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การบาํบัดไนโตรเจนในระบบหมุนเวียนนํา้เพ่ือการเลีย้งสัตว์นํา้ 

ด้วยถังปฏิกรณ์ร่วมไนทริฟิเคชัน-ดีไนทริฟิเคชัน 

Nitrogen Removal in Closed Recirculating Aquaculture System  

using Combined Nitrification – Denitrification Reactor 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีทํ้าการศกึษาความเป็นไปได้ของการนําตวักรองชีวภาพมาใช้ในการบําบดัไนโตรเจนผ่านการ

เกิดปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างกระบวนการไนทริฟิเคชันและดีไนทริฟิเคชันภายในถังปฏิกรณ์ใบเดียวเพ่ือนําไป

ประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลีย้งสตัว์นํา้แบบปิด ซึ่งตวักรองชีวภาพท่ีใช้ในกระบวนการบําบดัไนทริฟิเคชนั ได้แก่ 

วสัดเุส้นใยไบโอคอร์ตและหินพมัมิสบด ส่วนวสัดตุวักลางท่ีใช้ในกระบวนการบําบดัดีไนทริฟิเคชนั คือ หินพมัมิสบด 

การทดลองเร่ิมจากการตรวจวดัอตัราการบําบัดไนทริฟิเคชนัและดีไนทริฟิเคชันของตวักรองชีวภาพแต่ละชนิด        

และนําวัสดุตัวกลางท่ีเหมาะสมมาบรรจุลงในถังปฏิกรณ์ใบเดียวกันเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการบําบัด

ไนโตรเจน โดยถังปฏิกรณ์ชุดควบคุมและชุดทดลองทุกถังจะบรรจุหินพัมมิสบดหนา 5 ซม. แต่ถังปฏิกรณ์               

ชุดทดลองจะเพ่ิมการบรรจุเส้นใยไบโอคอร์ตยาว 1 ม. ร่วมกบัหินพมัมิสบด เปรียบเทียบการบําบัดแอมโมเนีย

และไนเทรตระหว่างสภาวะท่ีเติมและไม่เติมเมทานอลลงในชัน้นํา้เสียสังเคราะห์ท่ีอตัราส่วนซีโอดีต่อไนเทรต

ไนโตรเจนเท่ากับ 5:1 ผลการทดลองพบว่า ถังปฏิกรณ์ทุกชุดการทดลองสามารถบําบัดแอมโมเนียได้อย่าง

สมบูรณ์ผ่านกระบวนการไนทริฟิเคชนัโดยไม่พบการสะสมของไนไทรต์ การเติมเมทานอลไม่มีผลยบัยัง้การเกิด

กระบวนการไนทริฟิเคชันและสามารถเร่งให้กระบวนการดีไนทริฟิเคชันเกิดขึน้ได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้สภาวะท่ี

ต้องควบคมุปริมาณออกซิเจนละลายนํา้ให้เหมาะสม นัน่คือ มีความเป็นไปได้ท่ีจะนําถงัปฏิกรณ์ร่วมไนทริฟิเคชัน – 

ดีไนทริฟิเคชนัไปประยกุต์ใช้ในการบําบดัไนโตรเจนจากระบบเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ตอ่ไป 
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ABSTRACT 

This research investigated the feasibility of nitrogen removal from the recirculating 

aquaculture systems using a combination of nitrification-denitrification reaction in a single reactor.  

The biofilter media used for nitrification treatment were a BiocordTM fibrous material and pumice rock 

while the media for denitrification treatment was pumice rock.  The experiment started with the 

evaluation of nitrification and denitrification rate of each type of biofilters.  Thereafter, both types of 

biofilter were subsequently placed in the same reactor for an evaluation of the nitrogen treatment 

efficiency.  The reactor was a glass aquarium containing 5 cm bottom layer of pumice rock.  

Treatments were set up by an addition of 1 m of BiocordTM in the reactor containing pumice rock.  

Methanol supplement at the COD:Nitrate-N ration of 5:1 was applied as the carbon source for 

denitrifying bacteria.  Ammonia and nitrate removal were regularly monitored in the reactor with 

methanol (treatment) and without methanol addition (control).  The results showed that all reactors 

could remove ammonia completely through nitrification process without nitrite accumulation.  

