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บทคัดย่อ 

การศกึษาวิจัยครัง้นีไ้ด้แบ่งการทดลองเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 ศกึษาการเลีย้งเชือ้จุลินทรีย์กลุ่ม 

อนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอยและแบบมีตวักลางยึดเกาะซึ่งหยุดการป้อนนํา้เสียสงัเคราะห์เป็นเวลา 34 วนั  

ระยะท่ี 2 ศึกษาหาตัวกลางท่ีเหมาะสมในการยึดเกาะของเชือ้จุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อก และระยะท่ี 3 ศึกษา

ความเร็วรอบในการกวนผสมต่อการยึดเกาะของเชือ้จุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อกในถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์ จาก

การศกึษาระยะท่ี 1 เม่ือหยุดการเติมนํา้เสียสงัเคราะห์เป็นเวลา 34 วนั ลกัษณะทางกายภาพของเชือ้จุลินทรีย์

กลุ่มอนาม็อกแบบเติมโตแขวนลอยมีลักษณะเป็นตะกอนแขวนลอยสีดํา ส่วนแบบมีตัวกลางยึดเกาะเชือ้มี

ลกัษณะสีส้มแดงซีด และผลจาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกําจดัไนโตรเจน หลงัจากป้อนนํา้เสียสงัเคราะห์เข้า

สู่ระบบท่ี 1, 2 และ 4 เดือน มีค่าเท่ากบั 75.76%, 84.39% และ 94.29 % ตามลําดบั ระยะท่ี 2 ตวักลางท่ีใช้ใน

การศึกษาหาความเหมาะสมในการยึดเกาะได้แก่ รองเท้าฟองนํา้ สก๊อตช์ไบรต์ และฟองนํา้สังเคราะห์ พบว่า

ประสิทธิภาพกําจัดแอมโมเนียมเท่ากับ 99.44+6.16, 99.27 +2.13 และ 99.44 +4.65 % ตามลําดบั และ

ประสิทธิภาพกําจดัไนไตรท์เท่ากบั 99.89 +.0.54, 98.81+ 0.78 และ99.92 +0.72 % ตามลําดบั   และจากการ

วิเคราะห์ทางกายภาพโดยใช้ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าเชือ้จุลินทรีย์กลุ่ม 

อนามอ็กสามารถยดึเกาะกบัพืน้ผิวตวักลางได้ทกุชนิด สว่นระยะท่ี 3 ศกึษาหาความเร็วรอบท่ีเหมาะสมในการยึด

เกาะของเชือ้จุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อกจากตัวกลางท่ีเหมาะสม ได้แก่ 60, 90 และ 120 รอบต่อนาที พบว่า

ประสิทธิภาพในการกําจดัแอมโมเนียมมีค่าเท่ากบั 99.15+3.78, 98.81+7.63 และ 98.69 +6.25% ตามลําดบั 

และประสิทธิภาพการกําจดัไนไตรท์ มีคา่เท่ากบั 99.48 +4.39, 99.31+ 5.72 และ 99.82+ 1.18% ตามลําดบั 

 

ABSTRACT 

 

This study was divided experiment into 3 phases. The first phase was study the cultivation 

anammox of culture of suspended growth and attached growth which did not fed synthetic 

wastewater for 34 days. The second phase was to study on the attached growth of anammox culture 

onto the surfaces of different media. And the last phase was study on the attached growth of  

anammox culture onto media in a sequencing batch reactor on different mixing rates. The cultivation 
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anammox culture of suspended growth and attached growth were not fed for 34 days that it found 

anammox culture suspended growth were black but light orange-red on attached growth. When 

synthetic wastewater fed into attached growth reactor for 1, 2 and 4 months were nitrogen removal 

efficiencies were 75.76%, 84.39% and 94.29 % respectively. The second phase was study suitable 

on the attachment of an anammox culture to the 3 types of media: rubber slippers, scotch brite, and 

polystyrene sponge, The results were found that the ammonia removal efficiencies were 99.44+6.16, 

99.27 +2.13 and 99.44 +4.65 % respectively. Nitrate removal efficiencies were 99.89 +.0.54, 98.81+ 

0.78 and 99.92 +0.72 %respectively.  Scanning electron microscopes of anammox culture in 

sequencing batch reactor that anammox culture could attached with all media. The three phase was 

study suitable on mixing rates in attached growth of anammox culture at 60, 90 and 120 rpm.  The 

ammonium removal efficiencies were 99.15+3.78, 98.81+7.63 and 98.69 +6.25% respectively.  The 

nitrite removal efficiencies were 99.48 +4.39, 99.31+ 5.72 and 99.82+ 1.18% respectively.   

