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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการไนตริฟิเคชันและโครงสร้าง
ประชากรจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งในถงัปฏิกรณ์ไนตริฟิเคชนัระดบัห้องปฏิบติัการส าหรับบ าบดัน ้ าเสียแอมโมเนียความเขม้ขน้
สูง (400 มก./ล.) เดินระบบแบบทีละเทในสภาวะแอโรบิค (ออกซิเจนละลายน ้ า > 4 มก./ล.)  ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระยะเวลา
กกัเก็บน ้ า 24 ชัว่โมง ในช่วงท่ีระบบอยูใ่นสภาวะคงตวัตั้งแต่วนัท่ี 30 ของการเดินระบบ แอมโมเนียในน ้ าเสียถูกก าจดัและ
เปล่ียนเป็นไนเตรทเฉล่ียร้อยละ 99.90  ของแอมโมเนียท่ีถูกก าจดั และเม่ือลดระยะเวลากกัเก็บน ้ าเหลือ 12 ชัว่โมง ในช่วงท่ี
ระบบอยูใ่นสภาวะคงตวัตั้งแต่วนัท่ี 8 ของการเดินระบบ แอมโมเนียในน ้ าเสียถูกก าจดัและเปล่ียนเป็นไนเตรทเฉล่ียร้อยละ 
99.96 ของแอมโมเนียท่ีถูกก าจัด แสดงถึงการเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชันไดโ้ดยสมบูรณ์ในถงัปฏิกรณ์  ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างประชากรจุลินทรียซ่ึ์งวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคอิลูมินามายเซคซีเควนซิง (Illumina Miseq sequencing) 
โดยจุลินทรียท่ี์น่าจะมีบทบาทส าคญัในถงัปฏิกรณ์ไนตริฟิเคชนัประกอบดว้ยจุลินทรีย ์3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ Nitrosomonas 
Nitrososphaera และ Nitrospira โดยจุลินทรียใ์นกลุ่ม Nitrosomonas น่าจะเป็นจุลินทรียก์ลุ่มหลักท่ีมีบทบาทในการ
ออกซิไดซ์แอมโมเนียไปเป็นไนไตรท์ในถงัปฏิกรณ์ เน่ืองจากพบวา่มีถึงร้อยละ 31.94 ของจุลินทรียท์ั้ งหมด ซ่ึงมากกว่า
จุลินทรียใ์นกลุ่ม Nitrososphaera ท่ีพบร้อยละ 0.64 ของจุลินทรียท์ั้งหมด และจุลินทรียใ์นกลุ่ม Nitrospira ท่ีพบร้อยละ 0.16 
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ของจุลินทรียท์ั้ งหมด น่าจะมีบทบาทในการออกซิไดซ์ไนไตรท์ไปเป็นไนเตรทในถงัปฏิกรณ์ เน่ืองจากเป็นจุลินทรียท่ี์
ออกซิไดซ์ไนไตรทเ์พียงกลุ่มเดียวท่ีตรวจพบ 
ค าส าคญั: ประชากรจุลินทรีย,์ ถงัปฏิกรณ์ไนตริไฟอิง, น ้ าเสียแอมโมเนียเขม้ขน้สูง, ไนตริฟิเคชนั, เนคเจเนอเรชนัซีเควนซิง 