Methanol addition did not inhibit nitrification process and could enhance complete denitrification 

under appropriate controlled dissolved oxygen condition. Thus the combined nitrification – 

denitrification reactor had a potential for nitrogen treatment application in aquaculture system. 
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คาํนํา 

ในปัจจุบันการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของ

ประชากรและการขยายตวัทางเศรษฐกิจจึงทําให้สามารถนํารายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างต่อเน่ือง โดยเกษตรกร

นิยมทําการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ในระดบัความหนาแน่นสงูในบ่อไร้ดินภายในโรงเรือนท่ีมีระบบการจดัการแบบปิด  

ซึง่มีการผนวกกระบวนการบําบดัด้วยวิธีการย่อยสลายทางชีวภาพเข้ากบับ่อเลีย้งและมีการหมนุเวียนเพ่ือนํานํา้

กลบัมาใช้ใหม่ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ของการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ในรูปแบบดงักล่าวคือ การสะสมของสารประกอบ 

อนินทรีย์ไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย ไนไทรต์ และไนเทรต (Crab et al., 2007) ซึง่มีความเป็นพิษต่อสตัว์นํา้

ในระดบัท่ีแตกตา่งกนั ระบบบําบดัทางชีวภาพส่วนใหญ่ท่ีนํามาใช้เพ่ือบําบดัสารประกอบดงักล่าวจึงประกอบด้วย 

2 กระบวนการคือ ไนทริฟิเคชนัและดีไนทริฟิเคชนั ซึง่นิยมทําการบําบดัโดยใช้ตวักรองชีวภาพ (Gutierrez –Wing 

and Malone, 2006) และมกัเป็นระบบบําบดัแบบแยกสว่น กลา่วคือ บําบดัแอมโมเนียด้วยกระบวนการไนทริฟิเคชนั

ในถังบําบัดแรกและบําบัดไนเทรตต่อด้วยกระบวนการดีไนทริฟิเคชันในถังบําบัดท่ีสอง ซึ่งรูปแบบดังกล่าว

สามารถควบคมุคณุภาพนํา้ภายในบ่อเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ได้ดี แตมี่ข้อเสียคือ ต้องสิน้เปลืองพลงังานในการเคลื่อน

มวลนํา้ด้วยเคร่ืองสบูนํา้ไปยงัสว่นบําบดัตา่งๆ รวมทัง้ต้องใช้พืน้ท่ีในการติดตัง้บ่อบําบดัมากอีกด้วย 
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งานวิจยันีจ้ึงมีความสนใจท่ีจะลดปัญหาดงักล่าว โดยศกึษาความเป็นไปได้ของการนําถงับําบดัท่ีมีการ

เกิดปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างกระบวนการไนทริฟิเคชันและดีไนทริฟิเคชันภายในถังปฏิกรณ์เดียวมาใช้ในการ

บําบัดนํา้เสียจากระบบเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ และศึกษาอัตราการบําบัดไนทริฟิเคชันและดีไนทริฟิเคชันของวัสด ุ     

ตวักรอง 2 ชนิดคือ เส้นใยไบโอคอร์ตและหินพัมมิสบด เพ่ือให้ได้ตวักรองชีวภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้บรรจุใน              

ถงัปฏิกรณ์ร่วมไนทริฟิเคชนั – ดีไนทริฟิเคชนัสําหรับระบบการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้แบบปิดตอ่ไป  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การเตรียมสภาพและประเมินประสิทธิภาพตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชัน 
 

ทําการบ่มวสัดตุวักลาง 2 ชนิด ได้แก่ เส้นใยไบโอคอร์ต (BiocordTM) และหินพมัมิสบด โดยเส้นใยไบโอคอร์ต

มีลกัษณะเป็นมดัเส้นใยสีขาว ผลิตจากเส้นใยสงัเคราะห์ Polypropylene มีพืน้ท่ีผิวเท่ากบั 2.8 ตร.ม./ม. คณุสมบติัคือ 

มีพืน้ท่ีสําหรับแบคทีเรียยึดเกาะมาก ทนทาน และง่ายต่อการทําความสะอาด ส่วนหินพมัมิสบดท่ีใช้มีขนาด 1-3 มม. 

