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ผลของพื้นที่ผิวของตัวกรองชีวภาพที่มีผลต่อ 
ประสิทธิภาพการก�าจัดแอมโมเนีย

Effect of surface area of biological filter on ammonia  
removal efficiency
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บทคัดย่อ: การศึกษาพื้นที่ผิวของตัวกรองชีวภาพต่อประสิทธิภาพการก�าจัดแอมโมเนียโดยใช้ หญ้าเทียมที่ใช้ตกแต่งตู้
เลี้ยงปลา 3 ชนิดที่มีพื้นที่ผิวต่างกันเท่ากับ 0.56  0.44 และ 0.79 ตารางเมตรน�าตัวกรองชีวภาพทั้ง 3 ชนิด แช่ในน�้าที่มี
ไนโตรเจนที่มาจากแอมโมเนียมคลอไรด์เท่ากับ10 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร แช่เป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน หลังจาก
นั้นจะน�าตัวกรองชีวภาพทั้ง 3 ชนิด มาทดสอบประสิทธิภาพการก�าจัดแอมโมเนียในน�้าที่มีความเข้มข้นที่มีไนโตรเจนเท่า
กัน คือ 2มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ผิวของตัวกรองชีวภาพ (หญ้าเทียม) ทั้ง 3 ชุดการทดลองให้
ผลการก�าจัดแอมโมเนียแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05).  หญ้าเทียมสามารถช่วยในการก�าจัดแอมโมเนียได้ โดยหญ้า
เทียมที่มีพื้นที่ผิวมากมีประสิทธิภาพท�าให้แอมโมเนียลดลงได้มากกว่าหญ้าเทียมที่มีพื้นที่ผิวน้อย เท่ากับ 46 เปอร์เซ็นต์
ค�ำส�ำคัญ: พื้นที่ผิว, การก�าจัดแอมโมเนีย,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�้ากันอย่างแพร่

หลาย เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี การเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้าส่วนมากเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่นสูง (high 

density) ถึงสูงมาก (super density) เนื่องจากพื้นที่มี

จ�านวนจ�ากดั ซึง่การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ทีค่วามหนาแน่น

สูงมักเกิดปัญหาในเรื่องของคุณภาพน�้าโดยสารที่มี

ความเป็นพิษต่อสัตว์น�้า ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตร์ท 

และไนเตรท (Hargeaves, 1998)แอมโมเนียเป็นสาร

ประกอบอนนิทรย์ีไนโตรเจนซึง่ส่วนใหญ่ได้จากการขบั

ถ่ายของสัตว์น�้า รวมถึงได้จากอาหารสัตว์น�้า การเน่า

เปื ่อยของซากสารอินทรีย์ และการเปลี่ยนรูปของ

สารประกอบไนโตรเจนอื่นๆเป็นสาเหตุส�าคัญของการ

สะสมแอมโมเนยีในบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น�้าดงันัน้จงึต้อง

มกีารบ�าบดัน�า้ด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น ทางกายภาพ ทาง

เคมี และทางชีวภาพ เป็นต้น

การบ�าบดัน�า้ด้วยวธิทีางชวีภาพเป็นวธิกีารบ�าบดั

น�้าเสียโดยใช้สิ่งมีชีวิตช่วยก�าจัดของเสียในน�้า โดย

เฉพาะสารประกอบคาร์บอน  สารประกอบไนโตรเจน

และสารประกอบฟอสฟอรสัซึง่จะถกูใช้เป็นอาหารและ

เป็นแหล่งพลังงานที่ส�าคัญของแบคทีเรียในระบบเพื่อ

การเจริญเติบโตเป็นผลท�าให้น�้าเสียมีค่าความสกปรก

ลดลงได้ เนือ่งจากว่าในบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น�้าโดยทัว่ไป

จะพบแบคทีเรียประจ�าถิ่นซึ่งจะมีบทบาทในการย่อย

เศษอาหารเหล่านั้นเป็นแอมโมเนีย(NH
3
) เรียก

กระบวนการนี้ว่า Ammonification จากนั้นจะถูก

แบคทีเรียพวก Nitrifying bacteria เปลี่ยนจาก

แอมโมเนียให้เป็นไนไตร์ท และจากไนไตร์ทจะถูก

เปลี่ยนเป ็นไนเตรทด ้วยแบคที เรียพวก Nitro-

somonassp.  และ Nitrobacter sp. ตามล�าดับ ด้วย

กระบวนการ Nitrification ซึง่แบคทเีรยีเหล่านีส้ามารถ

อยู่ได้ในสภาวะที่มีออกซิเจน (aerobic organisms) 

