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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสรางเอกตรา
เซลลูลารเอนไซม จากบอบําบัดน้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรม คัดแยกแบคทีเรียไดจากตัวอยางน้ํา
โรงงานแปรรูปแปงมันสําปะหลัง 6 ไอโซเลต ไดแก 1W1, 1W2, 2W1, 2W2, 3W4 และ 3W5    
จากตัวอยางน้ําโรงงานผลิตสุราแชพื้นบานจํานวน 4 ไอโซเลต ไดแก S1, S2, S3 และ S4             
ผลการทดสอบความสามารถในการสรางเอกตราเซลลูลารเอนไซม พบวา ไอโซเลต 3W5        
ใหผลการสรางบริเวณใสบนอาหาร Starch Agar, Skim milk Agar และผลการเกิดตะกอนขุนขาว
บนอาหาร Tween 80 Agar โดยตรวจวัดเสนผานศูนยกลางไดสูงสุดเทากับ 1.2 เซนติเมตร              
ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส, 4.6 เซนติเมตรที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และ 2.1 เซนติเมตร          
ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาของ 3W5 พบวาใกลเคียง
แบคทีเรียในสกุล Bacillus ผลการเจริญของแบคทีเรียในอาหาร Nutrient Broth พบวาไอโซเลต 
3W5 มีการเจริญไดดีในชั่วโมงที่ 6 - 15 ซ่ึงเปนการเจริญในชวง log phase ผลการศึกษาการบําบัด
สารอินทรียในระบบบําบัดจําลอง พบวา สารอินทรียในน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมในชุดควบคุม
ลดลงเล็กนอย สวนในชุดทดลองที่มีการเติมแบคทีเรีย พบวา ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชใน
การยอยสลายสารอินทรีย (BOD) และปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่จุลินทรียตองการใชออกซิเดชัน
สารอินทรีย (COD) มีคาลดลงอยางตอเนื่อง ผลการตรวจวิเคราะหปจจัยทางกายภาพของน้ํา
ระหวางการบําบัด พบวา ปริมาณออกซิเจนละลายตรวจวัดได 6.43 มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมิอยู
ในชวง 29.0 - 32.9 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดาง 7.3 คาการนําไฟฟา 5.88 ไมโครซีเมนตตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร  
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ABSTRACT 
 This research aimed to isolate Extracellular enzyme producing bacteria from waste 

water treatment pond of Industrial factory. The result shown that 1W1, 1W2, 2W1, 2W2, 3W4 
and 3W5 were isolated from Hydrolyzed Factory. Furthermore S1, S2, S3 and S4 were isolate 
from Traditional Alcoholic Beverage Factory. 3W5 was the highest extracellular enzyme 
production. It produced clear zone on Starch Agar was 1.2 centimeters at 37 oC, Hydrolysis zone 
on Skim milk Agar was 4.6 centimeters at 45 oC and produced opaque zone on Tween 80 Agar 
was 2.1 centimeters at 45 oC. The morphology of 3W5 indicated closely to Bacillus. Moreover, 
The growth characteristic of 3W5 on Nutrient broth shown that logarithm phase was presented    
at 6 - 15 hr. of incubation time. The efficiency of organic matter degradation in starch hydrolyzed 
waste water of 3W5 shown that 285 mg/L BOD were decreased to 99 mg/L. 720 mg/L COD were 
treated to 344 mg/L. Measurement of Dissolved Oxygen shown that 3.36 - 6.43 mg/L,                     
29.0 - 32.9 ºC, 5.1 - 7.3 of pH and 5.80 - 5.88 of conductivity after incubation for12 days. 
  
คําสําคัญ : Waste water, Organic matter, Bacteria 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสาํคญั 

ปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษทางน้ําที่เกิดจากการเติบโตทางอุตสาหกรรม
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งทางดานปริมาณน้ําเสียที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทางดานคุณภาพน้ํา
เนื่องจากน้ําเปนปจจัยท่ีสําคัญที่ตองใชรวมกับวัตถุดิบในทุกขั้นตอนการผลิต จึงทําใหคุณสมบัติของน้ํา
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพมีการเปลี่ยนแปลงเกิดภาวะนํ้าเสีย เชน น้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้น มีกลิ่นเหม็น
ขุน และมีสีดํา 

ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําที่มีความสําคัญในโรงงานอุตสาหกรรม คือการปนเปอนของ
สารอินทรยีหลังกระบวนการผลิต โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปแปงมันสําปะหลัง ที่มักพบสารประกอบ
คารโบไฮเดรตปนเปอนในปริมาณมาก ทําใหเกิดปญหาน้ําเนาเสีย ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําลดลง 
ซ่ึงมีผลตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ํา ทําใหสัตวนํ้าอาจตายได รวมทั้งสงผลกระทบดานทัศนียภาพ สงกลิ่น
เหม็น และเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิต และกอใหเกิดมลสาร
ในกลุมสารอินทรียเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมเพื่อใหไดคุณภาพ
นํ้าทิ้งที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดซึ่งในขั้นตอนการกําจัดสารอินทรียที่ปนเปอนในน้ํา นอกจาก
การใชกระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี ยังจําเปนตองใชกระบวนการทางชีวภาพ โดยการใชจุลินทรีย
ชวยในการกําจัดสารอินทรียใหนอยลง ทําใหคุณภาพน้ําดีขึ้นและสามารถปลอยลงสูธรรมชาติไดโดย
ไมเปนอันตรายตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม 

งานวิจัยนี้จึงไดคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลายสารอินทรีย และนํามา
ทดสอบประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียในระบบบําบัดระดับหองปฏิบัติการ เพื่อเปนแนวทางในการ
ประยุกตใชจุลินทรียเพื่อการบําบัดน้ําเสียในระบบที่ใหญขึ้นตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงค_______ 

1.2.1 เพื่อคัดแยกแบคทเีรยีจากระบบบําบดัน้ําเสียโรงงานแปรรูปแปงมัน_______ 
1.2.2 เพื่อทดสอบความสามารถในการยอยสลายสารอนิทรียของแบคทีเรียท่ีคดัแยกได_______ 

1.2.3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกําจดัสารอินทรียในน้าํของแบคทีเรยีที่คัดแยกได 



บทที่ 2 

ทบทวนเอกสาร 

 

2.1 น้ําเสีย (Waste water)  
 น้ําเสีย หมายถึง น้ําที่ถูกใชไปในกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยทําใหลักษณะของน้ําเปลี่ยน 

ไมเหมาะสําหรับใชอีกตอไป เนื่องจากมีส่ิงปนเปอนไดแก สารอินทรีย สารอนินทรีย จุลินทรีย  

และอ่ืนๆถาปลอยทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติก็จะทําใหคุณภาพน้ําเสียได น้ําเสียเกิดไดจากหลาย

สาเหตุไมวาจะเกิดจากการใชอุปโภคของแหลงชุมชน เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจาก

เกษตรกรรม ซ่ึงน้ําเสียที่เกิดจากแหลงที่มาแตกตางกันจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันองคประกอบที่

สําคัญในน้ําเสียมีทั้งสารอินทรีย เชนโปรตีน ไขมัน และคารโบไฮเดรต รวมทั้งมีองคประกอบที่เปน

สารอนินทรีย หากไมมีการกําจัดที่ถูกวิธีจะเกิดการเนาเสียสงกลิ่นเหม็นหรืออาจเปนแหลงแพรเชื้อ

โรคได สารอินทรียเปนของเสียที่พบในปริมาณมากที่สุด และเปนสิ่งที่ทําใหเกิดปญหาในน้ําเสีย

(พัชรี, 2550) 

 มลพิษของน้ํา หมายถึง ภาวะที่น้ําเสื่อมคุณภาพหรือน้ํามีคุณสมบัติเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมที่เคยเปนอยูตามธรรมชาติ เนื่องจากมีสารพิษเจือปน จนทําใหมนุษย สัตว และพืช ไดรับ
อันตรายทั้งโดยทางตรงและทางออม มลพิษทางน้ํา ที่เรียกกันงายๆวา น้ําเสีย เปนการเสื่อมลงของ
คุณภาพน้ํา คุณภาพของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีส่ิงแปลกปลอมปนเปอนลงสูแหลงน้ํา
ตางๆทําใหไมสามารถใชน้ําจากแหลงน้ําตางๆได ทําใหเกิดผลเสียตอการใชประโยชนของมนุษย
เปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต  
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ใหคําจํากัด
ความของน้ําเสียวา “ น้ําเสีย ” หมายความวา “ ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลวรวมทั้งมลสารที่
ปะปนหรือปนเปอนอยูในของเหลวนั้น ”  
________น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม คือ น้ําที่ใชในกระบวนการผลิตหรือชวยสนับสนุนการ

ผลิต ซ่ึงน้ําเสียที่เหลือมักจะมีส่ิงสกปรกเจือปนอยูมาก 
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 2.1.1 ลักษณะของน้ําเสีย 
 2.1.1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) มีผลตอการดํารงชีวิตของพืชน้ํา
สัตวน้ํา ไดแก 
 อุณหภูมิ (Temperature) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแหลงน้ําเกิดจากการมีแสงสองผาน

ลงไปในแหลงน้ํา ตอมามีการเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานความรอน อุณหภูมิมีผลตอปจจัยสําคัญที่ใช

บงบอกคุณภาพน้ําหลายชนิด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีก็เพิ่มขึ้นการ

ละลายของกาซลดลง การละลายของแรธาตุเพิ่มขึ้น ส่ิงมีชีวิตในน้ําสวนใหญมีอัตราการเติบโต

เพิ่มขึ้นและอัตราการหายใจลดลง อุณหภูมิมีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียในระบบบําบัด 

อุณหภูมิสูงจะชวยเรงใหเกิดการยอยสลายเร็วข้ึนแตตองไมสูงเกินขีดจํากัด เชน น้ําทิ้งมีอุณหภูมิสูง

กวา 40 องศาเซลเซียส จะทําใหพืชและสัตวตายได (สิริพรรณ, 2550) 

 สารแขวนลอย (Suspension) สามารถเปนดชันีบงบอกวาน้ําทิ้งไดมาตรฐานหรือไมหาก
ในแหลงน้ํามีสารแขวนลอยคลุมผิวน้ําหนาจนแสงแดดไมสามารถสองผานลงไปได เปนการหยุดยั้ง
กระบวนการสังเคราะหแสง ยังทําใหออกซิเจนในอากาศถายเทลงสูแหลงน้ําไดนอยอีกดวย ทําให
เกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตวน้ําขนาดเล็ก (สุบัณฑิต, 2552)  
 กล่ิน (Odor) กล่ินเหม็นจากระบบบําบัดนํ้าเสียเกิดจากสารอินทรียสารประกอบซัลเฟอร
และไนโตรเจน ถูกยอยสลายดวยจุลินทรียในสภาวะที่ไมมีออกซิเจนเปนผลใหเกิดกาซซึ่งมีกล่ิน
เหม็น ไดแก กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และกาซแอมโมเนียหรือเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ตางๆ เชน โรงงานทําปลาปน โรงฆาสัตว เปนตน กล่ินเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งในการบําบัดน้ํา
เสีย และยังกอใหเกิดความนารําคาญอีกดวย  
 สี (Color) สีของน้ําเกิดจากสารอินทรีย ซ่ึงเปนชนิดที่ละลายมาจากการสลายตัวของซาก
พืชซากสัตว และใหสารแทนนิน ลิกนิน และกรดฮิวมิก ซ่ึงเปนสารที่มีสี นอกจากนั้นอาจเกิดจาก
เหล็กและแมงกานีสในน้ํา ซ่ึงอยูในรูปของเฟอรริกฮิวเมต สีของน้ํามี 2 ประเภทคือ1.สีที่แทจริง 
(true color) เกิดจากการละลายของสารประกอบที่มีอยูในน้ําเชน โปรตีน ไขมัน และคารโบไฮเดรต 
หรือเกิดจากอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอกระดาษ ฟอกหนัง และโรงฆาสัตว2.สีที่ปรากฏ (apparent 
color) เกิดจากการสะทอนของสิ่งที่แขวนลอยอยูในน้ํา เชนแพลงกตอนพืชและสัตวขนาดเล็ก 
ตะกอนดิน ฯลฯ หรือไมก็อาจเกิดจากการสะทอนของทองฟา ซ่ึงจะขัดขวางกระบวนการสังเคราะห
แสงในลําน้ําและทําใหเกิดสภาพไมนาดู สีของน้ําเสียจะใชวัดระยะเวลาของน้ําเสียที่อยูในบอบําบัด 
(อายุของน้ําเสีย)โดยน้ําเสียที่ เกิดขึ้นใหมๆสวนใหญจะมีสีเทาปนน้ําตาลออนแลวจะคอยๆ
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เปล่ียนเปนสีเทาแก และสีดําในที่สุดแตบางอุตสาหกรรมมีการเติมสีลงในน้ําเสีย สีในน้ําเสียอาจ
ขึ้นอยูกับโลหะหนักที่อยูในสีเหลานั้น (สิริพรรณ, 2550) 
 ความขุน (Turbidity) ความขุนของน้ําเกิดจากสารแขวนลอยซึ่งอาจเปนสารอินทรียหรือ
สารอนินทรีย เชน ดิน ตะกอน รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่แขวนลอยอยูสารแขวนลอยอาจมีตั้งแต100 - 
1,000 ไมโครเมตร นอกจากสารแขวนลอยที่ทําใหน้ําขุนแลว ยังมีสารเคมีบางชนิดที่ทําใหเกิดความ
ขุนของน้ํา ไดแก สารประกอบของเหล็กและแมงกานีสซ่ึงพบในบอน้ําบาดาล ซ่ึงเมื่อนํามาตอนแรก
จะใส แตเมื่อตั้งทิ้งไวใหสัมผัสอากาศน้ําจะขุนที่เปนเชนนั้นเพราะ Fe2+จะเปลี่ยนไปอยูในรูปของ 
Fe3+ ตกตะกอนแยกออกมาเปน Fe(OH)3 ที่มีสีเหลืองหรือสีน้ําตาลแดง  
 ความรอน (Heat) ทําใหอุณหภูมิของน้ําเสียสูงขึ้น มีผลทําใหเกิดการเรงปฏิกิริยาการใช
ออกซิเจนของจุลินทรียและลดระดับการละลายของออกซิเจนในน้ําเกิดการแบงชั้นของน้ําทําใหน้ํา
เกิดสภาพเนาเหม็นอุณหภูมิของน้ําที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการบําบัดน้ําเสียควรอยูประมาณ 
25- 35 องศาเซลเซียสความรอนของน้ําเสียทําใหจุลินทรียบางชนิดตายหรือเจริญเติบโตชาลงและมี
ผลตอประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย ความรอนของน้ําเสียเกิดจาก Condenser Boiler และ
ขบวนการทําความรอนอื่นๆ ดังนั้นจึงควรปรับอุณหภูมิของน้ําเสียใหเหมาะสมกอนปลอยสูระบบ
บําบัด 
 ปริมาณของแข็ง (Total Solids) ประกอบดวยของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

ตะกอนหนัก (Settleable Solids) และของแข็งละลาย (Dissolved Solids) ตะกอนที่เกิดขึ้นมีทั้ง

สารอินทรียและสารอนินทรีย ซ่ึงเมื่อจมตัวสูกนลําน้ําทําใหเกิดสภาพไรออกซิเจนที่ทองน้ําทําให

แหลงน้ําตื้นเขิน มีความขุนสูง มีผลกระทบตอการดํารงชีพของสัตวน้ําและการนําน้ําไปใช

ประโยชน (สิริพรรณ, 2550) 

 2.1.1.2 ลักษณะทางเคมี (Chemical Characteristics) ประกอบดวยธาตุอาหารสารพิษ  
สารอินทรีย สารอนินทรีย และพวกโลหะหนัก การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีทําใหทราบ
องคประกอบและความเขมขนของสารตางๆ ที่ปนเปอนหรือเหลืออยูในน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง ไดแก 
 พีเอช (pH) เปนการวัดความเขมขนของธาตุไฮโดรเจน (H) ที่มีอยูในน้ําเสีย น้ําเสียที่เปน
กลางจะมีพีเอชเทากับ 7 มีความสําคัญมากตอระบบบําบัดทางชีวภาพเพราะจุลินทรียจะทํางานไดดี
ในชวงพีเอช 6.8 – 8.0เทานั้น  
 บีโอดี (BOD) คือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียที่อยูในน้ํา
สารอินทรียนอกจากจะเปนสารอาหารของจุลินทรียแลว ยังทําใหออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ําลด
นอยลงเปนอันตรายตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตวน้ํา 
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ซีโอดี (COD) ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ตองการใชเพื่อออกซิเดชันสารอินทรียในน้ําดวย

สารเคมีซ่ึงมีอํานาจในการออกซิไดซสูงในสารละลายที่เปนกรดใหเปนกาซคารบอนไดออกไซดคา

ซีโอดีมีความสําคัญในการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 

สารอินทรีย (Organic) สารอินทรียในแหลงน้ําธรรมชาติ มักพบในปริมาณนอย โดยท่ัวไป

มักมาจากการเนาเปอยของซากพืช ซากสัตว ในรูปสารประกอบที่มีโมเลกุลใหญที่เรียกวา สารฮิว

มิก นอกจากนี้ยังมีสารอินทรียตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้นแลวปลอยมากับน้ําทิ้ง น้ําโสโครก สูแหลงน้ํา

ธรรมชาติ เชน ยาฆาแมลงและสารเคมีเพื่อการเกษตร ตัวทําละลายอินทรียตางๆ รวมทั้งสารอินทรีย

จากน้ําทิ้งตามชุมชน บานเรือน ซ่ึงจะมีสารอินทรียพวกคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ฯลฯ เปน

ปริมาณมาก สารอินทรียเหลานี้มักกอใหเกิดปญหามลภาวะทางน้ํา เชน ทําใหน้ํามีสี เปนพิษตอ

ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงน้ํา มีกล่ินและรส และทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจนในแหลงน้ําเปนตน 

ไขมัน น้ํามันและกรีส (Fat Oil and Grease) สารประกอบนี้ปนเปอนกับน้ําจะลอยอยูตาม

ผิวน้ําเปนอุปสรรคตอการสังเคราะหแสงของพืชน้ํา และกีดขวางการละลายออกซิเจนจากอากาศลง

