะแอนแอโรบิกเท่ากับ 32.05 41.08 และ 32.94 mg/L
ในน้ าเสี ย Type 1 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นว่าน้ าเสี ย Type 2 จะเกิดการคายของ Ortho-P สู งที่สุด อาจเนื่ องมาจาก
ปริ มาณของ Alkalinity ในน้ าเสี ย Type ที่ 2 มีค่าสู ง จากการศึกษาอื่นพบว่าปริ มาณของ Alkalinity ที่สูงในระบบการ
กาจัด P ทางชีวภาพ จะส่งผลต่อการทางานของจุลินทรี ยใ์ นสภาวะแอนแอโรบิก โดยจะสนับสนุนการเจริ ญเติบโตของ
PAOs [32] ซึ่งจากการทดลองนี้จะเห็นว่า ค่า Alkalinity จะช่วยสนับสนุนการทางานของ PAOs ในสภาวะแอนแอโรบิก
ส่งผลให้เกิดการคายสู ง อธิบายได้ว่าเมื่อเกิดการคาย Poly-P ออกมาเป็ น Ortho-P ในน้ าเสี ย จะเกิดเป็ นพลังงานที่ จะถูก
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นาไปใช้ในการเจริ ญเติบโต และเก็บพลังงานจาก CH3COOH ไว้ในรู ป PHA ซึ่งจะถูกนามาใช้ เมื่อเข้าสู่สภาวะแอนอก
ซิก และแอโรบิก ในการจับใช้ Ortho-P เข้ามาเก็บไว้ในเซลล์ สอดคล้องกับการศึกษาของ Tasli [33] ที่พบว่าในสภาวะ
แอนแอโรบิก จะเกิดการคาย Ortho-P ลดลง เมื่อมีการใช้สัดส่วนของกลูโคสในแหล่งคาร์บอนเพิ่มสู งขึ้นจาก 20% เป็ น 50%

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาศึกษาลักษณะอาหารที่เป็ นแหล่งคาร์ บอน และ Alkalinity จากของเสี ย และสารเคมีต่อการกาจัด
COD N และ P ในระบบ EBPR โดยใช้น้ าเสี ย 3 Type ที่มีแหล่งคาร์ บ อนจาก CH3COONa และ FES ส่ วนแหล่ งของ
Alkalinity มาจาก NaHCO3 และ PM ก าหนด SRT ที่ 60 วัน โดยน้ า เสี ย Type 1 และ 2 มี ก ารใช้แ หล่ งคาร์ บ อนจาก
CH3COONa และ FES ส่ วนน้ าเสี ย Type 3 มีการใช้แหล่งคาร์ บอนจาก FES เพียงอย่างเดียว ในน้ าเสี ย Type 1-3 มีค่า
COD เท่ากับ 408.61 416.08 และ 380.00 mg/L ตามลาดับ พบว่าการกาจัด COD เท่ากับ 99.86% 99.10% และ 99.63%
ของน้ าเสี ย Type 1-3 ตามลาดับ ค่า TKN ในน้ าเสี ยเท่ากับ 16.93 39.12 และ 16.06 mg/L ของน้ าเสี ย Type 1-3 ตามลาดับ
โดยคิดเป็ นสัดส่วน C:N เท่ากับ 24.10:1 10.63:1 และ 23.66:1 ตามลาดับ พบว่าการกาจัด TKN ของน้ าเสี ย Type 1 และ 3 สู ง
กว่า 95% ส่วนการกาจัด TKN ของน้ าเสี ย Type 2 มีค่าต่าที่สุด (79.02%) โดยการกาจัด TKN ต่า อาจเนื่องมาจากสัดส่วน
ของ C:Nที่ต่า (10.63:1) ทาให้ปริ มาณสารอินทรี ยค์ าร์บอนไม่เพียงพอต่อการกาจัด N โดยปริ มาณ N ที่เพิ่มขึ้นในช่วง
การทดลองน้ าเสี ย Type 2 มาจากปริ มาณของ PM ที่เติมเข้าสู่ระบบสู งขึ้น ส่วนค่า Ortho-P ของน้ าเสี ย Type 1-3 เท่ากับ
24.89 29.13 และ26.53 mg/L ตามลาดับ การกาจัด Ortho-P เท่ากับ 61.34% 51.17% และ 55.68% ในการทดลองน้ าเสี ย
Type 1-3 ตามลาดับ
เมื่อทดสอบทางสถิติ Paired t-test ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ในน้ าเสี ย 3 Type พบว่าน้ าเสี ย Type 1 มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) กับน้ าเสี ย Type 2 และ 3 แสดงว่าจุลินทรี ยส์ ามารถย่อยสลายสารอินทรี ยค์ าร์บอน
ที่มาจากทั้ง 2 แหล่งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่สามารถย่อยสลาย CH3COOH จาก CH3COONa ได้ดีกว่า FES พบว่าน้ า
เสี ย Type 2 มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p < 0.05) กับน้ าเสี ย Type 1 และ 3 และพบว่าการกาจัด TKN ของน้ าเสี ย
Type 1 และ 3 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p > 0.05) แสดงว่าสามารถใช้ PM ร่ วมกับ NaHCO3 ในการทดแทนการ
เติม NaHCO3 หรื อ PM เพียงอย่างเดียว พบว่าน้ าเสี ย Type 1 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) กับน้ าเสี ย Type
2 และ 3 และยังพบว่า น้ าเสี ย Type 2 ไม่ แ ตกต่ า งอย่ างมี นัยส าคัญ (p > 0.05) กับ น้ า เสี ย Type 3 ดังนั้น น้ า เสี ย Type 3
สามารถก าจัด Ortho-P โดยใช้ CH3COOH จากการหมัก ตะกอนส่ วนเกิ น และ Alkalinity จาก PM 67.63% และจาก
NaHCO3 32.37% ซึ่งใช้สารเคมีน้อยกว่าน้ าเสี ย Type 1 และ 2 แต่จุลินทรี ยก์ ลุ่ม PAOs สามารถกาจัด P ได้ สรุ ปได้ว่าน้ า
เสี ย Type 3 มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถกาจัด COD TKN และ Ortho-P โดยใช้ของเสี ยจากฟาร์ ม และโรงบาบัด
น้ าเสี ย ซึ่งมีตน้ ทุนต่ากว่าการซื้อสารเคมี ซึ่งงานวิจยั นี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการกาจัดสารอาหารทางชีวภาพของ
ระบบบาบัดน้ าเสี ยชุมชน ทาให้ใช้ตน้ ทุนต่าที่สุด รวมถึงช่วยกาจัดตะกอนส่วนเกินได้
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ตารางที่ 1 ความเข้มข้นของสารอาหารที่ใช้เตรี ยมน้ าเสี ยสังเคราะห์ Type 1-3
สารอาหาร