Key Word : anammox culture, nitrogen removal, sequencing batch reactor (SBR) 
E-mail address : bacchic_me_zeus@hotmail.com 

 

คาํนํา 

 กระบวนการกําจัดไนโตรเจนท่ีใช้กันทั่วไป คือ กระบวนการทางชีววิทยาไนตริฟิเคชัน/ดีไนตริฟิเคชัน 

อย่างไรก็ตามในการบําบดันํา้เสียขัน้ท่ีสองมีแอมโมเนียมในปริมาณสงูแต่มีปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนต่ํา เม่ือ

นํามากําจดัด้วยกระบวนการไนตริฟิเคชนั/ดีไนตริฟิเคชนั ทําให้ปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนไม่เพียงพอจึงต้องเสีย

คา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ในการเติมอากาศและสารอินทรีย์คาร์บอนจากภายนอกเข้าไปในระบบ  แตใ่นปัจจบุนัได้มีการใช้

กระบวนการกําจดัไนโตรเจนแบบไมใ่ช้ออกซิเจนโดยกลุม่จลุินทรีย์แบบออโตโทรปแทน ซึง่กระบวนการนีส้ามารถ

เปลี่ยนแอมโมเนียมเป็นไนโตรเจนก๊าซได้โดยใช้ไนไตรท์เป็นสารรับอิเล็กตรอนและใช้แอมโมเนียมเป็นสารให้

อิเล็กตรอนซึง่เรียกกระบวนการนีว้่า กระบวนการอนาม็อก  Anaerobic Ammonium Oxidation (ANAMMOX) 

(Mulder et al., 1995) โดยท่ีกระบวนการนีส้ามารถลดค่าใช้จ่ายในการเติมสารอินทรีย์และลดค่าใช้จ่ายในการ

เติมอากาศเพ่ือเปลี่ยนไนไตรต์เป็นไนเตรทได้ด้วย  แต่ข้อเสียของกระบวนการอนาม็อก คือ จุลินทรีย์ในกลุ่มนีมี้

อตัราการเติบโตช้ามาก จึงต้องใช้ระยะเวลานานในการเร่ิมเดินระบบ (พงศ์ศกัด์ิ, 2554; Jetten et al., 1997) 

ดงันัน้การเก็บตะกอนในระบบจงึมีความสําคญัควรมีการผสมตะกอนทัง้ใหม่และเก่าให้เข้ากนั ระบบท่ีนิยมมาใช้

ในการศกึษากระบวนการอนามอ็กคอ่นข้างมาก คือระบบเอสบีอาร์ (Sequening Batch Reactor, SBR) (Strous 

et al., 1998; Fux, 2003) และ ไบโอฟิลม์  (Biofilm Reactor)  Depena-Mora et al. (2004)       
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อุปกรณ์ และวิธีการ 

การศึกษาการเลีย้งเชือ้จุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อกแบบเตบิโตแขวนลอยและแบบมีตัวกลางยดึเกาะ เม่ือ

หยุดการป้อนนํา้เสียสังเคราะห์เข้าสู่ระบบเป็นเวลา 34 วัน  

นําเชือ้จลุินทรีย์กลุม่อนามอ็กท่ีเพาะเลีย้งไว้แล้วทัง้แบบเติบโตแขวนลอยและแบบมีตวักลางยึดเกาะมา

ป้อนด้วยนํา้เสียสงัเคราะห์ท่ีมีแอมโมเนียมซลัเฟต ((NH4)2SO4) และโซเดียมไนไตรท์(NaNO2) เป็นสารอาหาร

หลกั ในถงัปฎิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์ท่ีมีปริมาตรความจุการทํางาน 4 ลิตร โดยกําหนดให้ 1 วฎัจกัร เท่ากบั 48 

ชัว่โมง ซึง่ประกอบด้วยช่วงเติมนํา้เสียเข้า ปริมาตร 2  ลิตร นาน 20 นาที ปล่อยให้ระบบทําปฏิกิริยา 47 ชัว่โมง 

ปลอ่ยให้ตกตะกอน 30 นาที และระบายนํา้ออกปริมาตร 2  ลิตร ใช้เวลา 10 นาที  โดยในช่วงเติมนํา้เข้า และช่วง