ABSTRACT 
 This work mainly focuses on linking between the efficiency of nitrification and microbial community structure 
in a nitrifying reactor treating ammonia-rich wastewater (an influent ammonium concentration of 400 mgN/L). An 
aerobic sequencing batch reactor was setup and operated at room temperature with a dissolved oxygen concentration of > 
4 mg/L. At the hydraulic retention (HRT) of 24 hours, 99.9% of ammonia was oxidized to nitrate after 30 days of 
operation (the steady state condition). HRT was then reduced to 12 hours. At this HRT, 99.96% of ammonia was 
transformed to nitrate after 8 days of operation (the steady state condition). The results indicates that complete 
nitrification was achieved with both HRT values. Relative abundance of nitrifying microorganisms in the reactor was 
determined using Illumina Miseq sequencing. The result shows three predominant genera of Nitrosomonas, 
Nitrososphaera and Nitrospira, which were reported previously to be involved in nitrification process. Nitrosomonas was 
probably the main microorganisms that play a main role in oxidizing ammonia to nitrite in the reactor, because this 
microorganism genera was found in high relative abundance of 31.94 percent of all microorganisms. This value is much 
greater than that of Nitrososphaera, which was found only 0.64 percent of all microorganisms. Nitrospira, which was 
found 0.16 percent of all microorganisms, was expected to be a sole nitrite-oxidizing microorganism in the reactor, 
because it was the only detected group of microorganisms that can oxidize nitrite to nitrate. 
Keywords: Microbial population, Nitrifying reactor, Ammonia-rich wastewater, Nitrification, Next generation 
sequencing 
 

บทน า 
น ้าท้ิงจากอุตสาหกรรมท่ีปนเป้ือนไนโตรเจนในระดบัสูง เช่น น ้ าท้ิงจากโรงงานผลิตผงชูรส น ้ าท้ิงจากโรงฆ่าสัตว ์น ้ า

ท้ิงจากโรงฟอกหนงั น ้ าชะจากหลุมฝังกลบขยะ น ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร และน ้ าท้ิงท่ีผา่นกระบวนการบ าบดัแบบไร้อากาศ เป็น
ตน้ หากปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้ า จะเพ่ิมความตอ้งการออกซิเจนของแหล่งน ้ า และเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดปรากฏการณ์ยู
โทรฟิเคชนั (Eutrophication) ได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการบ าบดัน ้ าท้ิงเหล่าน้ีก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน ้ าเพ่ือป้องกนัผลกระทบจาก
ปัญหาไนโตรเจนตกคา้ง ในปัจจุบนัการบ าบดัน ้ าท้ิงท่ีมีระดบัไนโตรเจนสูงมกัใชก้ระบวนก าจดัไนโตรเจนทางชีวภาพ ซ่ึง
ประกอบดว้ยกระบวนการไนตริฟิเคชนั (Nitrification) และดีไนตริฟิเคชนั (Denitrification)  โดยกระบวนการไนตริฟิเคชนั  
เป็นการเปล่ียนรูปแอมโมเนียหรือแอมโมเนียมไอออนใหเ้ป็นไนเตรทโดยการออกซิเดชนัท่ีอาศยัจุลินทรียช์นิดไนตริไฟอิง 
(Nitrifying microorganisms) ในสภาวะท่ีมีออกซิเจน (Aerobic condition)  ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนยอ่ย  ขั้นแรก คือ การ
เปล่ียนรูปแอมโมเนียไปเป็นไนไตรท์ เรียกวา่กระบวนการ “ไนไตรเตชนั” (Nitritation) โดยการออกซิเดชนัของแบคทีเรีย
กลุ่มเอโอบี (Ammonium oxidizing bacteria; AOB) และอาร์เคียกลุ่มเอโอเอ (Ammonium oxidizing archaea; AOA) ขั้นท่ี 2 
เป็นการเปล่ียนรูปไนไตรท์ไปเป็นไนเตรท  เรียกว่ากระบวนการ “ไนเตรเตชัน” (Nitratation) โดยการออกซิเดชนัของ
แบคทีเรียกลุ่มเอ็นโอบีหรือเอ็นโอบี (Nitrite oxidizing bacteria; NOB) (Ge et al., 2015) ส่วนกระบวนการดีไนตริฟิเคชนั
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เป็นการเปล่ียนรูปไนเตรทท่ีได้จากกระบวนการไนตริฟิเคชัน ผ่านการรีดักชันโดยแบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรทรอฟ 
(Heterotrophs) ชนิดดีไนตริไฟอิงแบคทีเรีย (Denitrifying bacteria) เกิดข้ึนในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic condition) 
จนไดก๊้าซไนโตรเจน (N2) เป็นผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ย  
 ทั้งน้ีกระบวนการไนตริฟิเคชนัถือเป็นขั้นตอนจ ากดัอตัรา (Rate-limiting step) ของกระบวนการก าจดัไนโตรเจน
ในน ้ าเสีย เน่ืองจากจุลินทรียก์ลุ่มน้ีมีอตัราการเจริญเติบโตต ่ากวา่จุลินทรียก์ลุ่มอ่ืนๆ ท าใหม้กัถูกชะลา้ง (Wash out) ออกจาก
ระบบไดง่้าย ความเขา้ใจในโครงสร้างประชากรจุลินทรียก์ลุ่มดังกล่าวในระบบบ าบดัน ้ าเสีย จะช่วยในการพฒันาการ
ออกแบบและเดินระบบเพ่ือรักษาจุลินทรียก์ลุ่มน้ีใหอ้ยูใ่นระบบได ้
 ในอดีตการศึกษาจุลินทรียใ์นระบบบ าบดัน ้ าเสียจะอาศยัวิธีการเพาะเล้ียงเช้ือ (Culture-dependent method) ซ่ึงจะ
เกิดปัญหาว่าจุลินทรียท่ี์เพาะเล้ียงไดใ้นห้องปฏิบติัการจะไม่ใช่จุลินทรียท่ี์มีอยูจ่ริงในระบบ ท าให้ไม่สามารถใชจุ้ลินทรีย์
ดงักล่าวเป็นตวัแทนของจุลินทรียท่ี์มีอยูใ่นระบบจริงได ้ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดจากความจริงท่ีวา่เราไม่สามารถน าสภาวะ
แวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจริงในระบบบ าบดัน ้ าเสียมาสร้างระหวา่งการเพาะเล้ียงเช้ือในห้องปฏิบติัการ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรจุลินทรียร์ะหวา่งการเพาะเล้ียง และในทา้ยท่ีสุดไดจุ้ลินทรียค์นละกลุ่มกบัท่ีเกิดข้ึนจริงในระบบบ าบดั
น ้ าเสีย ในปัจจุบนัมีการใชเ้ทคนิคทางชีวโมเลกลุ (Molecular technique) มาใชใ้นการศึกษาโครงสร้างประชากรจุลินทรียใ์น
ส่ิงแวดลอ้ม  

