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ฟอสเฟตเปนสารอาหารสําคัญตัวหนึ่งที่มีบทบาทตอการเจริญของพืชน้ําและสาหราย การ
มีฟอสเฟตสะสมในน้ําเปนปริมาณมากเกินไปจะกอใหเกิดการเจริญของสาหรายมากเกินปกติทําให
น้ําเสียได เนื่องจากการเกิดปรากฏการณยโู ทรฟเคชันขึน้
ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองมีการกําจัด
ฟอสเฟตออกจากน้ําทิ้งกอนทีจ่ ะปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
งานวิจัยนี้ไดแยกและคัดเลือก
แบคทีเรียกําจัดฟอสเฟตจากกากตะกอน โดยไดเก็บตัวอยางกากตะกอนจากโรงงานบําบัดน้ําเสีย
มหาวิทยาลัย เชียงใหม สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 3 เดือน แลวนํามาเพาะใน enrichment medium
ที่ประกอบดวย peptone 5 กรัมตอลิตร และ yeast extract 1 กรัมตอลิตร และแยกเชื้อจากกาก
ตะกอนโดยวิธี spread plate เลือกเก็บโคโลนีเดี่ยวของเชื้อที่มีลักษณะแตกตางกัน 30 โคโลนี
นํามาทดสอบความสามารถในการกําจัดฟอสเฟตโดยเลี้ยงเชื้อในน้ําเสียสังเคราะห
วัดปริมาณ
ฟอสเฟตที่อยูในรูป orthophosphate ทุกวันเปนเวลา 5 วัน โดยใชวธิ ี ascorbic acid จากการทดลอง
พบวาแบคทีเรียไอโซเลตB22 สามารถลดปริมาณฟอสเฟตไดดกี วาไอโซเลตอื่น จากปริมาณ
ฟอสเฟตเริ่มตน 24 ลดลงเหลือ 7.5 มิลลิกรัมตอลิตร ในเวลาหนึ่งวัน เมื่อนําไปบงบอกชนิด
พบวาเปนแบคทีเรียจีนสั Acinetobacter sp. เมื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการลดปริมาณฟอสเฟต
ของเชื้อ โดยเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ, pH และ ใชปริมาณเชือ้ ตั้งตนที่ตางกันออกไป พบวาที่อณ
ุ หภูมิ
25 องศาเซลเซียส pH 7 โดยใชปริมาณเชื้อตั้งตน 2% เชื้อสามารถลดปริมาณฟอสเฟตในน้ําเสีย
สังเคราะหจาก 24 ลดลงเหลือ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร ภายในหนึ่งวัน เมื่อนําแบคทีเรียไอโซเลต B22
ไปทดสอบกับน้ําเสียธรรมชาติจากคลองแมขา อ.เมือง จ.เชียงใหม สามารถลดปริมาณฟอสเฟตจาก
3.8 ลดลงเหลือ 1.9 มิลลิกรัมตอลิตร ภายในหนึ่งวัน
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The phosphate in the aquatic environment is an essential nutrient for algae and plant
growth. Excess phosphate causes an overgrowth of algae which is the major problem of
eutrophication. Therefore, phosphate has to be reduced from wastewater before being released
into the environment. This reserch is to isolate and select phosphate removing bacteria from
activated sludge. Sample of activated sludge was collected once a week for 3 months from
Chiang Mai University wastewater treatment plant and cultured in an enrichment medium
containing 5 g/l of peptone and 1 g/l of yeast extract. Spread plate technique was used to isolate
bacteria. Thirty different colonies were selected and tested for phosphate removing ability in the
synthetic wastewater. Orthophosphate was detected daily by ascorbic acid method for 5 days. One
of the isolates, B22, which was later identified to be Acinetobacter sp. was found to reduce
phosphate in the synthetic wastewater from 24 mg/l to 7.5 mg/l in one day. The optimum
conditions for phosphate reduction were to culture 2% inoculum at 25 0C and pH 7. The isolate
could reduce phosphate from 24 to 2.0 mg/l within one day. This isolate was able to reduce
phosphate in the wastewater from Mae Kah Canal, Muang District, Chiang Mai from 3.8 mg/l to
1.9 mg/l in one day.
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