อย่างเพียงพอ 

Tchobanoglous et al. (2004) จ�าแนกแบคทีเรีย

ตามการกระจายตัวของแบคทีเรียในระบบได้เป็น 2 

กลุม่ คอื 1) แบคทเีรยีทีเ่จรญิเตบิโตโดยการยดึเกาะอยู่

บนพืน้ผวิของตวักลาง (attach-growth bacteria) และ 

2) แบคทเีรยีทีเ่จรญิเตบิโตได้อย่างอสิระในน�้าโดยไม่มี

การยึดเกาะกับตัวกลาง (suspended - growth bac-

teria)ในปัจจบุนัได้มกีารออกแบบให้แบคทเีรยีสามารถ

ยึดเกาะกับตัวกรองชีวภาพ (biofilter) ซึ่งอาจเคลื่อนที่

ได้หรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างของวัสดุตัวกรองชีวภาพอาทิ

เช่น หิน ทราย หรือ พลาสติก เช่น พีวีซี Polyethylene 

หรอื Polypropylene คณุสมบตั ิ2 ประการทีส่�าคญัของ

ตวักรองชวีภาพได้แก่ 1) ไม่ท�าปฏกิริยิากบัสารประกอบ

ในน�า้และมคีวามคงทน และ 2) มพีืน้ทีผ่วิเพยีงพอเพือ่

ให้ nitrifying bacteria มายึดเกาะและเจริญเติบโตได้

อย่างสมบูรณ์ ซึ่งท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

อัตราการเจริญเติบโตที่จ�ากัดของแบคที เรียได ้ 

(Nicolella et al., 2000) ในปัจจุบันมีวัสดุตัวกรอง

ชีวภาพที่จ�าหน่ายตามท้องตลาดมีชื่อการค้า เช่น Bi-

opolymaTM, BioballTMและ HyperDrainTMเป็นต้น

จากการวิจัยที่ผ่านมาได้มีแนวคิดที่น�าตัวกรอง

ชีวภาพในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการบ�าบัดน�้าและพบ

ว่าท�าให้การบ�าบัดน�า้มีคุณภาพดีขึ้น (Menasveta et 

al., 2001; Paibulkichakulet al., 2007; Xue et al., 

2010;Almstrand et al., 2011) อย่างไรก็ตามใน

ปัจจบุนัมวีสัด ุและอปุกรณ์ในการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ให้

เลือกใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้า เช่น การบ�าบัดน�้า เป็นต้น ในการก�าจัด

แอมโมเนยีให้มปีระสทิธภิาพดขีึน้ต้องมสีภาวะทีเ่หมาะ

สมหลายประการดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นการศึกษา

วจิยัในครัง้นีจ้งึมวีตัถปุระสงค์คอื ผลของพืน้ทีผ่วิทีแ่ตก

ต่างกนัของตวักรองชวีภาพ (หญ้าเทยีม) ทีม่ผีลต่อการ

ก�าจัดแอมโมเนีย ผลการศึกษาวิจัยที่ได้สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้เพื่อการก�าจัดแอมโมเนีย และใช้กับการ

ปรับปรุงคุณภาพน�้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าต่อไป

วิธีกำรศึกษำ

ตัวกรองชีวภำพ

ตัวกรองชีวภาพที่เลือกมาท�าการวิจัยนี้เป็นวัสดุที่

หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพง อีกทั้งยังสามารถใช้
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ประโยชน์โดยการน�าไปใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อ

ความสวยงามในตูเ้ลีย้งปลาโดยตวักรอง 3 ชนดินี ้เป็น

หญ้าเทียมที่มีพื้นที่ผิวต่างกัน Figure1

3 
 
ได (Nicolella et al., 2000) ในปจจุบันมีวัสดุตัวกรองชีวภาพที่จําหนายตามทองตลาดมีช่ือการคา เชน 
BiopolymaTM, BioballTMและ HyperDrainTMเปนตน 