สูน้ํา ทําใหปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําลดลงในที่สุด นอกจากนี้ยังทําใหเกิดสภาพไมนาดู 

ธาตุอาหาร (Nutrients) ไดแก ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูงจะทําใหพืชน้ํา
เจริญเติบโตมากผิดปกติ เชน ทําใหเกิดการเจริญเติบโตเกินขีดของสาหราย (Algae Bloom) ซ่ึงจะลด
ระดับออกซิเจนในน้ําในชวงกลางคืน เปนผลใหระดับออกซิเจนในน้ําลดลงทําใหเกิดการ
เจริญเติบโตของวัชพืชน้ําจะทําใหเกิดปญหาดานการสัญจรทางน้ําและการนําน้ําไปใชประโยชน 
 ไนโตรเจน (N) เปนสารอาหารที่ส่ิงมีชีวิตตองการ ในน้ําเสียมีไนโตรเจนหลายรูปแบบคือ
ในรูปของสารอินทรีย แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท ถาตรวจพบวาน้ําเสียมีไนโตรเจนรูปแบบใด 
ทําใหสามารถทราบวาน้ําเสียนั้นเปนน้ําเสียใหมหรือเกา ซ่ึงน้ําเสียเกาจะมีคาไนเตรทสูง 
 ฟอสฟอรัส (P) เปนธาตุอาหารสําที่สําคัญในระบบนิเวศของแหลงน้ํา จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของสัตวน้ํา หากน้ํามีคาฟอสฟอรัสสูงจะทําใหเกิดสาหรายขึ้นเปนจํานวนมาก ฟอสฟอรัส
มีหลายรูปแบบคือในรูปสารอินทรีย โพลิฟอสเฟต และออโธฟอสเฟส  
 ซัลเฟอรและซัลเฟต (Sulfurand sulfate) ซัลเฟอรหรือกํามะถันที่พบในแหลงน้ํา
โดยทั่วไปมีอยู 2 รูป คือ ซัลเฟอร (SO4

2-) และไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ซัลเฟตสามารถเขาสูแหลง
น้ําไดหลายทาง เชน ตกลงมากับฝน การละลายของหิน หรือดินที่มีซัลเฟตอยู และน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมบางประเภท 
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 สารอนินทรีย (Inorganic) ไดแก แรธาตุตางๆ ที่อาจไมทําใหเนาเหม็นแตอาจเปนอันตราย
ตอส่ิงมีชีวิตสารอนินทรียที่จําเปนตองไดรับการบําบัดในกระบวนการบําบัดน้ําเสียไดแก ซัลไฟด
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เปนตน ซัลไฟด (Sulfide) เกิดจากปฏิกิริยา Reduction ของซัลเฟตซึ่ง
พบไดทั่วไปในแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําเสียตางๆจะทําใหเกิดกลิ่นเหม็นไนโตรเจน (Nitrogen) 
เปนธาตุอาหารที่สําคัญในวงจรชีวิตของพืชและสัตวเพราะจําเปนตอการเจริญเติบโตดังนั้นหากมี
การปลอยน้ําเสียที่มีปริมาณไนโตรเจนมากเกินไปลงสูแมน้ําธรรมชาติจะทําใหพืชน้ําในแหลงน้ํา
นั้นเจริญเติบโตจนเสียสมดุลธรรมชาติและในที่สุดก็จะตายทับถมกัน ทําใหแหลงน้ํานั้นเสื่อม
คุณภาพลง 
 โลหะหนักและสารพิษอื่นๆ (Heavy metal and Toxicity) อยูในรูปของสารอินทรียหรือสา

รอนินทรียนอกจากนี้ยังสามารถสะสมอยูในหวงโซอาหารจนเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิต เชน ปรอท 

แคดเมียม ทองแดง ปกติจะอยูในน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและสารเคมีที่ใชในการกําจัด

ศัตรูพืชที่ปนมากับนําทิ้งจากการเกษตรสําหรับในเขตชุมชนอาจมีสารพิษมาจากอุตสาหกรรม

ครัวเรือนบางประเภท เชน รานชุบโลหะ อูซอมรถ เปนตน 

 สารกัมมันตรังสี (Radioactive Waste) หมายถึง สารใดๆ ที่ไมสามารถใชประโยชนใดๆ

ตอไปและปนเปอนดวยสารกัมมันตรังสีในระดับที่มีความเสี่ยงเปนอันตรายตอสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอมสารกัมมันตรังสีเปนสารอันตรายมากเมื่อสะสมอยูในสิ่งมีชีวิตจะกอใหเกิดมะเร็งบาง

ชนิดยังคงสภาพไดในระยะเวลานานนับพันปดังนั้นจึงจําเปนตองมีวิธีการเก็บที่ปลอดภัยและแนใจ

วาจะไมร่ัวไหลออกสูส่ิงแวดลอมจนกวาจะหมดสภาพไปเองแหลงกําเนิดสารกัมมันตรังสีที่สําคัญ

ไดแก แหลงผลิตอาวุธนิวเคลียร โรงงานผลิตไฟฟานิวเคลียรเหมืองยูเรเนียม กากกัมมันตรังสีดาน

การแพทย การวิจัย และการถนอมอาหาร เปนตน  

 สารกอใหเกิดฟอง (Detergents) เปนสารซักฟอก ไดแก ผงซักฟอก สบู ฟองจะทําใหการ

กระจายของออกซิเจนในอากาศสูน้ําและอาจเปนอันตรายตอสัตวน้ํา 

 2.1.1.3 ลักษณะทางชีวภาพ (Biological Characteristics) 

 จุลินทรียบางชนิดเปนดัชนีบงบอกวาน้ําเสียนั้นมีส่ิงปฏิกูลปนมาหรือไมมีอันตรายหรอืไม 

โคลิฟอรมแบคทีเรียใชเปนดัชนีบงบอกสิ่งเหลานี้ได และยังใชเปนดัชนีใหทราบการทํางานของ

ระบบบําบัดชีวภาพ จุลินทรียมีบทบาทสําคัญในการบําบัดน้ําเสียดานการยอยสลายสารอินทรียทํา

หนาที่เปนดัชนีชี้วัดตางๆ น้ําเสียจากโรงฟอกหนัง โรงฆาสัตว หรือโรงงานอาหารกระปองจะมี
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จุลินทรียเปนจํานวนมาก จุลินทรียเหลานี้ใชออกซิเจนในการดํารงชีวิต ทําใหลดระดับออกซิเจนที่

ละลายในน้ําไดในระยะเวลาสั้น ทําใหเกิดสภาพเนาเหม็น จุลินทรียบางชนิดอาจเปนเชื้อโรคที่เปน

อันตราย เชน จุลินทรียน้ําเสียจากโรงพยาบาลจุลินทรียในกลุมยูคาริโอตมีบทบาทสําคัญในการ

บําบัดน้ําเสีย ไดแก รา (Fungi)โปรโตซัว (Protozoa)โรติเฟอร (Rotifers) และสาหราย (Algae) ชนิด

ตางๆ 

 จํานวนและชนิดของจุลินทรียในน้ําทิ้งจะไมคงที่ เนื่องจากองคประกอบของน้ําทิ้งอาจ

เปลี่ยนแปลงได จุลินทรียในน้ําทิ้งไดแก แบคทีเรีย รา สาหราย โปรโตซัว และไวรัส ซ่ึงมีบทบาท

และหนาที่สําคัญในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําทิ้งแตกตางกันไป สําหรับน้ําทิ้งที่ไมไดบําบัดจะ

มีแบคทีเรียจํานวนมาก เชน กลุมโคลิฟอรม (Coliformbacteria)ไดแก Enterobacter aerogenas, 

E.coli และ Streptococcus faecalis ซึ่งแบคทีเรียเหลานี้ปกติอาศัยอยูในลําไสใหญของคนและสัตว 

และเปนแบคทีเรียพวก facultative anaerobic แกรมลบ รูปแทง ไมสรางสปอร สามารถสรางกรด

และกาซได นอกจากนี้จุลินทรียที่พบในแหลงน้ําทิ้งยังไดมาจากดินและแหลงน้ํา เชน Sphaerotilus, 

Chromobacterium, Rhodospirillum, Crenotrix, Beggiatoa, Cytophaga, Vibrio, Shigella, 

Salmonella, Micrococcus, Pseudomonas, Bdellovibrio และ Aeromonas และรา เชน Saprolegnia

และ Leptomitus ซ่ึงจุลินทรียเหลานี้เปนสาเหตุของโรคตางๆ  เชน โรคอหิวาตกโรค โรคทองรวง 

โรคไทฟอยด ฯลฯ ชนิดของจุลินทรียในน้ําทิ้งจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการยอยสลายสารอินทรียใน

น้ําทิ้งเกิดขึ้น (สิริพรรณ, 2550) 
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                                 (ก)                                                                             (ข) 

ภาพที่ 1 ลักษณะของแบคทีเรียที่พบในน้ําทิ้ง 

(ก) Escherichia coli    (ข) Vribio sp. 

ที่มา : http//www.sahavicha.com 

 
 2.1.2 สาเหตุการปนเปอนของน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรม  
 น้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater) เปนน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ตางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม มีลักษณะแตกตางกันออกไปแลวแตชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม 
เชน น้ําเสียจากหมอน้ํา น้ําเสียจากเครื่องกรองความกระดางของน้ําโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 
โรงงานผลิตสารกําจัดศัตรูพืช โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานยอมผา โรงงานฟอกหนัง จะปลอยน้ําทิ้งที่
มีสารพิษเจือปนอยูมาก โรงงานผลิตกระแสไฟฟาพลังงานนิวเคลียร โรงงานถลุงเหล็กอุตสาหกรรม
น้ํามัน จะปลอยน้ําทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 องศาเซลเซียส อาจมีกัมมันตภาพรังสีและน้ํามัน
ปนเปอนได อุตสาหกรรมเหมืองแรในน้ําทิ้งมีตะกอนดินทรายมาก น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
สวนใหญมาจากสวนตางๆของกระบวนการ เชน 
 2.1.2.1 น้ําหลอเย็น (Cooling Water) เปนน้ําเสียที่เกิดจากการระบายความรอนใน
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ น้ําหลอเย็นมีอุณหภูมิสูงประมาณ 40 - 60 องศาเซลเซียส ความรอนนี้
จัดเปนสิ่งสกปรกอยางหนึ่งคือทําใหเกิด Thermal Pollution  
 2.1.2.2 น้ําลาง (Wash Water) ไดแก น้ําเสียที่เกิดจากการลางวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ
ตางๆและพื้นที่โรงงาน เปนตน น้ําลางนี้อาจมีความสกปรกมาก เชน มีคราบน้ํามันสารเคมีตางๆ     
ที่ใชในการทําความสะอาดละลายปนอยู 
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 2.1.2.3 น้ําจากกระบวนการผลิต (Process Wastewater) เปนน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต สวนใหญเปนน้ําที่สกปรกคอนขางมากหรือเปนสารเคมีอันตราย เชนน้ําจากกระบวนการผลิต
สารเคมีหรือน้ําจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะมีสารอินทรียเจือปนอยูสูง เมื่อปลอยลงสูแหลง
น้ําจะทําใหเกิดกลิ่นเหม็น ทําใหแหลงน้ําเนาเสีย ลักษณะน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมจะมีคา COD สูง
มาก มีความเปนกรดและดางสูง มีสารแขวนลอยมาก ดังนั้นถาน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมไมได
รับการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา จะมีผลตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ําอยางรุนแรง สามารถทําให
สัตวน้ําในแหลงน้ํานั้นตายไดทันที 
 2.1.3 ผลกระทบและอันตรายจากสารอินทรียที่ปนเปอนในน้ํา 
 2.1.3.1 เปนแหลงเพาะพันธุและแพรกระจายของเชื้อโรค 

 2.1.3.2 การสะสมสารพิษไวในพืชหรือสัตวแลวถายทอดไปตามหวงโซอาหาร 
จะเปนอันตรายตอมนุษยเมื่อนําพืชและสัตวดังกลาวมาบริโภค  
 2.1.3.3 ทําใหเกิดความรําคาญ เชน สงกลิ่นเนาเหม็น______  
 2.1.3.4 ทําใหสูญเสียทัศนียภาพและเกดิความไมนาด ู
 

2.2 ระบบบําบัดน้ําเสีย 

 การเลือกระบบบําบัดน้ําเสียขึ้นกับปจจัยตางๆ ไดแก ลักษณะของน้ําเสีย ระดับการบําบัด

น้ําเสียที่ตองการ สภาพทั่วไปของบริเวณที่จะบําบัดการบําบัดน้ําเสียสามารถทําไดโดยใช

คุณสมบัติเฉพาะของสารไดแก คุณสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทางชีวภาพ          

 2.2.1  การบําบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) 

 ไดแก การแยกสารที่เปนของแข็งออกจากน้ําเสียโดยวิธีทางกายภาพ เชน เศษผา กระดาษ 

พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมัน น้ํามัน (ที่ไมละลายน้ํา) ซ่ึงไมมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ

ของสารที่ถูกกําจัดออกมา ตัวอยางวิธีการบําบัดทางกายภาพ เชน 

 -  การดักดวยตะแกรง (Screening) 

 -  การกวาดฝาไขที่ลอยบนผิวน้ํา (Skimming) 

 -  การทําใหลอยตัว (Flotation) 

 -  การตกตะกอน (Sedimentation)______ 

 -  การแยกดวยแรงหมุนเหวีย่ง (Centrifugation)_______ 

 -  การกรอง (Filtration) 
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 น้ําเสียขั้นนี้สามารถกําจัดของแข็งแขวนลอยไดรอยละ 50-70 และกําจัดสารอินทรียซ่ึงวัด

ในรูปของ BOD ไดรอยละ 25-40  

 2.2.2  การบําบัดทางเคมี (Chemical Treatment) 

 ไดแก การกําจัดสารโดยใชปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อทําปฏิกิริยากับส่ิงเจือปนในน้ําเสีย วิธีการ

นี้จะใชสําหรับน้ําเสียที่มีสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งคือ ความเปนกรดหรือดางสูงเกินไป         

มีโลหะหนักที่ เปนพิษ  มีตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ตกตะกอนไดยาก มีไนโตรเจนหรือ

ฟอสฟอรัสสูงเกินไป มีสารประกอบอนินทรียละลายน้ําที่เปนพิษ มีไขมันหรือน้ํามันที่ละลายน้ํา 

และมีเช้ือโรค เปนตน สารใหมที่ไดจะมีความเปนพิษนอยลง หรือเปลี่ยนรูปเปนสารอื่นที่สามารถ

กําจัดไดงายขึ้นโดยวิธี 

 -  การทําใหเปนกลาง (Neutralization)  

 -  การทําใหตกตะกอนโดยใชสารเคมี (Precipitation)________ 

 -  การออกซิเดชัน- รีดักชัน (Oxidation - reduction)________ 

 -  การรวมตวัของสารแขวนลอยโดยการเตมิสารเคมี (Coagulation - flocculation)  

 -  การฆาเชื้อโรค (Disinfection)  

 2.2.3 การบําบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) (มั่นสิน, 2542) _______                                                 

 เปนวิธีการบําบัดน้ําเสียโดยใชกระบวนการทางชีวภาพหรือใชจุลินทรีย ในการกําจัด

ส่ิงเจือปนในน้ําเสียโดยเฉพาะสารอินทรีย ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสออกจากน้ําเสีย โดยส่ิงเหลานี้

จะใชเปนอาหารและเปนแหลงพลังงานของจุลินทรีย จุลินทรียที่ใชมี 2 ประเภทไดแก จุลินทรียที่ใช

ออกซเิจน (Aerobic Organisms) และจุลินทรียที่ไมใชออกซิเจน (Anaerobic Organisms) 

 2.2.3.1  การบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรียที่ใชออกซิเจน (Aerobic Treatment) เชน                                        

 -  บอเติมอากาศ (Aerated lagoon ; AL)ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศเปนระบบที่

พัฒนามาจากบอแฟคคัลเททีฟ โดยการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหมีปริมาณ

เพียงพอสําหรับจุลินทรียจึงทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดเร็วกวาการยอยสลายตาม

ธรรมชาติ โดยทั่วไปบอเติมอากาศจะมีความลึกประมาณ  2 - 6 เมตร ระยะเวลาเก็บกักน้ํา 3 - 10 วัน  
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 ระบบเอเอส (Activated sludge ; AS) ระบบนี้เปนระบบที่นิยมใชในการบําบัดน้ําเสียจาก

ชุมชนและอุตสาหกรรม ระบบมีสวนประกอบของระบบที่สําคัญ 2 สวน คือ ถังเติมอากาศ และถัง

ตกตะกอน 

ระบบบําบัดน้าํเสียแบบบอ (Pond) ระบบบาํบัดน้ําเสียแบบบอที่ใชออกซิเจน แบงไดเปน             

3 ประเภท คือ 

-  บอแอโรบิค  (Aerobic pond) เปนบอท่ีมีออกซิเจนละลายอยูตลอดความลึก ดังนั้นการ

กําจัดสารอินทรียในน้ําเสียใชความสัมพันธแบบพึ่งพาระหวางสาหรายกับแบคทีเรียที่แขวนลอยใน

น้ําเสีย โดยสาหรายจะเปนผูผลิตออกซิเจนดวยกระบวนการสังเคราะหแสง ซ่ึงแบคทีเรียจะใช

ออกซิ เจนเหลานี้ ในการยอยสลายสารอินทรียในน้ํ า เสียใหกลายเปนสารอนินทรียและ                            

กาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงสาหรายสามารถนําไปใชในกระบวนการสังเคราะหแสงตอไป 

-  บอแฟคคัลเททีฟ (Facultative pond) เปนระบบบอท่ีมีการใชจุลินทรียในการยอยสลาย                  

3 ประเภท คือ จุลินทรียที่ใชออกซิเจน จุลินทรียที่ไมใชออกซิเจน และจุลินทรียแบบแฟคคัลเททีฟ                    

