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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของอินทรี ย์คาร์ บอนต่อประสิทธิ ภาพการกําจัด
ไนโตรเจนของกระบวนการอนาม็อกเมื่อมีตวั กลางยึดเกาะ ซึง่ อินทรี ย์คาร์ บอนที่ใช้ ในการวิจยั นี ้คือ อะซิเตต การ
ทดลองทําในถังปฏิกรณ์ แบบแอนแอโรบิกเอสบีอาร์ และใช้ นํ ้าเสียสังเคราะห์มีอตั ราส่วนของแอมโมเนียมต่อไน
ไตรท์ 1:1.3 การทดลองแบ่งออกเป็ นการศึกษาผลกระทบระยะสัน้ โดยเติมอะซิเตตลงในระบบให้ มีความเข้ มข้ น
0.25 และ 0.5 มิลลิโมล เก็บตัวอย่างทุกชัว่ โมงเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง และการศึกษาผลกระทบระยะยาว โดยเติมอะซิ
เตตให้ มีความเข้ มข้ นในระบบ 0.25 มิลลิโมล เป็ นระยะเวลา 90 วัน จากผลการทดลองผลกระทบระยะสันพบว่
้
าที่
ความเข้ มข้ น 0.25 มิลลิโมลมีประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียมก่อนและหลังเติมอะซิเตตเฉลี่ยร้ อยละ 94.14
และ 94.38 ตามลําดับ และมีประสิทธิภาพการกําจัดไนไตรท์ก่อนและหลังเติมอะซิเตตเฉลี่ยร้ อยละ 95.42 และ
96.09 ตามลําดับและที่ความเข้ มข้ น 0.5 มิลลิโมลมีประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียมก่อนและหลังเติมอะซิเตต
เฉลี่ยร้ อยละ 87.68 และ 93.09 ตามลําดับ และประสิทธิภาพการกําจัดไนไตรท์ก่อนและหลังเติมอะซิเตตเฉลี่ย
ร้ อยละ 90.37 และ 92.51 ตามลําดับ สําหรับผลการทดลองในระยะยาว พบว่าประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจน
(แอมโมเนียไนโตรเจน และ ไนไตรท์ไนโตรเจน) ของจุลินทรี ย์อนาม็อกลดลงหลังจากเติมอะซิเตตเป็ นเวลา 10 วัน
สรุ ปได้ วา่ อะซิเตตไม่มีผลต่อจุลินทรี ย์อนาม็อกที่มีตวั กลางยึดเกาะในระยะสัน้ แต่เมื่อได้ รับเป็ นระยะเวลานานทํา
ให้ จุ ลิ น ทรี ย์ อ นาม็ อ กที่ มี ตัว กลางยึ ด เกาะเปลี่ ย นแปลงไป ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกํ า จัด ไนโตรเจน
(แอมโมเนียไนโตรเจน และ ไนไตรท์ไนโตรเจน) ลดลง

ABSTRACT
The objective of this research was to study the effect of organic carbon on the efficiency of
nitrogen removal of Anaerobic Ammonium Oxidation (ANAMMOX) with attached growth the organic
carbon was acetate.The experiment was conducted in sequencing batch reactor (SBR). The synthetic
water was the ratio of ammonium:nitrite 1:1.3 . This research was divided into two parts : short term
effect and long term effect. The effect short term addition of acetate to the system, the concentration
of 0.25 and 0.5 mM, and samples were collected every hour for 6 hours and long-term effects
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addition of acetate to a concentration of 0.25 mM in the system for a period of 90 days.The result of
short term effects. At the concentration of 0.25 mmol of acetate ammonium removal efficiencies
before and after addition of acetate were 94.14% and 94.38% respectively and nitrite removal
efficiencies before and after addition of acetate were 95.42% and 96.09% respectively. At the acetate
concentration of 0.5 mmol ammonium removal efficiencies before and after addition of acetate were
87.68% and 93.09% respectively and nitrite removal efficiencies before and after addition of acetate
were 90.37% and 92.51% respectively. Results of long term effects of concentration of acetate 0.25
mmol showed that nitrogen (ammonium nitrogen and nitrite nitrogen) removal efficiencies were
decreased after addition of acetate to 10 days. In conclusion, acetate had no effect on anammox
bacteria with attached growth but long term effect anammox bacteria with attached growth changes
and resulted in the removal efficiency of nitrogen (ammonium nitrogen and nitrite nitrogen) reduced.
Key Word : ANAMMOX Process, Acetater, Nitrogen removal
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คํานํา