จากการวิจัยที่ผานมาไดมีแนวคิดที่นําตัวกรองชีวภาพในรูปแบบตางๆ มาใชในการบําบัดน้ําและ
พบวาทําใหการบําบัดน้ํามีคุณภาพดีขึ้น (Menasveta et al., 2001; Paibulkichakulet al., 2007; Xue et al., 
2010;Almstrand et al., 2011) อยางไรก็ตามในปจจุบันมีวัสดุ และอุปกรณในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําใหเลือกใช
มากย่ิงขึ้น ซ่ึงเอื้อประโยชนตอการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา เชน การบําบัดน้ํา เปนตน ในการกําจัดแอมโมเนียใหมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นตองมีสภาวะที่เหมาะสมหลายประการดังไดกลาวมาแลว ดังนั้นการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จึงมี
วัตถุประสงคคือ ผลของพื้นที่ผิวที่แตกตางกันของตัวกรองชีวภาพ (หญาเทียม) ที่มีผลตอการกําจัดแอมโมเนีย 
ผลการศึกษาวิจัยที่ไดสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการกําจัดแอมโมเนีย และใชกับการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน้ําตอไป 
 

วิธีการศึกษา 
 

ตัวกรองชีวภาพ 
ตัวกรองชีวภาพที่เลือกมาทําการวิจัยนี้เปนวัสดุที่หาไดงายและมีราคาไมแพง อีกทั้งยังสามารถใช

ประโยชนโดยการนําไปใชเปนอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงามในตูเล้ียงปลาโดยตัวกรอง3ชนิดนี้ เปนหญา
เทียมที่มีพื้นทีผิ่วตางกันFigure1 

 

 
 
Figure 1 Three types of biological filter (artificial grass). 

 
การแชตัวกรองชีวภาพ 

นําวัสดุตัวกรองชีวภาพทั้ง3ชนิด(ชนิดละ 3 แผน)มาบมในถังน้ําทะเลความเค็ม 30 สวนในพันสวน (พี
พีที)ปริมาตร 200 ลิตร โดยความเขมขนของแอมโมเนียเร่ิมตนเทากับ 10 มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตรเติมอาหาร
กุงที่มีโปรตีน 38%  ปริมาณ 6.5 กรัม ในถังของวันแรกในการทดลองเพื่อเปนแหลงไนโตรเจนเสริมสําหรับไนตริ
ไฟอิ้งแบคทีเรีย และปรับคาความเปนดาง (alkalinity) ใหมีคาเทากับ 150 มิลลิกรัมคารบอเนตตอลิตร ดวยการ
เติมโซเดียมไบคารบอเนต (NaHCO3) 16.5 กรัม ในแตละถังของวันแรกในการทดลองแชเปนระยะเวลา

4 
 
ประมาณ 30 วัน และใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา  ในระหวางนั้นทําการเก็บตัวอยางน้ําทุก 2 วัน เพื่อ
นํามาวิเคราะหปริมาณแอมโมเนีย ที่คงเหลือในระบบ 
 
การทดสอบประสิทธิภาพตัวกรองชีวภาพท่ีมีพ้ืนท่ีผิวตางกัน 

หลังจากแชตัวกรองชีวภาพเปนระยะเวลาประมาณ 30 วันแลวใหนําตัวกรองชีวภาพทั้ง 3ชนิด (ชนิด
ละ 3 แผน)  ออกมาลางดวยน้ําที่มีความเค็ม 30 สวนในพันสวน จากนั้นนํามาทําการทดสอบประสิทธิภาพการ
บําบัดแอมโมเนียในตูกระจกขนาด 19 x 19 x 35 เซนติเมตร จํานวน 9ตู ที่บรรจุน้ําความเค็ม 30 สวนในพัน
สวน  ปริมาตรตูละ 12 ลิตร พรอมกับปรับคาความเปนดางของน้ํา (alkalinity) ซ่ึงวิเคราะหดวยชุดตรวจสอบน้ํา
อยางงาย (test kit) แลวจากนั้นทําการเติมแอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) เพื่อใหน้ํามีความเขมขนเร่ิมตน
เทากันคือ 2 มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตรระหวางทดลองมีการใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลาทําการเก็บน้ํา
ตัวอยางวันละ 3 คร้ัง ทุกวันเปนระยะเวลา 38 วัน  ตัวอยางคร้ังละ 15 มิลลิลิตร นําตัวอยางน้ํามาวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหคาแอมโมเนีย โดยวิธีวิเคราะหModified indophenol blue method (Parsons et 
al., 1984)แลวนําคาที่ไดมาสรางกราฟเพื่อวิเคราะหการลดลงของแอมโมเนียตอชวงเวลา 
 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนีย 

ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียไดของตัวกรองชีวภาพ โดยเปรียบเทียบตัว
กรองชีวภาพอื่นกับตัวกรองชีวภาพรูปแบบที่ 1ดังสูตร 

 

 
 

 
 
การวิเคราะหทางสถิต ิ

วิเคราะหความแตกตางคาเฉล่ียของแอมโมเนียที่กําจัดไดโดยวิธีทดสอบความแปรปรวน (Analysis 
of Variance) และ DMRT ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
จากการวิจัยในคร้ังนี้ไดนําตัวกรองชีวภาพ(หญาเทียม) ที่มีพื้นที่ผิวตางกันมาแชในแอมโมเนีย– 

ไนโตรเจนเพื่อใหเปนอาหารแกแบคทีเรียซ่ึงเม่ือมีมากเพียงพอแลวจะนําตัวกรองชีวภาพดังกลาวมาทดสอบ
ประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียโดยเติมความเขมขนแอมโมเนียเร่ิมแรกเทากันคือ2 มิลลิกรัมไนโตรเจนตอ
ลิตรผลการวิจัยพบวา พื้นที่ผิวของตัวกรองชีวภาพ(หญาเทียม) ทั้ง 3 ชุดการทดลองใหผลการกําจัดแอมโมเนีย

กำรแช่ตัวกรองชีวภำพ

น�าวัสดุตัวกรองชีวภาพทั้ง3ชนิด(ชนิดละ 3 แผ่น)

มาบ่มในถังน�้าทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน (พีพี

ที) ปริมาตร 200 ลิตร โดยความเข้มข้นของแอมโมเนีย

เริม่ต้นเท่ากบั 10 มลิลกิรมัไนโตรเจนต่อลติรเตมิอาหาร

กุง้ทีม่โีปรตนี 38%  ปรมิาณ 6.5 กรมั ในถงัของวนัแรก

ในการทดลองเพื่อเป็นแหล่งไนโตรเจนเสริมส�าหรับไน

ตรไิฟอิง้แบคทเีรยี และปรบัค่าความเป็นด่าง (alkalin-

ity) ให้มีค่าเท่ากับ 150 มิลลิกรัมคาร์บอเนตต่อลิตร 

ด้วยการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO
3
) 16.5 

กรมั ในแต่ละถงัของวนัแรกในการทดลองแช่เป็นระยะ

เวลาประมาณ 30 วัน และให้อากาศผ่านหัวทราย

ตลอดเวลา  ในระหว่างนั้นท�าการเก็บตัวอย่างน�้าทุก 2 

วัน เพื่อน�ามาวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย ที่คงเหลือ

ในระบบ

กำรทดสอบประสทิธภิำพตวักรองชวีภำพทีม่พีืน้ที่

ผิวต่ำงกัน

หลังจากแช ่ตัวกรองชีวภาพเป ็นระยะเวลา

ประมาณ 30 วันแล้วให้น�าตัวกรองชีวภาพทั้ง 3ชนิด 

(ชนิดละ 3 แผ่น)  ออกมาล้างด้วยน�้าที่มีความเค็ม 30 

ส ่ วนในพันส ่วน จากนั้นน�ามาท�าการทดสอบ

ประสิทธิภาพการบ�าบัดแอมโมเนียในตู้กระจกขนาด 

19 x 19 x 35 เซนติเมตร จ�านวน 9ตู้ ที่บรรจุน�้าความ

เค็ม 30 ส่วนในพันส่วน  ปริมาตรตู้ละ 12 ลิตร พร้อม

กับปรับค่าความเป็นด่างของน�้า (alkalinity) ซึ่ง

วิเคราะห์ด้วยชุดตรวจสอบน�้าอย่างง่าย (test kit) แล้ว

จากนั้นท�าการเติมแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH
4
Cl) เพื่อ

ให้น�้ามีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากันคือ 2 มิลลิกรัม

