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บทคัดยอ 

การพัฒนาการประเมินและขั้นตอนการออกแบบของตัวกรองชีวภาพที่ไดมาตรฐานกําหนดวาตอง

ประเมินและรายงานประสิทธิภาพของตัวกรองดวยรูปแบบมาตรฐาน   บทความนี้แนะนํามาตรฐานการรายงาน

ผลฉบับรางสําหรับการศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองชีวภาพ  เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ตองนิยามและรายงาน

พารามิเตอรสําคัญตางๆ ในรูปแบบที่ เปนมาตรฐานท้ังในแงนิยามของพารามิเตอรและหนวยตางๆ   

องคประกอบของพารามิเตอรที่ใชในรายงานข้ึนอยูกับชนิดและขนาดของการทดลอง  โดยพารามิเตอรท่ีศึกษา

แบงเปนสองกลุมหลัก คือ  กลุมพารามิเตอรบังคับ (mandatory) และกลุมพารามิเตอรทางเลือก (optional)   

หลักพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง  การวิเคราะหทางสถิติ  และการจัดทรีตเมนตตองเปนไปตามที่

กําหนดไว    เพ่ือใหมั่นใจถึงความแมนยําของพารามิเตอรที่วัดหรือคํานวณจึงแนะนําใหมีคูมือการทดลอง   การ

พัฒนามาตรฐานการรายงานผลนี้อยูระหวางดําเนินการผาน Standard and Reporting Committee of the 

Aquacultural Engineering Society (AES)  ซึ่งเปนท่ีคาดหวังวามาตรฐานฉบับปรับปรุงแกไขจะเปนคูมือ

สําหรบันักวิจัยดานวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 

1. บทนํา 

ในงานวิจัยและระบบการผลิตสัตวน้ําใชตัวกรองชีวภาพที่มีรูปแบบแตกตางกันซึ่งทําใหสับสน  การ

เลือกตัวกรองที่ดีท่ีสุดอยางมีเหตุมีผลเพื่อประยุกตใชตามตองการจึงเปนเร่ืองยาก  เพราะความแตกตางในดาน

ประสิทธิภาพ  ลักษณะการทาํงาน และสิ่งจําเปนตาง ๆ ของระบบ  ทําใหระบบเปนจํานวนมากถูกเลือกและถูก

กําหนดขนาดตามประสบการณของบุคคล   ความตองการของตลาด และเกณฑที่ไมใชเกณฑทางดานวิชาการ

อ่ืน ๆ 

การพัฒนาการประเมินและขั้นตอนการออกแบบของตัวกรองชีวภาพที่ไดมาตรฐานกําหนดวา ตอง

ประเมินและรายงานประสิทธิภาพการทํางานของตัวกรองดวยรูปแบบมาตรฐาน   โดยตองระบุขอมูล

รายละเอียดเก่ียวกับขนาดทางกายภาพของตัวกรอง   คุณลักษณะของวัสดุกรอง (ชนิดของวัสดุกรอง  ความ

หนาแนน ขนาด และพื้นที่ผิวจําเพาะ)  อัตราการไหลของน้ํา และอัตราการไหลจําเพาะ   เปนที่คาดหวังวา

ประสิทธิภาพของตัวกรองชีวภาพตองถูกประเมินโดยใชความเขมขนของแอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจนหลาย



 

 

ระดับภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวเปนมาตรฐาน (อุณหภูมิ ความเคม็  สัดสวนของคารบอนตอแอมโมเนียท้ังหมด

ไนโตรเจน หรือสัดสวนของบีโอดีตอแอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจน   ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา  และความ

เปนดาง)  

การศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองชีวภาพเปนเร่ืองยาก  เนื่องจากมีพารามิเตอรที่ตองควบคุมเปน

จํานวนมาก และการตรวจวัดคาตาง ๆ ตองครบถวน    กอนเร่ิมการเก็บรวบรวมขอมูลจริงตองแนใจวาระบบมี

ความเสถียร  โดยการทําความสะอาดทอน้ําเขาและทอน้ําออกเพื่อกําจัดแบคทีเรียไนตริฟเคชันที่เกิดขึ้นตามผิว

ทอใหจัดทําเปนคูมือขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งในการศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองชีวภาพในระดับหองทดลอง 

(bench-scale) และระดับสาธิตขั้นตน (pilot-scale) ตองตระหนักถึงปญหานี้เปนพิเศษ  แตในระบบท่ีมีขนาด

ใหญกวาอาจเปนไปไมไดที่จะกําจัดแบคทีเรียไนตริฟเคชันและคํานวณกระบวนการไนตริฟเคชันของวัสดุท่ีไมใช

ตัวกรอง   เปนสิ่งสําคัญท่ีวาการศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองชีวภาพตองดําเนินการตามหลักการออกแบบ

การทดลอง  และการทดสอบทางสถิติ  บทความน้ีนําเสนอพารามิเตอรมาตรฐานที่สําคัญ  ตัวยอ  และหนวย

สําหรบัการศกึษาเกี่ยวกับตัวกรองชีวภาพและการรายงานผล  (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 พารามิเตอรมาตรฐานที่สําคัญในการศึกษาและการรายงานประสิทธิภาพของระบบกรองชีวภาพ 

สัญลักษณ ความหมาย 

A cross พ้ืนที่หนาตัดของตัวกรอง (m2); 2e 

A media พ้ืนทีผ่ิวสัมผัสท่ีวองไวทั้งหมดของตัวกลาง (m2); 2f 

ARE ประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนีย (mg TAN/kWH); 5aa 

ARE sys ประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนยี (ระบบ) (mg TAN/kWh); 5bb 

BH o ความสูงของฐาน-ขณะทีน่้ําไมไหล (cm หรอื m); 2j 

BHop ความสูงของฐาน- ขณะระบบทํางาน (cm หรอื m); 2k 

CFB การใหอาหารสะสม (mg feed/L หรอื ppm); 3e 

CL ปรมิาณปลาสะสม (kg/lpm); 3g 

COC การบริโภคออกซิเจนสะสม (mg/L); 3f 

D ความลึกของการจมตัว (%); 2m 

FR อัตราใหอาหาร (kg/d); 3b 



 

 

ตารางที่ 1 (ตอ) 

สัญลักษณ ความหมาย 

FSR สัดสวนของระบบกรอง (%); 5j 

H discharge ความสูงของนํ้าที่ระบายท้ิง (m); 2c 

H tank ความสูงของตัวกรอง (cm หรือ m); 2a 

H water ความสูงของนํ้า (cm หรือ m); 2b 

L hyd อัตราการไหลของนํ้า (m3/(m2 d); 2h 

L media อัตราการไหลของนํ้าผานตัวกลาง (m3/(m2 d); 2i 

LS กําลังของวงรอบ (mg/L หรือ ppm); 6e 

NO 3gen การสรางไนไตรท-ไนโตรเจน (%); 50 

OCR สัดสวนการบริโภคออกซิเจน (%); 5w 

OUE ประสิทธิภาพการใชออกซิเจน (mg O2/kWh); 5cc 

P พลังงานทั้งหมด (คาเฉล่ียรายวัน) (kW); 5z 

pH e พีเอชท่ีสมดุล (หนวยพีเอช); 3o 

PTR เปอรเซน็ตการกําจัดแอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจน (%); 5i 

Q filter ปริมาณการไหลของนํ้าผานตัวกรองชีวภาพ (lpm); 2o 

Qmu ปริมาณการไหลของนํ้าที่เติม (lpm); 2p 

Q reusc ปริมาณการไหลของนํ้าที่นํากลับมาใชใหม (lpm); 2r 

Q out ปริมาณการไหลของนํ้าออกจากระบบ (lpm); 2t 

SG นํ้าหนักจําเพาะของตัวกลาง (ไมมีหนวย); lg 

SSA พื้นที่ผิวจําเพาะ (m2/m3); lf 

 

 



 

 

ตารางที่ 1 (ตอ) 

สัญลักษณ ความหมาย 

STR อัตราการเปล่ียนแอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจนท่ีผิวหนา (mg TAN/(m2 d)); 5s 

Vo ปริมาตรของตัวกรอง-ไมมีตัวกลาง (m3); 2d 

VBC ความจุของมวลชีวภาพโดยปริมาตร (kg biomass/m3); 6a 

VBCE ประสิทธิภาพของความจุมวลชีวภาพโดยปริมาตร (kg biomass/(m3kWh); 6d 

VFC ความจุการใหอาหารโดยปริมาตร (kg feed (m3 d)); 6a 

VFCE ประสิทธิภาพความจุการใหอาหารโดยปริมาตร (kg feed (m3 kWh)); 6c 

V media ปริมาตรของตัวกลาง (m3); 2g 

VNR อัตราการเปล่ียนไนไตรทโดยปริมาตร (mg NO2-N/(m3 d)); 5r 

VNR A อัตราการเปล่ียนไนไตรทโดยปริมาตรปรากฎ (mg NO2-N/(m3 d)); 5q 

VOCR het  อัตราการบริโภคออกซิเจนโดยปริมาตรของแบคทีเรียที่สรางอาหารเองไมได (mg                 

oxygen/m3 d)); 5v 

VOCR nit อัตราการบริโภคออกซิเจนโดยปริมาตรของแบคทีเรียไนตริฟายอิง (mg oxygen/m3 d)); 5u 