ปั จจุบนั กระบวนการบําบัดนํ ้าเสียในประเทศไทยมุง่ เน้ นในการบําบัดเฉพาะสารอินทรี ย์ โดยคํานึงถึงการ
กําจัดไนโตรเจนน้ อย ซึง่ ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแหล่งนํ ้าและสิ่งมีชีวิตในนํ ้า ซึง่ กระบวนการกําจัดไนโตรเจนที่ใช้
กัน ทั่วไป คื อ กระบวนการทางชี ว ภาพ ถ้ านํ า้ เสี ย มี แ อมโมเนี ย ในปริ ม าณมาก แต่ มี ส ารอิ น ทรี ย์ ป ริ ม าณตํ่ า
จําเป็ นต้ องเติมสารอินทรี ย์คาร์ บอนเข้ าไปในระบบ ทําให้ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการสูง ในช่วงศตวรรษที่ 19 ได้
ค้ นพบการเปลี่ยนแอมโมเนียไปอยู่ในรู ปก๊ าซไนโตรเจนภายใต้ สภาวะขาดแคลนออกซิเจน โดยไนไตรท์เป็ นตัวรับ
อิเล็กตรอน เพราะแอมโมเนียถูกออกซิไดซ์ภายใต้ สภาวะที่ขาดแคลนออกซิเจนเรี ยกว่ากระบวนการอนาม็อก
(Anaerobic Ammonium Oxidation, ANAMMOX) (Mulder et al., 1995) เป็ นการลดค่าดําเนินการ และลด
ความต้ อ งการในการใช้ พ ลัง งานได้ ด้ วย จุลิ น ทรี ย์ อ นาม็อกได้ แ ก่ Nitrosomonas sp,Candidatus Brocadia
anammoxidans, และ Candidatus Kuenenia stuttgartiensis ซึง่ จัดเป็ นจุลินทรี ย์ในกลุ่มออโตโทรฟิ กทําหน้ าที่
ลดไนไตรท์ และแอมโมเนียม แต่ยังมี คีโมลิโธออโตโทรฟ (chemolithoautotrophy) อื่นๆ อีกมากมายที่สามารถ
เติบโตโดยใช้ การผสมผสานกันของแหล่งพลังงานและคาร์ บอนที่แตกต่างกันเรี ยกจุลินทรี ย์กลุ่มนี ้ว่า มิกโซโทรฟ
(mixotrophy) ซึง่ เปนไปได้ วา่ สามารถปรับเปลี่ยนระหว่าง ออโตโทรฟ และ เฮเทอโรโทรฟ คุณสมบัตินี ้ทําให้ มิกโซ
โทรฟ สามารถใช้ สารอินทรี ย์เป็ นแหล่งคาร์ บอนเพื่ อเพิ่ มอัตราการเจริ ญเติบโต ในกรณี ของ anammox ถือว่า
คุณสมบัตินี ้เป็ นข้ อได้ เปรี ยบเพราะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตช้ า ในงานวิจยั นี ้จึงเพิ่มอินทรี ย์คาร์ บอนเข้ าไปในระบบ
เพื่ อ ศึก ษาถึ ง อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของจุลิ น ทรี ย์ อนาม็ อกที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการกํ าจัด ไนโตรเจนใน
กระบวนการอนาม็อกเมื่อมีตวั กลางยึดเกาะ
1

ถังปฏิกรณ์

1

อุปกรณ์ และวิธีการ

ถังปฏิกรณ์แบบแอนแอโรบิกเอสบีอาร์ เป็ นถังที่ใช้ ในการเลี ้ยงเชื ้อจุลินทรี ย์ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นถังแก้ ว
ใสทรงกระบอก มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร ปริ มาตรทังหมดเท่
้
ากับ 1.5 ลิตร ปริ มาตรใช้
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งานจริ ง 1 ลิตร จํานวน 2 ถัง และถังขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ปริ มาตรทังหมด
้
เท่ากับ 3.5 ลิตร ปริ มาตรใช้ งานจริ ง 3 ลิตร จํานวน 1 ถัง ซึง่ ทัง้ 3 ถังมีระบบใบกวน มีระบบดักก๊ าซ และช่องเก็บ
ตัวอย่าง (figure 1)
Influent
Sampling

