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บทคัดยอ 
 การกําจัดแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ําเสียโดยใชการบําบัดทางชีวภาพสามารถทําไดงายและตนทุนต่ํา 

กระบวนการไนตริฟเคชั่น (nitrification) เปนกระบวนการทางชีวภาพแบบใชอากาศที่สามารถกําจัดแอมโมเนีย

ไนโตรเจนออกจากน้ําเสียไดโดย ammonium-oxidation bacteria แอมโมเนียมถูกเปลี่ยนเปนไนไตรทโดย

กระบวนการไนตริเตชั่น (nitritation) และสุดทายจะถูกเปลี่ยนเปนไนเตรทโดยกระบวนการไนเตรเตชั่น 

(nitratation) 

 ในการวิจัยนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพในการบําบัดแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ําเสียในแบบจําลองของ

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร (sequencing batch reactor; SBR) ที่มีขนาดปริมาตรทําปฏิกิริยา  16  ลิตร 

ความเขมขนตะกอนของแข็งแขวนลอย 3000 มิลลิกรัมตอลิตร  รอบการกวน 50 รอบ/นาที ความเขมขนซีโอดี 

1000 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีระยะเวลากักพักชลศาสตร (HRT) เพื่อเล้ียงเชื้อตั้งแต 24, 20, 16, 12, 8 และ 6 

ชั่วโมง ตามลําดับ ตลอดการทดลองระบบสามารถบําบัดคาซีโอดีไดมากกวารอยละ 80 และเริ่มศึกษา

ประสิทธิภาพการบําบัดแอมโมเนียไนโตรเจนที่ระยะกักพักชลศาสตร 6 ชั่วโมง พบวาระบบสามารถบําบัด

แอมโมเนียไนโตรเจนไดรอยละ 50-90 ประสิทธิภาพการบําบัดไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) คิดเปนรอยละ 70-80 

และผลการวิเคราะหความเขมขนไนเตรทในน้ําออกอยูในชวง 53.1-57.5 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากความ

เขมขนไนเตรทในน้ําเขาที่อยูในชวง 5.7-7.3 มิลลิกรัมตอลิตร สวนประสิทธิภาพการบําบัดไนไตรทของระบบคิด

เปนรอยละ 78-96  
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ABSTRACT 
 Biological treatment is considered as the easiest and low cost-effective process in removing 

ammonia-nitrogen from wastewater. Nitrification is a biological process to remove ammonium from 

wastewater, under aerobic condition by ammonium-oxidation bacteria. Ammonium is converted to 

nitrite by nitritation (partial nitrification) process and it is finally converted to nitrate by nitratation 

process. 

 In this research, the feasibility of ammonia-nitrogen removal from synthetic wastewater was 

tested using the laboratory scale-sequencing batch reactor (SBR), which was set up and operated to 

study an optimization of the partial nitrification process. The research performed a model of SBR with 

16 liters of working volume, 3000 mg/L of MLSS,1000  mg/L of COD, stirring at 50 rpm and hydraulic 

retention (HRT) at 24, 20, 16, 12, 8 and 6 hours respectively. Every HRT conditions gave more than 

80% of COD removal. At HRT of 6 hours, 50-90% of ammonia nitrogen was removed. The result 

showed that nitrate concentrations of effluent (53.1-57.5 mg/L) were higher than nitrate concentrations 

of influent (5.7-7.3 mg/L). Moreover, the efficiency of nitrite removal of the system was 78-96%.  

 
Keywords : sequencing batch reactor (SBR), hydraulic retention (HRT), nitritation process, nitratation process 

E-mail : thanyarat_ku@hotmail.com 

 

คํานํา 
 กระบวนการไนตริฟเคชันเปนกระบวนการออกซิเดชันที่ เกิดขึ้นทางชีววิทยา เพื่อทําการเปลี่ยน

สารประกอบไนโตรเจนที่อยูในรูปของแอมโมเนียใหกลายเปนไนเตรท ซึ่งปฏิกิริยานี้เกิดจากจุลินทรียชนิดไนตริ

ฟายอิง (Nitrifying bacteria) ซึ่งประกอบดวย 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเปลี่ยนแอมโมเนียใหอยูในรูปไนไตรท 

โดยอาศัยจุลินทรียไนโตรโซโมแนส (Nitrosomonas sp.) สวนขั้นตอนที่สองเปลี่ยนไนไตรทใหเปนไนเตรทโดย

อาศัยจุลินทรียชนิดไนโตรแบคเตอร (Nitrobacter sp.) ตามลําดับ ดังสมการ 

ไนโตรโซโมแนส : 

2 NH4
+ + 3 O2 --->   2 NO2

- + 4 H+ + 2 H2O         

ไนโตรแบคเตอร : 

