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ผลของพื้นที่ผิวของตัวกรองชีวภาพที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการก�ำจัดแอมโมเนีย
Effect of surface area of biological filter on ammonia
removal efficiency
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บทคัดย่อ: การศึกษาพื้นที่ผิวของตัวกรองชีวภาพต่อประสิทธิภาพการก�ำจัดแอมโมเนียโดยใช้ หญ้าเทียมที่ใช้ตกแต่งตู้
เลี้ยงปลา 3 ชนิดที่มีพื้นที่ผิวต่างกันเท่ากับ 0.56 0.44 และ 0.79 ตารางเมตรน�ำตัวกรองชีวภาพทั้ง 3 ชนิด แช่ในน�้ำที่มี
ไนโตรเจนที่มาจากแอมโมเนียมคลอไรด์เท่ากับ10 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร แช่เป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน หลังจาก
นั้นจะน�ำตัวกรองชีวภาพทั้ง 3 ชนิด มาทดสอบประสิทธิภาพการก�ำจัดแอมโมเนียในน�้ำที่มีความเข้มข้นที่มีไนโตรเจนเท่า
กัน คือ 2มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ผิวของตัวกรองชีวภาพ (หญ้าเทียม) ทั้ง 3 ชุดการทดลองให้
ผลการก�ำจัดแอมโมเนียแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05). หญ้าเทียมสามารถช่วยในการก�ำจัดแอมโมเนียได้ โดยหญ้า
เทียมที่มีพื้นที่ผิวมากมีประสิทธิภาพท�ำให้แอมโมเนียลดลงได้มากกว่าหญ้าเทียมที่มีพื้นที่ผิวน้อย เท่ากับ 46 เปอร์เซ็นต์
ค�ำส�ำคัญ: พื้นที่ผิว, การก�ำจัดแอมโมเนีย,ประสิทธิภาพ, ตัวกรองชีวภาพ, หญ้าเทียม
ABSTRACT: To evaluate the effect of surface area of biological filter on ammonia removal. Artificial grass that
usually used to decorate aquarium were selected as biological filter. Three different surface areas of artificial
grass were 0.56, 0.44 and 0.79 m2. All of biological filter had been submerged in10 mg-N/l ammonium chloride
solution for 30 days before testing of efficiency of ammonia removal. After that, the submerged biological filters
had been immersed in 2mg-N/l ammonia chloride solution for test of efficiency of ammonia removal. The results
demonstrated that the surface area of the biological filter (artificial grass) had ammonia removal statistically different
(P < 0.05). Artificial grass could remove ammonia in aquarium. The greatest surface area of artificial grass had higher
removal efficiency (46 percent) than those of lower surface area.
Keywords: surface area, ammonia removal, efficiency, biological filter, artificial grass
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บทน�ำ
ในปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำกันอย่างแพร่
หลาย เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี การเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำส่วนมากเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่นสูง (high
density) ถึงสูงมาก (super density) เนื่องจากพื้นที่มี
จ�ำนวนจ�ำกัด ซึง่ การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ทีค่ วามหนาแน่น
สูงมักเกิดปัญหาในเรื่องของคุณภาพน�้ำโดยสารที่มี
ความเป็นพิษต่อสัตว์น�้ำ ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตร์ท
และไนเตรท (Hargeaves, 1998)แอมโมเนียเป็นสาร
ประกอบอนินทรียไ์ นโตรเจนซึง่ ส่วนใหญ่ได้จากการขับ
ถ่ายของสัตว์น�้ำ รวมถึงได้จากอาหารสัตว์น�้ำ การเน่า
เปื ่ อ ยของซากสารอิ น ทรี ย ์ และการเปลี่ ย นรู ป ของ
สารประกอบไนโตรเจนอื่นๆเป็นสาเหตุส�ำคัญของการ
สะสมแอมโมเนียในบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำดังนัน้ จึงต้อง
มีการบ�ำบัดน�ำ้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น ทางกายภาพ ทาง
เคมี และทางชีวภาพ เป็นต้น
การบ�ำบัดน�ำ้ ด้วยวิธที างชีวภาพเป็นวิธกี ารบ�ำบัด
น�้ำเสียโดยใช้สิ่งมีชีวิตช่วยก�ำจัดของเสียในน�้ำ โดย
เฉพาะสารประกอบคาร์บอน สารประกอบไนโตรเจน
และสารประกอบฟอสฟอรัสซึง่ จะถูกใช้เป็นอาหารและ
เป็นแหล่งพลังงานที่ส�ำคัญของแบคทีเรียในระบบเพื่อ
การเจริญเติบโตเป็นผลท�ำให้น�้ำเสียมีค่าความสกปรก
ลดลงได้ เนือ่ งจากว่าในบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำโดยทัว่ ไป
จะพบแบคทีเรียประจ�ำถิ่นซึ่งจะมีบทบาทในการย่อย
เศษอาหารเหล่ า นั้ น เป็ น แอมโมเนี ย (NH 3) เรี ย ก
กระบวนการนี้ ว ่ า Ammonification จากนั้ น จะถู ก
แบคที เ รี ย พวก Nitrifying bacteria เปลี่ ย นจาก
แอมโมเนียให้เป็นไนไตร์ท และจากไนไตร์ทจะถูก
เปลี่ ย นเป็ น ไนเตรทด้ ว ยแบคที เ รี ย พวก Nitrosomonassp. และ Nitrobacter sp. ตามล�ำดับ ด้วย
กระบวนการ Nitrification ซึง่ แบคทีเรียเหล่านีส้ ามารถ
อยู่ได้ในสภาวะที่มีออกซิเจน (aerobic organisms)
อย่างเพียงพอ
Tchobanoglous et al. (2004) จ�ำแนกแบคทีเรีย
ตามการกระจายตัวของแบคทีเรียในระบบได้เป็น 2
กลุม่ คือ 1) แบคทีเรียทีเ่ จริญเติบโตโดยการยึดเกาะอยู่