ไนโตรเจนต่อลิตรระหว่างทดลองมีการให้อากาศผ่าน

หวัทรายตลอดเวลาท�าการเกบ็น�า้ตวัอย่างวนัละ 3 ครัง้ 

ทุกวันเป็นระยะเวลา 38 วัน  ตัวอย่างครั้งละ 15 

มิลลิลิตร น�าตัวอย่างน�้ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

เพื่อวิเคราะห์ค่าแอมโมเนีย โดยวิธีวิเคราะห์Modified 

indophenol blue method (Parsons et al., 1984) 

แล้วน�าค่าที่ได้มาสร้างกราฟเพื่อวิเคราะห์การลดลง

ของแอมโมเนียต่อช่วงเวลา

กำร เปรี ยบเที ยบประสิทธิภำพกำรก� ำจั ด

แอมโมเนีย

ท�าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก�าจัด

แอมโมเนียได้ของตัวกรองชีวภาพ โดยเปรียบเทียบตัว

กรองชีวภาพอื่นกับตัวกรองชีวภาพรูปแบบที่ 1ดังสูตร
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กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ

วเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลีย่ของแอมโมเนยีที่

ก�าจัดได้โดยวิธีทดสอบความแปรปรวน (Analysis of 

Variance) และ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

จากการวิจัยในครั้งนี้ได้น�าตัวกรองชีวภาพ (หญ้า

เทียม) ที่มีพื้นที่ผิวต ่างกันมาแช่ในแอมโมเนีย– 

ไนโตรเจนเพื่อให้เป็นอาหารแก่แบคทีเรียซึ่งเมื่อมีมาก

เพยีงพอแล้วจะน�าตวักรองชวีภาพดงักล่าวมาทดสอบ

ประสิทธิภาพการก�าจัดแอมโมเนียโดยเติมความเข้ม

ข้นแอมโมเนียเริ่มแรกเท่ากันคือ 2 มิลลิกรัมไนโตรเจน

ต ่อลิตรผลการวิจัยพบว ่า พื้นที่ผิวของตัวกรอง

ชีวภาพ(หญ้าเทียม) ทั้ง 3 ชุดการทดลองให้ผลการ

ก�าจัดแอมโมเนียแตกต่างกันทางสถิติ (P< 0.05) โดย

หญ้าเทียมชนิดที่ 1 ไม่แตกต่างจากหญ้าเทียมชนิดที่ 

2 ในขณะทีห่ญ้าเทยีมชนดิที ่3 แตกต่างจากหญ้าเทยีม

ชนดิที ่1 และ 2 อย่างมนียัส�าคญัจากผลการศกึษาครัง้

นี้มีแนวโน้มพบว่า ตัวกรองชีวภาพที่มีพื้นที่ผิวมากมี

ความสามารถในการก�าจัดแอมโมเนียได้มากกว่า 

Table 1

5 
 
แตกตางกันทางสถิติ (P< 0.05) โดยหญาเทียมชนิดที่ 1 ไมแตกตางจากหญาเทียมชนิดที่ 2 ในขณะที่หญา
เทียมชนิดที่ 3 แตกตางจากหญาเทียมชนิดที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญจากผลการศึกษาคร้ังนี้มีแนวโนม
พบวา ตัวกรองชีวภาพที่มีพื้นที่ผิวมากมีความสามารถในการกําจัดแอมโมเนียไดมากกวา Table 1 

 
Table1Efficiency of difference surface area of biological filterforammonia removal. 

Ammonia concentration Type of biofilter (surface area; m2) 
Type 1 

(0.55 m2) 
Type 2 

(0.44 m2) 
Type 3 

(0.79 m2) 
Residue amount 
(mean±SD; mg-N/L)1/ 

1.43a± 0.68 1.44a± 0.78 1.39b± 0.87 

Percentage of removal(%) 100 99 146 
Efficiency of ammonia 
removal (%) 