ระบบนี้จะแบงเปน 3 บริเวณ คือ  

 บริเวณผิวหนา มีการบําบัดแบบแอโรบิค โดยมีหลักการเหมือนกับระบบบอบําบัด
แบบใชออกซิเจน 
 บริเวณตรงกลาง บางสวนจะมีออกซิเจน บางสวนไมมีออกซิเจน จุลินทรียแบบแฟค
คัลเททีฟจึงมีบทบาทในการยอยสลายสารอินทรียในโซนนี้ 
 บริเวณกนบอ มีการตกตะกอนของสารอินทรียในรูปของแข็งอยูเปนจํานวนมาก และ

เปนสวนที่ไมมีออกซิเจน ดังนั้นตะกอนจะถูกยอยสลายดวยกระบวนการบําบัดแบบไมใชออกซิเจน 

 -  บอบม (Maturation pond) ใชในการบําบัดน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวดวยกระบวนการ

อ่ืนๆ เชน บอแฟคคัลเททีฟ เพื่อทําใหน้ํามีคุณภาพดีขึ้นกอนปลอยลงสูแมน้ําตามธรรมชาติ โดยบอ

บมจะมีออกซิเจนละลายตลอดทั้งบอ มีความลึกไมมาก มีระยะเวลาเก็บอยางนอย 18 - 20 วัน และมี

บีโอดีต่ํา 

 -  ระบบโปรยกรอง (Trickling  filter) 

 -  ระบบอารบซีี (Rotating Biological Contactor ; RBC) 

 -  การยอยแบบใชอากาศ (Aerobic digestion) 
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2.2.3.2 การบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรียทีไ่มใชออกซิเจน (Anaerobic Treatment) เชน 

 -  การกรองแบบไรอากาศ (Anaerobic  filter ; AF) 

 -  ระบบดีไนตริฟเคชั่น (Denitrification) ไดแก การเปลี่ยนไนเตรทเปนกาซไนโตรเจน                                 

 -  การยอยแบบไรอากาศ (Anaerobic digestion)__ 

 2.2.4 การบําบัดทางกายภาพ - เคมี (Physical - chemical process) คือ การใชคุณสมบัติ

ทางกายภาพและปฏิกิริยาทางเคมีรวมกัน 

 -  การดูดดวยถาน (Carbon adsorption)_____ 

 -  การแลกเปลีย่นประจุ (Ion exchange)________ 

 -  ระบบออสโมซีสผลันกลับ (Reverse osmosis ; R/O)________ 

 -  การบําบัดน้าํเสียวิธีนี้สามารถกําจัดของแข็งแขวนลอยและสารอินทรียซ่ึงวัดในรูปของ 

BOD ไดมากกวารอยละ 80 

 

2.3  การใชจุลินทรียในการบาํบัดน้าํเสีย 
จุลินทรียบําบัดน้ําเสียเปนกลุมจุลินทรียที่ใหประโยชนกับสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว 

คุณสมบัติเดนของจุลินทรียกลุมนี้คือการยอยสลายที่สมบูรณ การใชจุลินทรียบําบัดน้ําเสียคือการนํา
จุลินทรียไปยอยสลายส่ิงสกปรกที่ตกคางจากการยอยสลายที่ไมสมบูรณของกลุมจุลินทรียที่มีโทษ 
เมื่อจุลินทรียบําบัดน้ําเสียทํางานเต็มที่ก็จะทําใหปฏิกิริยายอยสลายเกิดขึ้นแบบสมบูรณของเสียหรือ
กล่ินเนาเหม็นก็จะถูกกําจัดไปสามารถนําจุลินทรียไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางและมี
ประสิทธิภาพแทนการใชสารเคมี จุลินทรียมีประโยชนไมมีสารตกคางมีประสิทธิภาพสูง ดูแลรักษา
งาย ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลงทุนต่ํากวาวิธีอ่ืนๆ 
 2.3.1 จุลินทรียที่เกี่ยวของกับการบําบัดน้ําเสีย_____ 
 จุลินทรียที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสียเปนจุลินทรียที่ไมมีพิษ แตมีประโยชนตอส่ิงแวดลอม 

ไดแก 

1. จุลินทรียพวกเชื้อราที่มีเสนใย (Filamentous fungi) ทําหนาที่เปนตัวเรงการยอยสลาย

อินทรียสาร สามารถทํางานไดดีในสภาพที่มีออกซิเจน มีคุณสมบัติทนความรอนไดดี ชวยยอยสลาย

สารอินทรียวัตถุใหเล็กลง ยอยสลายพวกคารบอนที่มีคา pH ต่ํามีบทบาทสําคัญในการยอยสลาย
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สารอินทรียในระบบบําบัดน้ําเสียบางระบบโดยมีจุลินทรียเชื้อราที่สําคัญ ไดแก Penicillumspp., 

Trichoderma spp., Aspergillus spp., Fusarium spp. และ Mucor spp. 

 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะของเชื้อรา Aspergillus oryzae  ที่ใชในการยอยสลายสารอินทรีย 
ที่มา : http//www.eso.vscht.cz 
 

 2. จุลินทรียที่ใชการหมัก ทําหนาที่เปนตัวกระทําใหดินเปลี่ยนจากสภาพตานทานโรค   
เขาสูวงจรการยอยสลายแบบหมักและแบบสังเคราะห ใชบําบัดมลพิษในน้ําเสียที่ เกิดจาก
ส่ิงแวดลอมเปนพิษตางๆ ไดจุลินทรียหลัก ไดแกแอคติโนมัยซีท (Actinomycetes)  ยีสต (Yeasts) 
และกลุมราหมักตางๆ เชน Streptomyces spp. และ Saccharomyces cerevisiae 
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ภาพที ่3 ลักษณะของยีสต Saccharomyces cerevisiae ที่ใชในการหมกั 
ที่มา : http//www. microbewiki.kenyon.edu 

 3. จุลินทรียชวยยอยสลายสารอินทรียใหอยูในรูปคารบอนไดออกไซด เชน Bacillus spp.
ยอยสลายกากไขมัน เชน Bacillus  Licheniformes ยอยสลายฟอสเฟต เชน Bacillus megaterium
จุลินทรียกลุมนี้จะยอยสลายสารอินทรียและคราบไขมันที่ลอยอยูบนผิวน้ํา เปนกลุมจุลินทรียที่
สําคัญทําหนาที่ยอยสลายอินทรียตางๆ ยอยสลายตะกอนกนถังบําบัดในสภาวะที่มีอากาศนอย 

   
 

 

 

 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะของจุลินทรีย Bacillus cereus ที่ยอยสลายสารอินทรีย 

ที่มา : http//www.archive.microbelibrary.org 
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 กลุมจุลินทรียที่นํามาใชบําบัดน้ําเสีย กําจัดกล่ินเหม็น กําจัดของเสีย เปนกลุมจุลินทรียที่มี
ประโยชนสูง ยอยสลายสิ่งสกปรกและของเสียไดเปนอยางดี ยอยสลายและดับกลิ่นเนาเหม็นได
อยางสมบูรณ ไมกอใหเกิดมลภาวะชวยใหส่ิงแวดลอมโดยรวมดีขึ้นซึ่งน้ําเสียที่ผานการบําบัดดวย
จุลินทรียจะปลอยสูส่ิงแวดลอมอยางปลอดภัย 
 2.3.2 กระบวนการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย 

2.3.2.1 กระบวนการยอยสลายคารโบไฮเดรต 
 คารโบไฮเดรตเปนโพลีแซคคาไรดที่มีขนาดใหญ  จุ ลินทรียสามารถยอยสลาย
คารโบไฮเดรตไดโดยการสรางเอนไซมแลวขับออกมานอกเซลล เพื่อยอยสลายโพลีแซคคาไรดใหมี
ขนาดโมเลกุลเล็กลงเปนน้ําตาลกลูโคส หรือโมโนแซคคาไรดชนิดตางๆแลวสงผานเยื่อหุมเซลลเขา
ไปภายในเซลลและเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไป กระบวนการสลายกลูโคสมีหลายขั้นตอน ในที่นี้จะ
แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 - วิถีไกลโคไลซีส (Glycolysis pathway) 

 ไกลโคไลซีสเปนกระบวนการสลายน้ําตาลกลูโคส ซ่ึงเกิดขึ้นในไซโตพลาซึมของเซลล

โดยน้ําตาลกลูโคสจะถูกเปลี่ยนเปน Fructose-1,6 biophosphate ซ่ึงมีสูตรอยางเดียวกับน้ําตาล

กลูโคส โดยการรับฟอสเฟตอีก 2 หมู จาก ATP แลวจึงแยกเปน G3P ซ่ึงมีคารบอน 3 อะตอมแลวจึง

เกิดการออกซิไดซโดย NAD+  จึงไดเปน NADH + H+ ซ่ึงเขาสูกระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน และ 

Phosphoenol acid  หรือ PEP ซ่ึงสามารถเปลี่ยนเปนกรดไพรูวิก (Pyruvic acid หรือ Pyruvate)ตอไป 

โดยน้ําตาลกลูโคส 1 โมเลกุลจะไดผลผลิตเปนกรดไพรูวิก 2 โมเลกุล ATP 4 โมเลกุล และ NADH 

+ H+ 2 โมเลกุล ดังสมการ 

Glucose + 2ATP + 2ADP +2Pi                   2Pyruvic acid + 2ATP + 2NADH + H+ 

 - การสรางแอซีติลโคเอนไซม เอ (Acetyl Coenzyme A หรือ Acetyl - CoA) 

 ในขั้นตอนนี้กรดไพรูวิกจะถูกออกซิไดสโดยมี NAD+ เปนตัวรับไฮโดรเจนอะตอมและ

โมเลกุลของกรดไพรูวิกจะรับโคเอนไซม เอ (CoA) เขาไปและกลายเปนแอซีติลโคเอนไซมเอ โดย

จะเกิดคารบอนไดออกไซดขึ้น 1 โมเลกุล และ NAD+ + H+1 โมเลกุล โดยน้ําตาลกลูโคส 1 โมเลกุล 

จะไดผลผลิตเปนกรดไพรูวิก 2 โมเลกุล ATP 4 โมเลกุล และ NADH + H+ 2 โมเลกุล ดังสมการ 

2Pyruvic acid + 2CoA + 2NAD +      2Acetyl-CoA + 2CO2 + 2NADH + H+ 
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 - วัฎจักรเครบส (Kreb’s cycle) 
 วัฎจักรเครบส หรือวัฎจักรกรดซิตริก (Critic acid cycle) เกิดขึ้นโดย Acetyl Coenzyme A 

ซ่ึงมีคารบอน 2 อะตอม จะทําปฎิกิริยากับกรดออกซาโลอะซีติก (Oxaloacetic acid) มีคารบอน              

4 อะตอม ที่มีอยูแลวในเซลล เปนกรดซิตริกที่มีคารบอน 6 อะตอม และปลอย Coenzyme A อิสระ 

จากนั้นเปล่ียนเปนกรดแอลฟา-คีโตกลูตาริก (α-Ketoglutaricacid) ซ่ึงมีคารบอน 5 อะตอม แลวได

คารบอนไดออกไซด และ NADH + H+ ออกมาอยางละ 1 โมเลกุล จากนั้นเปลี่ยนเปนกรดซัคซินิก 

(Succinic acid) ซ่ึงมีคารบอน 4 อะตอม และไดคารบอนไดออกไซด และ NADH + H+ และ GTP 

ออกมาอยางละ 1 โมเลกุล 

 จากนั้นกรดซัคซินิกจะถูกเปลี่ยนเปนกรดฟูมาริก (Fumaric acid) โดยมี FAD มารับ

ไฮโดรเจนอะตอม ไดเปน FADH2 1 โมเลกุล และกรดฟูมาริกจะเปลี่ยนเปนกรดมาลิก (Malic acid) 

และกลับไปเปนกรดออกซาโลอะซีติก ซ่ึงเปนสารเริ่มตนอีกครั้ง โดยมี NAD+เขามารับไฮโดรเจน

อะตอมและได NADH + H+ ออกมา 1 โมเลกุล 

โดยน้ําตาลกลโูคส 1 โมเลกุล จะไดผลผลิตเปนคารบอนไดออกไซด  4 โมเลกุล GTP 2 

โมเลกุล FADH2และ NADH + H+6 โมเลกุล ดังสมการ 

 
2Acetyl-CoA +  6H2O + 2GDP + 2Pi + 2NAD++2FAD                4CO2 + 2GTP +6NADH+ H++ 

2FADH2 + 2CoA 

 

 จากปฎิกิริยาการยอยสลายน้ําตาลกลูโคสทั้งหมด จะสามารถสรุปไดวาน้ําตาลกลูโคส     

1 โมเลกุล เมื่อถูกยอยสลายแลวจะไดคารบอนไดออกไซด และน้ําอยางละ 6 โมเลกุล GTP, FADH2

และ NADH + H+เทากับ 2, 2 และ 10 โมเลกุล ตามลําดับ  

 ขั้นตอนการถายทอดอิเล็กตรอน 

 ในขั้นตอนนี้ NADH + H+และ FADH2 ซ่ึงรับไฮโดรเจนมาจากปฎิกิริยาการยอยสลาย

กลูโคสจะเขาสูกระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน (Electron Transport System หรือ ETS) ใหกับ            

ไซโตโครม ขณะที่มีการถายทอดอิเล็กตรอน จากนั้นนําอิเล็กตรอนตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง 

อิเล็กตรอนจะปลดปลอยพลังงานออกมาเรื่อยๆ ทําใหพลังงานลดต่ําลง จนในที่สุดออกซิเจนจะเปน

ตัวรับอิเล็กตรอนที่มีพลังงานต่ําสุด พลังงานที่อิเล็กตรอนปลดปลอยออกมาในแตละชวงจะมี
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จํานวนไมเทากัน แตถาชวงใดที่มีพลังงานเกินกวา 7.3 กิโลแคลอรีตอโมล พลังงานนั้นจะถูกนําไป

สังเคราะห ATP ได 1 โมเลกุล 

 ในการถายทอดอิเล็กตรอน 1 คู จะสามารถนําเอาพลังงานที่ปลอยออกมาเพื่อสังเคราะห 

ATP ได 3 โมเลกุล พลังงานที่อิเล็กตรอนคายออกมาจากกระบวนการหายใจมีหลายขั้นตอน ในบาง

ขั้นตอนพลังงานอิเล็กตรอนจะถูกเก็บไวในโมเลกุลของสารเคมีบางชนิด คือ ATP พลังงานที่

อิเล็กตรอนคายออกมาในขณะที่มีการเคลื่อนยายโมเลกุลของกลูโคสเพียงโมเลกุลเดียวอาจนํามา

สังเคราะห ATP ไดมากถึง 36 โมเลกุล 

 NAD+  1โมเลกุล รับไฮโดรเจนได 2 อะตอม จะมพีลังงานเกิดขึน้ 3 ATP 

 FAD   1 โมเลกุล รับไฮโดรเจนได 2 อะตอม จะมีพลังงานเกิดขึน้ 2 ATP 

 GTP   1 โมเลกุล จะมีพลังงานเทากับ 1 ATP 

 การยอยสลายคารโบไฮเดรตโมเลกุลใหญ 

- แปง (Srarch) เปนคารโบไฮเดรตที่ประกอบดวยกลูโคสหลายๆหนวยเกาะกันเปนสายยาว 

สามารถยอยสลายไดดวยเอนไซมอะไมเลส ทําใหไดผลิตภัณฑสุดทาย คือ น้ําตาลกลูโคสและมอล

โตส แลวจุลินทรียจึงนําน้ําตาลที่ยอยสลายไดเขาไปภายในเซลล แลวเขาสูกระบวนการยอยสลาย

กลูโคสดังที่ไดกลาวมาแลว 

จุลินทรียที่ผลิตเอนไซมอะไมเลสได อยูในกลุมแบคทีเรียและเชื้อราหลายชนิด เชน เช้ือรา

ในจีนัส Aspergillus แบคทีเรียในจีนัส Bacillus เชน Bacillus polymyxa และ B.megaterium เปนตน 

 - เซลลูโลส (Cellulose) เปนพอลิเมอรของกลูโคสที่ตอกันแลวไดโมเลกุลขนาดใหญซ่ึง

ไมละลายน้ํา ทนทานตอการยอยดวยกรดธรรมดา เซลลูโลสเปนสวนประกอบของผนังเซลลพืช 

จุลินทรียในกระเพาะของสัตวเคี้ยวเอ้ืองสามารถยอยเซลลูโลสได โดยใชเซลลูโลสเปนแหลง

พลังงานและสารตางๆที่ใชในการสังเคราะหทางชีวภาพ การยอยสลายเซลลูโลสตองอาศัยหลาย

ขั้นตอนโดยอาศัยเอนไซม 3 ชนิด คือ 

 เอนไซม เอนโด–เบตา - 1, 4 – กลูคาเนตทําหนาที่ยอยสลายเซลลูโลสไดโอลิโกแซคคา-

ไรดใหมีขนาดที่เล็กลง 

 เอนไซม เอกโซ -เบตา  1, 4 -กลูคาเนตทําหนาที่ยอยโอลิโกแซคคาไรดใหเปนเซลโล- 

ไบโอส (Cellobiose) ซ่ึงเปนไดแซคคาไรด 
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 เอนไซม เบตา-กลูโคซิเดรตทําหนาที่ยอยสลายเซลโลไบโอสใหเปนน้ําตาลกลูโคส 

 ในธรรมชาติจุลินทรียหลายกลุมสามารถผลิตเอนไซมยอยสลายเซลลูโลสได เชน ราเสน

สายไดแก Trichoderma sp. และ Phanaerochete sp. พวกแอคติโนมัยซีท ไดแก Cellulomonas sp., 

Microbispora sp. และ Thermomonaspora sp. และกลุมของแบคทีเรียในรูเมน ไดแก Ruminococcus 

flavofaciens หรือในแบคทีเรียแกรมบวกที่ไมใชอากาศ เชน Clostridium thermocellum และ

C.cellulovorans เปนตน ซ่ึงแบคทีเรียจะผลิตเอนไซมมาไวที่ผนังเซลล เรียกวา เซลลูโลโซม 

(Cellulosome) 