2 NO2
-  + O2  --->   2 NO3

-              

ปฏิกิริยารวม : 

NH4
+ + 2 O2  --->   NO3

- + 2 H+ + H2O        

แตแอมโมเนียมไอออนบางสวนจะถูกนําไปสังเคราะหหรือสรางเซลลจุลินทรียใหม ดังสมการ 

             4 CO2 + HCO3
- + NH4

+ + H2O  --->  C5H7O2N + 5 O2  

ปฏิกิริยารวมของการเกิดออกซิเดชันและการสรางเซลลจุลินทรีย : 

NH4
+ + 1.83 O2 + 1.98 HCO3

- ---> 0.021 C5H7O2N +  0.98 NO3
- + 1.041 H2O + 1.88 H2CO3 
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 พบวาปริมาณออกซิเจนที่ใชในการออกซิไดซแอมโมเนียไปเปนไนเตรทเทากับ 4.3 มก. O2/ มล. NH4
+-

nitrogen ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคา 4.57 ที่ไดจากการคํานวณ โดยคา 4.57 นี้ไดจากสมการไนโตรแบคเตอรโดยจะ

ไมพิจารณาถึงการสรางเซลลจุลินทรีย (เกรียงศักดิ์, 2543) 

 การออกซิไดซแอมโมเนียไนโตรเจนและไนเตรท ตองใชออกซิเจน 4.6 กก./ กก. NH4
+-nitrogen 

นอกจากนี้ปฏิกิริยาไนตริเฟเคชันจะมี H+ เกิดขึ้น จึงจําเปนตองเติมดางเพื่อรักษาคา pH ภายในถังบําบัดใหมีคา

เหมาะสม ในทางกลับกันการรีดิวซไนไตรทและไนเตรท ตองใช H+  และเกิดเมทานอล กรดอะซิติก หรือใช

สารอินทรียที่มีอยูในน้ําเสีย โดยที่สารอินทรียทําหนาที่เปนแหลงคารบอนในกระบวนการดีไนตริฟเคชัน และถูกใช

ในการสังเคราะหเซลลของแบคทีเรีย (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2545)  

 การวิจัยประสิทธิภาพการบําบัดแอมโมเนียไนโตรเจนเพื่อนําผลการทดลองไปประยุกตใชในการเกิด

กระบวนการไนไตรเตชั่นโดยการจํากัดออกซิเจนในการผลิตไนไตรททดแทนการเติมโซเดียมไนไตรทเพื่อใหเกิด

การบําบัดแอมโมเนียไนโตรเจนเปนกาซไนโตรเจนในกระบวนการ Anaerobic Ammonium Oxidation 

(Annamox) โดยใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยประสิทธิภาพการบําบัดแอมโมเนียไนโตรเจนครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (experimental 

research) ในหองปฏิบัติการโดยใชกระบวนการ nitrification (nitritation หรือ parital nitrification และ 

nitratation) ในแบบจําลองของระบบเอสบีอาร (sequencing batch reactor : SBR)    ถังปฏิกิริยาเอสบีอารทํา

จากอะคริลิกใส ลักษณะดังรูปที่ 1 สวนสูงของถังปฏิกิริยาเทากับ 33 เซนติเมตร ความกวาง 26 เซนติเมตร ความ

ยาว 30 เซนติเมตร แบงเปนชองสําหรับเติมอากาศจํานวน 2 ชองเทากันโดยมีอะคริลิกใสเปนตัวกั้นมีปริมาตรรวม 

18 ลิตร  มีปริมาตรสวนทําปฏิกิริยา 16 ลิตร  โดยน้ําเสียชุมชนสังเคราะหที่ใชเตรียมจากการละลายผงไอโซมิลกับ

น้ําประปาที่พักทิ้งไวอยางนอย 1 คืนกอนนํามาใช ซึ่งไอโซมิล   1 กรัมตอลิตรมีคาซีโอดีประมาณ 1,000 มิลลิกรัม

ตอลิตร ในการทดลองปรับสภาพสลัดจที่คอยๆ เพิ่มความเขมขนของซีโอดีน้ําเขาจากประมาณ 250, 300, 350 

จนถึงความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร จึงใชไอโซมิล 1กรัมตอลิตร และในระบบมีความเขมขนตะกอน

ของแข็งแขวนลอย 3000 มิลลิกรัมตอลิตร  รอบการกวน 50 รอบ/นาที โดยมีระยะเวลากักพักชลศาสตร (HRT) 

เพื่อเล้ียงเชื้อตั้งแต 24, 20, 16, 12, 8 และ 6 ชั่วโมง ตามลําดับ และความเขมขนของไนไตรทและไนเตรทของน้ํา