คณุสมบติัคือ มีรูพรุนจํานวนมากจงึทําให้เป็นท่ีอยู่ของแบคทีเรียท่ีช่วยในการย่อยสลายของเสียในนํา้ นําวสัดตุวักลาง

วางในถังพลาสติกท่ีบรรจุนํา้จืดปริมาตร 100 ล. เติมแอมโมเนียมคลอไรด์ 15 มก.ไนโตรเจน/ล. และอาหารกุ้ ง

บดละเอียดท่ีมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 40 ลงไปจนมีความเข้มข้นเท่ากบั 1.5 มก.ไนโตรเจน/ล. เพ่ือเป็นแหล่งสารอาหาร

และวิตามินสําหรับแบคทีเรีย (Sesuk et al., 2009) เติมอากาศตลอดเวลาเพ่ือควบคมุปริมาณออกซิเจนละลายนํา้ให้

มากกว่า 4 มก./ล. และควบคมุค่าสภาพด่างให้อยู่ในช่วง 100 - 150 มก.แคลเซียมคาร์บอเนต/ล. ทําการบ่มเชือ้เป็น

เวลาอย่างน้อย 45 วัน และทําการวัดปริมาณแอมโมเนีย ไนไทรต์ และไนเทรตทุกวัน จากนัน้นําตัวกรองชีวภาพ          

ไบโอคอร์ตและหินพัมมิสบดท่ีผ่านการเตรียมสภาพแล้วมาประเมินอัตราการบําบัดไนทริฟิเคชันในขวดพลาสติก            

(ทําการทดลอง 3 ซํา้) โดยไบโอคอร์ตตดัให้มีความยาวประมาณ 10 ซม.ต่อขวด ส่วนหินพมัมิสบดบรรจุให้มีความหนา

ประมาณ 2 ซม.ต่อขวด จากนัน้เติมนํา้ปริมาตร 1.5 ล. ท่ีมีความเข้มข้นของแอมโมเนียมคลอไรด์ 1 มก.ไนโตรเจน/ล. 

และเติมอากาศด้วยหวัทรายพ่นอากาศตลอดเวลา ทําการเก็บนํา้ตวัอย่างทกุชัว่โมงจนแอมโมเนียเกิดการบําบดัหมด 

 

การศึกษาอัตราการบาํบัดไนทริฟิเคชันของไบโอคอร์ตและหนิพัมมิสบด 
 

เดินระบบการทดลองแบบแบทช์ควบคู่กัน 3 ชุดการทดลอง (ชุดการทดลองละ 3 ซํา้) ได้แก่ ชุดควบคุมท่ี                 

ไมบ่รรจตุวักรองชีวภาพ ชดุทดลองท่ีบรรจตุวักรองชีวภาพไบโอคอร์ต และชุดทดลองท่ีบรรจุหินพมัมิสบด ทําการบรรจุ

ตัวกรองชีวภาพท่ีผ่านการปรับสภาพและตรวจวัดอัตราการบําบัดไนทริฟิเคชันแล้วใส่ลงในถังปฏิกรณ์ท่ีทําจาก               

กระจกใสทรงสี่เหลี่ยมขนาด 20×20×35 ซม. โดยไบโอคอร์ตตดัให้มีความยาวประมาณ 30 ซม. บรรจุและผูกกบัลวด

อะลมิูเนียมเพ่ือถ่วงให้จมอยู่ใต้ผิวนํา้ ส่วนหินพัมมิสบดบรรจุให้เป็นชัน้ท่ีมีความหนา 5 ซม. เติมนํา้เสียสงัเคราะห์ท่ี

เตรียมจากแอมโมเนียมคลอไรด์มีความเข้มข้นของแอมโมเนีย 1 มก.ไนโตรเจน/ล. ปริมาตร 5 ล. และทําการเติมอากาศใน