เทคโนโลย ีNext generation sequencing เป็นเทคโนโลยใีนการหาล าดบัเบสดีเอ็นเอท่ีถูกพฒันาข้ึนส าหรับการหา
ล าดบัเบสจีโนมของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ล าดบัเบสจ านวนมากไดใ้นเวลาเดียวกนั เทคโนโลยีดงักล่าวสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาช้ินส่วนของยนี 16S rRNA ซ่ึงเป็นยนีท่ีใชใ้นการระบุชนิดของจุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะ
ท าใหไ้ดข้อ้มูลล าดบัเบสถึงหลกัหม่ืนหรือหลกัแสนเสน้จากตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถครอบคลุมความหลากหลายของจุลินทรียท่ี์
อยูใ่นตวัอยา่งได ้ท าใหค้า่ใชจ่้ายในการวเิคราะห์ต่อตวัอยา่งต ่าลงอยา่งมาก  

งานวจิยัน้ีเป็นการน าเทคนิคเนคเจเนอเรชนัซีเควนซิงมาศึกษาโครงสร้างประชากรจุลินทรียใ์นถงัปฏิกรณ์ไนตริไฟอิง
ระดบัหอ้งปฏิบติัการส าหรับบ าบดัน ้ าเสียแอมโมเนียเขม้ขน้สูง เพื่อศึกษาความเช่ือมโยงระหวา่งประสิทธิภาพกระบวนการ
ไนตริฟิเคชนัและโครงสร้างประชากรจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะช่วยในการปรับปรุงการควบคุมการเดินระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย เพ่ือรักษาจุลินทรียก์ลุ่มน้ีไวใ้นระบบ 

 

วธีิการวจัิย 
 1) ถงัปฏิกรณ์ส าหรับเพาะเล้ียงเพ่ือเพ่ิมจ านวนจุลินทรียไ์นตริไฟอิง (Enriched nitrifying reactor)  

