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บทคัดย่อ 

 

ผลิตภณัฑ ์Biosan เป็นสารชีวภณัฑท์ี่มีศกัยภาพในการน ามาใชเ้ป็นหวัเชือ้จุลินทรีย ์ส  าหรบัการ

ปรบัสภาพน า้ชะขยะในงานสิ่งแวดลอ้ม  จากการทดสอบในหอ้งปฏิบตัิการ ผลิตภณัฑ ์Biosan สามารถ

ช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นของน า้ชะขยะ  การลดปริมาณสารอินทรียท์ี่ย่อยสลายไดท้างชีวภาพในรูปบีโอดี 

(BOD)  และการลดปริมาณไนโตรเจนในรูป TKN (สารอินทรียไ์นโตรเจนรวมกบัแอมโมเนียไนโตรเจน)  ใน

น า้ชะขยะ    โดยการเติมผลิตภณัฑ ์Biosan ในปริมาณที่เหมาะสมภายใตส้ภาวะแอโรบิกหรือสภาวะที่มี

ออกซิเจนในน า้เสียที่เพียงพอ ( ค่าออกซิเจนละลายน า้หรือคา่ DO  ไม่นอ้ยกว่า 2 mg/L) และมีระยะเวลา

สมัผสัระหวา่งน า้ชะขยะและจลุินทรียท์ี่เพียงพอ   จะช่วยใหส้ามารถปรบัสภาพน า้ชะขยะโดยกลุม่จลุินทรยี์

เพื่อใหคุ้ณภาพน า้ทิง้ในส่วนของพารามิเตอรท์ี่ย่อยสลายไดท้างชีวภาพมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานน า้ทิง้

อตุสาหกรรม ( ค่า BOD ไม่เกิน 20 mg/L;  ค่า TKN-N ไม่เกิน 100 mg/L; ค่าพีเอชในช่วง 5-9 ) 

นอกจากนีย้งัสามารถใชผ้ลิตภณัฑ ์Biosan ร่วมกบัผลิตภณัฑ ์Turbo dolomite และถ่านกมัมนัต ์

(Activated carbon) เพื่อลดค่าสีและสารอินทรียย์่อยสลายยากทางชีวภาพที่หลงเหลือในน า้ทิง้ของน า้ชะ

ขยะไดอ้ีกดว้ย 

ดงันัน้ผลิตภณัฑ ์Biosan  เป็นผลิตภณัฑท์ี่สามารถน ามาใชเ้ป็นหวัเชือ้จุลินทรีย ์ส  าหรบัการปรบั

สภาพน า้ชะขยะ โดยมีสภาวะแวดลอ้มของการใชง้านที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

          Biosan is the bio-product that has potential to be used as the seed 
microorganism for biological treatment of  leachate.  From  the laboratory test,  the 
results indicated that Biosan could significantly minimize odour nuisance of leachate,  
reduce biodegradable organic matters in terms of BOD as well as biodegradable 
nitrogen in terms of TKN-Nitrogen (organic nitrogen and ammonia nitrogen) by adding  
Biosan product at the optimal dosage under aerobic condition ( dissolved oxygen in 
water not less than 2 mg/L) within sufficient contact time. This will help effluent quality 
be complied with the industrial effluent standard for biological degradable parameters 
(BOD not more than 20 mg/L; TKN not more than 100 mg/L; pH in the range of 5-9) 

Moreover,  Biosan product can be used together with Turbo dolomite product 

as well as activated carbon  for further reduction in  color and  non-biodegradable 

organic matters remaining in the leachate effluent. 

Therefore, Biosan product  can be used as the seed microorganisms to promote 

biodegradable leachate treatment under optimum  environmental condition. 