0 -1 46 

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

ทําไดดวยการจัดสภาวะแวดลอมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Paibulkichakulet al., 2007; 
Xue et al., 2010 and Almstrand et al., 2011) ดังเชน การเติมธาตุอาหารทั้งชนิด และปริมาณที่เหมาะสมลง
ในน้ําที่ตองการบม อีกทั้งจากการศึกษาของ Sharma  and  Ahlert(1977) รายงานวาการบมตัวกรองโดยการ
เติมสารอินทรียคารบอนลงไปในน้ําจะชวยกระตุนใหแบคทีเ รียในกลุมเฮเธอโรโทรฟค (heterothophic 
bacteria) มีการเจริญเติบโตมากย่ิงขึ้น ซ่ึงแบคทีเรียกลุมไนตริไฟอิ้งแบคทีเรียก็จัดอยูในกลุมเฮเธอโรโทรฟ
คดวยเชนกันจึงสามารถใชวิธีการนี้ได ธาตุอาหารที่เติมลงไปจะชวยใหเพียงพอตอความตองการสารอาหารเพื่อ
การเจริญเติบโตจึงมีการแกงแยงสารอาหารนอยลง ประกอบกับมีออกซิเจนที่เพียงพอ พื้นที่ที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโต เปนการชวยใหเกิดกระบวนการสรางฟลม (biofilm) ซ่ึงจะชวยในการบําบัดน้ําไดดีย่ิงขึ้น   

ระบบบําบัดแบบชีวภาพเปนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําระบบหนึ่งที่สามารถลดปริมาณธาตุอาหาร
และสารอินทรียที่เกิดขึ้นจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําตางๆ ได โดยจากการศึกษาของSkjolstrup et al. (1998) ใน
ระดับหองปฏิบัติ (laboratory scale) ที่ระบบบําบัดที่ประกอบดวย การแยกตะกอน (sediment) การบําบัด
ดวยแสง UV การเพิ่มออกซิเจน และการบําบัดทางชีวภาพ พบวาสามารถบําบัดไนโตรเจนไดถึง 48% ของ
ไนโตรเจนทั้งหมด โดยเปล่ียนใหเปนไนเตรท ระบบกรองเปนอีกระบบหนึ่งที่นํามาใชในการบําบัดน้ําในการ
เล้ียงกุงกุลาดําโดยอาศัยแบคทีเรีย หลักการใหแบคทีเรียเกาะอยูตามผิววัสดุตัวกลาง ซ่ึงมีลักษณะเปนเมือก 
หรือฟลมแลวมีพื้นที่พอเพียงที่ใหออกซิเจนแทรกซึมเขาไปไดเพื่อชวยในการยอยสลายแปรเปล่ียนสภาพจาก
สารอินทรียตางๆ ใหกลายเปนสารประกอบอื่นที่มีพิษนอยลงดวยกระบวนการ Nitrification นอกจากนี้มีผล

ทีผ่่านมามผีลการวจิยัทีย่นืยนัว่าหากต้องการเพิม่

จ�านวนประชากรกลุ่มไนตริไฟอิ้งแบคทีเรียสามารถ

ท�าได้ด้วยการจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Paibulkichakulet al., 

2007; Xue et al., 2010 and Almstrand et al., 2011) 

ดงัเช่น การเตมิธาตอุาหารทัง้ชนดิ และปรมิาณทีเ่หมาะ

สมลงในน�้าที่ต้องการบ่ม อีกทั้งจากการศึกษาของ 

Sharma  and  Ahlert (1977) รายงานว่าการบ่มตัว

กรองโดยการเติมสารอินทรีย์คาร์บอนลงไปในน�้าจะ

ช่วยกระตุน้ให้แบคทเีรยีในกลุม่เฮเธอโรโทรฟิค (heter-

othophic bacteria) มีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

แบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิ้งแบคทีเรียก็จัดอยู่ในกลุ่มเฮ

เธอโรโทรฟิคด้วยเช่นกันจึงสามารถใช้วิธีการนี้ได้ ธาตุ

อาหารที่เติมลงไปจะช่วยให้เพียงพอต่อความต้องการ

สารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตจึงมีการแก่งแย่งสาร

อาหารน้อยลง ประกอบกบัมอีอกซเิจนทีเ่พยีงพอ พืน้ที่

ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เป็นการช่วยให้เกิด

กระบวนการสร้างฟิล์ม (biofilm) ซึ่งจะช่วยในการ

บ�าบัดน�้าได้ดียิ่งขึ้น  

ระบบบ�าบัดแบบชีวภาพเป็นระบบปรับปรุง

คณุภาพน�า้ระบบหนึง่ทีส่ามารถลดปรมิาณธาตอุาหาร

และสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

ต่างๆ ได้ โดยจากการศึกษาของSkjolstrup et al. 