VOCR tot อัตราการบริโภคออกซิเจนโดยปริมาตร (mg oxygen/(mg oxygen/m3 d)); 5t 

VTR อัตราการเปล่ียนแอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจนโดยปริมาตร (mg TAN(m3 d)); 5p 

สญัลักษณกรีก  

∆pH การเปลี่ยนแปลงของพีเอช (หนวยของพีเอช); 5m 

∆CO2 การเปลี่ยนแปลงของคารบอนไดออกไซด (mg/L); 5l 

∆O2 การเปลี่ยนแปลงของออกซิเจน (mg/L); 5k 

𝜔 ความเร็วรอบของการหมุน (rpm); 2n 

 



 

 

วัตถุประสงคของบทความนี้เพื่อนําเสนอเอกสารฉบับรางวาดวยมาตรฐานการรายงานผล  ซึ่งจะใชเปน

หลักเกณฑพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดมาตรฐานและการออกแบบตัวกรองชีวภาพในอนาคต   มาตรฐานการ

รายงานผลฉบับรางนี้กําลังถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับตัวกรองชีวภาพในกลุม conventional fixed film  การใช

มาตรฐานการรายงานผลฉบับนี้กับบอที่เลี้ยงสัตวน้ําหนาแนนสูงและระบบการผลิตท่ีข้ึนอยูกับการสังเคราะห

แสงควรทําดวยความระมัดระวัง   การพัฒนามาตรฐานการรายงานผลฉบับนี้ดําเนินการโดย Standard and 

Reporting Task Force of the Aquacultural Engineering Society (AES)  เมื่อไดรับการรบัรองจากสมาชิก

แลวมาตรฐานฉบับน้ีจะรวมอยู ใน Guide to Authors for Aquaculture Engineering บนพื้นฐานของ

ขอกําหนดชั่วคราวท่ีตั้งข้ึน  เมื่อมีประสบการณเพ่ิมข้ึนมาตรฐานตางๆ เหลานี้จะถูกปรับปรุงและแกไข   

ความกาวหนาในดานเทคโนโลยีและการประยุกตใชกับสิ่งใหม ๆ  อาจตองการการดัดแปลงและการเสริมใหกับ

มาตรฐานการรายงานผลเหลานี้ดวย  เปนที่คาดวามาตรฐานการรายงานผลฉบับที่ปรับปรุงแลวจะกลายเปน

ขอบังคับสําหรบัเอกสารเก่ียวกับตัวกรองท่ีนําเสนอตอวารสารวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในอนาคต 

2. พารามิเตอรท่ีสนใจ 

การศึกษาเก่ียวกับตัวกรองชีวภาพเชิงทดลองผันแปรอยางหลีกเลี่ยงไมได  ขึ้นอยูกับความแตกตางใน

ดานขนาด  ขอบเขต และวัตถุประสงคของการศึกษา  ตารางที่ 2 แสดงประเภทของการทดลองพ้ืนฐาน  3 

ประเภท  ตามขนาด  วัตถุประสงค และลักษณะของน้ําเสีย   การแบงประเภทตามนี้ควรใชเปนแนวทาง

โดยทั่วไปเทานั้นไมใชกับการศึกษาทุกตัวกรองชีวภาพ 

แผนผังกระบวนการไหลของนํ้าระบบนําน้ํากลับมาใชใหมโดยทั่วไปแสดงดังภาพที่ 1  การไหลของน้ําที่

สําคัญประกอบดวย 

การไหลของน้ําผานตัวกรองชีวภาพ (Qfilter)=ปรมิาณการไหลของน้ําทั้งหมดที่ผานตัว    

   กรองชีวภาพ 

  การไหลของน้ําจากการเติม (Qmu)  =ปริมาณของน้ําใหมท่ีเติมสูระบบ 

  การไหลของน้ําท่ีนํากลับมาใชใหม (Qreuse) =ปรมิาณของน้ําที่หมุนเวียนกลับเขาสูบอเลี้ยง 

  การไหลของน้ําผานบอเลี้ยง (Qmu+Qreuse) =ปรมิาณของน้ําทั้งหมดท่ีผานบอเลี้ยง 

 การไหลของน้ําออกจากระบบ (Qout) =ปรมิาณของน้ําที่ระบายทิ้ง 

 



 

 

     

 

 

 

 

         

 

 

 

                                                                                                                           

 

ภาพท่ี 1  ตัวอยางแผนผังการไหลของระบบการนําน้ํากลับมาใชใหมโดยทั่วไป   

 

ตารางที่ 2  การจําแนกรูปแบบพื้นฐานของการศกึษาตัวกรองชีวภาพ  3  รูปแบบ 

รูปแบบ

การศึกษา 

ขนาดของตัวกรองชีวภาพ

(ลิตร) 

วัตถุประสงคโดยทั่วไป ลักษณะของนํ้าเสีย 

กลไก (Kenetic) 

 

 

 

1-50 การหากลไกของการกําจัด

แอมโมเนียภายใตสภาวะที่ถูก

ควบคุมอยางเขมงวด เชน ควบคุม

อุณหภูม ิ สิ่งยึดเกาะ  และอื่น ๆ  

โดยทั่วไปใชนํ้าเสียสังเคราะหที่รู

องคประกอบ                      

มีสวนประกอบของบีโอดีตํ่า 

ขนาดสาธิต

ข้ันตน (Pilot) 

5->100 การประเมินตัวกลางชนิดใหมหรือ

องคประกอบของตัวกรองภายใต

สภาวะที่ถูกควบคุม 

อาจใชนํ้าเสียสงัเคราะหหรือ

ของเสียจากระบบที่ทดลอง 

ระบบ 

(System) 

100-10000 การประเมินตัวกลางชนิดใหมหรือ

องคประกอบของตัวกรองภายใต

สภาวะที่ถูกควบคุม 

ใชของเสียจากระบบการผลิต

ขนาดใหญ 

Rearing Unit 

Solid 
Processing 

Gas 

Transfer 

Biofilter 

Qmu 

Qreus

Qout 

Solid 

= Sampling Points 

a 

h 

e 

d 

f 

c 

g 

b 

System 



 

 

แตละระบบท่ีศึกษาตองระบุแผนผังชัดเจน  และตองแสดงทิศทางการไหลของน้ําและจุดเก็บตัวอยาง 

โดยทั่วไปไมตองการภาพถายและภาพท่ีมีหลายมิติของระบบท่ีศึกษา  แตอาจตองการภาพตัดขวางเพ่ือแสดง

ความสัมพันธของผิวน้ําที่แทจริง 

พารามิเตอรมาตรฐานสําหรับการทดลองเก่ียวกับตัวกรองชีวภาพแสดงในตารางที่ 3 ซ่ึงสามารถ

จําแนกได 6 กลุม ดังน้ี  

(1) ลักษณะของตัวกลาง 

(2) ลักษณะของตัวกรอง 

(3) ลักษณะของน้ําเสียที่เขาโดยทั่วไป-การเติมระบบการเลี้ยง 

(4) ลักษณะของน้ําเสียที่เขาโดยทั่วไป-การเติมของเสียสังเคราะห 

(5) การทํางานของตัวกรอง 

(6) การทํางานเชิงระบบของตัวกรอง-ระบบการเลี้ยง 

แตละพารามิเตอรบอกถึงจุดเร่ิมตนหรือท่ีมา   หนวย  สัญลักษณ และลําดับความสําคัญสําหรับ

การศึกษาท้ัง 3 แบบ (ตามตารางที่ 2)   ลําดับความสําคัญของแตละพารามิเตอรของการศึกษาแตละรูปแบบ

แบงเปนพารามิเตอรบังคับ (MAN) พารามิเตอรทางเลือก (OPT) และพารามิเตอรที่ไมตองศึกษา (N/A)  

พารามิเตอรที่ถูกจัดใหอยูในกลุมพารามิเตอรบังคับ (MAN) นั้นจะตองรายงานในทุกรูปแบบของการศึกษาเสมอ 

(ตามตารางท่ี 2)  ทุกพารามิเตอรใชหนวยในระบบเมตริก  แตหนวยในตารางที่ 3 ไมเปนหนวยในระบบเอสไอ 