Type 1 (73 days)

Type 2 (17 days)

408.61

416.08

-

39.17

380.00
16.06

Ortho-P จาก KH2PO4 (mg/L)

24.89

29.13

24.63

Nitrogen จาก NH4Cl (mg/L)
Alkalinity จาก NaHCO3 (mg/L)
Alkalinity จาก PM (mg/L)

16.93
492.50
-

430.8

145.00-217.00
231.96-303.00

COD จาก CH3COONa (mg/L)
COD จาก FES (mg/L)
Nitrogen จาก PM (mg/L)

ตารางที่ 2 คุณลักษณะของ FES ที่ใช้เป็ นแหล่งคาร์บอนภายนอกให้กบั ระบบ EBPR
พารามิเตอร์
FES
CH3COOH (mg/L)
1,375±133
COD (mg/L)
4,201±443
Alkalinity (mg/L)
1,625±170
TKN (mg/L)
54±8
TP (mg/L)
41±22

Type 3 (31 days)
-
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ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบสัดส่วนของ C: N ที่มีผลต่อการกาจัด TN (%)
COD (mg/L)
Nitrogen (mg/L)
C:N
การกาจัด TN (%)
408
16.93
24.10:1
99.80
416
39.12
10.63:1
79.02
380
16.06
23.66:1
95.51
500
14.38
34.77:1
99.20
233
0.9
258.89:1
65.2
344.8
2.8
123.14:1
65.6
350
2.4
145.83:1
70.1
254.7
2.3
110.74:1
77.7
329.88
80.7
4.09:1
70-91
400
91.7
4.36:1
96%
6,210
410
15.15:1
90
300
30
10:1
95

ภาพที่ 1 กระบวนการกาจัดสารอาหารทางชีวภาพแบบ EBPR
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อ้างอิง
การศึกษานี้
Piasai (in the process) [32]
Wang [33]
Yang [34]
Seyoum [24]
Merzouki [31]
Tam [35]
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ภาพที่ 2 ความเข้มข้นของ COD และการกาจัด COD ในระบบ EBPR ของน้ าเสี ย Type 1

ภาพที่ 3 การกาจัด TKN (%) และความเข้มข้นของ TKN ในระบบ EBPR.
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ภาพที่ 4 ความเข้มข้นของไนเตรทในถังแอนอกซิก แอโรบิก และน้ าทิ้ง ของน้ าเสี ย Type 1-3

ภาพที่ 5 การกาจัด Ortho-P (%) และความเข้มข้นของ Ortho-P ของน้ าเสี ย Type 1-3
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