 

 

 

 

 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

            น า้ชะขยะ เป็นน า้เสียที่มีความสกปรกสงู มีการปนเป้ือนจากสารอินทรยีแ์ละสารอนินทรียต์่างๆเจือ

ปนมาดว้ย เม่ือน า้เสียสะสม มลสารต่างๆนี ้และอาจมีความเป็นพิษสะสมในน า้  การย่อยสลายสารอินทรีย์

ในแหล่งน า้ที่ปนเป้ือนน า้เสียโดยจลุินทรียก์่อใหเ้กิดภาวะไม่พึงปรารถนา ซึ่งรวมไปถึงการเกิดก๊าซส่งกลิ่น

เหม็น นอกจากนี ้น า้เสียที่ไม่ผ่านการบ าบดัยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุข์องจลุชีพที่อาจก่อใหเ้กิดโรคต่อระบบ

ย่อยอาหารของมนุษย ์ถา้หากมีการบริโภคน า้ในแหล่งน า้ที่ปนเป้ือนน า้เสียเขา้ไปย่อมส่ งผลกระทบต่อ

สขุภาพของสิ่งมีชีวิต   สารอาหารละลายที่อยู่ในส่วนประกอบของน า้เสียไดแ้ก่ไนโตรเจนและฟอสฟอรสั 

เป็นสารปนเป้ือนที่สามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชน า้ ท าใหเ้กิดปัญหาที่เรียกว่ายูโทรฟิเคชั่น และใน

ปัจจบุนันีน้  า้เสียอาจมีการปนเป้ือนของสารประกอบที่เป็นพิษ ท าใหค้ณุภาพน า้ของแหล่งน า้ที่ปนเป้ือนไม่

เหมาะสมส าหรบัการน ามาใชป้ระโยชน ์ถา้หากไม่ผ่านการบ าบดัที่เพียงพอ  ดว้ยเหตผุลเหลา่นี ้การจดัการ

น า้ชะขยะโดยจลุินทรียเ์พื่อลดปัญหาดา้นกลิ่นเหม็น สารอินทรีย ์ แอมโมเนียไนโตรเจน ที่เหมาะสมและไม่

ก่อใหเ้กิดภาวะไม่พงึปรารถนา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้มส าหรบัชมุชน 

2. วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใ์ชผ้ลิตภณัฑ ์Biosan ซึ่งเป็นสารชีวภณัฑท์ี่มีจุลินทรียก์ลุ่มต่างๆ 

มาเป็นหวัเชือ้จลุินทรีย ์ในการน ามาปรบัสภาพน า้ชะขยะในงานสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่การลดปัญหากลิ่นเหม็น

และสารอินทรยีใ์นน า้ชะขยะจากโรงก าจดัขยะ เป็นตน้ 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

3.1 ส ารวจขอ้มลูคณุภาพน า้ชะขยะที่จะศกึษาในโครงการ 

3.2  วางแผนงานทดสอบผลิตภณัฑ ์Biosan ในระบบถงัปฏิกิรยิาขนาดทดสอบในหอ้งปฏิบตัิการ  

3.3 ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ์Biosan ที่ความเขม้ขน้ที่เหมาะสม 0.1%, 0.2%  

เพื่อใหท้ราบเกณฑก์ารใชง้านผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างเหมาะสมในการน ามาปรบัสภาพน า้ชะขยะ โดยท าการ

ตรวจวิเคราะหพ์ารามิเตอรต์่างๆ ส าหรบัน า้เสียเขา้ระบบ และน า้เสียออกจากระบบตามความเหมาะสม

ดงันี ้ 

 



 

- พารามิเตอรพ์ืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี  ทีเคเอ็นไนโตรเจน  ค่าฟอสฟอรสั ค่าทีดีเอส กลิ่นและสี 

เป็นตน้ 

3.4 จดัท ารายงานเสนอแนะแนวทางการใชง้านผลิตภณัฑ ์Biosan อย่างเหมาะสมในการน ามาปรบัปรุง

คณุภาพน า้ 

4. เป้าหมายของการจัดการน า้เสียของแหล่งก าเนิดทีจ่ะศึกษาในโครงการ 

   การประยกุตใ์ชผ้ลิตภณัฑ ์Biosanในการน ามาปรบัสภาพน า้ชะขยะในงานสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่การลด

ปัญหากลิ่นเหม็นและสารอินทรยีใ์นน า้ชะขยะจากโรงก าจดัขยะ เป็นตน้ 

 

5. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ 

    ศนูยบ์รกิารวิชาการแหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัโดยมีหวัหนา้โครงการคือ  

     รองศาสตราจารย ์ดร.ชวลิต รตันธรรมสกลุ   

    หวัหนา้หน่วยปฏิบตัิการวิจยันวตักรรมการบ าบดัของเสียและการน าน า้กลบัมาใชใ้หม่  

     (Research unit on Innovative Waste Treatment an Water Reuse) 

     คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ 

 

 

 

 

 

 

 



         ผลการทดสอบการปรับสภาพน้ำชะขยะ โดยใช้ผลิตภัณฑ ์Biosan ซึง่เป็นสารชีวภณัฑ ์ทีค่วามเข้มข้น 

0.1% และ 0.2% โดยดำเนินการทดสอบแบบ batch experiment ที่มีการเติมอากาศในน้ำชะขยะสำหรับ

การย่อยสลายสารอินทรีย์และไนโตรเจนของจลุินทรีย์ ในห้องปฏิบัติการวิจัยเป็นระยะเวลารวม 41 วัน แสดง

ผลได้ดังนี ้

 

1. ค่า pH ของน้ำชะขยะที่ปรบัสภาพน้ำ 
 

จากการศึกษากับตัวอย่างน้ำชะขยะในระบบเติมอากาศ พบว่าการเติม Biosan 0.1% และ 0.2% ใน

น้ำชะขยะ  มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชหลังปรับสภาพน้ำทิ้งโดยรวมตั้งแต่วันที่ 3 ของ

การทดสอบ มีค่าอยู่ในช่วงค่าเกณฑ์ที่รับได้ (pH 5-9) ของมาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม ดัง

แสดงในตาราง 

 

 
วันที ่

 
pH 
 

 Biosan 0.1% Biosan 0.2% 
 

น้ำชะขยะ 7.21 7.21 

1 7.93 9.17 
3 8.66 8.70 
5 8.84 8.87 
7 8.88 8.97 
11 8.89 8.92 
18 8.83 8.59 
23 8.87 8.82 
31 8.81 8.72 
33 8.93 8.66 
36 8.70 8.70 
41 8.78 8.79 

 



2. ค่าสารอินทรียข์องน้ำชะขยะในรูป BOD หลังการย่อยสลายโดย Biosan 
 

ค่าสารอินทรีย์ของน้ำชะขยะในรูป BOD เป็นค่าสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  ซึ่งค่า BOD 

ของตัวอย่างน้ำชะขยะที่มีการเติม Biosan ในระบบเติมอากาศมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ค่า BOD ใน

น้ำชะขยะลดลงอย่างมากในวันที่ 7 ซึ่งมีการเติม Biosan 0.1% และ 0.2% ในน้ำชะขยะ การลดค่า 

BOD ในน้ำชะขยะมาจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ย่อยสลายได้ในน้ำโดยจุลินทรีย์ ทำให้ค่า BOD 

ของตัวอย่างน้ำชะขยะลดลงได้น้อยกว่า 20 mg/L ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม 

ภายในระยะเวลาประมาณ 14 วัน ดังแสดงในตาราง 

 

 
วันที ่

 
                    ค่าสารอินทรียใ์นรูป BOD (mg/L) 
 
            Biosan 0.1% Biosan 0.2% 

 
น า้ชะขยะ 834 834 

1 132 159 
7 69 61 
14 11.7 15.6 
22 12 12.2 
29 13.4 14.4 
36 11.7 14.7 
41 12.9 18.8 

 

3. ค่า TKN ไนโตรเจนของน้ำชะขยะ หลังการย่อยสลายโดย Biosan 
 

ค่าไนโตรเจนของน้ำชะขยะในรูป TKN เป็นค่าสารอินทรีย์ไนโตรเจนรวมกับแอมโมเนียไนโตรเจนที่

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  ซึ่งค่า TKN ของตัวอย่างน้ำชะขยะที่มีการเติม Biosan ในระบบเติมอากาศมี