(SI) ทั้งหมด   นักวิจัยตองใชสัญลักษณตามท่ีไดแนะนําไว  และตองใชหนวยที่เปนมาตรฐาน   การรายงานเปน

หนวยเดียวกันซึ่งจะชวยไดมากเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบกรองชีวภาพท่ีแตกตางกัน   การใช

หนวยในระบบอังกฤษไมควรอยางย่ิง  แตอาจแสดงไวในวงเล็บขางหนวยในระบบเมตริกมาตรฐานสําหรับ

พารามิเตอรพิเศษ (ตัวอยาง การไหล 3.78 lpm (l gpm)) 

แมวามีพารามิเตอรเปนจํานวนมากดังแสดงในตารางที่ 3  บางพารามิเตอรมีความจําเพาะกับบาง

ระบบ และจําเพาะกับลักษณะแหลงที่มาของของเสีย  กลาวโดยสรุปคือ ไมใชทุกพารามิเตอรจะเปน

พารามิเตอรบังคับ  เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ในการพิมพพารามิเตอรเหลานี้ถูกแนะนําใหนําเสนอในภาคผนวก

มาตรฐานของการศึกษาเก่ียวกับตัวกรองชีวภาพและไมไดอธิบายรายละเอียดในเนื้อหาหลักของเอกสาร 

พารามิเตอรที่ศึกษาอาจแสดงเปนคาเฉลี่ยเพียงอยางเดียว  คาเฉลี่ย + สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือพิสัยขึ้นอยู

กับความจําเพาะของพารามิเตอรหรือการออกแบบการทดลอง  พารามิเตอรสวนใหญในตารางท่ี 3 อธิบาย

ความหมายในตัวเองอยูแลว   ขอมูลเพ่ิมเติมบางประการของพารามิเตอรท่ีเลือกไวมีดังนี้ 



 

 

(1f) พื้นที่ผิวจําเพาะ (Specific surface area, SSA): เปนขอมูลที่ไดจากผูผลิต ในขณะนี้ความแมนยํา

ของขอมูลพ้ืนที่ผิวจําเพาะยังไมถูกกําหนดไว 

2f) พื้นที่ผิวที่วองไวทั้งหมดของตัวกรอง (total active surface area of filter, A meadia) : พื้นที่ผิว

ทั้งหมดของตัวกรองที่คํานวณจากพื้นที่ผิวจําเพาะของตัวกลาง (SSA) และปริมาตรของตัวกลาง (Vmedia) พื้นที่

ผิวท่ีวองไวของตัวกรองเปนพ้ืนที่ของตัวกลางท่ีมีแบคทีเรียอาศัยอยู  คาของพารามิเตอรนี้จะข้ึนอยูกับพ้ืนที่ผิว

ทั้งหมดของตัวกลาง (SSA x V media)  ลักษณะของน้ําเสีย  ชนิดของระบบ  และข้ันตอนทํางาน  ยกเวนตัว

กรองพิเศษบางตัวท่ีการคํานวณพ้ืนที่ผิวที่วองไวทั้งหมดเปนงานที่ยาก และ  Amedia << S-SSA  x Vmedia  

สําหรับตัวกลางชนิด Kaldnes ทั้งสองขนาดพื้นที่ผิวท่ีวองไวทั้งหมดมีคาอยูในชวง 66-73% ของพื้นที่ตัวกลาง

ทั้งหมด  พื้นที่ผิวที่ทํางานของตัวกลางชนิด Kaldnes เปน moving-bed ดังนั้นเปอรเซ็นตพื้นที่ผิวที่วองไวอาจ

ต่ํากวาตัวกลางพลาสติกที่อยูกับที่โดยทั่วไป การคํานวณพ้ืนที่ผิวทั้งหมดของตัวกรองท่ีทํางานยังไมปรากฏวิธี

มาตรฐาน  และเมื่อรายงานผลนักวิจัยตองมีเอกสารของวิธีที่ใชในการคํานวณพ้ืนท่ีผิวที่วองไวทั้งหมดของตัว

กรอง 

2h/2i  อัตราการไหลของน้ํา (Hydraulic loading rate, Lhyd) และอัตราการไหลของน้ําผานตัวกลาง 

(Hydraulic media loading rate, Lmedia) : พารามิเตอรแรกเทากับการไหลของน้ําผานตัวกรอง (m3/วัน)หาร

ดวยพ้ืนที่หนาตัดของภาชนะที่ใสตัวกรอง (m2)  พารามิเตอรที่สองเทากับการไหลของนํ้าผานตัวกรองหารดวย

พื้นท่ีผิวหนาที่วองไวของตัวกลาง (m2) 

(2j/2k)  ความสูงของตัวกลาง-น้ําไมไหล (Bed height-no flow, BHo) : ความสูงของตัวกลาง-น้ําไหล 

(Bed height-operating, BHop) พารามิเตอรเหลานี้จําเปนสําหรบัระบบ fluidized bed 

(2m/2n)  การจมตัว (Submergence, %) ความเ ร็วของการหมุน (Rotational speed, 𝜔) ∶

พารามิเตอรเหลานี้จําเปนสําหรบัระบบ rotating biological contactors 

 2o/2p/2q  ปริมาณการไหลผานตัวกรองชีวภาพ (Biofilter flows, Qfilter) ปริมาณการไหลชดเชย 

(make-up flows, Qum) ปริมาณการนํากลับมาใชใหม (Reuse flows, Qreuse) ปริมาณการไหลผานบอเลี้ยง 

(rearing unit flows, Qru) และปริมาณการไหลท้ิง (Discharge flows, Qout) : พารามิเตอรเหลานี้ตองการเพ่ือ

การคํานวณการทํางานข้ันพื้นฐาน  และความแมนยําของพารามิเตอรเหลานี้เปนสิ่งจําเปนเชนกัน   การวัดการ

ไหลควรแมนยําถึง +1%  การวัดการไหลอาจเปนปญหากับระบบขนาดใหญมากกวาระบบที่มีขนาดเล็ก  

เน่ืองจากการขาดแคลนการเดินทอที่เปนเสนตรงพอที่จะใชเครื่องมือวัดการไหลท่ีคอนขางถูกตองได  การวัด

การไหลของน้ําในระบบขนาดเล็กอาจใชเทคนิควัดปรมิาตรที่ไมยุงยาก (ถัง  นาฬิกาจับเวลา)   เน่ืองจากมีระบบ



 

 

กรองชีวภาพหลากหลายถูกนํามาใชกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีแตกตางกัน  การวัดการไหลของน้ําและจุด

เก็บตัวอยางตองชัดเจนดังแสดงตามแผนผังกระบวนการไหลของน้ํา (ตัวอยางดูรูปที่ 1) 

ตารางที่ 3 พารามิเตอรที่สนใจสําหรับการทดลองเก่ียวกับตัวกรองชีวภาพ 3 ประเภท 

พารามิเตอร ท่ีมาหรือแหลงของ

พารามิเตอร 

หนวย สัญลักษณ ลําดับความสําคัญของ

พารามิเตอร 

    Kenetic Pilot System 

ลักษณะของตัวกลาง       

la   ผูผลิต ผูผลิตหรอืตัวแทนจําหนาย ขอมูลเสริม  MAN MAN MAN 

lb   ชนิด ผูผลิตหรอืตัวแทนจําหนาย ขอมูลเสริม  MAN MAN MAN 

lc   ขนาด ผูผลิตหรอืตัวแทนจําหนาย mm หรือ  MAN MAN MAN 

      โดยประมาณ  cm     

ld   วัสด ุ ผูผลิตหรอืตัวแทนจําหนาย ขอมูลเสริม  MAN MAN MAN 

le   มิติ ผูผลิตหรอืตัวแทนจําหนาย mm หรือ  MAN MAN MAN 

  cm x cm     

lf*  พื้นที่ผิวจําเพาะ ผูผลิต ตัวแทนจําหนาย หรือ m2/m3 SSA MAN MAN MAN 

 การวัด      

lg   นํ้าหนักจําเพาะ ผูผลิตหรอืตัวแทนจําหนาย คา SG OPT OPT MAN 

lh   ความหนาแนน ผูผลิตหรอืตัวแทนจําหนาย kg/m3  OPT OPT OPT 

      ของตัวกลางท่ี   

      แหงโดยมวล 

      