บนพืน้ ผิวของตัวกลาง (attach-growth bacteria) และ
2) แบคทีเรียทีเ่ จริญเติบโตได้อย่างอิสระในน�้ำโดยไม่มี
การยึดเกาะกับตัวกลาง (suspended - growth bacteria)ในปัจจุบนั ได้มกี ารออกแบบให้แบคทีเรียสามารถ
ยึดเกาะกับตัวกรองชีวภาพ (biofilter) ซึ่งอาจเคลื่อนที่
ได้หรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างของวัสดุตัวกรองชีวภาพอาทิ
เช่น หิน ทราย หรือ พลาสติก เช่น พีวีซี Polyethylene
หรือ Polypropylene คุณสมบัติ 2 ประการทีส่ ำ� คัญของ
ตัวกรองชีวภาพได้แก่ 1) ไม่ทำ� ปฏิกริ ยิ ากับสารประกอบ
ในน�ำ้ และมีความคงทน และ 2) มีพนื้ ทีผ่ วิ เพียงพอเพือ่
ให้ nitrifying bacteria มายึดเกาะและเจริญเติบโตได้
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตที่ จ� ำ กั ด ของแบคที เ รี ย ได้
(Nicolella et al., 2000) ในปัจจุบันมีวัสดุตัวกรอง
ชีวภาพที่จ�ำหน่ายตามท้องตลาดมีชื่อการค้า เช่น BiopolymaTM, BioballTMและ HyperDrainTMเป็นต้น
จากการวิจัยที่ผ่านมาได้มีแนวคิดที่น�ำตัวกรอง
ชีวภาพในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการบ�ำบัดน�้ำและพบ
ว่าท�ำให้การบ�ำบัดน�้ำมีคุณภาพดีขึ้น (Menasveta et
al., 2001; Paibulkichakulet al., 2007; Xue et al.,
2010;Almstrand et al., 2011) อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบนั มีวสั ดุ และอุปกรณ์ในการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ให้
เลือกใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น�้ ำ เช่ น การบ� ำ บั ด น�้ ำ เป็ น ต้ น ในการก� ำ จั ด
แอมโมเนียให้มปี ระสิทธิภาพดีขนึ้ ต้องมีสภาวะทีเ่ หมาะ
สมหลายประการดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นการศึกษา
วิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์คอื ผลของพืน้ ทีผ่ วิ ทีแ่ ตก
ต่างกันของตัวกรองชีวภาพ (หญ้าเทียม) ทีม่ ผี ลต่อการ
ก�ำจัดแอมโมเนีย ผลการศึกษาวิจัยที่ได้สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการก�ำจัดแอมโมเนีย และใช้กับการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำต่อไป
วิธีการศึกษา
ตัวกรองชีวภาพ
ตัวกรองชีวภาพที่เลือกมาท�ำการวิจัยนี้เป็นวัสดุที่
หาได้ ง ่ า ยและมี ร าคาไม่ แ พง อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถใช้