 2.3.2.2  กระบวนการยอยสลายโปรตีน 

 โปรตีนเปนโพลีเปปไทดขนาดใหญและมีโครงสรางซับซอน การยอยสลายโพลีเปปไทด

เหลานี้ จุลินทรียจะสรางเอนไซมโปรติเอส (Protease) และเอนไซมเปปติเดส (Peptidase) ออกมา

นอกเซลล เพื่อยอยสลายโปรตีนใหมีขนาดโมเลกุลเล็กลงเปนกรดอะมิโนชนิดตางๆ แลวสงผานเยื่อ

หุมเซลลเขาไปภายในเซลล จากนั้นกรดอะมิโนจะถูกเปลี่ยนเปนกรดไพรูวิก แอซีติลโคเอนไซมเอ 

หรือเปลี่ยนเปนสารตัวกลางอื่นๆ ในวัฎจักรเครบส โดยผานกระบวนการดึงหมูอะมิโนออก ซ่ึงมีอยู 

2 วิธี ไดแก  

 - Oxidative deamination 

 เปนการเกิดออกซิเดชันและดึงหมูอะมิโนออก หลังจากนั้นหมูอะมิโนจะถูกเปลี่ยนเปน

แอมโมเนีย (NH3) 

 - Transamination 
เปนการเปลี่ยนกรดอะมิโนใหเปนกรดคีโตตัวอ่ืนๆที่อยูในกระบวนการ หลังจากนั้นหมู                

อะมิโนจะถูกเปลี่ยนเปนแอมโมเนีย (NH3) 
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2.3.2.3  กระบวนการยอยสลายไขมัน 

การยอยสลายไขมันโดยจุลินทรียนั้น จุลินทรียจะผลิตเอนไซมไลเปสซึ่งจะถูกขับออกมา

ภายนอกเซลล เพื่อใหเอนไซมทําปฏิกิริยากับไขมัน โดยไขมันสวนใหญเปนไตรกลีเซอไรดจะถูก

ไฮโดรไลซีส (Hydrolysis) บริเวณพันธะเอสเทอรดวยเอนไซมไลเปส ไดผลิตภัณฑสุดทาย คือ           

กลีเซอรอล และกรดไขมัน จากนั้นกรดไขมันจะถูกนําเขาสูกระบวนการยอยภายในเซลล โดยผาน

วิถีเบตาออกซิเดชัน (β-oxidation pathway) จนกระทั่งไดเปนแอซีติลโคเอ (Acetyl - CoA) และ          

เขาสูวัฎจักรเครบส ไดเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา 

 สวนกลีเซอรอลจะถูกเติมหมูฟอสเฟตและถูกออกซิไดซไปเปนไดไฮดรอกซีอะซิโตน

ฟอตเฟต (Dihydroxy acetone phosphate) และจะเปลี่ยนแปลงเปนกลีเซอรอลดีไฮด 3-ฟอสเฟต 

(Glyceraldehydes-3-Phosphate) ซ่ึงเปนตัวกลางของวิถีไกลโคไลซีส ดังนั้น กลีเซอรอลจึงถูก

เปล่ียนแปลงเปนกรดไพรูวิกและเขาสูวัฎจักรเครบสเชนกัน (ฐปน, 2552) 

 2.3.3 ปจจัยทีม่ีผลตอการยอยสลายของจุลินทรีย (เปรมสดุา, 2539) 

 2.3.3.1 แหลงพลังงานและอาหาร (energy and substrate source) สําหรับแหลงพลังงาน 

จุลินทรียจะไดพลังงานจากปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบเคมี (chemotroph) หรือไดรับ

พลังงานจากแสง (prototroph) ดังนั้นจึงสามารถแบงจุลินทรียโดยอาศัยแหลงพลังงาน และแหลง

คารบอนเปนหลัก ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แหลงพลังงาน และแหลงคารบอนของจุลินทรียชนิดตางๆ 

 

ที่มา : (Grega et al.,1994) 

 
 2. กระบวนการทํางานของเอนไซม (enzmymatic processes) จุลินทรียยอยสลาย

สารอินทรียตางๆ โดยการสรางเอนไซมซ่ึงจะปลอยออกภายนอกเซลล (extracellular enzyme) เพื่อ

ยอยสลายสารตางๆเอนไซมที่สําคัญไดแกโปรติเอสอะไมเลส และไลเปส 

 3. ความสามารถในการยอยสลายอาหาร (substrate biodegradability) ในการยอยสลาย

สารนั้นโครงสรางทางเคมีของสารประกอบตางๆ มีผลอยางยิ่งตอการยอยสลาย ถาเปนสารประกอบ

ที่มีโครงสรางทางเคมีที่จําเพาะและซับซอนก็จะทําใหการยอยสลายเกิดขึ้นไดยาก (Robert, 1979) 

เชนสารประกอบที่เปนพวกฮาโลเจน (halogen) สารประกอบที่มีหมูฮาโลเจนประกอบอยูมาก 

(large numberof halogens) สารประกอบที่ละลายน้ําไดนอย (low solubility in water) สารประกอบ

ที่มีหลายพันธะ (highly branched compound) และสารประกอบที่มีประจุแตกตางกัน (atomic 

charge difference) 

 4. ตัวยับยั้งและความเปนพิษ (inhibitor and toxicity) ภาวะแวดลอมจะมีผลโดยตรงตอ

การเจริญของจุลินทรีย โดยถาระดับพีเอช อุณหภูมิ ความเค็ม ตลอดจนสารเคมีตางๆ ถาอยูใน

สภาวะที่ไมเหมาะสมการเจริญเติบโตและการยอยสลายสารอินทรียตางๆ ก็จะไมดีเทาที่ควรและ

จุลินทรีย แหลงพลังงาน 
ในการสราง ATP 

แหลงคารบอนในการสราง
สวนประกอบของเซลล 

Photoautotroph 
Photolithotroph 

แสง 
แสง 

คารบอนไดออกไซด 
สารอนินทรีย 

Chemoautotroph 
Chemolithotroph 

สารประกอบอนินทรีย 
สารประกอบอนินทรีย 

คารบอนไดออกไซด 
สารอนินทรีย 

Photoheterotroph 
Photoorganotroph 

แสง 
แสง 

สารประกอบอินทรีย 
สารประกอบอินทรีย 

Heterotroph 
Chemoorganotroph 

สารประกอบอินทรีย 
สารประกอบอนินทรีย 

สารประกอบอนินทรีย 
สารประกอบอินทรีย 



21 
 

อาจทําใหเซลลจุลินทรียตายได (Bettina and Kalff, 1993) รายงานวาจุลินทรียที่มีอยูในแหลงน้ํา

ธรรมชาติหรือในทะเล มีอัตราการสรางเซลลสัมพันธกับมวลชีวภาพและปริมาณของจุลินทรีย 

แหลงคารบอนจากสาหราย ความเขมขนของฟอสฟอรัส ส่ิงมีชีวิตที่กินจุลินทรียเปนอาหาร ตะกอน

ของสารอินทรีย อุณหภูมิ รวมทั้งคลอโรฟลลเอ ถาอยูในสภาวะที่ไมเหมาะสมจะทําใหการยอย

สลายและการสรางเซลลของจุลินทรียเกิดอยางไมสมบูรณ นอกจากนี้ความเขมขนของสารอินทรีย

ต่ําเกินไป จะมีผลตอการยอยสลายของสารอินทรีย โดยจุลินทรียจะไมสามารถแบงตัวแบบทวีคูณ

ทําใหสารประกอบที่มีอยูไมถูกยอยสลายจึงทําใหเซลลจุลินทรียตายในที่สุด 

 5.  กลุมจุลินทรีย (microbial community) กระบวนการยอยสลายในทางชีวภาพเกี่ยวของ

กับปฎิกิริยาตางๆที่เกิดขึ้นโดยกลุมจุลินทรียตางๆที่ปะปนกัน อัตราการเจริญและการยอยสลายสาร

ตางๆจะมีเปอรเซนตความถี่สูงขึ้นเมื่อมีจุลินทรียหลายชนิดผสมกัน จุลินทรียชนิดแรกสามารถ

สามารถยอยสลายสารตั้งตนไดใหผลผลิตเปนสารที่ถูกยอยเกิดขึ้น แลวมีจุลินทรียชนิดที่สอง

สามารถยอยสลายสารที่เกิดขึ้นตอไปไดเปนการเกี่ยวของกันทางเมแทบอลิซึม (metabolism)          

ที่เรียกวา โคเมแทบอลิซึม (cometabolism) ทําใหการยอยสลายสมบูรณแบบยิ่งขึ้น (Stoner, 1994) 

ในการยอยสลายสารนั้นจุลินทรียที่มีบทบาทสําคัญ ไดแก Autotrophic microorganism และ

Heterotrophic microorganism การที่จุลินทรียตางสายพันธุมาอยูรวมกันนั้น จะมีการยอยสลายสาร

ตางๆแลวสรางเปนกรดอะมิโน เปปไทด น้ําตาล พอลิแอลกอฮอล วิตามิน เอนไซม สารควบคุมการ

เจริญ (growth factor) สารปฏิชีวนะและสารพิษ (Murakami and Alexander, 1989) ซ่ึงมีผลชวย

กระตุนใหการยอยสลายเกิดขึ้นไดดีขึ้น หรือไมก็ยับยั้งการยอยสลาย 

 2.3.4 แบคทีเรีย เปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีอยูมากมายหลายชนิดทั้งมีอยูในสภาพแวดลอม

ทั่วไปโดยไมกอโรคและกอโรคในคนหรือในสัตวลักษณะภายนอกของแบคทีเรียที่สังเกตไดดวย 

ตาเปลา เชน สีขนาดโคโลนี ความโปรงแสงทึบแสงการยอมสีและสองดูดวยกลองจุลทรรศน 
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 2.3.5 แบคทีเรียที่ใชบําบัดน้ําเสีย 
ชนิดของแบคทีเรียในน้ําที่มบีทบาทในการยอยสลายสารอินทรียชนิดตางๆ เชน แบคทีเรีย 

ที่ยอยสลายเซลลูโลสและเพกทิน ไดแก Cytophaga sp. และ Pseudomonas sp. 

                   (ก)                                                                          (ข) 

ภาพที่ 5 แบคทีเรียที่ยอยสลายเซลลูโลสและเพกทิน 
(ก) Cytophaga sp.       (ข) Pseudomonas sp. 

 ที่มา : http//www.ijs.sgmjournals.org  

 
 
 
 
 

 
 
 

         (ก)                 (ข) 
ภาพที่ 6 แบคทีเรียที่ยอยสลายซัลเฟต 

(ก) Desulfovibrio sp.          (ข) Desulfovibriodesulfuricans 
 ที่มา : http//www. metalbioreduction.brgm.fr 
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                      (ก)                                            (ข)                                                      (ค) 
ภาพที่ 7 แบคทีเรียที่ยอยสลายสารไนโตรเจน  
 (ก) Azotobacter  chroococcum 
 (ข) Nitrosomonas europaea 
 (ค) Nitrobacter winogradskyi 
 ที่มา : http//www. microbiologyprocedure.com 
 

           (ก)                                                                        (ข) 

ภาพที่ 8 แบคทีเรียที่ยอยสลายไฮโดรเจนซัลไฟด 
 (ก) Chromatium sp.      (ข) Chlorobium sp. 
 ที่มา : http // www.tankonyvtar.hu 
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                                   (ก)                                                                            (ข) 
ภาพที่ 9 แบคทีเรียที่ยอยสลายกาซมีเทน 

(ก)  Methanobacterium sp.       (ข) Methanococcus sp. 
 ที่มา : http // www.membranetransport.org 
 

                                   (ก)                                                                         (ข) 

ภาพที ่10 แบคทีเรียที่ยอยสลายสารประกอบของเหล็ก 
(ก) Gallionella sp.        (ข) Sphaerotilus natans 

 ที่มา : http // www.environmentalleverage.com 
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 2.3.6 ขอดีของการใชแบคทีเรียบําบัดน้ําเสยี 
 -  มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารอินทรียและความเปนพิษในน้ํา 
 -  ยอยสลายกากไขมันคราบไขมันผิวน้ํา และฟอสเฟต 
 -  กําจดักลิ่นเหม็นจากน้ําเสยีไดด ี
 -  ปรับสภาพความเปนกรดดาง (pH) ในน้ําใหสมดุล 
 -  ทําไดงาย ดแูลรักษางาย 
 -  ประหยัดคาใชจายในการบําบัด และประหยัดพลังงาน 

 -  น้ําเสียที่ผานการบําบัดดวยกระบวนการทางชีวภาพ โดยจุลินทรียสงผลใหน้ําที่ปลอยลง
สูส่ิงแวดลอมไมเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ_______ 
 กัมปนาทและคณะ (2545) ไดทําการศึกษาโดยการคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตโปรติเอสจาก
แหลงดินและน้ําเสียบริเวณโรงงานผลิตน้ํานมน้ําทิ้งบริเวณโรงอาหารสถาบันราชภัฎบานสมเด็จ
เจาพระยาและโรงงานกําจัดขยะในกรุงเทพฯโดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งที่มีหางนมเปน
องคประกอบพบแบคทีเรียที่สรางวงใสรอบโคโลนี 64 ไอโซเลตและมีไอโซเลตที่สรางวงใสมี
เสนผาศูนยกลางมากกวา 10 มิลลิเมตรจํานวน 10 ไอโซเลตและเมื่อนําไปเลี้ยงในอาหารเหลวที่มี 
เคซีน 1 % พบวาใหแอคตวิิตขีองโปรติเอสสูงที่สุด คือ 9.45 ยูนิต 
 จุฑาพร (2545) ไดทําการศึกษาโดยการแยกอัลคาโลฟลิกแบคทีเรียจากตัวอยางน้ําทิ้งใน
จังหวัดขอนแกนไดอัลคาโลฟลิกแบคทีเรียทั้งหมด 134 ไอโซเลตซึ่งสามารถเจริญไดบนbasal 
mediumagar ที่เติมหางนม 1 % (BMSM agar) พีเอช 11 บมที่ 37 องศาเซลเซียสโดยพบ 93            
ไอโซเลตที่สามารถยอยโปรตีนในหางนมไดการคัดเลือกอัลคาโลฟลิกแบคทีเรียที่ผลิตอัลคาไลน 
โปรติเอสไดสูงแบงออกเปน 2 ขั้นตอนคือการคัดเลือกโดยการเปรียบเทียบอัตราสวนและผลตาง
ระหวางเสนผาศูนยกลางของวงใสรอบโคโลนีกับขนาดของโคโลนีและการคัดเลือกโดยการ
เปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซมที่แบคทีเรียผลิตไดในอาหาร BMSM agar พีเอช 11 บมที่           
37 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบวาอัลคาโลฟลิกแบคทีเรียที่คัดเลือกไดสามารถผลิตอัลคาไลน
โปรติเอสไดสูงสุดโดยมีกิจกรรมของเอนไซมรวมเทากับ 336 หนวยเมื่อเล้ียงเชื้อเปนเวลา                      
24 ช่ัวโมงคือสายพันธุ Bacillus sp. AE1112 
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 พัชรี (2550) ไดทําการศึกษาโดยคัดเลือกจุลินทรีย 3 ไอโซเลตคือ At320, Au118 และ 
Km211 นํามาทดสอบการบําบัดน้ําเสียจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาผลการ
ทดลองพบวาจุลินทรียรหัส At320 มีประสิทธิภาพในการยอยสลาย BOD สูงสุดคือ 69 % ซ่ึง
แตกตางจากจุลินทรียอ่ืนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % Km211 เปนแบคทีเรียในสกุล
Bacillus sp.สวนจุลินทรียรหัส Au118 เปนแบคทีเรียในสกุล Acinetobacter sp. 
 วรพจนและเกวลี (2545)ไดทําการศึกษาโดยการคัดเลือกจุ ลินทรียในบอกุ งที่มี
ประสิทธิภาพในการยอยสลายโปรตีนคารโบไฮเดรตและไขมันไดดีซ่ึงพบวาแบคทีเรียสายพันธุ
Bacillus cereus S1 มีกิจกรรมของโปรติเอส อะไมเลสและไลเปสสูง (57.1, 4.5 และ 0.33 Unit/ml
ตามลําดับ) เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียสายพันธุดังกลาวในการยอยสลายสารอินทรีย
ในหองปฏิบัติเปนเวลา 7 วันพบวาแบคทีเรียสามารถลดปริมาณสารอินทรียปริมาณไนเตรท
ไนโตรเจนและปริมาณไนไตรทไนโตรเจนแบคทีเรียดังกลาวผลิตสารพิษในปริมาณนอยอยูใน
ระดับที่ไมกอใหเกิดโรคทางเดินอาหารในคนและไมกอผลเสียตอกุงดังนั้นการใช Bacillus cereus 
S1 สามารถชวยลดการสะสมของสารอินทรียบริเวณพื้นบอกุงไดโดยไมเปนอันตรายตอกุงและ
ผูบริโภค 
 ศุภรัตน (2546) ไดทําการศึกษาคัดเลือกสายพันธุแบคทีเรียกลุม Bacillus  ที่ผลิตเอนไซม
ยอยสลายโปรตีน และผลิตเอนไซมยอยสลายไขมันและแปงผสม Bacillus spp.ในอัตราสวน 
1:1:1:1 สวนแบคทีเรียกลุม Lactic acid bacteria 4 สายพันธุไดผสมในอัตราสวน 1:1:1:1 และ 
Bacillus S11 เปนจุลินทรียเปรียบเทียบ ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรียที่คัดเลือกไดตอการยอย
สลายสารอินทรียในอาหารกุงกุลาดําสําเร็จรูปโดยทดลองในถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร ทุกถังบรรจุ
น้ํา 15 ลิตร ใหอากาศตลอดเวลา แบงเปน 6 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซํ้า คือชุดที่ 1 ชุดควบคุม (ไมใส
จุลินทรีย) ชุดที่ 2 ใส  Bacillus spp.ในน้ําโดยตรง ชุดที่ 3 ผสม Bacillus spp.ในอาหาร ชุดที่ 4 ผสม 
Lactic acid bacteria ในอาหารชุดที่ 5 ใส Bacillus S11 ในน้ําโดยตรง และชุดที่ 6 ผสม Bacillus S11 
ในอาหาร ในแตละชุดการทดลองใชอาหารกุงปริมาณ 5 กรัม/น้ํา 15 ลิตร ชุดที่ใสจุลินทรียในน้ํา
โดยตรงใชจุลินทรียเขมขน 107 CFU/ml.จํานวน 5 ml.สวนชุดที่ผสมจุลินทรียในอาหารกุงใชใน
อัตรา 107CFU/กรัมอาหาร ทดลองเปนเวลา 7 วันพบวาอินทรียสารถูกยอยสลายเฉลี่ยรอยละ 71.6, 
66.8, 68.5, 38.8, 69.9 และ 70.5 ตามลําดับ โดยชุดที่ 1, 2, 3 และ 5 ใหผลการยอยสลายสารอินทรีย
ไมตางกันทางสถิติ (p>0.05) สวนชุดที่ 4 อาหารกุงผสม Lactic acid bacteria อินทรียสารถูกยอย
สลายไดนอยสุด พบวาการใชจุลินทรียกลุม Bacillus ในรูปแบบใสน้ําโดยตรงที่ความเขมขน 
107CFU/ml.หรือในรูปแบบผสมในอาหารกุงความเขมขน 107CFU/กรัมอาหารใหผลการยอยสลาย
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สารอินทรียไมแตกตางจากชุดควบคุมที่ไมใชจุลินทรีย สวนกลุม Lactic acid bacteria ไมเหมาะตอ
การนํามาใชยอยสลายสารอินทรีย   
 สุมาลี (2542) ไดทําการศึกษาโดยการคัดเลือกจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลาย
ขยะและน้ําเสียพบวาแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลาย xylane, cellulose, starch, skim 
milk และ tributyrin คือเชื้อแบคทีเรียในสกุล Bacillus sp.สวนราที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลาย
xylan, cellulose และ starch คือราในสกุล Aspergillus sp.____ 