ลักษณะของตัวกลาง       

2a  ความสูงตัวกรอง ความสงูของตวักรอง;พ้ืนถึงขอบถัง cm หรือ m Htank OPT MAN MAN 

2b ความสูงนํ้า วัด cm หรือ m Htank OPT MAN MAN 

2c  ความสูงนํ้าที่ 

     ระบาย 

วัดตามเกรด m Hdischarge OPT MAN MAN 

2d ปริมาตรตัวกรอง 

     ไมมีตัวกลาง 

คํานวณ m3 หรือ L Vo MAN MAN MAN 

2e พื้นที่หนาตัดของ 

     ตัวกรอง 

คํานวณ m2  Across MAN MAN MAN 

2f* พื้นที่ทํางาน  

ทั้งหมดของตัวกลาง      

คํานวณ m2  Amedia MAN MAN MAN 

ลักษณะของตัวกลาง       

2g   ปริมาตรของ 

      ตัวกลาง 

คํานวณ 

 

m3 Vmedia MAN MAN MAN 

 

 



 

 

ตารางที่ 3 (ตอ) 

พารามิเตอร ที่มาหรือแหลง 

ของพารามิเตอร 

หนวย สัญลักษณ ลําดับความสาํคญัของ

พารามิเตอร 

    Kenetic Pilot System 

2h*  อัตราภาระบรรทุกของนํ้า 1.44Qfilter/Across m3/(m2 d) Lhyd OPT OPT OPT 

2i*  อัตราภาระบรรทุกของตัวกลาง 1.44Qfilter/Across m3/(m2 d) Lmedia OPT OPT OPT 

2j*  ความสูงของฐาน-ไมมีนํ้าไหล วัด cm หรือ m BHo MAN MAN MAN 

2k*  ความสูงของฐาน-มีนํ้าไหล วัด cm หรือ m BHop MAN MAN MAN 

2l*  รูปแบบของกระบวนการ 

        กระจายนํ้า 

ผู ผ ลิ ตห รื อตั ว แท น

จําหนาย 

ข อ มู ล

ผลิตภัณฑ 

 MAN MAN MAN 

2m*  ความลึกเมื่อแชนํ้า วัด % D MAN MAN MAN 

2n*  ความเร็วของการหมุน วัด rpm 𝜔 MAN MAN MAN 

2o*  การไหลผานตัวกรองชีวภาพ วัดหรือคํานวณ lpm Qfilter MAN MAN MAN 

2p*  การไหลจากการเติม วัดหรือคํานวณ lpm Qmu MAN MAN MAN 

2q*  การไหลผานบอเล้ียง วัดหรือคํานวณ lpm Qพี N/A MAN MAN 

2r*  การไหลกลับนํามาใชใหม วัดหรือคํานวณ lpm Qreuse MAN MAN MAN 

2t*  การไหลออกจากระบบ วัดหรือคํานวณ lpm Qout MAN MAN MAN 

ลักษณะของนํ้าเสียที่เขาโดยทั่วไป-ระบบการเล้ียงท่ีใช      

3a   ชนิดที่เล้ียง ผูเล้ียง ขอมูล N/A N/A MAN MAN 

3b   อัตราใหอาหารและชนิด 

        อาหาร 

ประมาณ Kg/d แ ล ะ

ขอมูล 

FR N/A N/A MAN 

3c   ความถี่การใหอาหาร ผูเล้ียง #/d  N/A OPT OPT 

3d   ปริมาณโปรตีนในอาหาร ไนโตรเจนx6.25 %  N/A OPT MAN 

3e   การใหอาหารสะสม 106FR/1440Qmu mg/L 

(ppm) 

CFB N/A MAN MAN 

3f   การบริโภคออกซิเจนสะสม ดูในเอกสาร mg/L COC N/A OPT OPT 

3g   ภาระบรรทุกสะสม kg ปลา/Qru kg/lpm CL N/A OPT MAN 

3h   แอมโมเนียรวมไนโตรเจน วัด mg/L as N TANn MAN MAN MAN 

3i   ไนไตรท-ไนโตรเจน วัด mg/L as N NO2-Nin N/A OPT MAN 

3j   ไนเตรท-ไนโตรเจน วัด mg/L as N NO3-Nin N/A OPT MAN 

ลักษณะของนํ้าเสียที่เขาโดยทั่วไป-ใชระบบการเล้ียง      

3k   บีโอดี วัด mg/L BOD5 MAN MAN MAN 

3l   ซีโอดีหรือทีโอซ ี วัด mg/L CODin 

ห รื อ 

TOCin 

OPT OPT OPT 

3m   ความเปนดาง วัด mg/L as 

CaCo3 

ALKin MAN MAN MAN 

 



 

 

ตารางที่ 3 (ตอ) 

พารามิเตอร ที่มาหรือแหลง 

ของพารามิเตอร 

หนวย สัญลักษณ ลําดับความสําคัญของ

พารามิเตอร 

    Kenetic Pilot System 

3n   พีเอช วัด หนวยพีเอช pHin MAN MAN MAN 

3o   พีเอชท่ีสมดุล วั ด ห ลั ง ก า ร เ ติ ม

อากาศ 

หนวยพีเอช pHe OPT OPT OPT 

3p   ออกซิเจนละลาย วัด mg/L DOin MAN MAN MAN 

3q  คารบอนไดออกไซด วัด mg/L Co2in OPT MAN MAN 

ลักษณะของนํ้าเสียที่เขาโดยทั่วไป-ใชนํ้าเสียสังเคราะห      

4a   แอมโมเนียรวมไนโตรเจน วัด mg/L as N TANin MAN MAN MAN 

4b   บีโอดี วัด mg/L  BOD5in MAN MAN OPT 

4c   ซีโอดีหรือทีโอซี วัด mg/L  CODin 

หรือ 

TOCin 

OPT OPT OPT 

4d   ความเปนดาง วัด mg/L as 

CaCO3 

ALKin MAN MAN MAN 

4e   พีเอช วัด หนวยพีเอส pHin MAN MAN MAN 

4f   ออกซิเจนละลาย ออกซิเจนที่เขาในนํ้า

เสีย 

mg/L DOin MAN MAN MAN 

4g   แหลงของแอมโมเนีย สารประกอบ ขอมูล  MAN MAN MAN 

4h    แหลงของบีโอดี สา รป ระกอบหรื อ

ย่ีหอ 

ขอมูล  MAN MAN N/A 

4i    สารอาหารหรือธาตุปริมาณ 

        นอยท่ีเติม 

สารประกอบที่เติม mg/L ห รื อ 

µg/L 

 MAN MAN N/A 

การทํางานของตัวกรอง       

5a    เวลาการปรับสภาพกอนเริ่ม 

        การเก็บขอมูล 

การออกแบบการ

ทดลอง 

d t MAN MAN MAN 

5b    การไหลของแอมโมเนีย  

        (พื้นที่ตัดขวาง) 

(1440Qfilter 

TANin)/Across 

mg TAN/ 

(m2 d) 

 MAN OPT OPT 

5c    การไหลของแอมโมเนีย  

        (พื้นที่ตัวกลาง) 

(1440Qfilter 

TANin)/Amedia 

mg TAN/ 

(m2 d) 

 MAN OPT OPT 

5d    การไหลของบีโอดี (1440Qfilter 

BOD5in)/Amedia 

mg BOD5/ 

(m2 d) 

 MAN OPT OPT 

5e    อุณหภูม ิ วัด oC T MAN MAN MAN 

5f    แอมโมเนียไนไตรเจนทั้งหมด 

       ที่ออก 

วัด mg/L as N TANout MAN MAN MAN 



 

 

ตารางที่ 3 (ตอ) 

พารามิเตอร ที่มาหรือแหลง 

ของพารามิเตอร 

หนวย สัญลักษณ ลําดับความสําคัญของ

พารามิเตอร 

    Keneti

c 

Pilot Syste

m 

5g   ไนไตรท-ไนโตรเจนที่ออก วัด mg/L as N NO2-Nout MAN MAN MAN 

5h    ไนเตรท-ไนโตรเจนที่ออก วัด mg/L as N NO3-Nout   MAN 

5i     เปอรเซ็นตการกําจัด 

         แอมโมเนีย 

(TANin-TANout)/ 

TANin 

% PTR MAN MAN MAN 

5j    สัดสวนของระบบกรอง 1440Qfilter (TANin- 

TANout)/(total TAN 

removed d)              

(ดูในเน้ือหา) 

% FSR OPT OPT MAN 

5k     ∆O2 DOout-DOin mg/L ∆O2 OPT MAN MAN 

5l      ∆CO2 CO2out-CO2in mg/L ∆CO2 OPT MAN MAN 

5m    ∆pH pHout-pHin  ∆pH OPT MAN MAN 

5n     การสรางไนไตรท- 

         ไนโตรเจน 

(NO2-Nout-NO2-Nin) 

/TANin 

% NO2gen OPT OPT OPT 

5o     การสรางไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-Nout-NO3-

Nin)/TANin 

% NO3gen OPT OPT OPT 

5p    สัดสวนการเปลี่ยนแอมโมเนีย 

        โดยปริมาตร 

1440Qfilter(TANout-

TANin)/VOLmedia 

mg 

TAN/(m3 d) 