วิธีการศึกษา
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ตัวกรองชีวภาพ
ตัวกรองชีวภาพที่ เลือกมาทําการวิจัยนี้เป นวัสดุที่ หาไดงา ยและมีราคาไม แพง อีก ทั้งยังสามารถใช
ประโยชน์
โ
ดยการน�
ำไปใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อ
ประโยชนโดยการนําไปใชเปนอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงามในตูเลี้ยงปลาโดยตัวกรอง3ชนิดนี้ เปนหญา
ความสวยงามในตูเ้ ลีย้ งปลาโดยตัวกรอง 3 ชนิดนี้ เป็น
เทียมที่มีพื้นทีผ่ ิวตางกันFigure1

หญ้าเทียมที่มีพื้นที่ผิวต่างกัน Figure1

Figure 1 Three types of biological filter (artificial grass).
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ปรัาบงน�
คาความเป
ํา (alkalinity) ซึ่งวิเคราะหดวยชุดตรวจสอบน้ํา
แล้วน�ำค่(NH
าที่ไCl)ด้มเพืาสร้
างกราฟเพื่อวิเคราะห์การลดลง
วัน เพื่อน�ำมาวิ
มาณแอมโมเนี
ที่คมงเหลื
อ ยมคลอไรด
่ อใหน้ํ ามี ความเขม ขน เริ่ มต น
อยา งงเคราะห์
าย (testปริkit)
แล วจากนั้ นทํ ายการเติ
แอมโมเนี
4
ยต่วทรายตลอดเวลาทํ
อช่วงเวลา าการเก็บน้ํา
ในระบบ เทากันคือ 2 มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตรระหวางทดลองมีกของแอมโมเนี
ารใหอากาศผานหั
ตัวอยางวันละ 3 ครั้ง ทุกวันเปนระยะเวลา 38 วัน ตัวอยางครั้งละ 15 มิลลิลิตร นําตัวอยางน้ํามาวิเคราะหใน
ย บเที ย blue
บประสิ
ธิ ภ าพการก�
ำ จั ด
หองปฏิบัตทิกธิารเพื
่อวิเคราะห
คาแอมโมเนี
Modified indophenol
methodท(Parsons
et
การทดสอบประสิ
ภาพตั
วกรองชี
วภาพทีย ม่ โดยวิ
พ
ี นื้ ธทีีวิเ่ คราะหการเปรี
แอมโมเนีย ยตอชวงเวลา
ผิวต่างกัน al., 1984)แลวนําคาที่ไดมาสรางกราฟเพื่อวิเคราะหการลดลงของแอมโมเนี

ท� ำ การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการก� ำ จั ด
หลั ง จากแช่ ตั ว กรองชี ว ภาพเป็ น ระยะเวลา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนีย แอมโมเนียได้ของตัวกรองชีวภาพ โดยเปรียบเทียบตัว
ประมาณ 30
วันแล้วให้นำ� ตัวกรองชีวภาพทั้ง 3ชนิด
ทําการเปรี ยบเที ยบประสิทธิ ภาพการกํา จัดแอมโมเนียได ของตั วกรองชีวภาพ โดยเปรียบเทียบตั ว
(ชนิดละ 3 แผ่น) ออกมาล้างด้วยน�้ำที่มีความเค็ม 30 กรองชีวภาพอื่นกับตัวกรองชีวภาพรูปแบบที่ 1ดังสูตร
กรองชีวภาพอื่นกับตัวกรองชีวภาพรูปแบบที่ 1ดังสูตร
ส่ ว นในพั น ส่ ว น จากนั้ น น� ำ มาท� ำ การทดสอบ

การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของแอมโมเนียที่กําจัดไดโดยวิธีทดสอบความแปรปรวน (Analysis
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ประสิทธิภาพการก�ำจัดแอมโมเนียโดยเติมความเข้ม
ข้นแอมโมเนียเริ่มแรกเท่ากันคือ 2 มิลลิกรัมไนโตรเจน
ต่ อ ลิ ต รผลการวิ จั ย พบว่ า พื้ น ที่ ผิ ว ของตั ว กรอง
ชีวภาพ(หญ้าเทียม) ทั้ง 3 ชุดการทดลองให้ผลการ
ก�ำจัดแอมโมเนียแตกต่างกันทางสถิติ (P< 0.05) โดย
ผลการศึกษาและวิจารณ์
หญ้าเทียมชนิดที่ 1 ไม่แตกต่างจากหญ้าเทียมชนิ
5 ดที่
2 ในขณะทีห่ ญ้าเทียมชนิดที่ 3 แตกต่างจากหญ้าเทียม
จากการวิจัยในครั้งนี้ได้น�ำตัวกรองชีวภาพ (หญ้า ชนิดที่ 1 และ 2 อย่างมีนยั ส�ำคัญจากผลการศึกษาครัง้
แตกตางกันทางสถิติ (P< 0.05) โดยหญาเทียมชนิดที่ 1 ไมแตกตางจากหญาเทียมชนิดที่ 2 ในขณะที่หญา
เที ย ม) ที่ มี พื้ น ที่ ผิ ว ต่ า งกั น มาแช่ ใ นแอมโมเนี ย – นี้มีแนวโน้มพบว่า ตัวกรองชีวภาพที่มีพื้นที่ผิวมากมี
เทีย มชนิดที่ 3 แตกต างจากหญ าเทีย มชนิ ดที่ 1 และ 2 อยา งมี นัยสํ าคั ญจากผลการศึกษาครั้ง นี้มีแ นวโน ม
ไนโตรเจนเพื่อให้เป็นอาหารแก่แบคทีเรียซึ่งเมื่อมีมาก ความสามารถในการก� ำ จั ด แอมโมเนี ย ได้ ม ากกว่ า
พบวา ตัวกรองชีวภาพที่มีพื้นที่ผิวมากมีความสามารถในการกําจัดแอมโมเนียไดมากกวา Table 1
เพียงพอแล้
วจะน�ำตัวกรองชีวภาพดังกล่าวมาทดสอบ Table 1
การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของแอมโมเนียที่
ก�ำจัดได้โดยวิธีทดสอบความแปรปรวน (Analysis of
Variance) และ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Table1Efficiency of difference surface area of biological filterforammonia removal.
Ammonia concentration
Type of biofilter (surface area; m2)
Type 1
Type 2
Type 3
2
2
(0.44 m )
(0.55 m )
(0.79 m2)
Residue amount
1.43a± 0.68
1.44a± 0.78
1.39b± 0.87
(mean±SD; mg-N/L)1/
Percentage of removal(%)
100
99
146
Efficiency of ammonia
0
-1
46
removal (%)
1/

The same superscript letters in the same row are not significantly different at the 95% confidence level.

ที่ผานมามีผลการวิจัยที่ยืนยันวาหากตองการเพิ่มจํานวนประชากรกลุมไนตริไฟอิ้งแบคทีเรียสามารถ

ทีผ่ า่ นมามีผลการวิจยั ทีย่ นื ยันว่าหากต้องการเพิม่
สารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตจึงมีการแก่งแย่งสาร
ทําไดดวยการจัดสภาวะแวดลอมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Paibulkichakulet al., 2007;
จ�ำนวนประชากรกลุ
่มไนตริไฟอิ้งแบคทีเรียสามารถ อาหารน้อยลง ประกอบกับมีออกซิเจนทีเ่ พียงพอ พืน้ ที่
et al.,ด2010
and Almstrand
et al., 2011)อการ
ดังเชน การเติมธาตุอาหารทั้งชนิด และปริมาณที่เหมาะสมลง
ท�ำได้ดXue
้วยการจั
สภาวะแวดล้
อมให้เหมาะสมต่
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เป็นการช่วยให้เกิด
ในน้
า
ํ
ที
ต
่
อ

งการบ
ม
อี
ก
ทั
้
ง
จากการศึ
ก
ษาของ
Sharma
and
Ahlert(1977) รายงานว
มตัวกรองโดยการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Paibulkichakulet al., กระบวนการสร้
างฟิล์มาการบ
(biofilm)
ซึ่งจะช่วยในการ
เติ
ม
สารอิ
น
ทรี
ย