 สุวรรณา (2542) ไดทําการศึกษาโดยคัดเลือกสายพันธุแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตเอนไซมไลเปส ซ่ึงเปนการแยกเชื้อจุลินทรียจากตัวอยางน้ําทิ้งบริเวณที่มีน้ํามันลอยอยู ดังนั้น
เชื้อที่แยกไดจึงนาจะมีกิจกรรมของเอนไซมไลเปสดีกวา นอกจากนี้อาหารที่เตรียมขึ้นยังใชน้ํามันที่
ใชแยกเชื้อเปนแหลงคารบอนดวย พบเชื้อจํานวน 33 สายพันธุ จาก 221 สายพันธุ ที่สามารถเปลี่ยน
สี bromocresol purple ไดภายในเวลา 6 ช่ัวโมง ซ่ึงเชื้อที่แยกไดสวนใหญแยกมาจากทอระบายน้ําใน
โรงอาหาร ซ่ึงเปนรานอาหารที่มีทอระบายน้ําที่มีกล่ินเหม็นและสีดํา การคัดเลือกสายพันธุ
แบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซมไลเปส พบวาเชื้อสายพันธุ 1A42 และเชื้อ 2C8 
สามารถผลิตเอนไซมไดถึง 28.25 Unit/ml. โดยเชื้อ 1A42 และเชื้อ 2C8 ใชเวลาในการเปลี่ยนสี 
bromocresol purple 4 ชั่วโมง แตเชื้อ Pseudomonas aeruginosa  KM-2 ผลิตเอนไซมไลเปส22.12 
Unit/ml.และเวลาที่ใชในการเปลี่ยนสี bromcresolpuple 6 ชั่วโมง______ 
 อิศรา (2545) ไดทําการศึกษาเบื้องตนเพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตไลเปสจากแหลงดิน      
และน้ําเสียบริเวณโรงงานผลิตน้ํามันพืชน้ําทิ้งบริเวณโรงอาหารสถาบันราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยาและโรงงานกําจัดขยะในกรุงเทพฯโดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งที่มีไตรบิวไทรีนเปน
องคประกอบโดยแบคทีเรียที่ผลิตไลเปสจะสรางวงใสรอบโคโลนีพบแบคทีเรียที่สรางวงใสรอบ
โคโลนีจํานวน 40 ไอโซเลตและมีไอโซเลตที่สรางวงใสมีเสนผาศูนยกลางมากกวา 10 มิลลิเมตร
จํานวน 8 ไอโซเลตเมื่อนําไปเลี้ยงในอาหารเหลวที่มีน้ํามันมะกอก1 %พบวา NOS10L ใหแอคติวิตี
ของไลเปสสูงที่สุดคือ5.51 Unit 
_______อําพล (2545) ไดทําการแยกจุลินทรียที่ผลิตโปรติเอสอะไมเลสและไลเปสในตัวอยางดิน
และน้ําจากบอเพาะเลี้ยงกุงโดยใชอาหารเพาะเลี้ยงแข็งที่ประกอบดวย skim milk, starch                      
และtributyrin เปนสับสเตรทของเอนไซมบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส พบจุลินทรียที่สามารถ
ผลิตโปรติเอสอะไมเลสและไลเปสมีจํานวน 45, 29และ 4 ไอโซเลต เมื่อนําจุลินทรียที่แยกไดมา
คัดเลือกซ้ําโดยเลือกโคโลนีที่ใหความกวางเสนผานศูนยกลางสูงในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแตละชนิด
เล้ียงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมพบวาไอโซเลตที่มีอัตราการ
ผลิต    โปรติเอสสูงสุดคือ Lp2 และ SR-SK1 (2.32 หนวย/มล.) ผลิตอะไมเลสและไลเปสสูงสุด           
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คือ Lp1 (9.90 และ 0.49 หนวย/มล/ชม.) แลวนําไอโซเลตทั้ง 3 สายพันธุมาศึกษารูปรางและการติด
สีแกรมพบวาเปนสายพันธุของแบคทีเรียในจีนัส Bacillus sp. 
 Backer et al. (1999) ศึกษาการยอยสลายน้ําเสียที่มีน้ํามันมะกอกปนเปอนจากโรงงาน               
ขนแกะที่มีไขมันสูง (lipid - rich wool scouring wastewater) โดยใชแบคทีเรีย Bacillus 
thermolerorans 1H1- 91 ภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน และมีอุณหภูมิสูง 65 องศาเซลเซียส พบวา
สามารถยอยสลายน้ํามันมะกอกไดมากกวารอยละ 90 มีอัตราการยอยสูงสุด 900 มิลลิกรัมตอลิตรตอ
ชั่วโมง แตพบวาเมื่อความเขมขนของน้ํามันมะกอกมากกวา 4 กรัมตอลิตร จะทําใหการเจริญ              
ของเชื้อถูกยับยั้งอยางรุนแรง 

Okuda Shin-Ichiet al.,(1991) ไดคัดเลือกจุลินทรียจากโรงงานเนื้อ 2 แหงในเขตเซนได
ประเทศญี่ปุนพบวาจุลินทรียที่คัดเลือกไดมีความสามารถในการยอยสลายไขมันวัวน้ํามันหมูน้ํามัน
มะกอกและน้ํามันสลัดที่ใชแลวมีประสิทธิภาพสูงสุดคือเชื้อแบคทีเรียสกุลBacillus sp. และนําเชื้อ 
ที่ไดไปบําบัดน้ําเสียโดยใช Water Circulation System ที่มีการลงเชื้อ Bacillus sp.พบวาไขมันถูก
กําจัดไดเกือบสมบูรณโดยไมตองมีการบําบัดทางกายภาพกอน 

Peppler and Perlman (1976) พบวาการแยกจุลินทรียที่มีเอนไซมยอยสลายไขมันนั้น
สามารถแยกไดจากแหลงดินทั่วไป โรงงานเนื้อสัตว แหลงบําบัดน้ําเสีย (sewage treatment plants) 
จากโรงอาหาร และระบบบําบัดน้ําเสียตามบาน (septic tank) ไดคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมไล
เปส ไดจากดินที่มีน้ําปนอยู พบวามีแบคทีเรียหลายชนิด คือ Pseudomonas fluorescens, Bacillua 
circulans, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis 

Sharma et al. (2002) รายงานวา Bacillus sp. RSJ-1 ตองการเนื้อสกัด และเปบโตนเปน
แหลงไนโตรเจน สวนแหลงอนินทรียที่ใชในการผลิตเอนไซมไลเปส ไดแก เกลือแอมโมเนียม และ
เกลือไนโตรเจน เชน Alcaligenes sp. ตองการ NaNO3เปนแหลงไนโตรเจน และ Bacillus sp. 1H1- 
91 ตองการ (NH4)2SO4 เปนแหลงไนโตรเจน 
 

 

 

 



บทที่ 3                                                                                         

วิธีดําเนินการทดลอง 

อุปกรณ 
1. กลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบ (Compound Microscope) (OLYMPUS CX 21) 
2. กลองถายรูปดิจิตอล (SONY) 
3. แกลอนเก็บตัวอยางน้ํา 
4. เครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator) 
5. เครื่องชั่งและเครื่องชั่งวิเคราะหทศนิยม 4 ตําแหนง (Balances and analytical balances) 
6. เครื่องปนเหวี่ยง (Centrifuge) 
7. เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (DR 2004/Hach) 
8. เครื่องวัดคาการนําไฟฟา (Conductivity) 
9. เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH meter) 
10. ชุดยอมแกรม 
11. ตูกระจกปริมาตร 25 ลิตรสําหรับใชเปบระบบบําบัดน้ําเสียในระดับหองปฎิบัติการ 
12. ตูแชเย็น 
13. ตูดูดความชื้น 
14. ตูถายเชื้อ (Microbiological safety cabinets) (HOLTEN HB 2436) 
15. ตูบมควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) (VELP SCIENTIFICA FOC 225I) 
16. ตูอบฆาเชื้อ (Hot airoven) (CONTHERM THERMOTEC 2000) 
17. เตาใหความรอน (Hot plate) (PMC 502 SERIES) 
18. เทอรโมมิเตอร (Thermometer) 
19. ปมน้ําแบบเปยก 
20. ไมโครเวฟ (Microwave) (LG MS2127CW) 
21. หมอนึ่งความดันไอน้ํา (Autoclave) (Systec VX - 95) 
22. อุปกรณและเครื่องแกวสําหรับหองปฏิบัติการพื้นฐานทางดานจุลชีววิทยา 
23. อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Waterbath) 
24. COD block heater (Hach) 
25. Micropipetts (SOCOREXACURA 835 autoclavable) ขนาด 0.1 - 1 มิลลิลิตร 
26. Paper disc 
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27. Water sampler 

 
สารเคมี 

1. Alkali - iodine – azide (AIA) 
2. Calcium chloride (CaCl2) 
3. Conc.Sulfuricacid (conc. H2SO4) 
4. Crystal violet 
5. Ferric chloride (FeCl3) 
6. Immersion oil 
7. Iodine solution 
8. Manganese sulfate (MnSO4) 
9. Phosphate buffer (KH2PO4) 
10. Safranin 
11. Sodium chloride (0.85 %NaCl) 
12. Sodium thiosulfate (0.025N Na2S2O3) 
13. น้ําแปง 
 
อาหารเลี้ยงเชือ้ 

1. Nutrient Agar (NA) 

2. Nutrient Broth (NB) 

3. Plate Count Agar (PCA) 

4.  Skim milk Agar 

5. Stach Agar 

6. Tween 80 Agar 
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วิธีการทดลอง 

3.1 การศึกษาและคัดแยกแบคทีเรียจากบอบําบัดน้าํเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 3.1.1 สถานที่เก็บตัวอยาง 

 - โรงงานแปรรูปแปงมันสําปะหลัง อ.สามพราน จ.นครปฐม  

 - โรงงานผลิตสุราแชพื้นบาน อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี 
 ซ่ึงเปนตัวอยางน้ําเสียของเดือนมกราคม 2555 
 

                               (ก)                                                                 (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 (ค) 
ภาพที่ 11 ลักษณะบอบําบัดน้ําเสียโรงงานแปรรูปแปงมนัสําปะหลัง 
 (ก) บอบําบดั 1 
 (ข) บอบําบัด 2 
 (ค) บอบําบัด 3 
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3.1.2 วิธีการเก็บตัวอยาง  

 เก็บตัวอยางน้ําเสียจากบอบําบัดน้ําเสียโดยใชแกลอนเก็บตัวอยางน้ํา ที่ระดับความลึก               

1 เมตร ถายใสแกลอนสําหรับบรรจุน้ํา มีฝาเกลียวปดมิดชิด บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับแหลงน้ํา เชน

วัน เดือน ป ที่เก็บตัวอยาง อุณหภูมิ ระดับความลึกของแหลงน้ํา และสถานที่เก็บตัวอยางไวขางขวด

เก็บตัวอยาง เก็บรักษาตัวอยางน้ําไวในที่มืด อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาสภาพน้ําและ             

การเจริญของจุลินทรียกอนนํามาศึกษา โดยวัดคาพารามิเตอรของน้ําเสีย ไดแก  

 -  อุณหภูมิ โดยใช Thermometer 
 -  คาความเปนกรดดาง โดยใช pH meter 
 -  ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) วิเคราะหโดย Azide modification  
                  of the Winkler method  
 -  Biochemical Oxygen Demand (BOD) วิเคราะหโดย 5 days incubation and azide 

                    modification of the Winkler method 

 -  Chemical Oxygen Demand โดยวิธี Close Reflux Colorimetric   

 3.1.3 การศึกษาปริมาณจุลินทรียโดยวิธี Spreadplate 
 นําตัวอยางน้ําในขอ 3.1.2 ทําการการเจือจาง 10 เทา (serial dilutions)ในสารละลายเกลือ 
0.85 % NaCl (Normal saline) ปราศจากเชื้อ ผสมใหเขากัน โดยเจือจางตัวอยางใหอยูในชวง            
10-1- 10-8 จากนั้นดูดสารละลายแตละความเจือจางมาหลอดละ 0.1 มิลลิลิตรถายลงกลางจานเพาะ
เชื้อที่มีอาหาร Plate Count Agar ใช spreader จุมแอลกอฮอลแลวนําไปลนไฟ รอใหเย็น แลวนําไป
เกลี่ย (Spread) จนสารละลายที่ผิวหนาอาหารแหง นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส                    
นาน 24 ชั่วโมง ตรวจนับจํานวนโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ คัดเลือกโคโลนีที่เจริญบนจานเพาะ
เชื้อที่มีลักษณะโคโลนีที่แตกตางกันมาขีด (cross streak) บนอาหาร Nutrient Agar จนไดเชื้อ
บริสุทธิ์ กําหนดไอโซเลตของแบคทีเรียที่คัดแยกได 
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3.2 ทดสอบความสามารถในการสรางเอกตราเซลลูลารเอนไซม (Extracellular enzyme) 

 นําเชื้อบริสุทธิ์ทุกไอโซเลตจากขอ 3.1.3 มาทดสอบความสามารถในการยอยสลาย

สารอินทรีย โดยวัดคาความขุนของเชื้อเริ่มตนใหมีคาเทากับ 0.5 เพื่อใหเชื้อแบคทีเรียเริ่มตนมีคา

ความขุนเทากับ 1.5 x 108CFU/ml โดยการวัดคาความขุน (Optical Density) จากนั้นทําการทดสอบ 

Paper diffusionในอาหารเลี้ยงเชื้อดังนี้ 

 Starch Agar เพื่อทดสอบความสามารถในการสรางเอนไซมอะไมเลส บมที่อุณหภูมิหอง 

นาน 24-48 ชั่วโมง ตรวจผลการยอยสลายสารอินทรียโดยน้ํายาไอโอดีน บันทึกขนาดเสนผานศูนย 

กลางของบริเวณใส (Clear zone) ที่เกิดขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บแบคทีเรียในอาหารวุนเอียง 

(Nutrient Agar slant) 

 Skim milkAgar เพื่อทดสอบความสามารถในการสรางเอนไซมเคซีเนส บมที่อุณหภูมิ 

หองนาน 24-48 ช่ัวโมง ตรวจผลการยอยสลายสารอินทรียโดยบันทึกขนาดเสนผานศูนยกลางของ

บริเวณใส (Clear zone)ที่เกิดขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บแบคทีเรียในอาหารวุนเอียง (Nutrient Agar 

slant) 

 Tween 80 Agar เพื่อทดสอบความสามารถในการสรางเอนไซมไลเปส บมที่อุณหภูมิหอง

นาน 7 วัน ตรวจผลการยอยสลายสารอินทรีย โดยบันทึกการเกิดตะกอนขุนขาวรอบๆโคโลนีของ                

แบคทีเรียที่เกิดขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บแบคทีเรียในอาหารวุนเอียง (Nutrient Agar slant) 

 หลังจากถายเชื้อบริสุทธิ์แตละไอโซเลตลงในอาหารทั้ง 3 ชนิด บมเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ

ตางกัน ไดแก 37, 45, 50 และ 55 องศาเซลเซียส 

 

3.3 ศึกษาสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการยอยสลายสารอินทรีย 

นําแบคทีเรียไอโซเลตที่มีความสามารถในการยอยสลายสารอินทรีย ในขอ 3.2 ขีด (Streak) 

ลงบน Nutrient Agar ใหไดโคโลนีเดี่ยวตรวจสอบลักษณะของโคโลนี ขนาด รูปราง การจัดเรียงตัว

ของเซลลภายใตกลองจุลทรรศนดวยวิธีการยอมแกรม (Gram’s stain)  
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3.4 ศึกษาการเจริญของแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการยอยสลายสารอินทรีย 

ถายเชื้อแบคทีเรียไอโซเลตที่มีความสามารถในการยอยสลายสารอินทรียจากขอ 3.2 ลงใน 

Nutrient Broth ปริมาตร 200 มิลลิลิตร เขยาที่ความเร็ว 150 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิหองนาน24 

ชั่วโมง เก็บตัวอยางอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อศึกษาการเจริญโดยวิธีหานํ้าหนักแหง (Cell dry weight) นํา

ผลการทดลองที่ไดมาเขียนกราฟการเจริญของแบคทีเรีย 

 

3.5 ศึกษาประสิทธิภาพการยอยสลายสารอินทรียในน้ําโดยแบคทีเรียท่ีคัดแยกไดในระบบบําบัด 