ถังปฏิกรณ์ทุกถังด้วยหัวทรายพ่นอากาศตลอดเวลา เก็บนํา้ตัวอย่างจากถังปฏิกรณ์เพ่ือตรวจวัดอัตราการบําบัด               

ไนทริฟิเคชนัโดยคํานวณอตัราการลดลงของแอมโมเนียด้วยสมการไคเนติกส์ของมิเคลลิส-เมนเทน (Michaelis-Menten)  

และวิเคราะห์ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางคุณภาพนํา้ ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไทรต์ ไนเทรต 

อณุหภมิู ปริมาณออกซิเจนละลายนํา้ พีเอช และคา่สภาพดา่งของนํา้ด้วยวิธีมาตรฐาน (APHA, 2005) 
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การศึกษาอัตราการบาํบัดดีไนทริฟิเคชันของหนิพัมมิสบด 
 

เดินระบบการทดลองแบบแบทช์ควบคู่กนัระหว่างชุดควบคมุท่ีไม่มีวสัดุตวักลางและชุดทดลองท่ีบรรจุ

หินพมัมิสบด (ชุดการทดลองละ 3 ซํา้) โดยบรรจุหินพมัมิสบดเป็นชัน้หนา 5 ซม. เติมนํา้เสียสงัเคราะห์ท่ีมีความ

เข้มข้นของไนเทรต 100 มก.ไนโตรเจน/ล. ในรูปของโพแทสเซียมไนเทรต ปริมาตร 8 ล. ลงในถงัปฏิกรณ์ และเติม

เมทานอลเป็นสารอินทรีย์คาร์บอนลงในชัน้นํา้เพ่ือเร่งอตัราดีไนทริฟิเคชนัท่ีอตัราส่วนซีโอดีต่อไนเทรตไนโตรเจน

เท่ากบั 5:1 และ 6:1 ทําการเติมอากาศในชัน้นํา้ด้วยหัวทรายพ่นอากาศ ส่วนท่ีบริเวณด้านบนของถังปฏิกรณ์         

มีการติดตัง้ป๊ัมนํา้ขนาดเลก็เพ่ือช่วยควบคมุให้นํา้ในถงัเกิดการไหลวนตลอดเวลา ทําการติดตัง้ชุดอปุกรณ์เพ่ือวดั

ค่าศกัย์ออกซิเดชนั – รีดกัชนั (โออาร์พี) ด้วยการจุ่มหวัวดัลงในชัน้นํา้และในชัน้หินลกึ 2.5 ซม.ทุกวนั (ชลธิชา, 

2553) เก็บนํา้ตวัอย่างจากถังปฏิกรณ์ทุกวนัเพ่ือตรวจวดัอตัราการบําบัดดีไนทริฟิเคชันและการเปลี่ยนแปลง

คา่พารามิเตอร์ตา่งๆ ทางคณุภาพนํา้ด้วยวิธีมาตรฐาน (APHA, 2005) 

 

ประสิทธิภาพการบําบัดสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนของตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชันและ               

ดีไนทริฟิเคชันในถังปฏกิรณ์เดียว 
 

บรรจุตัวกรองชีวภาพไบโอคอร์ตและหินพัมมิสบดลงในถังปฏิกรณ์เดียวกันด้วยสภาวะและพืน้ท่ีผิว           

ของตวักรองชีวภาพท่ีเหมาะสมซึง่คํานวณได้จากการทดลองท่ีผ่านมา โดยถงัปฏิกรณ์ทําจากกระจกใสทรงสี่เหลี่ยม

ขนาด 20×20×35 ซม. มีปริมาตรรวม 14 ล. และพืน้ท่ีถงั 0.04 ตร.ม.บรรจหิุนพมัมิสบดให้มีความหนา 5 ซม. อยู่ท่ี

พืน้ก้นถงั สว่นไบโอคอร์ตตดัให้มีความยาวท่ีเหมาะสมตอ่ถงัคือ 1 ม. โดยบรรจแุละผกูกบัลวดอะลมิูเนียมเพ่ือถ่วง

ให้จมอยู่ใกล้ผิวนํา้ จากนัน้เติมนํา้เสียสงัเคราะห์ท่ีมีแอมโมเนียเข้มข้น 20 มก.ไนโตรเจน/ล. ในรูปของแอมโมเนียม