 เก็บตะกอนเร่งจากจากท่อน ากลบัสลดัจ์ (Return Sludge) โรงปรับปรุงคุณภาพน ้ าท่ีรับน ้ าเสียชุมชนท่ีปนเป้ือน
ไนโตรเจนในระดบัต ่า (< 50 มิลลิกรัมต่อลิตร, มก./ล.)  แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร มาเป็นเช้ือตั้งตน้ในการเดินระบบถงั
ปฏิกรณ์ โดยเก็บรักษาโดยการแช่เยน็ท่ี 4 องศาเซลเซียส จากนั้นน ามากระตุน้กิจกรรมของจุลินทรียโ์ดยการเพาะเล้ียงในถงั
ปฏิกรณ์ท าจากถงัขนาด 20 ลิตร ท่ีมีปริมาตรใชง้าน 14 ลิตร โดยเดินระบบแบบทีละเทในสภาวะแอโรบิค อากาศจากป๊ัมลม
ขนาดเล็ก (ACO 208, HAILEA, CHINA) จะถูกอดัลงในถงัปฏิกรณ์ผ่านสายยางและหัวทรายเพ่ือกวนผสมและเติม
ออกซิเจนใหก้บัจุลินทรีย ์โดยปริมาณออกซิเจนละลายในถงัปฏิกรณ์จะรักษาไวท่ี้มากกวา่ 4 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยการปรับ
วาลว์ควบคุมปริมาณลม ด าเนินการทดลองท่ีอุณหภูมิห้อง ใชน้ ้ าเสียสังเคราะห์ท่ีมีองคป์ระกอบหลกัเป็นแอมโมเนียความ
เขม้ขน้ 400 มก./ล. เป็นสารอาหารในการเพ่ิมจ านวนไนตริไฟอิงแบคทีเรีย ใส่โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) เป็นแหล่ง
คาร์บอนในสัดส่วน 9.8 กรัมของโซเดียมไบคาร์บอเนต (gNaHCO3) ต่อ 1 กรัมของแอมโมเนียรวม (gTAN) รวมทั้งมีธาตุ
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อาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของไนตริไฟอิงแบคทีเรีย (ตารางท่ี 1)  และมีระยะเวลากกัเก็บน ้ า 24 ชัว่โมงและ
ระยะเวลากกัเก็บน ้ า 12 ชัว่โมง ท าใหร้ะบบมีภาระบรรทุกแอมโมเนียเขา้สู่ระบบ 0.4  และ 0.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อ
วนั (กก./(ลบ.ม.-วนั)) ตามล าดบั โดยวงจรในการเดินระบบประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1) การเติมน ้ าเสียเขา้สู่ระบบ 2) การ
เติมอากาศ  3) การตกตะกอน และ 4) การน าน ้ าใสออกจากระบบ และมีเวลาท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนดงัตารางท่ี 2 มีการ
ตรวจสอบค่าพีเอชในถงัปฏิกรณ์อยา่งสม ่าเสมอโดยใชพี้เอชมิเตอร์ และรักษาระดบัพีเอชให้อยูใ่นช่วง 7.5-8.0 ดว้ยบฟัเฟอร์
ในน ้ าเสีย และการเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 โมลาร์ หรือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมลาร์ โดยไม่ใช้
อุปกรณ์ควบคุมใด ๆ จากนั้ นท าการเดินระบบจนถึงสภาวะคงตัว ระหว่างนั้ นท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
กระบวนการไนตริฟิเคชัน ท าได้โดยการวดัไนโตรเจนในรูปต่างๆ ท่ีเขา้และออกจากระบบ  โดยวดัไนโตรเจนในรูป
แอมโมเนียรวม  ไนไตรท ์ และไนเตรทตามวธีิมาตรฐาน (Standard method) (APHA, 2005) 

 