Gas Collector

Effluent
Mixer

Figure 1: Show reactor for experiment
นํา้ เสียสังเคราะห์
ประกอบด้ วยแอมโมเนียมและไนไตรท์เป็ นหลัก ควบคุมอัตราส่วนของแอมโมเนียม (แอมโมเนียม
ซัลเฟล) ต่อไนไตรท์ (โซเดียมไนไตรท์) คงที่เท่ากับ 1:1.3 ตลอดการทดลอง ที่ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียม 210
มก.ไนโตรเจน/ลิตร และไนไตรท์ 273 มก.ไนโตรเจน/ลิตร เพื่อเป็ นอาหารของจุลินทรี ย์ในกลุม่ อนาม็อก
การศึกษาผลกระทบระยะสัน้
นําเชื ้อจุลินทรี ย์ที่เจริ ญเติบโตบนตัวกลางจาก Stock culture มาใส่ในถังแอนแอโรบิกซีเควนซิงค์แบทซ์
ขนาด 1.5 ลิตร จํานวน 20 ชิ ้นตัวกลาง และเติมนํ ้าเสียสังเคราะห์1 ลิตร ทําการเลี ้ยงเชื ้อจุลนิ ทรี ย์จนสามารถ
ทํางานได้ คงตัว ทําการทดลองที่อณ
ุ หภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) ในถังปฏิกรณ์ทบึ แสง ใส่โซเดียมอะซิเตตพร้ อม
สารอาหาร โดยให้ ความเข้ มข้ นของโซเดียมอะซิเตตในระบบเท่ากับ 0.25 และ 0.5 มิลลิโมลทําการทดลอง 2 ครัง้
ต่อความเข้ มข้ น เก็บตัวอย่างทุกชัว่ โมงเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง เพื่อวิเคราะห์หาพารามิเตอร์ ตา่ งๆได้ แก่ แอมโมเนียม,
ไนไตรท์, เอ็มแอลวีเอสเอส และ อะซิเตต เมื่อเสร็ จการทดลองจึงทําการเปลีย่ นเชื ้อจุลินทรี ย์ เพื่อทดลองความ
เข้ มข้ นต่อไป
ผลกระทบระยะยาว
นําเชื ้อจุลินทรี ย์ที่เจริ ญเติบโตบนตัวกลางจาก Stock culture มาใส่ในถังแอนแอโรบิกซีเควนซิงค์แบทซ์
ขนาด 3.5 ลิตร จํานวน 30 ชิ ้นตัวกลาง และเติมนํ ้าเสียสังเคราะห์3 ลิตร ทําการเลี ้ยงเชื ้อจุลนิ ทรี ย์จนสามารถ
ทํางานได้ คงตัว ทําการทดลองที่อณ
ุ หภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) ในถังปฏิกรณ์ทบึ แสง ใส่โซเดียมอะซิเตตพร้ อม
สารอาหาร โดยให้ ความเข้ มข้ นของโซเดียมอะซิเตตในระบบเท่ากับ 0.25 มิลลิโมล ทําการทดลอง 90 วันโดยทุกๆ
วันที่ 10 ของการทดลอง ทําการเก็บตัวอย่าง โดยเก็บทุกชัว่ โมงเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง เพื่อวิเคราะห์หาพารามิเตอร์
ต่างๆ ได้ แก่ แอมโมเนียม, ไนไตรท์และเอ็มแอลวีเอสเอส
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ผลการทดลอง

การศึกษาผลกระทบระยะสัน้ ของอะซิเตตที่มีต่อการกําจัดไนโตรเจนของจุลินทรี ย์อนาม็อก
ผลกระทบระยะสันของอะซิ
้
เตตที่มีตอ่ ประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจน ของกระบวนการอนาม็อกเมื่อมี
ตัวกลางยึดเกาะ โดยเติมอะซิเตตให้ มีความเข้ มข้ นในระบบ 0.25 มิลลิโมลจะเห็นว่าประสิทธิ ภาพการกําจัด
แอมโมเนียมและไนไตรท์ ก่อนและหลังเติมอะซิเตต มีประสิทธิภาพใกล้ เคียงกันมากโดยมีประสิทธิภาพการกําจัด
แอมโมเนียมทังก่
้ อนและหลังการเติมอะซิเตตโดยเฉลี่ยร้ อยละ 94.14 และ 94.38 ตามลําดับ และประสิทธิภาพ
การกําจัดไนไตร์ ททังก่
้ อนและหลังการเติมอะซิเตตโดยเฉลี่ยร้ อยละ 95.42 และ 96.09 ตามลําดับ โดยอะซิเตตถูก
จุลินทรี ย์ใช้ หมดในชัว่ โมงที่ 3 (Figure 2 และ 3)
Ammonium concentration (mg-N/l)