คลอไรด์ ปริมาตร 8 ล. ลงในถงัปฏิกรณ์ เปรียบเทียบการบําบดัไนทริฟิเคชนัและดีไนทริฟิเคชนัของตวักรองชีวภาพ

ระหว่างสภาวะท่ีทําการเติมและไม่เติมเมทานอลลงในชัน้นํา้เสียสังเคราะห์ด้วยอัตราส่วนซีโอดีต่อไนเทรต

ไนโตรเจนเท่ากบั 5:1 เดินระบบการทดลองแบบแบทซ์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุด (ชุดการทดลองละ 3 ถงั) 

ได้แก่ ชดุควบคมุ-1 (ไมเ่ติมเมทานอล บรรจหิุนพมัมิสบด) ชุดทดลอง-1 (ไม่เติมเมทานอล  บรรจุไบโอคอร์ตและหินพมัมิสบด) 

ชุดควบคมุ-2 (เติมเมทานอล บรรจุหินพมัมิสบด) และชุดทดลอง-2 (เติมเมทานอล  บรรจุไบโอคอร์ตและหินพมัมิสบด) 

ดงัใน Figure 1 ทําการตรวจวดัอตัราการบําบัดแอมโมเนียและไนเทรต (มก.-ไนโตรเจน/ล./วนั) และการ

เปลี่ยนแปลงของสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนตลอดจนพารามิเตอร์ตา่งๆ ทางคณุภาพนํา้ทกุวนั 

 Figure 1 Instrumental set-up for the 4 experiments of combined nitrification – denitrification reactor 

ชดุควบคมุ-1 ชดุทดลอง-1 ชดุควบคมุ-2 ชดุทดลอง-2 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ประสิทธิภาพตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชัน 
  

  Figure 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนในถงับ่มตวักรองชีวภาพไบโอคอร์ต

และหินพมัมิสในช่วงระยะเวลา 45 วนั โดยพบว่าในช่วงสามสปัดาห์แรกแอมโมเนียจะมีค่าลดลงและมีไนไทรต์

เกิดขึน้ในปริมาณมาก จากนัน้ตวักรองชีวภาพสามารถบําบดัแอมโมเนียได้จนหมดโดยไมมี่การสะสมของไนไทรต์

และมีไนเทรตเกิดขึน้  นั่นคือตัวกรองชีวภาพสามารถเกิดกระบวนการไนทริฟิเคชันได้อย่างสมบูรณ์                      

ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของเอกชยั (2551); ทยากร (2552); Sesuk et al. (2009) และเม่ือประเมินประสิทธิภาพ

ไนทริฟิเคชนัของตวักรองชีวภาพไบโอคอร์ตและหินพมัมิสบดท่ีผ่านการเตรียมสภาพแล้วเป็นเวลา 45 วนั พบว่า

สามารถบําบดัแอมโมเนียความเข้มข้นเร่ิมต้น 1 มก.ไนโตรเจน/ล. ได้หมดภายใน 7 และ 5 ชม.ตามลําดบั โดยมี

อตัราการบําบดัแอมโมเนียสงูสดุอยู่เท่ากบั 53.6 และ 52.1 ก.ไนโตรเจน/ลบ.ม./วนั ตามลําดบั 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Concentration of ammonia, nitrite and nitrate during the acclimation of fibrous BiocordTM 

biofilter and pumice rock with ammonium chloride and shrimp diet (  indicate ammonium 

chloride and shrimp diet addition at 15 mg-N/L and 1.5 mg-N/L, respectively) 

 

อัตราการบาํบัดไนทริฟิเคชันของไบโอคอร์ตและหนิพัมมิสบด 
 

 จากการศกึษาอตัราการบําบัดไนทริฟิเคชันของวสัดุตวักรองชีวภาพ พบว่าหินพัมมิสมีอตัราการบําบัด

แอมโมเนียสูงกว่าไบโอคอร์ตในขณะท่ีชุดควบคุมท่ีไม่บรรจุวสัดุตวักลางไม่เกิดการบําบัดแอมโมเนีย โดยหินพัมมิส 