ค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ค่า TKN ในน้ำชะขยะลดลงอย่างมากในวันที่ 29 ซึ่งมีการเติม Biosan 0.1% 

และ 0.2% ในน้ำชะขยะ การลดค่า TKN ในน้ำชะขยะมาจากการย่อยสลายสารอินทรียไ์นโตรเจนและ

แอมโมเนียไนโตรเจนที่ย่อยสลายได้ในน้ำโดยจุลินทรีย์ ทำให้ค่า TKN ของตัวอย่างน้ำชะขยะลดลงได้



น้อยกว่า 100 mg/L ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม ภายในระยะเวลาประมาณ 

29 วัน ดังแสดงในตาราง 

 

 
วันที ่

 
                      TKN- Nitrogen (mgN/L) 
 
             Biosan 0.1% Biosan 0.2% 

 
น า้ชะขยะ 744 744 

1 596 589 
7 435 463 
9 296 300 
16 151 143 
23 106 88.3 
29 92.7 94.9 
36 86.6 103 
41 98.2 111 

 

 

4. ค่าสารอินทรียข์องน้ำชะขยะในรูป COD หลังการย่อยสลายโดย Biosan 
 

ค่า COD ของตัวอย่างน้ำชะขยะที่มีการเติม Biosan ในระบบเติมอากาศมีค่าลดลง ซึ่งมีค่า COD ที่

ลดลงอย่างมากในวันที่ 3 ซึ่งมีการเติม Biosan 0.1% และ 0.2% ในน้ำชะขยะ การลดค่า COD ในน้ำ

ชะขยะส่วนใหญ่มาจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ย่อยสลายง่ายทางชีวภาพและบางส่วนมาจากการ

ย่อยสลายสารอินทรีย์ย่อยสลายยากทางชีวภาพในน้ำโดยจุลินทรีย์ ทำให้ค่า COD ของตัวอย่างน้ำชะ

ขยะลดลงได้มากกว่า 50% ภายในระยะเวลาประมาณ 31 วัน ดังแสดงในตาราง  

 

 

 

 

 



 

 
          วันที ่

 
              ค่าสารอินทรีย์ของน้ำชะขยะในรูป  COD (mg/L) 
 

Biosan 0.1% Biosan 0.2% 
 

น า้ชะขยะ 3150 3150 

1 2025 2045 

3 1835 1915 

5 1840 1755 

7 1825 1815 

11 1605 1600 

18 1640 1605 

23 1670 1720 

31 1600 1470 

33 1915 1690 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. กลิ่นของน้ำชะขยะหลังการย่อยสลายโดย Biosan 

 

กลิ่นของตัวอย่างน้ำชะขยะที่มีการเติม Biosan ในระบบเติมอากาศมีค่าลดลง ซึ่งกลิ่นที่ลดลงอย่าง

มากในวันที่ 5 ซึ่งมีการเติม Biosan 0.1% และ 0.2% ในน้ำชะขยะ การลดกลิ่นในน้ำชะขยะมาจาก

การย่อยสลายสารอินทรีย์ย่อยสลายได้ในน้ำโดยจุลินทรีย์ ทำให้กลิ่นของตัวอย่างน้ำชะขยะลดลงได้

อย่างมากภายในระยะเวลา 5 วัน ดังแสดงในตาราง 

 

 
วันที ่

 
กลิ่นของน้ำชะขยะ 

Biosan 0.1% Biosan 0.2% 
 

น า้ชะขยะ กลิ่นเหม็น รุนแรง กลิ่นเหม็น รุนแรง 

1 กลิ่นลดลง กลิ่นลดลง 

3 กลิ่นลดลง กลิ่นลดลง 

5 กลิ่นลดลงมากถึงไม่มีกลิ่น กลิ่นลดลงมากถึงไม่มีกลิ่น 

7 ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

11 ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

18 ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

23 ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

25 ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

29 ไม่มีกลิ่น ไม่มกีลิ่น 

33 ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

36 ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

41 ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ำชะขยะหลังการปรับสภาพน้ำโดย Biosan 