120

[NH4-N] after
add acetate
0.25 mM
[NH4-N] no
add acetate

80

40

0

0

2

4

6

Time (hours)

Figure 2: Ammonium concentration before and after addition 0.25 mM of acetate.
(short term effects ).
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160

[NO2-N] after
add acetate
0.25 mM

120
80

[NO-2N] no
add acetate

40
0

0

2
Time (hours)

4

6

Figure 3: Nitrite concentration before and after addition 0.25 mM of acetate. (short term effects).
ผลกระทบระยะสันของอะซิ
้
เตตที่มีตอ่ ประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจน ของกระบวนการอนาม็อกเมื่อมี
ตัวกลางยึดเกาะ โดยเติมอะซิเตตให้ มีความเข้ มข้ นในระบบ 0.5 มิลลิโมลจะเห็นว่าประสิทธิ ภาพการกําจัด
แอมโมเนียมและไนไตรท์ ก่อนและหลังเติมอะซิเตต มีประสิทธิ ภาพใกล้ เคียงกันโดยมีประสิทธิ ภาพการกําจัด
แอมโมเนียมทังก่
้ อนและหลังการเติมอะซิเตตโดยเฉลี่ยร้ อยละ 87.68 และ 93.09 ตามลําดับและประสิทธิภาพ
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การกําจัดไนไตร์ ททังก่
้ อนและหลังการเติมอะซิเตตโดยเฉลี่ยร้ อยละ 90.37 และ 92.51 ตามลําดับ โดยอะซิเตตถูก
จุลินทรี ย์ใช้ หมดในชัว่ โมงที่ 5 ซึง่ สอดคล้ องกับการทดลองของ Guvenet al (2005) ที่พบว่าอะซิเตตที่ความเข้ มข้ น
0.5 มิลลิโมลไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของจุลนิ ทรี ย์อนาน็อก (Figure 4 และ 5)
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Figure 4: Ammonium concentration before and after addition 0.5 mM of acetate.
(short term effects).
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Figure 5: Nitrite concentration before and after addition 0.5 mM of acetate.(short term effects).
การศึกษาผลกระทบระยะยาวของอะซิเตตที่มีต่อการกําจัดไนโตรเจนของจุลินทรี ย์อนาม็อก
ผลกระทบระยะยาวของอะซิเตตที่มีตอ่ ประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจน ของกระบวนการอนาม็อกเมื่อมี
ตัวกลางยึดเกาะ โดยเติมอะซิเตตให้ มีความเข้ มข้ นในระบบ 0.25 มิลลิโมลเป็ นเวลา 90 วัน ซึ่งจากกราฟ
ประสิทธิภาพการกําจัดมีแนวโน้ มลดลงหลังจากเติมอะซิเตตลงไปวัน 10 วัน (Figure 6 และ 7)
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Figure 6: Ammonium concentration changes with time, Addition 0.25 mM of acetate.
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Figure 7: Nitrite concentration changes with time, Addition 0.25 mM of acetate.

สรุ ป
จากผลการทดลองในส่วนของผลกระทบระยะสันเมื
้ ่อมีการเติมอะซิเตตเข้ าไปให้ มีความเข้ มข้ นในระบบ
0.25 และ 0.5 มิลลิโมล จะเห็นว่าหลังจากเติมอะซิเตตลงไปในระบบจุลินทรี ย์อนาม็อกที่มีตวั กลางยึดเกาะ
สามารถกําจัดไนโตรเจนได้ ใกล้ เคียงกับการไม่เติมอะซิเตต สรุ ปได้ วา่ อินทรี ย์คาร์ บอนไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
กําจัดไนโตรเจนของกระบวนการอนาม็อกในระยะสัน้ ส่วนผลกระทบระยะยาวเมื่อมีการเติมอะซิเตตลงไปใน
ระบบให้ มีความเข้ มข้ น 0.25 มิลลิโมล เป็ นเวลา 90 วัน พบว่าหลังจากวันที่ 10 มีประสิทธิภาพการกําจัดช้ าลง
และจากการสังเกตหลังการทดลองพบว่าจุลินทรี ย์อนาม็อกที่มีตวั กลางยึดเกาะในถังปฏิกรณ์ มีสีซีดลง แสดงว่า
การได้ รับอินทรี ย์คาร์ บอนในระยะเวลานานที่ความเข้ มข้ นตํ่าๆ เป็ นการไปยับยังการทํ
้
างานของจุลินทรี ย์อนาม็อก
ที่มีตวั กลางยึดเกาะ ทําให้ ประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนลงลดอย่างมาก
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