ค
าร
บ
อนลงไปในน้
ํ
า
จะช
ว
ยกระตุ

น
ให
แ
บคที
เ
รี
ย
ในกลุ

ม
เฮเธอโรโทรฟ
ค
(heterothophic
2007; Xue et al., 2010 and Almstrand et al., 2011) บ�ำบัดน�้ำได้ดียิ่งขึ้น
มี กอารเจริ
ญเติ
บ โตมากยิ
่ งขึม้ นาณที
ซึ่ งแบคที
เรีย กลุ มไนตริระบบบ�
ไฟอิ้ งแบคที
ย ก็จั ดอยูว ภาพเป็
 ในกลุม เฮเธอโรโทรฟ
ดังเช่นbacteria)
การเติมธาตุ
าหารทั
ง้ ชนิ
ด และปริ
เ่ หมาะ
ำ บั ดเรีแบบชี
น ระบบปรั บ ปรุ ง
คดวยเช
จึงสามารถใช
้ได ธาตุอกาหารที
่เติมลงไปจะช
วยใหำ้ เพีระบบหนึ
ยงพอตอง่ ความต
องการสารอาหารเพื
สมลงในน�
้ำทีน่ตกั้อนงการบ่
ม อีกวทัิธีก้งารนี
จากการศึ
ษาของ
คุณภาพน�
ทีส่ ามารถลดปริ
มาณธาตุ่ออาหาร
การเจริ
ญเติบAhlert
โตจึงมีก(1977)
ารแกงแยรายงานว่
งสารอาหารน
อยลง
บมีออกซินเทรี
จนทีย่เ์ทพีี่เยกิงพอ
้นที่ที่เหมาะสมตอ้ยการ
Sharma
and
าการบ่
มตัประกอบกั
ว และสารอิ
ดขึ้นพืจากการเพาะเลี
งสัตว์น�้ำ
กรองโดยการเติ
สารอิ
นทรี
ย์คเาร์
อนลงไปในน�า้ ำงฟจะลม (biofilm)
เจริญเติบโตมเป
นการช
วยให
กิดบกระบวนการสร
วยในการบําบัดกน้ษาของSkjolstrup
ําไดดียิ่งขึ้น
ต่างๆซึ่งได้จะชโดยจากการศึ
et al.
ช่วยกระตุน้ ให้แระบบบํ
บคทีเรีายบัในกลุ
ม
่
เฮเธอโรโทรฟิ
ค
(heterในระดับห้่งทีอ่สงปฏิ
บตั ิ (laboratory
ดแบบชีวภาพเปนระบบปรับปรุงคุณ(1998)
ภาพน้ําระบบหนึ
ามารถลดปริ
มาณธาตุscale)
อาหารทีร่ ะบบ
othophic
bacteria)
ญเติบโตมากยิ
ำบัดทีป่ ระกอบด้
วย การแยกตะกอน
และสารอิ
นทรียที่เมีกิกดารเจริ
ขึ้นจากการเพาะเลี
้ยงสั่งตขึวน้น้ําตซึา่งงๆ ไดบ�โดยจากการศึ
กษาของSkjolstrup
et al. (sediment)
(1998) ใน การ
แบคทีระดั
เรียบกลุหอ่มงปฏิ
ไนตริบัตไฟอิ
้งแบคทีเรียscale)
ก็จัดอยูที่ร่ใะบบบํ
นกลุ่มาเฮ
บ�ำบัดด้ววยยแสง
UV การเพิ(sediment)
่มออกซิเจนการบํ
และการบ�
ิ (laboratory
บัดที่ประกอบด
การแยกตะกอน
าบัด ำบัด
เธอโรโทรฟิ
คด้วUV
ยเช่การเพิ
นกันจึ่ มงสามารถใช้
วิธีการนี้ไาด้บัดธาตุ
ทางชี
วภาพ
พบว่าสามารถบ�
ำบัดไนโตรเจนได้
ถงึ 48%
ดวยแสง
ออกซิเจน และการบํ
ทางชีวภาพ
พบว
าสามารถบํ
าบัดไนโตรเจนได
ถึง 48% ของ
อาหารที
่เติมลงไปจะช่
ยให้เพีย่ยงพอต่
ของไนโตรเจนทั
โดยเปลี
ย่ นให้าบัเป็ดนน้ไนเตรท
ไนโตรเจนทั
้งหมดวโดยเปลี
นใหเปอนความต้
ไนเตรทองการ
ระบบกรองเป
นอีกระบบหนึ่ง้งทีหมด
่ นํามาใช
ในการบํ
ําในการ ระบบ
เลี้ยงกุงกุลาดําโดยอาศัยแบคทีเรีย หลักการใหแบคทีเรียเกาะอยูตามผิววัสดุตัวกลาง ซึ่งมีลักษณะเปนเมือก
หรือฟลมแลวมีพื้นที่พอเพียงที่ใหออกซิเจนแทรกซึมเขาไปไดเพื่อชวยในการยอยสลายแปรเปลี่ยนสภาพจาก
สารอินทรียตางๆ ใหกลายเปนสารประกอบอื่นที่มีพิษนอยลงดวยกระบวนการ Nitrification นอกจากนี้มีผล
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แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 1 : (2557).