ภาพ 1  ถงัปฏิกรณ์ส าหรับเพาะเล้ียงเพ่ือเพ่ิมจ านวนจุลินทรียไ์นตริไฟอิง 

 
ตาราง 1 องคป์ระกอบของน ้ าเสียสงัเคราะห์ท่ีใชใ้นการทดลอง  

องค์ประกอบ ความเข้มข้น (กรัมต่อลติร) 
(NH4)2SO4 1.88 

NaHCO3 3.92 

Na2HPO4 4.05 

K2HPO4 2.1 

MgSO4·7H2O 0.05 

CaCl2·2H2O 0.01 

FeSO4·7H2O 0.09 

 
ตาราง 2 ขั้นตอนการเดินระบบถงัปฏิกรณ์ท่ีระยะเวลากกัเก็บน ้ า 24 ชัว่โมงและ 12 ชัว่โมงในแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน ระยะเวลากกัเกบ็น า้ 24 ช่ัวโมง ระยะเวลากกัเกบ็น า้ 12 ช่ัวโมง 

1. การเตมิน า้เสียเข้าสู่ระบบ 1ช่ัวโมง 49 นาท ี 2 ช่ัวโมง 

2. การเตมิอากาศ  9 ช่ัวโมง 11 นาท ี 3 ช่ัวโมง 15 นาท ี
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ขั้นตอน ระยะเวลากกัเกบ็น า้ 24 ช่ัวโมง ระยะเวลากกัเกบ็น า้ 12 ช่ัวโมง 

3. การตกตะกอน  1 ช่ัวโมง 45 นาท ี

4. การน าน า้ใสออกจากระบบ  1ช่ัวโมง 49 นาท ี 2 ช่ัวโมง  
หมายเหตุ: เร่ิมการเติมอากาศพร้อมกบัการเติมน ้าเสียเขา้สู่ระบบ 
 

2) การศึกษาโครงสร้างประชากรจุลินทรียด์ว้ยเทคนิค Illumina miseq next generation sequencing 
 หลงัเดินระบบในถงัปฏิกรณ์จนอยูใ่นสภาวะคงตวัแลว้ เก็บตวัอยา่งตะกอนจุลินทรียใ์นถงัปฏิกรณ์มาสกดัดีเอ็นเอ
โดยใชชุ้ดสกดัดีเอน็เอ FastDNA® SPIN Kit for Soil (MP Biomedicals)โดยท าตามวธีิท่ีระบุไวใ้นคู่มือ น าดีเอน็เอตวัอยา่งท่ี
สกดัได ้5-10 นาโนกรัมต่อลิตร  มาเพ่ิมปริมาณ (amplified) ดีเอน็เอเป้าหมายโดยใชไ้พรเมอร์ส าหรับอาเคียร์และแบคทีเรีย 
(Universal primers)  บนยนี 16S rRNA (Ding et al., 2015) โดยมีล าดบัเบสของไพรเมอร์ ดงัน้ี 
 515F-Forward primer: 5’-GTGYCAGCMGCCGCGGTAA-3’-3’  
806R-Reverse primer: 5'- GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3’   
 โดยน าตวัอยา่งดีเอ็นเอท่ีสกดัไดม้าท า PCR (Polymerase chain reaction) ภายใตเ้คร่ือง thermal cycler  (Biorad 
Laboratories, USA) ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ โดยประกอบดว้ยขั้นตอน 
 1) ขั้นตอน Denaturing ท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 30 วนิาที  
 2) ขั้นตอน Annealing 55 องศาเซลเซียส 45 วนิาที (30-35 รอบ)  
 3) ขั้นตอน Extension 72 องศาเซลเซียส 4 วนิาที  
 4) ขั้นตอน Final Extension 72 องศาเซลเซียส 5 นาที  
 5) ขั้นตอน END 4 องศาเซลเซียส  
 หลงัจากท า PCR จะไดผ้ลิตภณัฑจ์ากการท า PCR  น ามาท าใหบ้ริสุทธ์ิโดยการลา้งผลิตภณัฑ ์PCR ท่ีได ้โดยใชชุ้ด 
PCR clean-up gel extraction kit (Macherey-Nagel, Germany) และน าผลิตภณัฑ์ PCR ท่ีผ่านการท าให้บริสุทธ์ิแลว้ไป
ด าเนินการวิเคราะห์โดยใช ้Illumina MiSeq next generation sequencing ท่ีศูนย ์Omics Sciences and Bioinformatics 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยผลการศึกษาท่ีไดจ้ะแสดงในรูปของร้อยละสมัพทัธ์ของจุลินทรียท่ี์สนใจต่อจุลินทรียท์ั้งหมด   
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ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
1) การเดนิระบบถังปฏิกรณ์และประสิทธิภาพของกระบวนการไนตริฟิเคชัน 