 

ค่าฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียของตัวอย่างน้ำชะขยะที่มีการเติม  Biosan ในระบบเติมอากาศที่ความ

เข้มข้น 0.1% และ 0.2%  มีค่าตรวจวัดได้น้อยกว่า 180 MPN/100 mL ดังแสดงในตาราง  ทั้งนี้ไม่มี

มาตรฐานน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับพารามิเตอร์นี ้

 

 
วันที ่

 
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN/ 100 mL) 

 
Biosan 0.1% Biosan 0.2% 

 
1 
 

<180 <180 

9 
 

<180 <180 

16 
 

<180 <180 

23 
 

<180 <180 

29 
 

<180 <180 

 

 

 

 

 

 

 



7. ทางเลือกในการปรับสภาพน้ำชะขยะโดยใช้สารชีวภัณฑ์ Biosan ร่วมกับเทคโนโลยอีื่นๆ เพื่อลดสี

และ TDS ในน้ำ 

เมื่อพิจารณาการปรับสภาพน้ำชะขยะโดยใช้สารชีวภัณฑ์ Biosan ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อลดสี

และ TDS ในนำ้ แสดงผลการทดสอบได้ดังนี้ 

ดชันี 
คุณภาพน ้า 

หน่วย 

* มาตรฐาน
คุณภาพน ้าท้ิง
กระทรวง
อุตสาหกรรม 

น ้าก่อนบ าบดั 

คุณภาพน ้าชะขยะหลงัการบ าบดั 

น ้าหลงับ าบดั 
ดว้ย Bio-SAN 

 ( HRT = 
30 days) 

น ้าหลงับ าบดั 
ดว้ยสาร 
Turbo 

dolomite 

ผา่นกรอง
ทราย & 

 ผา่นกรอง
ถ่านกมัมนัต ์ 

 

ผา่นระบบ RO 

รูปตวัอยา่งน ้า - - 

 

 
 

 

 

กล่ิน - - เหมน็ รุนแรง 
เหมน็นอ้ยถึง
ไม่มีกล่ิน 

ไม่มีกล่ิน  ไม่มีกล่ิน  ไม่มีกล่ิน 

pH - 5.5 -9.0 7.2 8.7 12.4 8.1 6.7 

Color ADMI < 300 หาค่าไม่ได ้ 2610 356 187 0.8 

BOD mg/L < 20 834 14.0 14.0 < 10.0 4.6 

COD mg/L < 120 3,150 1,470 - 284 44 

TKN mg/L < 100 744 87 - - - 

TDS mg/L < 3,000 3955 3892 3911 2622 478 

TSS mg/L < 50 62 53 70 17 0.1 
Heavy metal               

Zn mg/L < 5.0 0.08 0.07 0.05 <0.01 <0.01 

Cr mg/L < 0.75 0.04 0.03 0.03 0.03 <0.01 

As mg/L < 0.25 0.04 0.04 0.02 0.01 <0.01 

Cu mg/L < 2.0 0.01 0.01 0.01 0.01 <0.01 

Hg mg/L < 0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Cd mg/L < 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Ba mg/L < 1.0 0.05 0.05 0.05 <0.01 <0.01 

Se mg/L < 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Pb mg/L < 0.2 0.02 0.012 0.012 <0.01 <0.01 

Ni mg/L < 1.0 0.10 0.11 0.03 0.04 <0.01 

Mn mg/L < 5.0 0.06 0.05 0.07 0.08 <0.01 



*ขอ้มูลมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง       
 

กระทรวงอุตสาหกรรม จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรฐานควบคุมการระบายน ้า
ทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 

  

 

  
   

 

 
       

 

         จากข้อมูลในตารางแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ Biosan ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ทีส่ามารถย่อยสลาย

สารอินทรีย์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในรูปของ BOD และค่า TKN- nitrogen รวมทั้งกลิ่นเหม็นของน้ำชะขยะ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

         สำหรับการลดสีและสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากทางชีวภาพที่หลงเหลือในรูป COD สามารถใช้ Biosan 