เสียสังเคราะหกอนเขาระบบมีปริมาณนอยมากจนถือไดวาไมมีไนไตรทและไนเตรทเลย พารามิเตอรที่ใชในการ

วิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 1 
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รูปที ่1  แบบจาํลองระบบเอสบีอารและสวนประกอบในการเดินระบบ 

 

ตารางที่ 1  แสดงพารามิเตอรที่ใชในการศึกษาและควบคุมการทํางานของระบบเอสบอีาร (APHA et al., 1998) 

ที่ พารามิเตอร หนวย ความถี่ วิธีวิเคราะห 

1 pH - ทุกวัน pH meter 

2 อุณหภูมิ oC ทุกวัน Thermometer 

3 ซีโอดี mg/L ทุกวัน Closed Reflux, Titration Method 

4 บีโอดี mg/L ทุกวัน Dilution Method 

5 ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) mg/L 3 คร้ัง/สัปดาห Distillation, Titration Method 

6 แอมโมเนีย mg/L ทุกวัน Distillation, Titration Method 

7 ไนไตรท mg/L ทุกวัน NED/Colorimetric Method 

8 ไนเตรท mg/L 2 คร้ัง/สัปดาห Cadmium Reduction 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 

1. ความเขมขนของ  MLSS ของชองเติมอากาศ 1, 2 และในน้ําออกตลอดการทดลอง 
 ความเขมขนของ MLSS ในน้ําออกของระบบสวนใหญอยูในชวง 50-150 mg/L ซึ่งถือวาไมมีผลตอความ

เขมขนของ MLSS ในชองเติมอากาศทั้งสองบอที่ตองควบคุมใหอยูในชวง 3000 – 4000 มก./ล. (กรมโรงงาน 

อุตสาหกรรม, 2545)      ดังรูปที่ 2 อาจมีบางชวงที่ MLSS มีคาสูงเกินจากคาควบคุมของการเดินระบบที่กําหนด

ไว ซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย มีการแกไขโดยการปลอยตะกอนออกจนไดคาตามที่กําหนด และ

ในชวงที่มีการลดลงของตะกอนมักเปนการปรับตัวของจุลินทรียในชวงของการเริ่มตนเดินระบบและจากการเพิ่ม

ความเขมขน ซีโอดีของน้ําเขาและการลดระยะกักพักชลศาสตร 
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รูปที่ 2  ความเขมขนของ MLSS ของชองเติมอากาศ 1, 2 และในน้ําออกของระบบเอเอสบีอารตลอดการทดลอง 

 

2. คามเขมเขนของซีโอดี และประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี ตลอดการเลี้ยงเชื้อตลอดการทดลอง 
 ความเขมขนของซีโอดีในน้ําเขาตลอดการทดลองอยูในชวง 250-2000 mg/L พบวาในน้ําออกมีคาซีโอดี 

อยูในชวง 8-284.18 mg/L ดังรูปที่ 3 ระบบมีประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีมากกวารอยละ 80 ตลอดการทําการ

ทดลอง แสดงวาระบบสามารถกําจัดซีโอดีไดดี อาจมีบางชวงที่ประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากเมื่อลดระยะเวลากัก

พักชลศาสตรทําใหภาระบรรทุกซีโอดีของระบบเพิ่มขึ้นดวย อยางไรก็ตามระบบยังคงมีประสิทธิภาพในการบําบัด   

ซีโอดีไมนอยกวารอยละ 80 ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 3  ความเขมขนของซีโอดี น้ําเขา-ออกของระบบเอสบอีารตลอดการทดลอง 
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รูปที่ 4  ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีของระบบเอสบอีารตลอดการทดลอง 
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3. ความเขนขนของ TKN ของระบบเอสบอีาร ชวงระยะเวลากักพักชลศาสตรที่ 6 ชั่วโมง 
ความเขมขนของ TKN ของน้ําเขาระบบอยูในชวง 3.7- 23.3 mg/L น้ําออกจากระบบอยูในชวง 2.5-9 

mg/L และพบวาระบบมีประสิทธิภาพในการกําจัดความเขมขนของ TKN ประมาณรอยละ 70-80  
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รูปที่ 5  ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ของระบบเอสบีอาร ชวงระยะเวลากักพักชลศาสตรที่ 6 ชั่วโมง 

 

4. ความเขมขนของแอมโมเนยีของระบบเอเอสบีอาร ชวงระยะเวลากักพักชลศาสตรที่ 6 ชั่วโมง 
ความเขมขนของแอมโมเนียของน้ําเขาระบบอยูในชวง 1.4-8.4 mg/L น้ําออกจากระบบอยูในชวง 0.28-