       จําลองระดับหองปฎิบัติการ 

 3.5.1การเตรียมเชื้อเร่ิมตน (Inoculum)                                                                        
 นําแบคทีเรียไอโซเลตที่มีความสามารถในการยอยสลายสารอินทรียที่ดีที่สุด จากขอ 3.2 
มาเลี้ยงในอาหาร Nutrient Broth ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร นํามาเขยาที่ความเร็ว 150 รอบตอนาที             
ที่อุณหภูมิหอง ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใชเปนเชื้อเร่ิมตนสําหรับการกําจัดสารอินทรียใน
ระบบบําบัด ปริมาตร 20 ลิตร ที่ใชในระดับหองปฎิบัติการ (Laboratory scale) 
 3.5.2 การทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลายสารอินทรีย 
 แบงการทดลองดังตอไปนี ้
 -  ชุดควบคุม บรรจุน้ําเสียจากโรงงานแปรรูปแปงมันปริมาตร 20 ลิตร (10 % v/v)ลงใน
ระบบบําบัดแบบเติมอากาศ 
 -  ชุดทดลอง บรรจุน้ําเสียจากโรงงานแปรรูปแปงมันปริมาตร 20 ลิตร (10 % v/v) โดยถาย 
เชื้อเริ่มตนในขอ 3.5.1 ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร ลงในระบบบําบัดแบบเติมอากาศ 
 จากนั้นทําการเก็บตัวอยางน้ํา มาตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี (APHA, AWWA 
and WPCF, 1992) ทุก 24 ช่ัวโมง เปนเวลา 12 วัน โดยวัดคาพารามิเตอรตางๆ ดังตอไปนี้     
 -  คาความเปนกรด - ดาง โดยใช pH meter 
 -  อุณหภูมิโดยใช Thermometer 
 -  คาการนําไฟฟา (Conductivity) 
 -  ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) วิเคราะหโดย Azide modification  
     of the Winkler method 
 -  Biochemical Oxygen Demand (BOD) วิเคราะหโดย 5 days incubation and azide 
     modification of the Winkler method 
 -  Chemical Oxygen Demand โดยวิธี Close Reflux Colorimetric   
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 ระหวางทําการทดลอง เก็บตัวอยางน้ําชุดควบคุมและชุดทดลองมาตรวจวิเคราะหปริมาณ
จุลินทรีย ทุก 24 ช่ัวโมง เปนเวลา 12วัน โดยวิธี Total plate count โดยใชอาหาร Plate Count Agar 
เพื่อศึกษาการเจริญของจุลินทรียระหวางการบําบัด 
  
3.6 สถานที่การทดลอง 

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                          

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



 
 

บทที่ 4 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 
4.1 การศึกษาและคัดแยกแบคทีเรียจากบอบําบัดน้าํเสียโรงงานอุตสาหกรรม 
 การศึกษาและคัดแยกแบคทีเรียจากจุดเก็บตัวอยางน้ํา 2 แหลง คือ น้ําจากบอบําบัด

โรงงานแปรรูปแปงมันสําปะหลังและโรงงานผลิตสุราแชพื้นบานทําการตรวจวัดพารามิเตอร              

และศึกษาปริมาณจุลินทรีย โดยวิธี Total plate count บนอาหาร Plate Count Agar  ผลการทดลอง

แสดงดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 พารามิเตอรของตัวอยางน้ําจากจุดเก็บตัวอยาง 2 แหลง 

 
พารามิเตอร 

บอบําบัด 
โรงงานแปรรูปแปงมันสําปะหลัง โรงงานผลิตสุราแชพื้นบาน 

อุณหภูมิ (°C) 32 30 
กรด - ดาง 5.10 5.07 

บีโอดี (mg/L) 285 234 
ซีโอดี (mg/L) 720 501 

ออกซิเจนละลาย (mg/L) 4.05 5.12 
ปริมาณจุลินทรีย (CFU/ml.) 9.8 × 104 1.8 ×104 

สี สีเทาดําและขุน สีน้ําตาล 
กล่ิน มีกล่ินเหม็นมาก มีกล่ินเหม็นเล็กนอย 

 

 ทุกผลการดทดลองแสดงใหเห็นวาน้ําจากตัวอยางทั้งสองโรงงานมีคาซีโอดีและบีโอดเีกนิ

คามาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม ตามขอกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก

แหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม (2539) 

 จากนั้นคัดแยกโคโลนีที่เจริญบนอาหาร PCA มาขีด (streak) บนอาหาร Nutrient Agar    

ใหไดเชื้อบริสุทธิ์ พบโคโลนีที่มีลักษณะตางกัน 10 ไอโซเลต ซ่ึงคัดแยกไดจากตัวอยางน้ําโรงงาน

แปรรูปแปงมันสําปะหลัง จํานวน 6 ไอโซเลต และโรงงานสุราแชพื้นบาน จํานวน 4 ไอโซเลต            

ผลการทดลองและกําหนดไอโซเลต แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ไอโซเลตของแบคทีเรียที่คัดแยกได 

ตัวอยางน้ํา 
จํานวนไอโซเลต 
ที่คัดแยกได 

กําหนดไอโซเลต 

1. โรงงานแปรรูปแปงมันสําปะหลัง   
           บอบําบัด 1 2 1W1 และ 1W2 
           บอบําบัด 2 2 2W1 และ 2W2 
           บอบําบัด 3 2 3W4 และ 3W5 
2. โรงงานผลิตสุราแชพื้นบาน 4 S1, S2, S3 และ S4 
 
4.2  ทดสอบความสามารถในการสรางเอกตราเซลลูลารเอนไซม 
 เมื่อนําแบคทีเรียบริสุทธิ์ทั้ง 10 ไอโซเลต ที่คัดแยกไดจากตัวอยางน้ําขั้นตอนที่ 4.1  มา             
ทดสอบความสามารถในการยอยสลายสารอินทรียโดย Paper diffusion method บนอาหาร                 
Starch Agar, Skim milk Agar และ Tween 80 Agar (Atlas, 1993) ผลการสรางบริเวณใสบนอาหาร 
ทั้ง 3 ชนิด ที่มีการแปรผันอุณหภูมิ แสดงดังตารางที่ 4 ตารางที่ 5 และ ตารางที่ 6 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4 ขนาดเสนผานศนูยกลางบริเวณใส (clear zone) บนอาหาร Starch Agar (ซม.) 

ไอโซเลต 
อุณหภูมิ (°C) 

37 45 50 55 
1W1 0.9 - - - 
1W2 1.3 1.9 - - 
2W1 - 0.8 - - 
2W2 0.3 0.6 - - 
3W4 - - - - 
3W5 1.3 2.1 0.3 - 
S1 0.8 - - - 
S2 0.8 0.3 - - 
S3 1.2 2.2 - - 
S4 0.6 - - - 

หมายเหตุ (-) หมายถึง ไมสรางบริเวณใส (clear zone) 



38 
 

 จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ไอโซเลต 1W2 และ 3W5  
สรางบริเวณใสกวางที่สุด คือ 1.3 เซนติเมตร รองลงมา คือ S3 และ 1W1 สรางบริเวณใส 1.2 และ 
0.9 เซนติเมตร ตามลําดับ สวน 2W1 และ 3W4 ไมสรางบริเวณใส ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซยีส              
ไอโซเลต S3 สรางบริเวณใสกวางสุด คือ 2.2 เซนติเมตร รองลงมาคือ 1W2 และ 2W1 สราง                   
บริเวณใส 1.9 และ 0.8 เซนติเมตร ตามลําดับ สวน 1W1, 3W4, 3W5, S1 และ S4 ไมสรางบริเวณใส 
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีเพียงไอโซเลต 3W5 ที่สรางบริเวณใส คือ 0.3 เซนติเมตร                     
และที่อุณหภูม ิ55 องศาเซลเซียส ไมพบไอโซเลตที่สรางบริเวณใส 
  
ตารางที่ 5 ขนาดเสนผานศูนยกลางบริเวณใส (clear zone) บนอาหาร Skim milk Agar (ซม.) 

ไอโซเลต 
อุณหภูมิ (°C) 

37 45 50 55 
1W1 3.9 1.1 - - 
1W2 2.8 1.9 - - 
2W1 2.7 3.7 - - 
2W2 2.4 0.8 - - 
3W4 1.3 1.6 - - 
3W5 4.6 3.3 3.0 - 
S1 1.7 - - - 
S2 - - - - 
S3 3.5 3.5 - - 
S4 3.4 - - - 

หมายเหตุ (-) หมายถึง ไมสรางบริเวณใส (clear zone) 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ไอโซเลต 3W5 สรางบริเวณ         
ใสกวางที่สุด คือ 4.6 เซนติเมตร รองลงมา คือ 1W1 และ S3 สรางบริเวณใส 3.9 และ 3.5 เซนติเมตร 
ตามลําดับ สวน S2 ไมสรางบริเวณใส ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ไอโซเลต 2W1 สรางบริเวณใส
กวางสุด คือ 3.7 เซนติเมตร รองลงมาคือ S3 และ 3W5 สรางบริเวณใส 3.5 และ 3.3 เซนติเมตร 
ตามลําดับ สวน S1, S2 และ S4 ไมสรางบริเวณใส ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีเพียงไอโซเลต 
3W5 ที่สรางบริเวณใส คือ 3.0 เซนติเมตร และที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ไมพบไอโซเลตที่สราง
บริเวณใส 
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ตารางที่ 6 ขนาดเสนผานศูนยกลางตะกอนขุนขาวรอบโคโลนี บนอาหาร Tween 80 Agar (ซม.) 
ไอโซเลต อุณหภูมิ (°C) 

37 45 50 55 
1W1 2.0 1.5 - - 
1W2 0.8 1.8 - - 
2W1 0.7 1.1 - - 
2W2 0.3 1.4 - - 
3W4 1.5 0.8 - - 
3W5 2.1 1.3 1.5 - 
S1 1.3 1.2 - - 
S2 1.6 1.3 - - 
S3 2.7 1.7 - - 
S4 0.9 1.1 - - 

หมายเหตุ (-) หมายถึง ตะกอนขุนขาวรอบโคโลนี  
 
 จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ไอโซเลต S3 สรางตะกอนขุน
ขาวรอบโคโลนีกวางที่สุด คือ 2.7 เซนติเมตร รองลงมา คือ 3W5 และ 1W1 สรางตะกอนขุนขาว
รอบโคโลนี 2.1 และ 2.0 เซนติเมตร ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ไอโซเลต 1W2 สราง
ตะกอนขุนขาวรอบโคโลนีกวางสุด คือ 1.8 เซนติเมตร รองลงมาคือ S3 และ 1W1 สรางตะกอนขุน
ขาวรอบโคโลนี 1.7 และ 1.5 เซนติเมตร ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีเพียงไอโซเลต 
3W5 ที่สรางตะกอนขุนขาวรอบโคโลนี คือ 1.5 เซนติเมตร และที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ไมพบ
ไอโซเลตที่สรางตะกอนขุนขาวรอบโคโลนี 
 จากผลการทดสอบความสามารถในการสรางเอกตราเซลลูลารเอนไซมในอาหารทั้ง 3 ชนิด 
พบวา ไอโซเลตที่มีแนวโนมในการยอยสลายซับเสตรท คือ แปง โปรตีนและไขมันไดดีที่สุด คือ 
3W5 นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิสูงไดถึง 50 องศาเซลเซียส จึงคัดเลือกมา     
ใชในการทดสอบประสิทธิภาพการบําบัดสารอินทรียในน้ําเสียของโรงงานแปรรูปแปงมัน
สําปะหลังตอไป  ตัวอยางผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 12  
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 ( ก ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ( ข ) 

 
 
 
 
 

 
 

                                                ( ค ) 
ภาพที่ 12 ผลการทดสอบความสามารถในการสราง Extracellular enzyme ของไอโซเลต 3W5 
      ( ก ) ผลการสรางบริเวณใสบนอาหาร Starch Agar 
     ( ข ) ผลการสรางบริเวณใสบนอาหาร Skim milk Agar 
 ( ค ) ผลการสรางตะกอนขุนขาวรอบโคโลนีบนอาหาร Tween 80 Agar 
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4.3  ศึกษาสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการยอยสลายสารอินทรีย 
 นําแบคทีเรียไอโซเลต 3W5 ที่เจริญบนอาหาร Nutrient Agar หลังบมเล้ียง 24 ช่ัวโมง              
มาศึกษาลักษณะของเซลลภายใตกลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบกําลังขยาย 1,000 เทา              
ลักษณะโคโลนีและรูปรางของเซลล แสดงดังภาพที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ( ก ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           ( ข )                                   
ภาพที่ 13 ลักษณะโคโลนีและสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียไอโซเลต 3W5  
 ( ก ) ลักษณะโคโลนี 

 ( ข ) สัณฐานวิทยาของเซลล 
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 จากภาพที่ 13 แสดงใหเห็นวา แบคทีเรียไอโซเลต 3W5 มีลักษณะโคโลนีกลม ขนาดใหญ                 
สีเหลืองเขม ผิวโคโลนีมันและขอบเรียบ สัณฐานวิทยาเปนแบคทีเรียรูปรางทอน (rod shape) 
จัดเรียงตัวเปนเซลลเดี่ยว (single cell) ติดสีแกรมบวก (Gram positive) ตรวจวัดขนาดของเซลล      
ไดในชวง 1 x 3 ไมโครเมตร ซ่ึงใกลเคียงแบคทีเรียสกุล Bacillus สอดคลองกบัสุวรรณา (2549) 

4.4  ศึกษาการเจริญของแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการยอยสลายสารอินทรีย 
เมื่อนําไอโซเลต 3W5 มาศึกษาการเจริญโดยเลี้ยงใน Nutrient Broth เขยาที่  200 รอบตอ

นาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง ทําการเก็บตัวอยางมาวิเคราะหหาน้ําหนักแหง 
(cell dry weight) ทุก 3 ชั่วโมง ผลการเจริญแสดงดังภาพที่ 14  
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ภาพที ่14 ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียไอโซเลต 3W5  

 จากภาพที่ 14  แสดงใหเห็นวาชั่วโมงที่ 0  ถึงชั่วโมงที่ 3 แบคทีเรียอยูในระยะ lag phase
ระยะนี้แบคทีเรียมีการปรับตัวใหเขากับอาหารเล้ียงเชื้อ ในปลายระยะนี้แบคทีเรียจะเริ่มมีการ
แบงตัว ตอมาในชั่วโมงที่ 6 ถึงชั่วโมงที่ 15  เขาสูระยะ log phase ระยะนี้แบคทีเรียมีการเพิ่มจํานวน              
อยางรวดเร็ว โดยเพิ่มจํานวนเปน 2 เทา (binary fission) หลังจากชั่วโมงที่ 15 ถึงชั่วโมงที่ 21 จะเขา
สูระยะ stationary phase ระยะนี้แบคทีเรียมีจํานวนสูงสุดและคงที่ ไมมีการเพิ่มจํานวนอีก ในชั่วโมง              
ที่ 21 ถึงชั่วโมงที่ 24  จะเขาสูระยะ death phase ซ่ึงเปนระยะที่แบคทีเรียตายอยางรวดเร็ว
เนื่องมาจากสารอาหารที่ใชเล้ียงเซลลหมดไป เกิดการสะสมของเสีย และสารพิษที่เกิดจาก
กระบวนการเมแทบอลิซึม   

น้ําหนกัแหง (g.) 

เวลา (ชม.) 
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4.5  การศึกษาประสิทธิภาพการยอยสลายสารอินทรียโดยแบคทีเรียท่ีคัดแยกไดในระบบบําบัด 
       จําลองระดับหองปฎิบตักิาร 
 ทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลายสารอินทรียในน้ําโดยแบคทีเรีย  นาน 12 วันใน            
ระบบบําบัดที่มีการเติมอากาศ ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีบางประการ ไดแก 
อุณหภูมิ คาความเปนกรดดาง คาการนําไฟฟา คาออกซิเจนละลายน้ํา คาความตองการออกซิเจน
ของน้ําในรูป BOD และ COD แสดงดังภาพที่ 15 - 20 ตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 คาอุณหภูมิของน้ํา (°C) ของน้ําในชวงเวลาตางๆ 

 จากภาพที่ 15 พบวาอุณหภูมิของน้ําทั้งในชุดควบคุมและชุดทดลองมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดระยะเวลาการบําบัด โดยตรวจวัดอุณหภูมิของน้ําในชุดควบคุมอยูในชวง 29.0 - 33.0         

องศาเซลเซียส  สวนชุดทดลองมีอุณหภูมิอยูในชวง 29.0 - 33.0 องศาเซลเซียส มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

และมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย ชุดควบคุมและชุดทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 

ซ่ึงรายงานของจันทรศรี (2539) กลาววาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบรรยากาศ มีผลทําให

อุณหภูมิของน้ําเพิ่มขึ้นและลดลงได 

 อุณหภูมิของน้ําในชุดควบคุมและชุดทดลอง เปนน้ําที่มีอุณหภูมิไมเกิน 40 องศาเซลเซียส 

ซ่ึงไมเกินคามาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม ตามขอกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง

จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม (2539) 

อุณหภูมิ (°C) 
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ภาพที่ 16  คาความเปนกรด -ดาง ของน้ําในชวงเวลาตางๆ 

 จากภาพที่ 16 ชุดควบคุมวันที่ 0 มีคาความเปนกรด - ดาง  อยูที่ 5.1 ซ่ึงมีสภาวะเปนกรด  

และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในวันที่ 2 จนถึงวันสุดทายมีคาความเปนกรด - ดางอยูที่ 6.3 

 ชุดทดลองวันที่ 0 มีคาความเปนกรด - ดาง อยูที่ 5.1 ซ่ึงมีสภาวะเปนกรด และมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในวันที่ 2 จนถึงวันสุดทายมีคาความเปนกรด - ดางอยูที่ 7.3 ทําใหน้ํามีสภาวะ

เปนกลาง แสดงใหเห็นวาการเติมแบคทีเรียทําใหน้ําดีขึ้น 

 คาความเปนกรด - ดางของน้ํา ในชุดควบคุมและชุดทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .05 

 คาความเปนกรด - ดางของน้ําในชุดควบคุมและชุดทดลอง อยูในชวง 5.5 - 9.0 ซ่ึงไมเกิน

มาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม ตามขอกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก

แหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม (2539) 

 

   

 

คาความเปนกรด - ดาง 

วันที ่
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ภาพที ่17 คาการนําไฟฟาของน้ําในชวงเวลาตางๆ 

 จากภาพที่ 17 ชุดควบคุมวันที่ 0 มีคาการนําไฟฟา 5.80 ไมโครซีเมนตตอลูกบาศก
เซนติเมตร คาการนําไฟฟามีแนวโนวลดลงและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงวันที่ 12 วันสุดทายมีคา
การนําไฟฟา 5.84 ไมโครซีเมนตตอลูกบาศกเซนติเมตร  
  ชุดทดลองวันที่ 0 มีคาการนําไฟฟา 5.80 ไมโครซีเมนตตอลูกบาศกเซนเติเมตร คาการนํา
ไฟฟามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จนถึงวันที่ 4 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงวันที่ 12 
วันสุดทายมีคาการนําไฟฟา 5.88 ไมโครซีเมนตตอลูกบาศกเซนเติเมตร เนื่องจากแบคทีเรียสะสม
สารพิษและมีการขับถายของเสีย จึงทําใหคาการนําไฟฟาเพิ่มขึ้น 
  ตั้งแตวันที่ 0 ถึงวันที่ 12 คาการนําไฟฟาของชุดควบคุมและชุดทดลองตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

 

 

 (mS/cm3) 

วันที ่
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ภาพที่ 18 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในชวงเวลาตางๆ 

 จากภาพที่ 18 พบวาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในชุดควบคุมวันที่ 0 ตรวจวัดได 3.4  
มิลลิกรัมตอลิตร และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงวันที่ 12 ตรวจวัดได 7.7 มิลลิกรัม               
ตอลิตร 
 ชุดทดลอง ในวันที่ 0  ตรวจวัดไดในชวง 3.36  มิลลิกรัมตอลิตร และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องจนถึงวันที่ 12 ตรวจวัดได 6.43 มิลลิกรัมตอลิตร ในระหวางการบําบัดมีการใชปมเติม
อากาศตลอดเวลา ทําใหปริมาณออกซิเจนในระบบมากเพียงพอ และการเติมแบคทีเรียทําใหปริมาณ
ออกซิเจนในระบบนอยลงเนื่องจากแบคทีเรียจะใชออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย   
 ปริมาณออกซิเจนละลายระหวางชุดควบคุมและชุดทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่.05  สอดคลองกับจันทรศรี (2539) กลาววา ถาในน้ํามีปริมาณของสารอินทรียสูง 
จุลินทรียที่มีอยูในน้ําจะใชออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย  จึงทําใหคาออกซิเจนละลายลดลง  
 

 

(mg/L) 
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ภาพที่ 19 ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD) ในชวงเวลาตางๆ 

 จากภาพที่ 19 ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียของชุดควบคุม
วันที่ 0 ตรวจวัดได 285 มิลลิกรัมตอลิตร และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจนถึงวันสุดทาย
ตรวจวัดได  131 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียของชุดทดลองวันที่ 0 
ตรวจวัดได 285 มิลลิกรัมตอลิตร และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจนถึงวันสุดทายตรวจวัดได   
99 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียของชุดควบคุมและชุด
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  เนื่องจากในชุดทดลองมีการเติมแบคทีเรียที่มี
ประสิทธิภาพในการยอยสลายสารอินทรีย ทําใหสอดคลองกับคณิต (2541) กลาววาปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคาลดลงจากวันแรกของการเริ่มระบบบําบัด  
 

 

(mg/L) 
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ภาพที่ 20 ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดทีจุ่ลินทรียตองการใชออกซิเดชันสารอินทรีย (COD)  
                ในชวงเวลาตางๆ 
 
 จากภาพที่ 20 ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่จุลินทรียตองการใชออกซิเดชันสารอินทรียของ
ชุดควบคุม ในวันเริ่มตนตรวจวัดได 720 มิลลิกรัมตอลิตร และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดย
ทําการตรวจวัดในวนัที่ 4, 8 และ 12 ในวันสุดทายคา COD สามารถตรวจวัดได 427 มิลลิกรัมตอ
ลิตร 
 ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่จุลินทรียตองการใชออกซิเดชันสารอินทรียของชุดทดลองใน
วันเริ่มตนตรวจวัดได 720 มิลลิกรัมตอลิตร และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยทําการตรวจวัด
ในวันที่ 4, 8 และ 12 ในวันสุดทายคา COD สามารถตรวจวัดได 398 มิลลิกรัมตอลิตร 
 สอดคลองกับ Chase (1999) และ พิชญนาฏ (2003) กลาววา จุลินทรียจะใชสารอินทรียที่
ละลายอยูในน้ํา สงผลใหปริมาณ COD ซ่ึงเปนสารอินทรียที่อยูในน้ําถูกยอยสลาย และมีปริมาณ
ลดลงอยางรวดเร็ว  

COD (mg/L) 

วันที ่0 2 4 6 8 10 12 14
300

400

500

600

700

800

ชดทดลอง

(mg/L) 

ชุดควบคุม 

ชุดทดลอง 

วันที ่
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ชุดควบคุม

ชุดทดลอง

 
 
ภาพที่ 21 ปริมาณจุลินทรียในระบบบดั (CFU/ml) ในชวงเวลาตางๆ 
 
 จากภาพที่ 21 พบวาปริมาณจุลินทรียของชุดควบคุม และชุดทดลองในวันที่ 0 มีปริมาณ
จุลินทรียอยูในชวง 1.4 × 106  และ 1.2× 106  CFU/ml ตามลําดับ ในวันที่ 0 ถึงวันที่ 2 จุลินทรียอยูใน
ระยะ lag phase ซ่ึงเปนระยะที่จุลินทรียมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในระบบบําบัด              
ในวันที่ 2 ถึงวันที่ 3 จุลินทรียเขาสูระยะ log phase ซ่ึงเปนระยะที่จุลินทรียมีการเจริญอยางรวดเร็ว 
โดยเพิ่มจํานวนเปน 2 เทา (binary fission) ในวันที่ 3 ถึงวันที่ 7 ของชุดควบคุมจุลินทรียเขาสูระยะ 
stationary phase สวนชุดทดลองเขาสูระยะ stationary phase ในวันที่ 3 ถึง วันที่ 8 ซ่ึงเปนระยะที่
จุลินทรียคงที่ไมมีการเพิ่มจํานวนและมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง และเขาสูระยะ death phase   
 โดยปริมาณจุลินทรียในชุดทดลองสูงกวาชุดควบคุม เนื่องจากมีการเติมแบคทีเรียเพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการยอยสลายสารอินทรียในระบบบําบัด จึงทําใหมีปริมาณจุลินทรียแตกตาง
จากชุดควบคุม 
 
 

(CFU/ml) 

วันที ่
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 จากขอ 4.5 พบวา คุณภาพน้ําจากโรงงานแปรรูปแปงมันสําปะหลัง ที่ทําการบําบัดใน
ระบบบําบัดจําลองระดับหองปฏิบัติการ ในชุดควบคุมที่ไมมีการเติมแบคทีเรียที่สามารถยอยสลาย
สารอินทรียในน้ํา มีปริมาณสารอินทรียลดลงเล็กนอย เนื่องจากมีการเติมอากาศ สวนในชุดทดลอง 
(เติมเชื้อ) มีแนวโนวที่ดีขี้น พิจารณาไดจากปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลาย
สารอินทรีย (BOD) และ ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่จุลินทรียตองการใชออกซิเดชันสารอินทรีย 
(COD) มีคาลดลงอยางตอเนื่อง ยังพบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของน้ํา ไดแก สี และความขุน  
ชุดควบคุมและชุดทดลอง แสดงดังภาพ ที่ 22 
 

  

 

 

 

                                          (ก)                                                                     (ข) 

 

 

 

 

 

                                          (ค)                                                                     (ง) 

ภาพที่ 22 สภาพน้ําเสียจากโรงงานแปรรูปแปงมันกอนและหลังการทดสอบประสิทธิภาพในการ  
                ยอยสลายสารอินทรีย 
     (ก) น้ําเสียกอนการบําบัดที่ไมมีการเติมแบคทีเรีย (ชุดควบคุม) ในวันที่ 0 
 (ข) น้ําเสียหลังการบําบัดที่ไมมีการเติมแบคทีเรีย (ชุดควบคุม) ในวันที่ 12 
  (ค) น้ําเสียกอนการบําบัดที่มีการเติมแบคทีเรีย (ชุดทดลอง) ในวันที่ 0 
                (ง) น้ําเสียหลังการบําบัดที่มีการเติมแบคทีเรีย (ชุดทดลอง) ในวันที่ 12 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง 

 
 จากการศึกษาการคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพจากตัวอยางน้ําเสีย 2 แหลงที่มี
ความสามารถในการยอยสลายสารประกอบ Starch Agar, Skim milk Agar และTween 80 Agar
สามารถคัดแยกแบคทีเรียไดทั้งหมด 10 ไอโซเลต โดยแยกไดจากโรงงานแปรรูปแปงมัน
สําปะหลังจ.นครปฐมจํานวน 6 ไอโซเลต โรงงานผลิตสุราแชพื้นบานจ.ปทุมธานี จํานวน 4                 
ไอโซเลต จากตัวอยางนํ้าทั้ง 2 แหลง มีปริมาณจุลินทรียอยูในชวง9.8 × 104และ1.8 × 104 CFU/ml
ตามลําดับ 
 จากการทดสอบความสามารถในการสรางเอกตราเซลลูลารเอนไซมอาหารทั้ง 3 ชนิดพบวา
ไอโซเลต 3W5 มีแนวโนมในการยอยสลายสารอินทรียไดดีที่สุด จากการทดสอบการสราง
เอนไซมอะไมเลส โดยใชอาหาร Starch Agar พบวาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส มีเสนผาน
ศูนยกลางของบริเวณใสตอโคโลนีเทากับ 1.3เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เสนผาน
ศูนยกลางของบริเวณใสตอโคโลนีเทากับ 2.1เซนติเมตร และที่อุณหภูมิ50 องศาเซลเซียส มีเสน
ผานศูนยกลางของบริเวณใสตอโคโลนีเทากับ 0.3 เซนติเมตรการทดสอบการสรางเอนไซมเค
ซีเนส โดยใชอาหาร Skim milk Agar พบวาที่อุณหภูมิ37 องศาเซลเซียส มีเสนผานศูนยกลางของ
บริเวณใสตอโคโลนี เทากับ 4.6 เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส มีเสนผานศูนยกลางของ
บริเวณใสตอโคโลนีเทากับ 3.3 เซนติเมตร และที่อุณหภูมิ 50 เซนติเมตร มีเสนผานศูนยกลางของ
บริเวณใสตอโคโลนีเทากับ 3.0 เซนติเมตร การทดสอบการสรางเอนไซมไลเปส โดยใชอาหาร 
Tween 80 Agar พบวาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส มีเสนผานศูนยกลางของบริเวณใสตอโคโลนี 
เทากับ 2.1 เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส มีเสนผานศูนยกลางของบริเวณใสตอโคโลนี
เทากับ 1.3เซนติเมตร และที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีเสนผานศูนยกลางของบริเวณใสตอ
โคโลนีเทากับ 1.5 เซนติเมตร 

 แบคทีเรีย 3W5 มีลักษณะโคโลนีขนาดใหญ สีเหลืองเขม โคโลนีมีผิวหนามันวาว และ
ขอบโคโลนีเรียบ สัณฐานวิทยาเปนแบคทีเรียรูปรางทอน จัดเรียงตัวแบบเดี่ยว และยอมติดสีแกรม
บวก จากการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบวาไอโซเลต 3W5 ใกลเคียงแบคทีเรียในสกุล 
Bacillus ซ่ึงเปนแบคทีเรียที่สามารถพบไดในน้ําเสีย สามารถยอยสลายสารอินทรียในน้ําทําใหน้ํามี
คุณภาพดีขึ้น 
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 จากการทดสอบประสิทธิภาพการยอยสารอินทรียของ 3W5 ในระบบบําบัดจําลองระดับ
หองปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําตามปจจัยทางชีวภาพ และทางเคมีบางประการของชุด
ควบคุมและชุดทดลองพบวา 
 ชุดควบคุมมีอุณหภูมิ 29.1 - 33.3 องศาเซลเซียส คาการนําไฟฟา 5.84 ไมโครซีเมนตตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร คาความเปนกรด-ดาง 6.3 ปริมาณออกซิเจนละลาย 7.70 มิลลิกรัมตอลิตร
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD) 131 มิลลิกรัมตอลิตรปริมาณ
ออกซิเจนทั้งหมดที่ตองการใชในการออกซิไดซสารอินทรีย (COD) 382 มิลลิกรัมตอลิตร                 
และปริมาณจลิุนทรียอยูในชวง 1.4 × 106 - 6.9 × 103 CFU/ml 

ชุดทดลองมีอุณหภูมิ 29.0 - 32.9 องศาเซลเซียส คาการนําไฟฟา 5.88 ไมโครซีเมนตตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร คาความเปนกรด-ดาง 7.3 ปริมาณออกซิเจนละลาย 6.43 มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD) 99 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ
ออกซิเจนทั้งหมดที่ตองการใชในการออกซิไดซสารอินทรีย (COD) 344 มิลลิกรัมตอลิตร                 
และปริมาณจุลินทรียอยูในชวง 1.2 × 106 - 5.1 × 107 CFU/ml  
 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 ชุดการทดลอง แสดงใหเห็นวาชุดที่มีการเติมแบคทีเรียทําใหน้ํามี
คุณภาพดีขึ้นและจุลินทรียสามารถเจริญเติบโตในน้ําเสียไดชุดควบคุมและชุดทดลองมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 ส่ิงที่ควรทําวิจัยตอคือการตรวจวิเคราะหปริมาณเอนไซมที่แบคทเีรียผลิตได ศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมตอการทํางานของแบคทีเรีย เพิ่มระยะเวลาในการบําบัดจนกวาระบบบําบัดจะคงที่              
และศึกษาจุลินทรียระดับสปชีสเพื่อใหแนใจวาเปนเชื้อกอโรคหรือไม เพื่อนําไปใชไดกับระบบ
บําบัดน้ําเสียอยางปลอดภัย 
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1. Nutrient Agar  (NA) ประกอบดวย 
 Beef extract   3   กรัม  
 Peptone    5  กรัม 
 Agar    15  กรัม 
 Distilled water   1,000  มิลลิลิตร 
2. Plate Count Agar  (PCA) ประกอบดวย 
 Plate Count Agar  22.5  กรัม 

Distilled water   1,000  มิลลิลิตร 
3. Skim milk Agar ประกอบดวย 
 Skim milk   1  % 
 Beef extract   3  กรัม 
 Peptone    5  กรัม 
 Agar    15  กรัม 
 Distilled water   1,000  มิลลิลิตร 
4. Starch Agar ประกอบดวย 
 Soluble starch   10  กรัม 
 Beef extract   3  กรัม 
 Peptone    5  กรัม 
 Agar    15  กรัม 
 Distilled water   1,000  มิลลิลิตร 
5. Tween 80 Agar ประกอบดวย 
 Tween 80   1  % 
 Peptone    10  กรัม 
 Calcium chloride (CaCl2)  0.1  กรัม 
 Sodium chloride (NaCl)  15  กรัม 
 Agar    15  กรัม 

Distilled water   1,000  มิลลิลิตร 
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0.025 นอรมัล จํานวน 20 มิลลิลิตร ทิ้งไวในที่มืด 5 นาที เติมน้ํากล่ันจนไดปริมาตร 200 มิลลิลิตร 
แลวไตเตรทดวยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต โดยใชน้ําแปงเปนอินดิเคเตอร (จากสีน้ําเงิน                 
จนไมมีสี) ซ่ึงปกติจะปรับความเขมขนของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตเทากับ 0.0250 นอรมัล 
พอดี เพื่อสะดวกในการคํานวณ ถาสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตมีความเขมขน 0.0250 นอรมัล 
พอดี ปริมาตรที่ใชไตเตรทจะเทากับ 20.0 มิลลิลิตร พอดี 

ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (นอรมัลลิตี, N) = 0.0250 × 20/A 
ในเมื่อ A = ปริมาตรสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใชไตเตรท, มิลลิลิตร 
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1. สารละลายแมงกานีสซัลเฟต 
 สารละลายแมงกานีสซัลเฟตเตตราไฮเดรต (MnSO4.4H2O) 480 กรัม หรือแมงกานีสซัลเฟต
ไดไฮเดรต (MnSO2.2H2O) 400 กรัม หรือแมงกานีสซัลเฟตโมโนไฮเดรต (MnSO4.H2O) 364 กรัม 
ในน้ํากลั่นกรอง แลวเจือจางเปน 1 ลิตร 
2. สารละลายอัลคาไล-ไอโอไดด-เอไซด 
  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 500 กรัม (หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด700 
กรัม) และโซเดียมไอธอไดด (NaI) 135 กรัม (หรือโปแตสเซียมไอโอไดด 150 กรัม) ในน้ํากลั่น             
เจือจางเปน 1 ลิตร และละลายโซเดียมเอไซด (NaN3) 10 กรัม ในน้ํากลั่น 40 มิลลิลิตร แลวเติมลงใน
สารละลายขางตน 
3. กรดซัลฟุริคเขมขน (36 นอรมัล) 
4. น้ําแปง 
 ละลายแปงมันสําปะหลัง 5 กรัม ในน้ําตม 800 มิลลิลิตร เติมน้ําใหได 1 ลิตร ตมใหเดือด             
2-3 นาที ตั้งคางคืนใชแตน้ําใส เติมกรดซาลิไซลิค (Salicylic) 1.25 กรัมตอน้ําแปง 1 ลิตร 
5. สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.1 นอรมัล 

สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตเพนตะไฮเดรต (Na2S2O3.5H2O) จํานวน 24.82 กรัม ในน้ํา
ตมที่เย็นแลวเติมจนไดปริมาตร 1 ลิตร เก็บรักษาโดยการเติมคลอโรฟอรม 5 มิลลิลิตร หรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด 1 กรัม ตอสารละลาย 1 ลิตร 
6. สารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.0250 นอรมัล 

เตรียมโดยเจือจางสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.1 นอรมัล จํานวน 250 มิลลิลิตร ดวย
น้ํากล่ันใหเปน 1 ลิตร เก็บรักษาโดยการเติมคลอโรฟอรม 5 มิลลิลิตร หรือโซเดียมไฮดรอกไซด0.4 
กรัม ตอสารละลาย 1 ลิตร สารละลายนี้ตองนํามาหาคาความเขมขนที่แนนอน (Standardization) 
ดวยสารละลายมาตรฐานไดโครเมต 
7. สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต 0.0250 นอรมัล 
 ละลายโปแตสเซียมไดโครเมตที่อบแหงที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง 
จํานวน 1.226 กรัม ตอน้ํากลั่น 1 ลิตร 
8. การหาความเขมขนที่แนนอนของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต 

โดยสารละลายไอโอไดด (KI) ประมาณ 2 กรัม ในน้ํากล่ัน 150 มิลลิลิตร ใสขวดรูปกรวย 
เติมกรดซัลฟุริค (1+9) มิลลิลิตร แลวเติมสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมี 
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การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมี (APHA, 1992) 
1. วิธีวิเคราะหปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําโดยวิธี azide modification 

1.1 ลางขวด BOD ดวยน้ําตัวอยาง 2-3 คร้ัง 

1.2 เก็บน้ําตัวอยางดวยขวด BOD ที่ระดับความลึกประมาณ 30 ซม. โดยระวังไมใหมี

ฟองอากาศและปดฝาขวดใหสนิทขณะอยูในน้ํา 

1.3 เติมสารละลาย MnSO4 1 มิลลิลิตร และสารละลาย alkali - iodide azide reagent                  

1 มิลลิลิตร ปดฝาและเขยาขวดจนเริ่มตกตะกอน 

1.4 เติม conc.H2 SO4  1 ml. ปดฝาเขยาใหเขากัน 

1.5 รินสารละลายที่ไดปริมาตร 100 มิลลิลิตรใสใน flask ไตเตรทดวย Na2S2O3 0.02 M จน

ไดสีเหลืองจางๆ แลวเติมน้ําแปง 3 หยด เขยาใหเขากันแลวไตเตรทตอไปจนสีน้ําเงิน

จางหายไป จดปริมาตร Na2S2O3 ที่ใช แลวนําไปคํานวณตามสูตร 

DO (mg.1-1) = ปริมาตร Na2S2O3 ที่ใช (ml.) ×2 
 

2. วิธีวิเคราะหปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียตองการในการยอยสลายสารอินทรีย 
2.1 ลางขวด BOD ชนิดขวดทึบแสงดวยน้ําตัวอยาง 2-3 คร้ัง 

2.2 เก็บน้ําตัวอยางดวยขวด BOD ดํา เชนเดียวกับการวิเคราะหปริมาณออกซิเจนที่ละลาย

น้ํา 

2.3 นําขวด BOD ที่เก็บน้ําตัวอยางเรียบรอย ใสในตู 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 

2.4 เติมสารละลายและทําการไตเตรทเชนเดียวกับการวิเคราะหปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
น้ํา 

2.5 คํานวณตามสูตร 

BOD (mg.1-1) = คาDO ในวนัแรก – (ปริมาณ Na2S2O3 ที่ใช ×2) 
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3. การวิเคราะหคา ChemialOxigen Demand (COD) โดยวิธี Close reflux colorimetric  
เครื่องมือและอุปกรณ 

- หลอดทดลองชนิด  Borosillicate ขนาด 16 × 100 มิลลิเมตรพรอมจุก TFE 

- COD reactor ที่อุณหภูมิ 150 ± 2 องศาเซลเซียส 

- Spectrophotometer ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร 

วิธีการทดลอง 

3.1 ลางหลอดทดลองและฝาจุกดวยกรด H2SO4  20 % เพื่อปองกันการปนเปอนจาก

สารอินทรีย 

3.2 ปเปตตัวอยางน้ํามา 2.5 มิลลิลิตร ใสหลอดทดลอง แลวเติม Digestion reagent ลงไป

1.5 มิลลิลิตร 

3.3 คอยๆเติมกรด H2SO4 ที่ผสม AgSO4 ลงไป 3.5 มิลลิลิตร ใหไหลลงกนหลอดทดลอง 

เพื่อใหช้ันของกรดอยูใตชั้นน้ําตัวอยาง และ Digestion reagent 

3.4 ปดจุกหลอดแกวใหแนนแลวคว่ําหลอดไปมาหลายๆ คร้ังอยางทั่วถึงกอนจะนําไปใส 

Block heater ของเครื่อง  COD reactor 

3.5 ใหทํา Blank โดยใชน้ําตัวอยางดวยวิธีการทดลองเชนเดียวกับการวิเคราะหน้ําตัวอยาง 

- นําหลอดทดลองทั้งหมดที่ใสน้ําตัวอยางใส Block heater ของเครื่อง COD reactor             

ที่ทําใหอุณหภูมิสูงถึง 150 องศาเซลเซียสเมื่อครบเวลา 2 ช่ัวโมงนําตัวอยางออกมาตั้ง

ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง 

- นําไปวัดคาดูดกลืนแสงที่ 600 นาโนเมตร 

 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ขอมูลการศึกษาประสิทธิภาพการยอยสลายสารอินทรียโดยแบคทีเรียท่ีคัดแยกได 

ในระบบบําบดัจําลองระดับหองปฏิบตัิการ 
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ตารางที่ 7 คาความเปนกรด-ดาง (pH) ชุดควบคุม 
 

วันที ่ คาความเปนกรด - ดาง (pH) คาเฉลี่ย 
 ระบบบําบัด 1 ระบบบําบัด 2 ระบบบําบัด 3  
0 5.0 5.1 5.2 5.1 
1 5.18 5.17 5.19 5.18 
2 5.19 5.18 5.18 5.18 
3 5.5 5.6 5.6 5.56 
4 5.7 5.8 5.6 5.70 
5 5.9 6.0 5.9 5.93 
6 6.2 6.1 6.3 6.20 
7 6.4 6.3 6.2 6.30 
8 6.2 6.1 6.1 6.13 
9 6.2 6.1 6.2 6.16 
10 6.2 6.1 6.2 6.16 
11 6.2 6.3 6.2 6.23 
12 
 

6.2 6.1 6.2 6.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



66 
 

ตารางที่ 8 คาความเปนกรด-ดาง (pH) ชุดทดลอง 
 

วันที ่ คาความเปนกรด - ดาง (pH) คาเฉลี่ย 
 ระบบบําบัด 1 ระบบบําบัด 2 ระบบบําบัด 3  
0 5.0 5.1 5.2 5.10 
1 5.18 5.17 5.19 5.18 
2 5.23 5.22 5.2 5.21 
3 5.9 5.9 6.0 5.93 
4 6.3 6.2 6.3 6.26 
5 6.6 6.6 6.7 6.63 
6 6.9 7.0 6.9 6.93 
7 7.1 7.2 7.3 7.2 
8 7.3 7.3 7.4 7.33 
9 7.3 7.2 7.4 7.3 
10 7.3 7.3 7.4 7.33 
11 7.3 7.3 7.4 7.33 
12 
 

7.3 7.3 7.4 7.33 
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ตารางที่ 9 คาอุณหภูมิของน้าํ  (°C) ชุดควบคุม 
 

วันที ่ คาอุณหภูมิ (°C) คาเฉลี่ย 
 ระบบบําบัด 1 ระบบบําบัด 2 ระบบบําบัด 3  
0 29.0 29.0 29.3 29.10 
1 30.8 31.6 31.6 31.33 
2 32.0 34.0 32.2 32.73 
3 31.5 32.5 31.9 31.96 
4 32.2 32.5 32.8 32.50 
5 32.5 33.9 33.6 33.33 
6 32.9 32.8 33.0 32.90 
7 32.3 33.0 33.0 32.76 
8 31.0 32.2 32.7 31.96 
9 33.5 33.5 33.0 33.33 
10 33.2 32.5 32.8 32.5 
11 32.5 33.9 33.6 33.33 
12 
 

32.9 32.8 33.0 32.90 
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ตารางที่ 10 คาอุณหภูมิของน้ํา (°C) ชุดทดลอง 
 

วันที ่ คาอุณหภูมิ (°C) คาเฉลี่ย 
 ระบบบําบัด 1 ระบบบําบัด 2 ระบบบําบัด 3  
0 29.0 29.2 29.0 29.06 
1 32.4 32.8 32.3 32.50 
2 32.4 32.8 32.7 32.63 
3 31.5 33.2 33.9 32.86 
4 32.8 34.5 33.0 33.43 
5 34.0 33.6 32.9 33.50 
6 33.4 32.8 32.6 32.93 
7 33.2 32.8 32.1 32.70 
8 32.6 33.0 31.7 32.43 
9 32.7 31.7 31.0 31.80 
10 34.0 33.6 32.9 33.5 
11 33.4 32.8 32.6 32.93 
12 
 

33.2 32.8 32.1 32.70 
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ตารางที่ 11 คาการนําไฟฟา (Conductivity) (mS/cm3) ชุดควบคุม 
 

วันที ่ คาการนําไฟฟา คาเฉลี่ย 
 ระบบบําบัด 1 ระบบบําบัด 2 ระบบบําบัด 3  
0 5.8 5.81 5.8 5.81 
1 5.82 5.83 5.83 5.83 
2 5.83 5.84 5.84 5.83 
3 5.83 5.84 5.84 5.83 
4 5.82 5.82 5.81 5.82 
5 5.8 5.8 5.8 5.86 
6 5.81 5.82 5.81 5.81 
7 5.8 5.8 5.81 5.80 
8 5.79 5.79 5.78 5.79 
9 5.79 5.78 5.78 5.78 
10 5.8 5.8 5.81 5.8 
11 5.82 5.82 5.83 5.82 
12 
 

5.85 5.84 5.84 5.84 
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ตารางที่ 12 คาการนําไฟฟา (Conductivity) (mS/cm3) ชุดทดลอง 
 

วันที ่ คาการนําไฟฟา คาเฉลี่ย 
 ระบบบําบัด 1 ระบบบําบัด 2 ระบบบําบัด 3  
0 5.8 5.8 5.81 5.8 
1 5.78 5.77 5.78 5.78 
2 5.76 5.76 5.75 5.75 
3 5.74 5.74 5.75 5.74 
4 5.73 5.73 5.72 5.73 
5 5.74 5.74 5.73 5.74 
6 5.76 5.76 5.75 5.76 
7 5.8 5.81 5.8 5.80 
8 5.81 5.82 5.83 5.82 
9 5.82 5.83 5.83 5.83 
10 5.83 5.84 5.84 5.84 
11 5.86 5.87 5.87 5.87 
12 
 

5.88 5.89 5.89 5.89 
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ตารางที่ 13 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (mg/L) ชุดควบคุม 
 

วันที ่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้าํ (mg/L) คาเฉลี่ย 
 ระบบบําบัด 1 ระบบบําบัด 2 ระบบบําบัด 3  
0 3.34 3.41 3.45 3.40 
1 3.48 3.51 3.55 3.51 
2 3.57 3.6 3.62 3.59 
3 3.88 3.9 3.89 3.89 
4 4.01 4.05 4.09 4.08 
5 6.48 6.28 6.33 6.35 
6 7.21 7.18 6.59 6.99 
7 7.23 7.23 7.21 7.21 
8 7.3 7.31 7.3 7.30 
9 7.4 7.4 7.3 7.36 
10 7.44 7.5 7.5 7.48 
11 7.5 7.6 7.6 7.56 
12 
 

7.6 7.7 7.8 7.70 
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ตารางที่ 14 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (mg/L) ชุดทดลอง 
 

วันที ่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้าํ (mg/L) คาเฉลี่ย 
 ระบบบําบัด 1 ระบบบําบัด 2 ระบบบําบัด 3  
0 3.32 3.42 3.36 3.36 
1 3.58 3.53 3.52 3.54 
2 3.69 3.64 3.61 3.64 
3 3.92 3.87 3.96 3.88 
4 4.23 4.31 4.26 4.26 
5 5.2 5.3 5.2 5.23 
6 5.4 5.41 5.32 5.37 
7 5.6 5.67 7 5.65 
8 5.8 6.0 5.9 5.90 
9 6.0 6.1 6.1 6.06 
10 6.2 6.1 6.2 6.16 
11 6.3 6.4 6.3 6.33 
12 
 

6.4 6.5 6.4 6.43 
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ตารางที่ 15 ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD) (mg/L) ชุดควบคุม 
 

วันที ่ บีโอดี (mg/L) คาเฉลี่ย 
 ระบบบําบัด 1 ระบบบําบัด 2 ระบบบําบัด 3  
0 285 283 282 283 
1 273 275 274 274 
2 268 269 267 268 
3 256 257 256 256 
4 239 237 236 237 
5 225 228 226 226 
6 210 209 208 209 
7 180 180 181 180 
8 160 162 163 162 
9 142 143 144 143 
10 139 138 139 139 
11 133 134 134 134 
12 
 

130 131 131 131 
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ตารางที่ 16 ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD) (mg/L) ชุดทดลอง 
 

วันที ่ บีโอดี (mg/L) คาเฉลี่ย 
 ระบบบําบัด 1 ระบบบําบัด 2 ระบบบําบัด 3  
0 282 283 283 283 
1 272 272 273 272 
2 262 261 261 261 
3 250 251 249 250 
4 230 231 230 230 
5 219 218 217 218 
6 192 190 193 192 
7 179 177 177 178 
8 150 151 152 151 
9 139 138 136 138 
10 128 127 127 127 
11 120 118 119 119 
12 
 

101 100 99 100 
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ตารางที่ 17 ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่จุลินทรียตองการออกซิเดชันสารอินทรีย (COD) (mg/L)  
                   ในน้ําเสียระบบบําบัดจําลองระดับหองปฏิบัติการ 
 

 
วันที ่

ซีโอดี (mg/L) 

ชุดทดลอง ชุดควบคุม 

0 720 720 
4 485 558 
8 398 427 
12 344 382 

 
 
ตารางที่ 18 ปริมาณจุลินทรีย (CFU/ml) ในระบบบําบัดจําลองระดับหองปฏิบัติการ 
 

วันที ่ ปริมาณจุลินทรีย (CFU/ml) 
ชุดควบคุม ชุดทดลอง 

0 6.9 × 103 5.1 × 107 
1 4.1 × 102 1.9 × 106 
2 7.2 × 104 1.4 × 106 
3 1.0 × 104 1.8 × 106 
4 7.8 × 105 1.2 × 106 
5 1.2 × 105 2.2 × 105 
6 1.8 × 106 1.6 × 106 

7 4.4 × 106 2.3 × 105 

8 2.5 × 107 1.9 × 105 
9 1.3 × 107  2.8 × 106 

10 2.2 × 106 1.5 × 106 

11 1.8 × 106 1.6 × 106 
12 1.4 × 106 1.2 × 106 
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ประวัติผูดําเนนิการทดลอง 

ชื่อ      นุชจรินทร นนทรีย 
วัน เดือน ปเกดิ     31พฤษภาคม 2533 
ประวัติการศึกษา     สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
      โรงเรียนองครักษ ปการศกึษา 2550 
สถานที่ที่สามารถติดตอได   36 หมู 3 ตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ 
      จังหวดันครนายก 26120 
      โทร 082-3263648 
      E-maliaddress :jelly_yah05@hotmail.com 
 
ชื่อ      วาริณี คุมสะอาด 
วัน เดือน ปเกดิ     5ธันวาคม 2532 
ประวัติการศึกษา     สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
      โรงเรียนอรุณประดิษฐ ปการศึกษา 2550 
สถานที่ที่สามารถติดตอได   180 หมู 3 ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา 
      จังหวดัเพชรบรีุ 76120 
      โทร 089-1162977 
      E-maliaddress :teawza_05@hotmail.com 
 
ชื่อ      ศิรินันท รุงเรืองธรรม 
วัน เดือน ปเกดิ     8 กรกฎาคม 2532 
ประวัติการศึกษา     สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
      โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

 ปการศึกษา 2550 
สถานที่ที่สามารถติดตอได   20 หมู 3 ตําบลโพธ์ิรังนก อําเภอโพธิ์ทอง 
      จังหวดัอางทอง14120 
      โทร 086-1262698 
      E-maliaddress :noo_sapao@hotmail.com 
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ชื่อ      สุชาดา สุขประเสริฐ  
วัน เดือน ปเกดิ     28 กรกฎาคม 2532 
ประวัติการศึกษา     สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
      โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

 ปการศึกษา 2550 
สถานที่ที่สามารถติดตอได   47/3 หมู 5ตําบลบานแพว อําเภอบานแพว 
      จังหวดัสมุทรสาคร 74120 
      โทร 086-5063843 
      E-mali address :  az2-somza@hotmail.com 
 


	ปกใหม่.pdf
	สารบาญ.pdf
	สารบาญตาราง.pdf
	สารบาญภาพ.pdf
	กิตติกรรมประกาศ.pdf
	บทคัดย่อEng.pdf
	บทคัดย่อใหม่.pdf
	บทที่ 1.pdf
	บทที่ 2 หน้าแรก.pdf
	บทที่ 2 หน้าสอง.pdf
	บทที่ 3 หน้าแรก.pdf
	บทที่ 3 หน้าสอง.pdf
	บทที่ 4 หน้าแรก.pdf
	บทที่ 4 หน้าสอง.pdf
	บทที่ 5.pdf
	อ้างอิง.pdf
	ภาคผนวก ก  อาหารเลี้ยงเชื้อ แรก.pdf
	ภาคผนวก ก  อาหารเลี้ยงเชื้อ.pdf
	ภาคผนวก ข เตรียมสารเคมี แรก.pdf
	ภาคผนวก ข เตรียมสารเคมี ต่อ.pdf
	ภาคผนวก ข เตรียมสารเคมี.pdf
	ภาคผนวก ค วิเคราะทางเคมี แรก.pdf
	ภาคผนวก ค วิเคราะทางเคมี.pdf
	ภาคผนวก ง ระบบบำบัด แรก.pdf
	ภาคผนวก ง ต่อ.pdf
	ประวัติผู้ดำเนินการทดลอง.pdf