ร่วมกับสาร Turbo dolomite การกรองผ่านถ่านกัมมันต์  รวมทั้งการกรองผ่าน Reverse osmosis  

         สำหรับค่าเกลือละลายในน้ำทิ้งในรปู TDS นั้นสามารถใช้การกรองผ่าน Reverse osmosis จะได้ค่า 

TDS ที่น้อยลงเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ ผลผลิตที่ได้หลังจากการบำบัดน้ำชะขยะโดยใช้น้ำจุลินทรีย์ Biosan  มีศักยภาพในการ

นำไปใช้ประโยชนไ์ด้อีก กล่าวคือ อาจจะนำไปใช้เป็นหัวเช้ือปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้นที่นำไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน 

1:15 - 1:20 เท่าสำหรับพืชได ้เนื่องจากมีค่าโลหะหนักในน้ำทิ้งน้อยมาก 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการทดสอบ 

ผลิตภัณฑ์ Biosan เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการปรับสภาพน้ำเสียที่มี

ปริมาณสารอินทรีย์ในรูป BOD และ TKN ไนโตรเจนในปริมาณสูง รวมทั้งกลิ่นเหม็นของน้ำชะขยะ ทั้งนี้ควรใช้

ร่วมกับการเติมอากาศในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์  โดยมีระยะเวลาการย่อย

สลายของจุลินทรีย์ที่เพียงพอ  ซึ่งสามารถสรุปผลการปรับสภาพน้ำชะขยะของ Biosan ได้ดังนี ้

 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการปรับสภาพด้วย Biosanสำหรับพารามิเตอร์ BOD, TKN-N  

             pH และกลิ่น กับมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 

พารามิเตอร์ มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงาน น้ำที่ผ่านการบำบัดด้วย Biosan 
BOD (mg/l) 20 11.7 

TKN (mg/l as N) 100 86.6 

pH 5.5-9.0 8.6 

กลิ่น ไม่น่ารังเกียจ กลิ่นน้อยมาก-ไม่มีกลิ่น 

 

- สามารถช่วยลดกลิ่นเหม็นของน้ำชะขยะร่วมกับการเติมอากาศอย่างเพียงพอ  

- ไม่มีผลกระทบกับค่าพีเอชของตัวอย่างน้ำชะขยะที่ทดสอบ 

- จากผลการทดสอบข้างต้น พบว่าสามารถช่วยลดค่าสารอินทรีย์ในรูป BOD (สารอินทรีย์ย่อย

สลายได้ทางชีวภาพ) และไนโตรเจนในรูป TKN-nitrogen (สารอินทรีย์ไนโตรเจนรวมกับ

แอมโมเนียไนโตรเจน) ของน้ำเสียที่ศึกษาได้เมื่อใช ้Biosan ร่วมกับการเติมอากาศที่เพียงพอ  

 

นอกจากน้ี ผลผลิตที่ไดข้องน้ำทิ้งหลังจากการบำบัดน้ำชะขยะโดยใช้สารชีวภัณฑ์ Biosan  มีศักยภาพ

ในการนำไปใช้ประโยชนไ์ด้อีก กล่าวคือ อาจจะนำไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้นที่นำไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน 

1:15 - 1:20 เท่าสำหรับพืชได ้เนื่องจากมีค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส สูง และมีค่าโลหะหนักในน้ำทิ้งน้อย 

 

 

 



          แนวทางการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดด้วย Biosan ไปใช้ประโยชนท์างการเกษตร 

พบว่ามี Nitrogen ในรูป TKN-Nitrogen  87 mg/L และ Phosphate 40 mg/L ซึ่งเป็นธาตุอาหาร

หลักของพืช  รวมทั้งมีธาตุอาหารเสริมคือ Zn 0.07 mg/L, Cu 0.01 mg/L, Mn 0.05 mg/L ส่วน pH ของน้ำ

หลังบำบัด มีค่า 8.7 มีค่าค่อนข้างสูงแต่ก็มีศักยภาพในการนำไปใช้ได้ในรูปของปุ๋ยน้ำชีวภาพได ้