ก่อนระบายนํา้ออก จะทําการเป่าก๊าซอาร์กอนผสม (อาร์กอน 95% และ คาร์บอนไดออกไซด์ 5%)  โดยตลอดเพ่ือ

กําจดัและป้องกนัออกซิเจนไมใ่ห้เข้ามาภายในถงัปฏิกรณ์ และหยดุการป้อนนํา้เสียสงัเคราะห์เข้าสูร่ะบบเป็นเวลา 

34 วัน  วิ เคราะห์หาค่าแอมโมเนีย  ไนไตรท์ และไนเตรตใช้วิ ธี วิ เคราะห์ตามมาตรฐานอเมริกา 

(APHA/AWWA/WEF, 2005) ของตวัอย่างนํา้เข้าและออกจากถงัปฏิกรณ์ หลงัจากป้อนนํา้เสียสงัเคราะห์เข้าสู่

ระบบท่ี 1, 2 และ 4 เดือน 

 

การศึกษาหาตัวกลางที่เหมาะสมในการยดึเกาะของเชือ้จุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อก 

นําเชือ้จลุินทรีย์กลุม่อนามอ็กแบบเติบโตแขวนลอยมาทําการเพาะเลีย้งในถงัปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์ ท่ี

มีปริมาตรความจุการทํางาน 1 ลิตร สภาวะการทดลองเช่นเดียวกับระยะท่ี 1และเติมตวักลางซึง่ได้แก่ รองเท้า

ฟองนํา้ 0สก๊อตช์ไบรต์ 0และฟองนํา้สงัเคราะห์ ปริมาณ 200 ชิน้ (ทรงสี่เหลี่ยมจตัรัุสแต่ละชิน้มี ขนาด 0.5 ลบ.ซม.) 

ลงไปในถังปฏิกรณ์แบบซีเควนซิงแบตซ์แต่ละถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์ เพ่ือใช้เป็นแกนกลางให้เชือ้จุลินทรีย์

กลุ่มอนาม็อกยึดเกาะ วิเคราะห์หาค่าแอมโมเนีย ไนไตรท์ และ ไนเตรต ใช้วิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐานอเมริกา

(APHA/AWWA/WEF, 2005) ของตวัอย่างนํา้เข้าและออกจากถงัปฏิกรณ์ และศกึษารูปแบบการเกาะตวัของเชือ้อ

นามอ็กบนตวักลางชนิดตา่ง ๆ โดยใช้ภาพถ่ายจากกล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบสอ่งกราด          

 

การศึกษาความเร็วรอบในการกวนผสมต่อการยดึเกาะของเชือ้จุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อกในถังปฏกิรณ์ซี

เควนซิ่งแบตซ์   

นําเชือ้จุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอยมาทําการเพาะเลีย้งในแต่ละถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่ง

แบตซ์ท่ีมีความเร็วรอบในการกวนผสมท่ี 60, 90 และ 120 รอบต่อนาที และเติมตวักลางฟองนํา้สงัเคราะห์ (ผล

จากการทดลองระยะท่ี 2) เติมลงไปเพ่ือใช้เป็นแกนกลางให้จุลินทรีย์มีท่ียึดเกาะ วิเคราะห์หาค่าแอมโมเนียไน

ไตรท์ และ ไนเตรตใช้วิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐานอเมริกา (APHA/AWWA/WEF, 2005) ของตวัอย่างนํา้เข้าและ

ออกจากถงัปฏิกรณ์ 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 

การศึกษาการเลีย้งเชือ้จุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อกแบบเตบิโตแขวนลอยและแบบมีตัวกลางยดึเกาะ เม่ือ

หยุดการป้อนนํา้เสียสังเคราะห์เข้าสู่ระบบเป็นเวลา 34 วัน 

  จากการศกึษาการเลีย้งเชือ้จลุินทรีย์กลุม่อนามอ็กแบบเติบโตแขวนลอยและแบบมีตวักลางยดึเกาะ เม่ือ

หยดุการป้อนนํา้เสียสงัเคราะห์เข้าสูร่ะบบเป็นเวลา 34 วนั ผลจากการศกึษาทางกายภาพ พบวา่ถงัปฏิกรณ์ท่ี