VTR MAN MAN MAN 

5q    สัดสวนการเปล่ียนไนเตรท 

       โดยปรมิาตรปรากฎ 

1440Qfilter(NO2-Nout-

NO2-Nin)/VOLmedia 

mg NO2-N/ 

(m3 d) 

VNRA OPT OPT OPT 

5r    สัดสวนการเปล่ียนไนไตรท 

       โดยปรมิาตร 

VTR+VNRA mg NO2-N/ 

(m3 d) 

VNR OPT OPT OPT 

5t    สัดสวนการบริโภคออกซเิจน 

       โดยปรมิาตร 

1440Qfilter(TANout-

TANout)/VOLmedia 

mg 

oxygen/ 

(m3 d) 

VOCRtot OPT OPT OPT 

5u   สัดสวนการบริโภคออกซิเจน 

       โดยปรมิาตรของแบคทีเรียไน 

        ตริฟายอิง 

(3.47VTR+1.09VNR)

(0.92)(ดูในเน้ือหา) 

mg 

oxygen/ 

(m3 d) 

VOCRnit OPT OPT OPT 

5v   สัดสวนการบริโภคออกซิเจน 

       โดยปรมิาตรของแบคทีเรียที่ 

        สรางอาหารเองไมได 

VOCRtot-VOCRnit mg 

oxygen/ 

(m3 d) 

VOCRhet OPT OPT OPT 

5w  สัดสวนการบริโภคออกซิเจน VOCRtot/VOCRnit % OCR OPT OPT OPT 

 



 

 

ตารางที่ 3 (ตอ) 

พารามิเตอร ที่มาหรือแหลง 

ของพารามิเตอร 

หนวย สัญลักษณ ลําดับความสาํคญัของ

พารามิเตอร 

    Kenetic Pilot System 

5x    กําลังของปม คํานวณโดยใช Qfilter 

การสูญเสียเฮดจากตัว

กรอง,ความสูงของ 

bed และ 70% ของ

ประสิทธิภาพ 

kW Ppump OPT MAN MAN 

5y   กําลังไฟฟาของสวนอื่น ๆ วัดหรอืคํานวณ kW Pother OPT MAN MAN 

5Z   กําลังไฟฟาทั้งหมด (ทุกวันโดย

เฉลี่ย) 

คํานวณจาก

พารามิเตอรขางบน 

kW Ptot OPT MAN MAN 

5aa*  ประสิทธิภาพการกําจัด 

          แอมโมเนีย 

1440Qfilter(TANin-

TANout)/24Ptot 

mg 

TAN/kWh 

ARE OPT MAN MAN 

5bb*  ประสิทธิภาพการกําจัด 

          แอมโมเนีย(ระบบ) 

ดูในเอกสาร mg 

TAN/kWh 

AREsys OPT  MAN 

5cc*   ประสิทธิภาพการใช 

           ออกซิ เจน 

(1440Qfilter∆DO)/ 

24Ptot 

mg -

O2/kWh 

OUE OPT MAN MAN 

ระบบการทํางานของตัวกรอง-

ระบบการเลี้ยง 

      

6a*    ศักยภาพการใชอาหารโดย 

          ปริมาตร 

(kg feed)/Vmedia mg O2kWh VFC N/A N/A MAN 

6b*    ศักยภาพมวลชีวภาพโดย kg/biomass/Vmedia kg  VBC N/A N/A MAN 

6c    ประสิทธิภาพของศักยภาพ 

        อาหารโดยปรมิาตร 

VFC/24Ptot kg feed (m3 

kHh) 

VFCE N/A N/A MAN 

6d   ประสิทธิภาพของศักยภาพ 

        มวลชีวภาพโดยปริมาตร 

VBC/24Ptot kg biomass 

(m3 kHh) 

VBCE N/A N/A MAN 

6e    ความแรงของชอง 106(kg/d 

feed)/1440Qru 

Mg/L ( ห รื อ 

ppm) 

LS N/A N/A  

  

 (3e)  ปริมาณอาหารสะสม (cumulative feed burden, CFB) : ปริมาณอาหารสะสมเปนวัดความ

เขมขนของระบบทั้งหมด พารามิเตอรนี้เทากับ 

    CFB=
 /

 /  
 



 

 

 หนวยของปริมาณอาหารสะสมคือ  มิลลิกรัมอาหาร/ลิตร หรือสวนตอลานสวนโดยน้ําหนัก 

พารามิเตอรนี้ถือวาควบคมุปริมาตรของระบบการผลิตทั้งหมด  ไมนับรวมกระบวนการตาง ๆ และปฏิกิริยาทาง

เคมีท่ีอยูภายใน 

(3f)  การบริ โภคออกซิ เ จนสะสม (Cumulative oxygen consumption, COC) : การบ ริ โภค

ออกซิเจนสะสมเปนปริมาณออกซิเจนท้ังหมดท่ีบริโภคภายในหนวยการเลี้ยง (mg/L) การบริโภคออกซิเจน

สะสมนิยมใชอธิบายความหนาแนนในระบบการเลี้ยงแบบ single-pass หรือระบบ serial reuse พารามิเตอร

นี้จะข้ึนกับอุณหภูมิน้ํา   ชนิดและขนาดของปลา  อาหารที่ใหและความถี่  และระดับโดยท่ัวไปของกิจกรรม  

ขณะที่การบริโภคออกซิเจนสะสมสามารถคํานวณไดโดยวัดปริมาณออกซิเจนของน้ําเขาและน้ําออก (DOin – 

DOout) การคาดคะเนการบริโภคออกซิเจนท่ีแมนยําตองวัดอยางสม่ําเสมอหรือตอเนื่องตลอดท้ังวัน  หรือ

สามารถคํานวณไดจากอัตราการใหอาหารและอัตราอาหารออกซิเจน  

    COC=PF  

 เมื่อ PF เปนคาคงท่ีของจุดสูงสุด (COC สูงสุดรายวันมีคา 1.2-1.4); FR เปนอัตราใหอาหาร (กก./วัน); 

OFR เปนปริมาณออกซิเจนท่ีถูกใช (มก.)/ กก. ของอาหาร (ประมาณ 200,000 มก./กก. ของอาหารสําหรับ

ปลานิ้วและปลาที่มีขนาดใหญกวา  และโดยทั่วไปคิดจากอาหารแหง); Qru เปนการไหลของน้ําในบอเลี้ยง (ลิตร/

นาที) 

 (3g)  ภาระสะสม (Cumulative loading, CL) : พารามิเตอรนี้เปนมากกวาพารามิเตอรความเขมขน

แบบธรรมดาและใชออกแบบระบบการผลิตปลาแซลมอนและปลาเทรา 

 (3h/3i/3j) แอมโมเนียทั้งหมดไนไตรเจน (Total ammonia nitrogen, TAN) ไนไตรทไนโตรเจน 

(NO2-N) และไนเตรทไนไตรเจน (NO3-N) : สารประกอบไนโตรเจนทั้งหมดควรรายงานเปนไนโตรเจน (น้ําหนัก

โมเลกุล=14.01 กรัม/โมล) 

 ถอยคําตอไปนี้ควรใชสําหรับสารประกอบแอมโมเนีย 

แอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจน (TAN) ผลรวมของ NH3-N+NH4
+-N หนวยเปน mg/L 

แอมโมเนียมอิออน (IA)   NH4
+-N หนวยเปน mg/L 

แอมโมเนียอิสระ (UIA)   NH3-N หนวยเปน mg/L หรือ µg/L 

ไนไตรท-ไนโตรเจน   NO2-N หนวยเปน mg/L 



 

 

ไนเตรท-ไนโตรเจน   NO3-N หนวยเปน mg/L 

 ปจจุบันไมมีวิธีมาตรฐานซึ่งเปนท่ียอมรับสําหรับการคํานวณแอมโมเนียไมมีประจุ  การวัดพีเอชของ

สารละลายที่อุณหภูมิหองอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาแอมโมเนียไมมีประจุ 25-50% 

เมื่อใชกับตัวอยางน้ําท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 

 การทดสอบแอมโมเนียสวนใหญวัดเปนความเขมขนของแอมโมเนียท้ังหมดไนโตรเจน  แมวาอิเลค-   

โทรดชนิด gas-sensing สามารถวัดความเขมขนของแอมโมเนียไมมีประจุไดโดยตรงก็ตาม   โดยทั่วไปอิเลค  

โทรดชนิด gas-sensing ใชวัดแอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจนไดดวยการเติมดางแกเพ่ือเปลี่ยนสารประกอบ

แอมโมเนียทั้งหมดเปนแอมโมเนียไมมีประจุกอนการวัด  

วิธีที่ใชกันทั่วไปเพื่อวัดแอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจน คือ วิธีฟเนต (phenate)  แตท่ีความเขมขนต่ํากวา 