(1998) ในระดบัห้องปฏบิตั ิ(laboratory scale) ทีร่ะบบ

บ�าบดัทีป่ระกอบด้วย การแยกตะกอน (sediment) การ

บ�าบัดด้วยแสง UV การเพิ่มออกซิเจน และการบ�าบัด

ทางชวีภาพ พบว่าสามารถบ�าบดัไนโตรเจนได้ถงึ 48% 

ของไนโตรเจนทัง้หมด โดยเปลีย่นให้เป็นไนเตรท ระบบ
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กรองเป็นอีกระบบหนึ่งที่น�ามาใช้ในการบ�าบัดน�้าใน

การเลี้ยงกุ้งกุลาด�าโดยอาศัยแบคทีเรีย หลักการให้

แบคทีเรียเกาะอยู่ตามผิววัสดุตัวกลาง ซึ่งมีลักษณะ

เป็นเมือก หรือฟิล์มแล้วมีพื้นที่พอเพียงที่ให้ออกซิเจน

แทรกซมึเข้าไปได้เพือ่ช่วยในการย่อยสลายแปรเปลีย่น

สภาพจากสารอินทรีย์ต่างๆ ให้กลายเป็นสารประกอบ

อื่นที่มีพิษน้อยลงด้วยกระบวนการ Nitrification 

นอกจากนีม้ผีลการศกึษาทีแ่สดงให้เหน็ว่ารปูแบบของ

วัสดุที่แตกต ่างกันจะมีความส�าคัญมากผลต ่อ

ประสิทธิภาพการบ�าบัดน�้าเนื่องจากหากวัสดุที่มีพื้นที่

ผวิมากประกอบกบัการแพร่กระจายของออกซเิจน และ

ธาตอุาหารเป็นได้อย่างทัว่ถงึซึง่ส่งผลต่อการสร้างฟิล์ม

ของไนตริไฟอิ้งแบคทีเรียอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ท�าให้การบ�าบัดน�้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ(Figueroa  and Silverstein., 1992; Cheng and 

Chen, 1994; Ohashi et al., 1995)

สรุป

ในปัจจุบันเริม่มีการน�าวสัดุทีน่า่จะพอมศีักยภาพ

มาแช่ในตู้ปลา (Aquarium) เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการ

ช่วยปรับปรุงคุณภาพน�้า อาทิ เช่น Bioballและ หญ้า

เทียม เป็นต้นอย่างไรก็ตามการเลือกใช้วัสดุที่จะมา

ประกอบเป็นตัวกรองชีวภาพนั้นควรเลือกให้มีความ

เหมาะสมกับการใช้งาน อาทิเช่น มีประสิทธิภาพสูงใน

การบ�าบัดน�้า หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด สะดวกและ

ทนทานต่อการใช้ง่าย เป็นต้นซึง่จากผลจากการศกึษา

ครั้งนี้พบว่า การน�าตัวกรองชีวภาพ (หญ้าเทียม) ที่มี

พื้นที่ผิวแตกต่างกันแช่ในความเข้มข้นของแอมโมเนีย

เพือ่ให้แบคทเีรยีในน�า้เจรญิเตบิโต และเกาะบรเิวณผวิ

ของตวักรองชวีภาพดงักล่าวในระยะหนึง่ จากนัน้น�าไป

ทดสอบประสทิธภิาพการบ�าบดัแอมโมเนยี พบว่า พืน้ที่

ผิวของตัวกรองที่มากกว่าท�าให้การบ�าบัดแอมโมเนีย

ในน�้าดีกว่าพื้นที่ผิวที่น้อยกว่า 

ค�ำขอบคุณ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ด้านเทคโนโลยชีวีภาพทางทะเล  ภาควชิาวทิยาศาสตร์

ทางทะเล คณะวทิยาศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ที่อ�านวยความสะดวกในระหว่างการท�าวิจัยในครั้งนี้ 

และ ขอบพระคุณ ดร. สรวิศ เผ่าทองศุข ที่ช่วยแนะน�า

สาระส�าคัญของโครงการวิจัยนี้ ซึ่งบางส่วนได้แบ่งมา

เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้
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