กรองเป็นอีกระบบหนึ่งที่น�ำมาใช้ในการบ�ำบัดน�้ำใน
การเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำโดยอาศัยแบคทีเรีย หลักการให้
แบคทีเรียเกาะอยู่ตามผิววัสดุตัวกลาง ซึ่งมีลักษณะ
เป็นเมือก หรือฟิล์มแล้วมีพื้นที่พอเพียงที่ให้ออกซิเจน
แทรกซึมเข้าไปได้เพือ่ ช่วยในการย่อยสลายแปรเปลีย่ น
สภาพจากสารอินทรีย์ต่างๆ ให้กลายเป็นสารประกอบ
อื่ น ที่ มี พิ ษ น้ อ ยลงด้ ว ยกระบวนการ Nitrification
นอกจากนีม้ ผี ลการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่ารูปแบบของ
วั ส ดุ ที่ แ ตกต่ า งกั น จะมี ค วามส� ำ คั ญ มากผลต่ อ
ประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�้ำเนื่องจากหากวัสดุที่มีพื้นที่
ผิวมากประกอบกับการแพร่กระจายของออกซิเจน และ
ธาตุอาหารเป็นได้อย่างทัว่ ถึงซึง่ ส่งผลต่อการสร้างฟิลม์
ของไนตริไฟอิ้งแบคทีเรียอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ท� ำ ให้ ก ารบ� ำ บั ด น�้ ำ เป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สูงสุด(Figueroa and Silverstein., 1992; Cheng and
Chen, 1994; Ohashi et al., 1995)
สรุป
ในปัจจุบันเริม่ มีการน�ำวัสดุทนี่ า่ จะพอมีศักยภาพ
มาแช่ในตู้ปลา (Aquarium) เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการ
ช่วยปรับปรุงคุณภาพน�้ำ อาทิ เช่น Bioballและ หญ้า
เทียม เป็นต้นอย่างไรก็ตามการเลือกใช้วัสดุที่จะมา
ประกอบเป็นตัวกรองชีวภาพนั้นควรเลือกให้มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน อาทิเช่น มีประสิทธิภาพสูงใน
การบ�ำบัดน�้ำ หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด สะดวกและ
ทนทานต่อการใช้งา่ ย เป็นต้นซึง่ จากผลจากการศึกษา
ครั้งนี้พบว่า การน�ำตัวกรองชีวภาพ (หญ้าเทียม) ที่มี
พื้นที่ผิวแตกต่างกันแช่ในความเข้มข้นของแอมโมเนีย
เพือ่ ให้แบคทีเรียในน�ำ้ เจริญเติบโต และเกาะบริเวณผิว
ของตัวกรองชีวภาพดังกล่าวในระยะหนึง่ จากนัน้ น�ำไป
ทดสอบประสิทธิภาพการบ�ำบัดแอมโมเนีย พบว่า พืน้ ที่
ผิวของตัวกรองที่มากกว่าท�ำให้การบ�ำบัดแอมโมเนีย
ในน�้ำดีกว่าพื้นที่ผิวที่น้อยกว่า

ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อ�ำนวยความสะดวกในระหว่างการท�ำวิจัยในครั้งนี้
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