0.1-0.2 mg/L การวัดโดยวิธีนี้มีแนวโนมที่แบลงคจะมีคาสูงและมีความผันแปร  และวิธีนี้ยังมีความยุงยากใน

การวัดที่ความเขมขนต่ํา ๆ   ภายในชวงการดูดกลืนแสงที่เปนเสนตรงของวิธีฟเนตอาจเปนไปไดที่จะเพิ่มความ

แมนยําของการประมาณคาการกําจัดแอมโมเนีย  โดยปรับคาการดูดกลืนแสงใหเปนศูนยดวยตัวอยางน้ําท่ีไหล

เขาสูตัวกรองชีวภาพแทนการใชแบลงค  ดวยวิธีนี้จะคิดความแตกตางของความเขมขนแอมโมเนียทั้งหมด

ไนโตรเจนระหวางตัวอยางสองตัวอยางเพ่ืออานคาโดยตรงแทนที่จะลบโดยการอานคาแยก 2 คร้ัง  ในการ

ทบทวนเอกสารที่ไดพิมพเผยแพรไมมีรายงานถึงการใชวิธีนี้   วิธีการที่มีความแมนยํากวานี้สําหรับการวัด

แอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจนที่ระดับความเขมขนต่ํา µg/l พอหาได 

 (3o)  พีเอชที่สมดุล (equilibrium pH, pHe) พารามิเตอรนี้เปนพีเอชของตัวอยางน้ําในสภาวะสมดุล

กับคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ   พีเอชที่สมดุลข้ึนอยูกับความเปนดางเปนอันดับแรก  ลําดับตอมาเปน

อุณหภูมิของนํ้า  การเปลี่ยนแปลงพีเอชเนื่องจากการเติมอากาศ (พีเอชเร่ิมตน-พีเอชสมดุล) เปนการวัดปริมาณ

คารบอนไดออกไซดในสารละลาย : 

พีเอชเริ่มตน-พีเอชสมดุล = เปนบวก แสดงวาคารบอนไดออกไซดสูงกวาบรรยากาศ 

  พีเอชเริ่มตน-พีเอชสมดุล = O แสดงวา คารบอนไดออกไซดสมดุลกับบรรยากาศ 

  พีเอชเริ่มตน-พีเอชสมดุล = เปนลบ แสดงวา คารบอนไดออกไซดต่ํากวาบรรยากาศ 

 (5a)  เวลาปรับสภาพกอนเร่ิมตนการเก็บรวบรวมขอมูล (Time of acclimation before the start 

of data collection) : แบคทีเรียชนิดสรางอาหารเองท่ีทําหนาที่การออกซิไดซแอมโมเนียเจริญเติบโตชามาก

เมื่อเทียบกับแบคทีเรียชนิดสรางอาหารเองไมได  ตัวกรองใหมใชเวลานานถึง 60 วันจึงเขาสูภาวะเสถียร



 

 

(steady-state) โดยเฉพาะอยางยิ่งกับตัวกลางพลาสติกบางชนิดในน้ําทะเล  โดยท่ัวไปการตอบสนองของตัว

กรองชีวภาพระหวางระยะการปรับสภาพไมคอยสําคัญ  นอกเสียจากวาระยะนี้ควรใชเวลาสั้นท่ีสุดเทาที่จะ

เปนไปได 

 (5i/5p)  เปอรเซ็นตการกําจัดแอมโมเนียท้ังหมดไนโตรเจน (Percent TAN removal, PTR) และ

อัตราการเปลี่ยนแอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจนโดยปริมาตร (volumetric TAN conversion rate, VTR) สอง

พารามิเตอรนี้เปนพารามิเตอรท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพของตัวกรองชีวภาพที่สําคญัที่สุด   คา PTR และคา VTR 

คํานวณไดโดยวัด TAN ในนํ้าที่เขาและออกผานตัวกรองชีวภาพ (ระหวางจุด c และ d ในภาพท่ี 1)   กลาวกัน

วา สองพารามิเตอรขางตนใชในการวัดภาวะเสถียรของตัวกรองชีวภาพ   คา VTR ไมตองหาพ้ืนท่ีผิวที่วองไว

ทั้งหมดของตัวกลาง  และสามารถใชคานี้เพ่ือการออกแบบระบบไดโดยตรง  อัตราการกําจัดแอมโมเนียทั้งหมด

ไนโตรเจนควรรายงานเปนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การคํานวณคา PTR และคา VTR ที่ไดจาก

ความเขมขนเขาและออกเพียงคาเดียวอาจลําเอียงเนื่องจากการเหลื่อมล้ํากันระหวางการตอบสนองจริงกับการ

ตอบสนองที่วัดได 

 เมื่อรายงานคา PTR และคา VTR    ตองระบุปญหาเก่ียวกับสถิติ 3 ประเด็น คือ (1) นิยามทางสถิติ

ของการกําจัดแอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจนในภาวะเสถียร (2) ความเปนอิสระของชุดการทดลอง และ (3) 

จํานวนซ้ําของหนวยทดลองท่ีเหมาะสมในการออกแบบการทดลอง 

2.1  นิยามของภาวะเสถียร  

 มีการศึกษาเกี่ยวกับตัวกรองชีวภาพเพียง 2-3 เร่ืองที่ไดนิยามเชิงสถิติวา ภาวะเสถียรคืออะไร 

โดยทั่วไป ภาวะเสถียรเกิดขึ้นเมื่อแอมโมเนียท้ังหมดไนโตรเจนในน้ําออกมีคาคงที่  และสามารถลากเสนตรง

ตามแนวนอนดวยสายตาผานจุดคาสังเกตบนกราฟที่พล็อตระหวางความเขมขนของแอมโมเนียท้ังหมด

ไนโตรเจนกับเวลา   ในการทบทวนบทความเก่ียวกับตัวกรองชีวภาพ 14 บทความ ท่ีพิมพเผยแพรในชวง 15 ป

ที่ผานมามีนิยามของภาวะเสถียรเพียง 5 นิยามเทานั้นท่ีพบในสวนที่วาดวยอุปกรณและวิธีการศกึษา ดังน้ี 

- ตัวกรองชีวภาพถูกพิจารณาวาไดปรับสภาพอยางสมบูรณเมื่อภาวะเสถียร เกิดขึ้น กลาวคือระบบ

สามารถคงระดับ TAN และ NO2-N ตํ่ากวา 0.7 mg/L ภายใตสภาวะที่มีการเติมแอมโมเนีย 8.64 

g/วัน ตอเนื่องกันเปนเวลา 7 วัน 

- เติมแอมโมเนียมคลอไรดสูระบบที่ความเขมขน 2 mg/L และหมุนเวียนน้ําทะเลจนกระท่ัง

แอมโมเนียไนโตรเจนและไนไตรทไนโตรเจนลดลงเปน 0.2 mg/L  ใชเวลา 7 วัน 

- ระบบเขาสูภาวะเสถียร เมื่ออัตราการกําจัดแอมโมเนียเทากับอัตราการเติม ซึ่งสามารถชี้ได

โดยตรงจากคาความเขมขนแอมโมเนียรวมไนโตรเจนที่คงที่ 



 

 

- ตรวจติดตามอัตราการกําจัดแอมโมเนียจนกระทั่งภาวะก่ึงเสถียร ของประชากรแบคทีเรียกลุมไน

ตริฟายอิงเกิดข้ึน ซึ่งใชเวลาประมาณ 8 สัปดาห 

- ดูแลการใหอาหารอยางตอเนื่องจนกระท่ังเกิดภาวะเสถียร   ซึ่งบงชี้โดยความเขมขนของ

แอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจนท่ีคงที่สําหรับตัวกรองชีวภาพใดๆ ในระดับการเติมแอมโมเนียทั้งหมด

ไนโตรเจนที่กําหนด  ขั้นตอนนี้ใชเวลานานประมาณ 5 สัปดาห 

ในการศึกษาที่ไดทบทวนไมไดใชการทดสอบทางสถิติเพื่อกําหนดภาวะเสถียร   แนวทางหนึ่งที่เปนได  

คือ  การวิเคราะหรีเกรซชั่นเชิงเสนของ TANout กับเวลา  และทดสอบเพ่ือดูความชัน  ถาความชันของเสนนี้

แตกตางจาก 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติท่ีกําหนดไว    เวลาของการพัฒนาภาวะ

เสถียรอาจแตกตางกันสําหรับการออกซิไดสแอมโมเนียและไนไตรท  หรือเมื่อวัดประสิทธิภาพของตัวกรอง

ชีวภาพดวยวิธีอ่ืน  งานเพิ่มเติมก็คือ ตองกําหนดภาวะเสถียรโดยใชวิธีทางสถิติในการศึกษาตัวกรองชีวภาพ 