เลีย้งเชือ้จลุินทรีย์กลุม่อนามอ็กแบบเติบโตแขวนลอย เชือ้มีลกัษณะเป็นตะกอนสีดําสนันิษฐานวา่เชือ้จลุินทรีย์

กลุม่อนามอ็กตายทัง้หมด เน่ืองจากหลงัการป้อนนํา้เสียสงัเคราะห์ท่ีมีแอมโมเนียมซลัเฟต ((NH4)2SO4) และ

โซเดียมไนไตรท์(NaNO2) เป็นสารอาหารหลกัเข้าสูร่ะบบ คา่แอมโมเนียมและไนไตรท์ของตวัอย่างนํา้เข้าและ

ตวัอย่างนํา้ออกจากถงัปฏิกรณ์มีคา่ไมเ่ปลี่ยนแปลง สว่นปฏิกรณ์ท่ีเลีย้งเชือ้จลุินทรีย์กลุม่อนามอ็กแบบมีตวักลาง

ยดึเกาะเชือ้มีลกัษณะสีส้มแดงซีด และจากการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการกําจดัไนโตรเจนของระบบหลงัจาก

ป้อนนํา้เสียสงัเคราะห์เข้าสูร่ะบบท่ี 1, 2 และ 4 เดือน มีคา่เท่ากบั 75.76%,  84.39% และ 94.29 % ตามลําดบั  

จากผลการทดลองพบวา่ในช่วง1 และ2 เดือน เป็นช่วงปรับตวัของระบบ ระบบจงึมีประสทิธิภาพในการกําจดั

ไนโตรเจนต่ํา แตเ่ม่ือเวลาผ่านไประบบเข้าสูต่ามสภาวะระบบจงึมีประสิทธิภาพการกําจดัไนโตรเจนสงูสดุ   

 

การศึกษาการเกาะตัวของจุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อกบนตัวกลางชนิดต่างๆ 

จากการศกึษาประสิทธิภาพในการกําจดัไนโตรเจนของถงัปฏิกรณ์ท่ีเติมตวักลางรองเท้าฟองนํา้ 0สก๊อตช์

ไบรต์ 0 และฟองนํา้สังเคราะห์ พบว่าในทุกถังปฏิกรณ์ท่ีเติมตัวกลางมีประสิทธิภาพกําจัดแอมโมเนียมเท่ากับ 

99.44+6.16, 99.27 +2.13 และ 99.44 +4.65 % ตามลําดบั (Figure 1) และประสิทธิภาพกําจดัไนไตรท์เท่ากบั

99.89 +.0.54, 98.81+ 0.78 และ99.92 +0.72 % ตามลําดบั (Figure 2) จากผลการทดลองประสิทธิภาพการ

กําจดัแอมโมเนียมและไนไตรท์สงูถึง 98% ซึง่มากกว่าประสิทธิภาพของปฏิกิริยาการกําจดัไนโตรเจนสงูสดุของ 

อนามอ็กตามทฤษฏี 89% (Strous et al., 1999) เน่ืองจากเชือ้อนาม็อกเกาะรวมเป็นเม็ดตะกอนทําให้ลดการชะ

ออกจากถงัปฏิกรณ์ สง่ผลให้อายตุะกอนมากขึน้ และประสิทธิภาพของระบบก็สงูขึน้ (Tsushima et al., 2007)  

 

 
Figure 1 The influent and effluent ammonia (NH4

+-N) concentration  
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Figure 2 The influent and effluent nitrate (NO2

--N) concentration  

นอกจากนีผ้ลจากการใช้ภาพถ่ายจากกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  เพ่ือดรููปแบบการเกาะ

ตวับนพืน้ผิวตวักลางทัง้ 3 ชนิดได้แก่ รองเท้าฟองนํา้ 0สก๊อตช์ไบรต์ 0และฟองนํา้ ดงัแสดงในภาพ (Figure 3) จะ

เห็นได้ว่าพืน้ผิวของรองเท้าฟองนํา้มีลกัษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็กๆ จํานวนมาก แต่พืน้ผิวของ 0สก๊อตช์ไบรต์ 0มี

ลกัษณะเป็นเส้นใยขรุขระไม่เรียบเสมอกนั ส่วนฟองนํา้จะมีลกัษณะเป็นรูพรุนขนาดใหญ่คล้ายโพรงผึง้ และเม่ือ

วิเคราะห์ภาพถ่ายหลงัจากท่ีมีเชือ้จลุินทรีย์กลุม่อนามอ็กเกาะติดบนตวักลางแล้วพบวา่เชือ้จลุินทรีย์กลุม่อนามอ็ก