 

ภาพ 2 ความเขม้ขน้แอมโมเนียรวม ไนไตรท ์และไนเตรทในน ้าเสียท่ีเขา้สู่ระบบและน ้าออกจากระบบท่ีภาระบรรทุกแอมโมเนียเขา้สู่
ระบบ 0.4 กก./(ลบ.ม.-วนั) และมีระยะเวลากกัเก็บน ้า 24 ชัว่โมง 

ภาพท่ี 2 แสดงความเขม้ขน้แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ และไนเตรทในน ้ าเสียท่ีเขา้สู่ระบบและน ้ าออกจากระบบท่ีภาระ
บรรทุกแอมโมเนียเขา้สู่ระบบ 0.4 กก./(ลบ.ม.-วนั) และมีระยะเวลากกัเก็บน ้ า 24 ชัว่โมง โดยพบวา่ในสัปดาห์แรกของการ
เดินระบบ แอมโมเนียท่ีเขา้สู่ระบบจะถูกเปล่ียนเป็นไนเตรทไดน้้อยกว่าร้อยละ 20 ของแอมโมเนียท่ีถูกก าจดั  และมีไน
ไตรท์สะสมในระบบในช่วงวนัท่ี 7 ถึง วนัท่ี 28 ของการเดินระบบ โดยมีไนไตรท์สะสมสูงท่ีสุดในการเดินระบบวนัท่ี 28  
คิดเป็นร้อยละ 29.07 ของแอมโมเนียท่ีถูกก าจดั  

หลงัจากเดินระบบเป็นระยะเวลา 30 วนั ระบบเร่ิมมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแอมโมเนียในน ้ าเสียไปเป็นไนเตรท
เพ่ิมมากข้ึนและไนไตรท์ในระบบมีการสะสมลดนอ้ยลง  และภายหลงัจากเดินระบบเป็นระยะเวลา 62 วนั ท่ีภาระบรรทุก
แอมโมเนียเขา้สู่ระบบ 0.4 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรต่อวนั (กก./(ลบ.ม.-วนั)) แอมโมเนียในน ้ าเสียถูกก าจดัและเปล่ียนเป็น
ไนเตรทร้อยละ 99.83  ของแอมโมเนียท่ีถูกก าจดั และในช่วงท่ีระบบอยูใ่นสภาวะคงตวัตั้งแต่วนัท่ี 30 ของการเดินระบบ 
แอมโมเนียในน ้ าเสียถูกก าจัดและเปล่ียนเป็นไนเตรทเฉล่ียร้อยละ 99.90  ของแอมโมเนียท่ีถูกก าจดั แสดงถึงการเกิด
กระบวนการไนตริฟิเคชนัในถงัปฏิกรณ์ไดโ้ดยสมบูรณ์  และไม่มีการสะสมไนไตรทใ์นระบบ 
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ภาพ 3 ความเขม้ขน้แอมโมเนียรวม ไนไตรท ์และไนเตรทในน ้าเสียท่ีเขา้สู่ระบบและน ้าออกจากระบบท่ีภาระบรรทุกแอมโมเนียเขา้สู่
ระบบ 0.8 กก./(ลบ.ม.-วนั) และมีระยะเวลากกัเก็บน ้า 12 ชัว่โมง 

 
 ภาพท่ี 3 แสดงความเขม้ขน้แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ และไนเตรทในน ้ าเสียท่ีเขา้สู่ระบบและน ้ าออกจากระบบท่ี