2.2  การจัดทรีทเมนต  

 เมื่อทดสอบตัวกรองชีวภาพที่หลายสภาวะแวดลอม (เชน 30, 25, 20, 15, 10 และ 5 oC) ทั้งลําดับ

และที่ตั้งของทรีตเมนตตองเปนไปโดยสุม  การออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิในลักษณะที่คงที่

ในระดับใดระดับหนึ่ง (30, 25 และ 20 oC เปนตน) ไมเปนท่ียอมรับ  แมวาการทดลองไดลดเวลาของการ

ปรับตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแลวก็ตาม  การจัดใหทรีทเมนตเดียวกันรวมอยูเปนกลุมและอยูในที่เดียวกันก็

เปนสิ่งที่ไมสมควร แมวาจะมีเหตุผลเรื่องขอจํากัดของเคร่ืองมือ  การสุมหาตําแหนงที่ตั้งและลําดับของทรีต

เมนตสามารถใชตารางเลขสุม  การสรางเลขสุม หรือการใชการสุมจากแผนกระดาษในหมวก  หากไมใชการสุม

ดังที่กลาวมาขางตนอาจจําเปนตองทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือใหเปนที่ยอมรับวาไดกําหนดสิ่งเหลาน้ันดวยวิธีการ

สุมอยางแทจริง  ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสุมอยางอิสระสามารถคนไดในตําราสถิติมาตรฐานตาง ๆ 

2.3  จํานวนซ้ําในการออกแบบการทดลอง 

 เมื่อหนวยการทดลองในแตละทรีตเมนตมีซ้ํา  ตําแหนงของซํ้าของทรีตเมนตหนึ่ง ๆ ไมควรจัดใหอยูใน

ที่เดียวกันหรอืใกลเคียงกัน (ตัวอยางเชน ทั้ง 4 ซ้ําของ BOD/TAN=0.5 ไมควรอยูใกลหนาตางท้ังหมด) อาจเปน

เร่ืองยากสําหรับการสุมหาที่ตั้งของตัวกรองชีวภาพสําหรับการทดลองที่เก่ียวของกับอุณหภูมิเมื่อใชอางควบคุม

อุณหภูมิ (water bath)  ปญหานี้เปนปญหาท่ัวไปในการทดลองทางการเกษตรและตองการการออกแบบการ

ทดลองแบบบล็อก (blocked experimental design) การเขาใจวาอะไรเปนซ้ําจริง และไมเปนซ้ําจริงเปนสิ่ง

สําคัญ  สมมุติวา ทดลองตัวกรองชีวภาพ 3 ชนิด ดวยน้ําเขาที่มีความเขนขนของแอมโมเนียตาง ๆ กันเปนเวลา 

8 สัปดาห  จนกระท่ังแอมโมเนียในน้ําออกมีคาคงท่ี   จากนั้นเร่ิมทดลองไปเปนเวลาสี่สัปดาห   คํานวณคาเฉลี่ย

ทั้งของ PTR และ VTR แตละสัปดาหจากความเขมขนของแอมโมเนียรวมไนโตรเจนในแตละวัน  คา PRT และ



 

 

คา VTR ของ 4 สัปดาหไมใชซ้ําจริง   แตเปนการวัดซ้ํา  และไมสามารถใชในการวิเคราะหความแปรปรวนได   

เพราะโดยทั่วไปพบวา ชุดของการวัดซ้ําสัมพันธกันเอง (คาของพารามิเตอรที่เวลา t+1 ขึ้นกับคาที่เวลา t)   

การซ้ําที่แทจริงของตัวอยางนี้ตองใชระบบกรองชีวภาพที่เปนอิสระตอกัน 12 ระบบ  ซึ่งไดทํางานเพื่อการปรับ

สภาพเปนเวลา 8 สัปดาหแลว ตอดวยการสังเกตเปนเวลา  1 สัปดาห    อาจเปนไปไดเพ่ือใหการทดลองมีซ้ํา

ทันกับเวลา โดยการซ้ําการทดลอง 4 ครั้ง (ระยะเวลาทั้งหมด 36 สัปดาห) ในทางอุดมคติตัวกรองชีวภาพควร

สะอาดเมื่อเริ่มการทดลองแตละการทดลองและปรับสภาพในลักษณะเหมือนกันทั้งความเขมขนและที่ตั้งโดยสุม 

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามฤดูกาล แสง  และบุคคลสามารถมีผลในดานลบตอการทดลองอยางมี

นัยสําคญั 

 ถามีคําถามเก่ียวกับความเปนเนื้อเดียวกันของสภาวะตางๆ ของระบบท่ีมีซ้ําควรทดลองถึงความเปน

เนื้อเดียวกันของระบบ (โดยลองใชการทดลองแบบทรีตเมนตเดียวกันในทุกซ้ํา) กอนเร่ิมงานทดลองนักวิจัยที่

ทํางานเกี่ยวกับตัวกรองชีวภาพควรปรึกษากับผูมีความรูดานสถิติ  ไมมีการวิเคราะหทางสถิติใดที่สามารถ

ชวยเหลือการทดลองที่ออกแบบไมดีได  การทดลองดานตัวกรองชีวภาพตองลงทุนสูงทั้งในแงเวลาและ

ทรัพยากร   ซึ่งเทคนิคทางสถิติบางอยางอาจจําเปนเพื่อเติมเต็มการทดลองภายใตกรอบเวลาและงบประมาณที่

มีอยูอยางจํากัด 

 การเผยแพรงานทดลองที่ไมมีจํานวนซ้ําในวารสารที่มีผูทรงวุฒิเปนผูตรวจสอบเปนสิ่งที่ยาก  การ

วิเคราะหทางสถิติโดยทั่วไปตองการการทดลองที่มีซ้ํา (มีขอยกเวนหนึ่งขอจะอธิบายตอไปนี้) การทดลอง

สามารถเปนซ้ํา โดยใชหนวยทดลองที่เหมือนกันหรือซ้ํา หรือโดยการทําซ้ําในชวงเวลาใดๆ  สําหรับระบบใหม

อาจจําเปนตองดําเนินการทดลองเบื้องตนเพื่อคาดคะเนความผันแปร  การคาดคะเนความผันแปรเบื้องตน

สามารถใชกําหนดจํานวนซ้ําที่ตองการทดสอบเพ่ือความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีกําหนด 

 การทดสอบทางสถิติของขอมูลที่ไมมีซ้ํากับขอมูลที่ดีอาจเปนไปไดท่ีดําเนินการ การทดสอบทางสถิตินี้

ใชเสนการ fitting เสนสมการไปสูตําแหนงของขอมูล (ตัวอยางเชน ผลของสัดสวน BOD/TAN ที่ตางกันตอ

กลไกการกําจัดแอมโมเนียทั้งหมด) และตรวจสอบความแตกตางทางสถิติระหวางความชันและจุดตัดแกนของ

เสนรีเกรซซั่นท่ีตางกัน วารสารการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบางฉบับจะไมยอมรับการศึกษาท่ีไมมีจํานวนซ้ําดังเนื้อหา

ของนโยบายการพิมพเผยแพรยกเวนสําหรับการออกแบบการทดลองเปนพิเศษ 

 การพิมพเผยแพรของการศึกษาตัวกรองชีวภาพท่ีไมมีจํานวนซ้ําควรจํากัดไวแคการประเมินระบบ

ขนาดใหญเม่ือการกอสรางและการทํางานของระบบที่ซับซอนมีตนทุนสูง ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษา

ระบบเหลานี้อาจตองการขอมูลนาน 4-16 เดือน 



 

 

 (5j)  อัตราสวนของระบบกรอง (Filter system ratio, FSR) อัตราสวนของระบบกรองเทากับปริมาณ

แอมโมเนียทั้งหมดที่ถูกกําจัดภายในตัวกรองตอวันหารดวยปริมาณทั้งหมดของแอมโมเนียทั้งหมดท่ีถูกกําจัด

โดยกระบวนการไนตริฟเคชันของทั้งระบบ 

    FSR= 
 ( )

    ( / )
 

 กระบวนการไนตริฟเคชันทั้งหมดในระบบพิจารณาจากแอมโมเนียที่ถูกกําจัดโดย  (1)  แบคทีเรียที่อยู

ภายในทอ  ตัวยึด   และกระบวนการตาง ๆ ของหนวยอ่ืน (2)  แบคทีเรียที่แขวนลอยอยูในมวลนํ้า และ (3) 

แบคทีเรียที่ยึดเกาะกับตัวกลางที่ทําหนาที่กรอง   แมวาขอมูลท่ีหาไดมีจํากัด แตพบวาในระบบหองปฏิบัติการ 