สามารถบําบดัแอมโมเนีย 1 มก.ไนโตรเจน/ล. ได้หมดภายใน 2-7 ชม. สว่นไบโอคอร์ตต้องใช้เวลาในการบําบดัถึง 

10 - 16 ชม. ซึง่คิดเป็นอตัราการบําบดัแอมโมเนียเฉลี่ยสงูสดุ 640 ± 386 และ 42.4 ± 0.8 ก.ไนโตรเจน/ลบ.ม./วนั หรือ            

คิดเป็น 32.0±19.3 ก.ไนโตรเจน/ตร.ม.(พืน้ท่ีก้นถงั)/วนั และ 0.024 ก.ไนโตรเจน/ตร.ม./วนั ตามลําดบั โดยอตัรา

การบําบดัของไบโอคอร์ตมีค่าท่ีใกล้เคียงกบัการทดลองของ Sesuk et al. (2009) คือ 0.024 ก.ไนโตรเจน/ตร.ม./วนั 

และการท่ีตัวกรองชีวภาพทัง้ 2 ชนิดนีมี้อัตราการบําบัดท่ีแตกต่างกันนัน้ขึน้อยู่กับทัง้พืน้ท่ีผิวของวัสดุตัวกลาง               

ชนิดของวสัดตุวักลาง ปริมาณแบคท่ีเรียท่ียดึเกาะ และระยะเวลาในการบ่มเชือ้ 
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อัตราการบาํบัดดีไนทริฟิเคชันของหนิพัมมิสบด 

 อัตราการบําบัดดีไนทริฟิเคชันของหินพัมมิสบดหลังการบ่มเชือ้เป็นเวลาประมาณ 27 วัน พบว่า                  

ชดุควบคมุท่ีไมมี่วสัดตุวักลางไมเ่กิดการบําบดัไนเทรต ส่วนชุดทดลองท่ีบรรจุวสัดตุวักลางเกิดการบําบดัไนเทรต

โดยอัตราส่วนซีโอดีต่อไนเทรตไนโตรเจนเท่ากับ 5:1 และ 6:1 มีอัตราการบําบัดท่ีใกล้เคียงกันและทัง้สอง

อตัราสว่นนีเ้ม่ือวิเคราะห์ค่าซีโอดีแล้วพบว่ามีเมทานอลเหลือประมาณ 7 มก.ซีโอดี/ล. ซึง่เป็นปริมาณท่ีน้อยมาก 

สอดคล้องกับการทดลองของชลธิชา (2553) โดยมีอัตราการบําบัดสูงสุดเฉลี่ย 159.8±9.0 และ 179.9±12.9                                  

ก.ไนโตรเจน/ลบ.ม./วนั หรือคิดเป็น 7.99±0.45 และ 8.99±0.64 ก.ไนโตรเจน/ตร.ม.(พืน้ท่ีก้นถงั)/วนั ตามลําดบั และใน

การทดลองช่วงต่อไปจะใช้อัตราส่วนซีโอดีต่อไนเทรตไนโตรเจนเท่ากับ 5:1 เน่ืองจากใช้เมทานอลในปริมาณ                  

น้อยกว่า และเม่ือเมทานอลหมดหรือเหลือในปริมาณท่ีน้อยมากจะตรวจพบไนเทรตประมาณ 27.65 ± 3.26 มก.

ไนโตรเจน/ล. ซึง่เป็นความเข้มข้นท่ีต่ํากวา่คา่ท่ีก่อให้ความเป็นพิษตอ่สตัว์นํา้คือ 50 มก.ไนโตรเจน/ล. (ชลธิชา, 2553) 

 

ประสิทธิภาพของระบบร่วมตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชันและดีไนทริฟิเคชันในการบําบัดไนโตรเจน

ภายในถังปฏกิรณ์เดียว 
 

ผลการบําบดัไนทริฟิเคชนัและดีไนทริฟิเคชนัของถงัปฏิกรณ์ท่ีบรรจุทัง้ตวักรองชีวภาพเส้นใยไบโอคอร์ต