 โดยควรเน้นการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพกับไม้ดอก ไม้ใบ ไม่เหมาะกับไม้ผลหรือพืชผักเนื่องจากมีโลหะหนักที่

สำคัญคือ Hg, As, Cd, Pb     ซึ่งแม้จะมีปริมาณที่น้อย แต่หากใช้บ่อยๆ จะมีการสะสมของโลหะหนักเหล่านี้

ได้  อาจใช้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรเข้มข้นที่นำไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:15 - 1:20 เท่าสำหรับพืชไม้ดอก ไม้

ใบ     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุป 

 

ผลิตภณัฑ ์Biosan เป็นสารชีวภณัฑท์ี่มีศกัยภาพในการน ามาใชเ้ป็นหวัเชือ้จุลินทรีย ์ส  าหรบัการ

ปรบัสภาพน า้ชะขยะในงานสิ่งแวดลอ้ม  จากการทดสอบในหอ้งปฏิบตัิการ ผลิตภณัฑ ์Biosan  มีจุดเด่น

ของการใชง้านดงัตอ่ไปนี ้

- สามารถช่วยลดกลิ่นเหม็นของน า้ชะขยะรว่มกบัการเติมอากาศอย่างเพียงพอ  

- สามารถช่วยลดค่าสารอินทรยีย์่อยสลายไดท้างชีวภาพในรูป BOD  และไนโตรเจนในรูป TKN-

nitrogen (สารอินทรีย์ไนโตรเจนรวมกับแอมโมเนียไนโตรเจน ) ของน ้าชะขยะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเม่ือใช ้Biosan รว่มกบัการเติมอากาศที่เพียงพอ  

- ไม่มีผลกระทบกบัค่าพีเอชของตวัอย่างน า้ชะขยะที่ทดสอบ 

 

นอกจากนีย้งัสามารถใชผ้ลิตภณัฑ ์Biosan ร่วมกบัผลิตภณัฑ ์Turbo dolomite และถ่านกมัมนัต ์

(Activated carbon) เพื่อลดค่าสีและสารอินทรียย์่อยสลายยากทางชีวภาพที่หลงเหลือในน า้ทิง้ของน า้ชะ

ขยะไดอ้ีกดว้ย     

ส าหรบัผลผลิตที่ไดข้องน า้ทิง้หลงัจากการบ าบดัน า้ชะขยะโดยใชส้ารชีวภัณฑ ์Biosan  พบว่ามี

ศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ีก กล่าวคือ อาจจะน าไปใชเ้ป็นปุ๋ ยน า้ชีวภาพเขม้ขน้ที่น  าไปผสมกบั

น า้ในอตัราส่วน 1:15 - 1:20 เท่าส าหรบัพืชได ้เนื่องจากมีค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรสั สงู และมีค่าโลหะหนกั

ในน า้ทิง้นอ้ย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

      ตารางท่ี 1 พารามิเตอร์คุณภาพน ้าของน ้าชะขยะ  (ค่าจากการวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการฯ) 

พารามิเตอร์ หน่วย ช่วงค่า วิธีวิเคราะห์ 

ซีโอดี (COD)  mg/l 3,150 Spectrophotometric method 

บีโอดี (BOD) mg/l 834 Membrane electrode method 

ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) mg/l 5,264 TDS meter 

ของแข็งแขวนลอย (SS)  mg/l 733 Gravimetric method 

เจลดาลห์ไนโตรเจน (TKN) mg/l as N 744 Kjeldahl method 

ฟอสเฟต (PO4
3-) mg/l 40.4 Ascobic acid method 

สี (Color) ADMI 5,676 Spectrophotometric method 

ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)  mg/l 0 DO meter 

pH - 7.2 pH meter 

ศ์กย์การรับส่งอิเล็กตรอน (ORP)  mV -240 ORP meter 

แอมโมเนียไนโตรเจน Mg/l as N 543 Ammonia electrode HI 4101  

 

 

 

 



 