นั้นคาอัตราสวนของระบบกรองผันแปรอยูระหวาง 50-90%  

 สิ่งควรระวังเปนพิเศษคือ  ตองปองกันกระบวนการไนตริฟเคชันที่เกิดข้ึนในบอพักน้ําและทอใหอาหาร

ระหวางการทดสอบการทํางานของตัวกรอง  การแชเย็นสารละลายอาหารชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียไนตริฟายอิง  แตสารละลายอาหารสดจะตองเตรียมทุก 3-5 วัน ข้ึนกับอุณหภูมิ   แบคทีเรีย    ไนตริ

ฟายอิงเจริญเติบโตไดเร็วบนทอพลาสติกบางชนิด (เชน ไทกอน (Tygon))   ดังนั้นนักวิจัยจึงตองทําความ

สะอาดอยางระมัดระวังทุก 3-4 วัน เพ่ือปองกันการสูญเสียของแอมโมเนียอยางมีนัยสําคัญ 

 ในกรณีแบคทีเรียที่แขวนลอยมีปริมาณนอยอาจเปนไปไดที่จะหาคาอัตราสวนของระบบกรองโดยการ

กําจัดตัวกลางออกจากชุดกรองและสังเกตผลของอัตราไนตริฟเคชันหรือการใหระบบเปลา (มีสารประกอบ

ไนโตรเจนแตไมมีตัวกลาง) ทํางาน 

 ในระบบขนาดเล็กขอมูลของคา FSR มีความสําคัญมากกวา  เพราะคา FSR ตอการกําจัด TAN ที่ไมใช

ตัวกรองชีวภาพอาจไมเปนเชิงเสนตามขนาดของระบบที่เพ่ิมขึ้น คา FSR ที่ต่ําสําหรับระบบในหองปฏิบัติการจะ

เพ่ิมความไมแนนอนของการประมาณคาการทํางานของระบบที่มีขนาดใหญกวา  ในระบบการผลิตที่สมบูรณ

แบบคา FSR ไมสําคัญเทากับการออกแบบคา FSR ตอการกําจัด TAN ที่ไมไดเกิดจากตัวกรองชีวภาพที่ไมไดถูก

กําหนดไวจากการออกแบบ  ระบบอ่ืนที่มีขนาดเหมือนกัน (และการทํางาน) ควรมีคา FSR ใกลเคยีงกัน 

 ถากระบวนการไนตริฟเคชันจากแบคทีเรียแขวนลอยเกิดข้ึนอยางมีนัยสําคัญ  การประมาณคา FSR 

จะใชแนวทางสมดุลมวล  (mass balance) ในบอแบบธรรมดาท่ีหนาแนนสูงและระบบที่มีรีแอคเตอรเปน

แบคทีเรียที่สรางอาหารไมได  การดูดซึมแอมโมเนียโดยแบคทีเรียที่แขวนลอย สาหราย และสิ่งมีชีวิตอื่นอาจ

เปนกลไกแรก ๆ ที่กําจัดแอมโมเนีย 



 

 

 (5q/5r) อัตราการเปลี่ยนไนไตรทเชิงปริมาตรปรากฏ (Apparent volumetric nitrite conversion 

rate, VNRA) และอัตราการเปลี่ยนไนไตรทเชิงปริมาตร (Volumetric nitrite conversion rate, VNR) อัตรา

การเปลี่ยนไนไตรทเชิงปริมาตรปรากฏเปนฟงกชันของคาไนไตรทในน้ําเขาและน้ําออก 

    VNRA=
[( — ) ( — )]

 

 อัตราการเปลี่ยนไนไตรทเชิงปริมาตรแทจริงตองพิจารณาถึงปริมาณแอมโมเนียรวมที่ถูกเปลี่ยนเปนไน

ไตรท 

    VNR = VTR – VNRA 

 (5s)  อัตราการเปลี่ยนแอมโมเนียรวมไนโตรเจนที่ผิวหนา (Surface TAN conversion rate, STR) 

พารามิเตอรนี้เทากับแอมโมเนียรวมไนโตรเจน (mg) ที่ถูกกําจัดตอวันหารดวยพื้นที่ผิวที่วองไวทั้งหมดของ

ตัวกลางที่อยูในตัวกรองชีวภาพดังไดอธิบายกอนนี้  การคํานวณพ้ืนท่ีผิวที่วองไวทั้งหมดของตัวกรองเปนงานที่

ยาก 

 (5t)  อัตราการบริโภคออกซิเจนโดยปริมาตร (Volumetric oxygen consumption rate, VOCRtot)  

พารามิเตอรนี้เปนการวัดการบริโภคออกซิเจนทั้งหมด (mg/วัน)  หารดวยปริมาตรของตัวกลางในตัวกรอง

ชีวภาพ  VOCRtot รวมถึงปริมาณออกซิเจนที่ถูกบริโภคโดยทั้งแบคทีเรียไนตริฟายอิงและแบคทีเรียที่สราง

อาหารเองไมไดที่มีอยูในตัวกรองชีวภาพ 

 (5u) อัตราการบริโภคออกซิเจนโดยปริมาตรของแบคทีเรียไนตริฟายอิง (Volumetric oxygen 

consumption rate for nitrifying bacteria, VOCRnit) ในเชิงทฤษฏีการเปลี่ยน TAN จํานวน 1 mg ไปเปน      

ไนเตรทใชออกซิเจน 4.571 mg   ดวยเหตุดังกลาว VOCRnit สามารถเชื่อมโยงกับ VTR ไดโดยโตรง (สมมุติวา

การเปลี่ยนจาก TAN เปนไนไตรทจํากัดการเปลี่ยนไนไตรทไปเปนไนเตรท 

    VOCRmit= 
∆

 

     = 
[( . )∆ ]

 

     = (4.57gO2/gTAN)VTR 

 การสรางสมการนี้นําเสนอสําหรับตัวกรองชนิด floating bead โดยความสัมพันธของ VTR และ VNR 

ตอ VOCRnit : 



 

 

    VOCRnit= (3.47VTR + 1.09 VNR) x 0.92 

คาคงที่ 0.92 ใชเพ่ือปรับแกสําหรับการดูดซับออกซิเจนของแบคทีเรียในระหวางการเจริญเติบโต การ

ทดลองเพ่ิมเติมมีความจําเปนเพ่ือประเมินความแมนยําของสมการขางตนสําหรับตัวกรองชีวภาพอื่นๆ และการ

ใชงานในสภาวะจริง 

(5v/5w) อัตราการบริโภคออกซิเจนของแบคทีเรียชนิดที่ไมสามารถสรางอาหารเองได (VOCRhet )  

พารามิเตอรนี้คาํนวณโดยใช VOCRnit ลบออกจาก VOCRtot  

(5w)  อัตราการบริโภคออกซิเจน ( Oxygen consumption ratio, OCR)  : พารามิเตอรนี้เทากับการ

บริโภคออกซิเจนโดยแบคทีเรียไนตริฟายอิงหารดวยการบริโภคออกซิเจนทั้งหมดผานตัวกรองชีวภาพ 

VOVTtot

VOCRnit
OCR   

 (5aa/5bb/5cc) ประสิท ธิภาพกา ร กํ า จัดแอม โม เนีย  (Ammonia removal efficiency, ARE)  

ประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียของระบบ (Ammonia removal efficiency-system, AREsys)  และ

ประสิท ธิภาพการใชออกซิ เจน (Oxygen utilization efficiency, OUE)  ARE และ OUE เปนปริมาณ

แอมโมเนียทั้งหมดไนโตรเจนที่ถูกกําจัดในแตละวัน  และปริมาณออกซิเจนท่ีถูกใชโดยตัวกรองชีวภาพหารดวย

พลังงานที่ใช   ถาใชปมเพียงตัวเดียวสําหรับตัวกรองชีวภาพและระบบลําเลียงแกส  การจัดแบงพลังงานใหกับ

ตัวกรองชีวภาพจะตองระบุใหชัดเจน 

 (6a/6b) ปริมาณการใหอาหารโดยปริมาตร (Volumetric feed capacity, VFC) พารามิเตอรนี้

หมายถึงปริมาณอาหาร/ปริมาตรของตัวกรองชีวภาพสามารถรองรับไดภายในหนึ่งวัน ปริมาณการใหอาหาร

โดยปรมิาตรเปนการวัดประสิทธิภาพและความเขมขนของระบบโดยรวม  เพราะวาการใหอาหาร  อัตราการให

อาหาร (และดังน้ันขนาดของสัตวน้ํา)  และมวลชีวภาพจะขึ้นกับขนาดของสัตวน้ํามากกวาปริมาณการใหอาหาร

โดยปรมิาตร   ซึ่งก็คลายๆ กับปริมาณมวลชีวภาพโดยปริมาตร (volumetric biomass capacity, VBC) 