ภาระบรรทุกแอมโมเนียเขา้สู่ระบบ 0.8 กก./(ลบ.ม.-วนั) และมีระยะเวลากกัเก็บน ้ า 12 ชัว่โมง โดยพบวา่ เม่ือเร่ิมเดินระบบ
แบบลดระยะเวลาเก็บกกัน ้ าลงเหลือ 12 ชัว่โมง ในช่วงแรกของการเดินระบบ (วนัท่ี 2 ของการเดินระบบ) แอมโมเนียในน ้ า
เสียยงัคงถูกก าจดัและเปล่ียนเป็นไนเตรทร้อยละ 92.84 ของแอมโมเนียท่ีถูกก าจดั  จะเห็นไดว้า่ประสิทธิภาพในการเปล่ียน
แอมโมเนียในน ้ าเสียไปเป็นไนเตรทมีประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับการเดินระบบท่ีระยะเวลาเก็บกักน ้ า 24 
ชัว่โมง (เฉล่ียร้อยละ 99.90  ของแอมโมเนียท่ีถูกก าจดั)   

หลงัจากเดินระบบเป็นระยะเวลา 5 วนัประสิทธิภาพในการเปล่ียนแอมโมเนียในน ้ าเสียไปเป็นไนเตรทจะค่อยๆเพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 95.05 ของแอมโมเนียท่ีถูกก าจดั  และในช่วงท่ีระบบอยู่ในสภาวะคงตวัตั้งแต่วนัท่ี 8 ของการเดินระบบ 
แอมโมเนียในน ้ าเสียจะถูกเปล่ียนเป็นไนเตรทเฉล่ียร้อยละ 99.96 ของแอมโมเนียท่ีถูกก าจดั แสดงให้เห็นวา่จุลินทรียไ์นตริ
ฟายอิงทั้งแอมโมเนียออกซิไดเซอร์และไนไตรทอ์อกซิไดเซอร์ในระบบไม่ถูกยบัย ั้งจากภาระบรรทุกแอมโมเนียท่ีสูงข้ึนเป็น 
2 เท่า 