และหินพมัมิสในถงัปฏิกรณ์เดียว ภายหลงัทําการบ่มเชือ้ดีไนทริฟิเคชนัประมาณ 24 วนั แสดงดงั Figure 3 พบวา่ 

กระบวนการไนทริฟิเคชนัเกิดขึน้ในทกุชดุการทดลองโดยพบการลดลงของแอมโมเนียและการเพ่ิมขึน้ของไนไทรต์

เป็นระยะเวลาสัน้ๆ ก่อนท่ีทัง้แอมโมเนียและไนไทรต์จะถูกบําบัดไปเป็นไนเทรตทัง้หมด ในขณะท่ีการเติม           

เมทานอลไม่มีผลยับยัง้ปฏิกิริยาไนทริฟิเคชันโดยจะพบอตัราการลดลงของแอมโมเนียในทุกชุดการทดลองใน

ระดบัท่ีใกล้เคียงกนัทัง้หมด ซึง่การเติมเมทานอลลงในถงัทดลองในช่วงแรกไม่เพียงพอท่ีจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา

ดีไนทริฟิเคชันได้อย่างสมบูรณ์โดยยงัพบปริมาณไนเทรตสะสมอยู่ในนํา้มาก แม้จะมีการเติมเมทานอลเพ่ิมเติมใน

วนัท่ี 32 และ 38 ของการทดลองแล้วก็ตาม แต่เม่ือทําการปรับระบบการทดลองโดยปิดฝาถังปฏิกรณ์ด้วย

พลาสติกเพ่ือควบคมุปริมาณออกซิเจนละลายนํา้ให้มีค่าต่ํากว่า 2.0 มก./ล. และลดการไหลเวียนของนํา้ในถงัให้

น้อยท่ีสดุเพ่ือให้ปฏิกิริยาดีไนทริฟิเคชนัเกิดได้ดีท่ีสดุ พบวา่ภายหลงัการเติมเมทานอลในวนัท่ี 43 ปริมาณไนเทรต

ในนํา้ลดลงอย่างชดัเจน  

ผลการวิเคราะห์ปริมาณซีโอดีในนํา้หลงัการบําบดัพบวา่มีคา่ต่ํามาก แสดงวา่เมทานอลท่ีเติมลงไปได้ถูก

แบคทีเรียนําไปใช้หมด ในขณะท่ีการตรวจวดัพารามิเตอร์ทางคุณภาพนํา้อ่ืนๆ พบว่า อุณหภูมิมีค่าอยู่ในช่วง 

26.7 – 31.9 oซ พีเอชอยู่ระหว่าง 7.02 – 7.85 ค่าศกัย์ออกซิเดชนั – รีดกัชนัท่ีบริเวณลกึลงไปในชัน้หินท่ี 2.5 ซม.

อยู่ระหว่าง -233.2 ถึง 258.2 มิลลิโวลต์ ปริมาณออกซิเจนละลายนํา้มีค่า 0.1 – 6.3 มก./ล. โดยค่า                       

ศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชันและค่าออกซิเจนละลายนํา้จะมีค่าต่ําเม่ือมีเมทานอลคงเหลืออยู่ในระบบมากและ           

จะสูงขึน้เม่ือเมทานอลหมดลง นอกจากนีผ้ลการทดลองยังชีใ้ห้เห็นว่า ตัวกรองชีวภาพไบโอคอร์ตท่ีใส่ลงใน               

ถงับําบดัอาจไมมี่ความจําเป็นเน่ืองจากถงัชดุควบคมุท่ีบรรจหิุนพมัมิสเพียงอย่างเดียวก็สามารถบําบดัแอมโมเนียให้

หมดลงได้ และเม่ือทดสอบอตัราการบําบดัแอมโมเนียของหินพมัมิสจะพบวา่มีคา่สงูกว่าไบโอคอร์ตมาก ดงันัน้จึงอาจ

กล่าวได้ว่าถงัปฏิกรณ์ร่วมไนทริฟิเคชนั – ดีไนทริฟิเคชนัมีความเป็นไปได้ท่ีจะนํามาใช้ในการบําบดัไนโตรเจนได้