สามารถเกาะติดอยู่บนพืน้ผิวของตวักลางได้ทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงตวักลางฟองนํา้ โดยเชือ้จุลินทรีย์กลุ่ม 

อนามอ็กจะเข้าไปเกาะติดอยู่ภายในรูพรุนขนาดใหญ่ของฟองนํา้ทัว่ทัง้พืน้ท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Scanning electron microscopes of ANAMMOX granule in reactor SBR 1 (Rubber slippers) 

(a),  R2 (Scotch brite) (b)  and R 3 (  Polystyrene sponge) (c) before and after experiment. 

 

การศึกษาความเร็วรอบในการกวนผสมต่อการยดึเกาะของเชือ้จุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อกในถังปฏกิรณ์ซี

เควนซิ่งแบตซ์   

จากการศึกษาความเร็วรอบในการกวนผสมต่อการยึดเกาะตัวของเชือ้อนาม็อกบนตัวกลางฟองนํา้

สงัเคราะห์ท่ีมีความเร็วรอบในการกวนผสมท่ี 60, 90 และ 120 รอบต่อนาที พบว่าประสิทธิภาพในการกําจัด

แอมโมเนียมมีคา่เท่ากบั 99.15+3.78, 98.81+7.63 และ 98.69 +6.25% ตามลําดบั และประสิทธิภาพการกําจดั

ไนไตรท์ มีค่าเท่ากบั 99.48 +4.39, 99.31+ 5.72 และ 99.82+ 1.18% ตามลําดบั  จากการทดลองแสดงให้เห็น
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วา่เม่ือคา่ความเร็วรอบในการกวนผสมในช่วง 60-120 รอบตอ่นาทีไมมี่ผลตอ่ประสิทธิภาพการกําจดัไนโตรเจนซึง่

สอดคล้องกบังานวิจยัของ Arrojo et al. (2006) ท่ีกลา่ววา่กระบวนการอนามอ็กจะเกิดได้ดีท่ีสดุ ถ้ามีคา่ specific 

input power อยู่ระหวา่ง 0.003 – 0.09kW/m3 (หรือท่ีอตัราการกวนผสมเท่ากบั 60 -180 รอบตอ่นาที) 

 

สรุป 

  การศกึษาการเลีย้งเชือ้จลุินทรีย์กลุม่อนามอ็กแบบเติบโตแขวนลอยและแบบมีตวักลางยดึเกาะ เม่ือหยุด

การป้อนนํา้เสียสงัเคราะห์เข้าสูร่ะบบเป็นเวลา 34 วนั พบว่าเชือ้จุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอยเชือ้

ตายทัง้หมด ส่วนเชือ้จุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อกแบบมีตวักลางยึดเกาะเชือ้ยังมีชีวิตรอด และประสิทธิภาพในการ

กําจดัไนโตรเจนของระบบหลงัจากป้อนนํา้เสียสงัเคราะห์เข้าสู่ระบบท่ี 1, 2 และ 4 เดือน มีค่าเท่ากบั 75.76%, 

84.39% และ 94.29 % ตามลําดบั   

การศึกษาการเกาะตวัของจุลินทรีย์กลุ่มอนาม็อกบนตวักลางชนิดต่างๆ พบว่าประสิทธิภาพการกําจัด

ไนโตรเจนในของตัวกลางรองเท้าฟองนํา้ 0สก๊อตช์ไบรต์ 0และฟองนํา้มีค่ามากกว่า 98% แต่จากการวิเคราะห์

ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าเชือ้อนาม็อกสามารถเกาะติดกับพืน้ผิวตวักลาง

ฟองนํา้สงัเคราะห์ได้ดีท่ีสดุ 

การศกึษาความเร็วรอบในการกวนผสมตอ่การยดึเกาะของเชือ้จลุินทรีย์กลุม่อนามอ็กในถงัปฏิกรณ์ซีเคว

นซิ่งแบตซ์ พบว่า ความเร็วรอบในการกวนผสมท่ี 60, 90 และ 120 รอบต่อนาที ประสิทธิภาพการกําจัด

แอมโมเนียมและไนไตรท์ มีคา่มากกวา่ 98% และเชือ้อนาม๊อกซ์สามารถเกาะติดกบัตวักลางได้ทกุความเร็วรอบ 
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