2.8 mg/L และพบวาระบบมีประสิทธิภาพในการกําจัดความเขมขนของแอมโมเนียประมาณรอยละ 50-90 
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รูปที่ 6  ความเขมขนของแอมโมเนียไนโตรเจนของระบบเอสบีอาร ชวงระยะเวลากักพักชลศาสตรที่ 6 ชัว่โมง 

 

5. ความเขมขนของไนเตรทของระบบเอเอสบีอาร ชวงระยะเวลากักพักชลศาสตรที่ 6 ชั่วโมง 
การเติมอากาศใหกับระบบเอสบีอารอยางเกินพอทําใหไนโตรเจนทั้งหมด (แอมโมเนียและสารอินทรีย

ไนโตรเจน) ถูกเปล่ียนเปนไนเตรท (รูปที่ 7) ตามกระบวนการไนตริฟเคชันในวัฏจักรไนโตรเจน สวนความเขมขน

ไนไตรททั้งในน้ําเขาและน้ําออกพบวามีคาความเขมขนไนไตรทไมเกิน 1 mg/L ซึ่งถือไดวามีคานอยมาก (รูปที่ 8) 
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รูปที่ 7  ความเขมขนไนเตรทในน้ําเขาและน้ําออกของระบบเอสบีอาร ชวงระยะเวลากักพักชลศาสตรที่ 6 ชั่วโมง 
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รูปที่ 8  ความเขมขนไนไตรทในน้ําเขาและน้ําออกของระบบเอสบีอาร ชวงระยะเวลากักพักชลศาสตรที่ 6 ชั่วโมง 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบวาระบบเอสบีอารสามารถบําบัดคาซีโอดีไดมากกวารอยละ 80 และจากการศึกษา

ประสิทธิภาพการบําบัดแอมโมเนียไนโตรเจนที่ระยะกักพักชลศาสตร 6 ชั่วโมง พบวาระบบสามารถบําบัด

แอมโมเนียไนโตรเจนไดรอยละ 50-90 ประสิทธิภาพการบําบัดไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) คิดเปนรอยละ 70-80  

และความเขมขนไนเตรทในน้ําออกอยูในชวง 53.1-57.5 mg/L ซึ่งเพิ่มขึ้นจากความเขมขนไนเตรทในน้ําเขาที่อยู

ในชวง 5.7-7.3 mg/L สวนประสิทธิภาพการบําบัดไนไตรทของระบบคิดเปนรอยละ 78-96 ซึ่งสอดคลองกับ

รายงานวิจัยของ Christian et al. (2002) ที่ศึกษาการบําบัดน้ําเสียที่มีแอมโมเนียสังเคราะหเขมขน โดย

กระบวนการไนตริฟเคชันบางสวนแลวตอดวยกระบวนการ anaerobic ammonium oxidation (Annamox) ผล

การทดลองพบวา แอมโมเนียถูกเปล่ียนเปนไนไตรทไดรอยละ 58 และการเกิดปฏิกิริยาของ Annamox ในระบบเอ

เอสบีอารดวยอัตราการรับภาระบรรทุกไนโตรเจน 2.4 kgNm-3d-1 สามารถบําบัดไนโตรเจนไดมากกวารอยละ 90 

และสอดคลองกับรายงานของน้ําเงิน (2549) ที่ศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดแอมโมเนียไนโตรเจนโดยโซเดียม  

ไนไตรทในระบบเอเอสบีอารพบวาระบบมีประสิทธิภาพในการบําบัดแอมโมเนียไนโตรเจนไดมากกวารอยละ 50 

และสูงสุดรอยละ 70 ที่ภาระบรรทุกสารอินทรียในรูปของแอมโมเนียไนโตรเจน 0.053 กรัม แอมโมเนียไนโตรเจน/

ลิตร-วัน และบําบัดไนไตรทไดมากกวารอยละ 99 ในทุกภาระบรรทุกสารอินทรีย นอกจากนี้ระบบเอเอสบีอาร
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สามารถบําบัดสารอินทรียในรูปของซีโอดีไดมากกวารอยละ 80 ดังที่ไดกลาวขางตน และจากผลการบําบัด

แอมโมเนียไนโตรเจนของระบบเอสบีอาร ในงานวิจัยนี้ทําใหผูวิจัยสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการเกิด

กระบวนการไนไตรเตชั่นโดยการจํากัดออกซิเจนในการผลิตไนไตรททดแทนการเติมโซเดียมไนไตรทเพื่อใหเกิด

การบําบัดแอมโมเนียไนโตรเจนเปนกาซไนโตรเจนในกระบวนการ Annamox โดยใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบไร

อากาศตอไป ทั้งนี้เพื่อนําไปประยุกตใชกับการบําบัดน้ําเสียชุมชนที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง 
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