อย่างสมบรูณ์แตต้่องทําการควบคมุคา่ออกซิเจนละลายนํา้ภายในถงัปฏิกรณ์ให้มีความเหมาะสม  
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Figure 3 The concentration profile of inorganic nitrogen of the 4 treatments (  indicate NH4Cl 

addition,  indicate methanol addition with COD:nitrate-N ratio of 5:1)  

 

สรุป 

ผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่มีความเป็นไปได้ท่ีจะบําบดัไนโตรเจนในนํา้เสียจากระบบเลีย้งสตัว์นํา้ด้วย

ถงัปฏิกรณ์ร่วมไนทริฟิเคชนั-ดีไนทริฟิเคชนั ซึง่เป็นถงัท่ีบรรจุหินพมัมิสท่ีบริเวณก้นถงัและมีการหมนุเวียนนํา้ด้วย

ป๊ัมนํา้ขนาดเล็ก โดยในช่วงแรกจะต้องให้ออกซิเจนละลายนํา้มีค่ามากกว่า 2 มก./ล. เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยา             

ไนทริฟิเคชนัได้ดี จากนัน้ทําการเติมเมทานอลเป็นแหล่งคาร์บอนท่ีอตัราส่วนซีโอดี:ไนเทรตไนโตรเจนเท่ากบั 5:1 

และทําการควบคมุปริมาณออกซิเจนละลายนํา้ให้มีค่าต่ํากว่า 2.0 มก./ล. เพ่ือทําให้ปฏิกิริยาดีไนทริฟิเคชนัเกิด  

ได้ดี การเพ่ิมตวักรองชีวภาพชนิดเส้นใย (ไบโอคอร์ต) ลงในถงับําบดัพบว่าไม่มีความจําเป็นเน่ืองจากถงับําบดัท่ี

บรรจหิุนพมัมิสเพียงอย่างเดียวก็สามารถบําบดัแอมโมเนียให้เปลี่ยนเป็นไนเทรตได้ และไนเทรตจะถูกบําบดัไปหลงัจาก

การเติมเมทานอล อย่างไรก็ตามสภาวะของการบําบัดท่ีต้องการให้เกิดปฏิกิริยาร่วมทัง้สองรูปแบบในถังเดียว       

ยังต้องมีการพัฒนาและทําการศึกษาเพ่ิมเติมโดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจัยทางด้านปริมาณออกซิเจนละลายนํา้        

ซึ่งจะต้องควบคุมให้อยู่ ในช่วงท่ี เหมาะสมเพ่ือให้เชื อ้แบคทีเ รียไนทริไฟเออร์ในชัน้ นํ า้และแบคทีเ รีย                      
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ชุดควบคุม-1 (ไม่เติมเมทานอล บรรจุหนิพัมมิสบด) 

 
ชุดทดลอง-1 (ไม่เติมเมทานอล บรรจุไบโอคอร์ตและหนิพัมมิสบด) 

 

ชุดควบคุม-2 (เติมเมทานอล บรรจุหนิพัมมิสบด) 

 
ชุดทดลอง-2 (เติมเมทานอล บรรจุไบโอคอร์ตและหนิพัมมิสบด) 

 
Ammonia Nitrite Nitrate

 ปิดฝาถงัปฏกิรณ์  ปิดฝาถงัปฏกิรณ์ 

 ปิดฝาถงัปฏกิรณ์  ปิดฝาถงัปฏกิรณ์ 
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ดีไนทริฟายเออร์ท่ีเติบโตอยู่ในพืน้หินพมัมิสท่ีก้นถงัทํางานร่วมกนัได้ดี  ซึง่จะทําให้อตัราการบําบดัทัง้แอมโมเนีย

และไนเทรตเกิดขึน้ได้อย่างพร้อมกนัหรือใกล้เคียงกนัท่ีสดุ โดยอตัราการบําบดัท่ีมากหรือน้อยจะขึน้อยู่กบัหลาย

ปัจจยั ได้แก่ ระยะเวลาในการบ่มเชือ้ ปริมาณเชือ้ท่ีมายึดกบัพืน้ผิวของวสัดุ พืน้ท่ีผิวของวสัดุ และสภาวะต่างๆ 

ในการเดินระบบ 
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