2) โครงสร้างประชากรจุลนิทรีย์ในถังปฏิกรณ์ 
 ผลการศึกษาโครงสร้างประชากรจุลินทรียใ์นถงัปฏิกรณ์ดว้ยเทคนิค Illumina miseq next generation sequencing 
โดยการเก็บตวัอยา่งจากถงัปฏิกรณ์ส าหรับเพาะเล้ียงเพ่ือเพ่ิมจ านวนจุลินทรียไ์นตริไฟอิง ในวนัท่ี 14 ของการทดลองท่ี
ระยะเวลากกัเก็บน ้ า 12 ชัว่โมง โดยผลการศึกษาท่ีได้จะอยู่ในรูปของร้อยละสัมพทัธ์ของจุลินทรียท่ี์สนใจต่อจุลินทรีย์
ทั้งหมด   
 ภาพท่ี 4 แสดงร้อยละสัมพทัธ์ของจ านวนจุลินทรียท่ี์พบในระบบในระดบัไฟลมั โดยพบจุลินทรียม์ากท่ีสุดใน
อนัดบัท่ีหน่ึง อยูใ่นไฟลมั Proteobacteria คิดเป็นร้อยละ 54.66 ของจุลินทรียท์ั้งหมด จุลินทรียท่ี์พบมากรองลงมาอนัดบัท่ี
สอง อยูใ่นไฟลมั Bacteroidetes คิดเป็นร้อยละ 27.91 ของจุลินทรียท์ั้งหมด และอนัดบัท่ีสาม อยูใ่นไฟลมั Chloroflexi คิด
เป็นร้อยละ 4.00 ของจุลินทรียท์ั้งหมด   
 จุลินทรียท่ี์พบในไฟลมั Proteobacteria น่าจะเป็นแบคทีเรียท่ีมีบทบาทส าคญัในการกระบวนการออกซิเดชัน
แอมโมเนียในระบบ (Ammonia oxidizing bacteria; AOB) (Ge et al., 2015)  และเน่ืองจากในถงัปฏิกรณ์มีไนโตรเจนในรูป
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ต่างๆไดแ้ก่ แอมโมเนีย ไนไตรทแ์ละไนเตรท จึงอาจท าให้พบจุลินทรียช์นิดอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัวฏัจกัรไนโตรเจนได้
อีก เช่น จุลินทรียก์ลุ่มดีไนติไฟเออร์ ซ่ึงท าหน้าท่ีเปล่ียนไนเตรทไปเป็นก๊าซไนโตรเจน แต่อยา่งไรก็ดีจุลินทรียใ์นไฟลมั 
Proteobacteria มีความหลาหลายทางชีวภาพมากซ่ึงประกอบดว้ยจุลินทรียห์ลากหลายกลุ่ม บางชนิดเป็นจุลินทรียก่์อโรคใน
มนุษยแ์ละสัตว ์เช่น Escherichia coli ท่ีท าให้เกิดโรคทอ้งร่วง ซ่ึงพบตามธรรมชาติในล าไส้ใหญ่ของสัตวแ์ละมนุษย ์และ
เป็นจุลินทรียบ่์งช้ีการปนเป้ือนของอุจจาระในน ้ า สอดคลอ้งกบัเช้ือตั้งตน้ซ่ึงน ามาใชใ้นระบบท่ีเป็นเช้ือท่ีมาจากโรงบ าบดั
น ้ าเสียชุมชน บางชนิดเป็นจุลินทรียท่ี์ใชส้ารอินทรียเ์ป็นแหล่งพลงังาน (Chemoorganotrophs) เช่น Sphingomonas เป็นตน้ 
(Kersters et al., 2006) ดงันั้นจุลินทรียใ์นระบบท่ีพบในไฟลมั Proteobacteria น้ีไม่น่าจะเป็นจุลินทรียช์นิด AOB ทั้งหมด 
ประกอบกบัจุลินทรียใ์นไฟลมั Proteobacteria มกัพบจ านวนมากท่ีสุดในระบบระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชน (Chouari et al., 
2010; Hu et al., 2012; Jiang et al., 2008) จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ตรวจพบจุลินทรียใ์นไฟลมั Proteobacteria ไดม้ากท่ีสุด  
 จุลินทรียใ์นไฟลมั Bacteroidetes สามารถพบไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีปนเป้ือนสารไฮโดรคาร์บอน อยา่งไรก็ตาม มี
เพียงสายพนัธ์ุเดียว คือ  Yeosuana aromativorans ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุของแบคทีเรียในไฟลมั Bacteroidetes ท่ีย่อยสลาย
ไฮโดรคาร์บอนได ้ นอกจากน้ีจุลินทรียใ์นกลุ่มน้ียงัสามารถพบไดใ้นบริเวณโคลนหรือตะกอนริมชายฝ่ัง และจุลินทรียบ์าง
กลุ่มในไฟลมัน้ีสามารถย่อยสลายสารอินทรียท่ี์มีน ้ าหนักโมเลกุลสูงได ้ อีกทั้งบางกลุ่มในไฟลมัน้ียงัมีความสัมพนัธ์กบั
ปรากฏการณ์สาหร่ายบลูม (Algal bloom) ในแหล่งน ้ า  (Kim and Kwon, 2010)    
 แมว้่าจุลินทรียบ์างกลุ่มในไฟลมั Chloroflexi จะสามารถออกซิไดซ์ไนไตรท์ได ้ (Sorokin et al., 2012) แต่ใน
การศึกษาน้ีพบจุลินทรียใ์นไฟลมั Chloroflexi เพียงร้อยละ 4.00 ของจุลินทรียท์ั้งหมด  ซ่ึงจุลินทรียท่ี์พบในไฟลมัน้ีอาจเป็น
จุลินทรียก์ลุ่มอ่ืนท่ีไม่สามารถออกซิไดซ์ไนไตรท์ได้ ท าให้จุลินทรียใ์นไฟลมั Chloroflexi  ไม่น่าจะมีบทบาทส าคญัใน
กระบวนการออกซิเดชนัไนไตรท์ในระบบ โดยจุลินทรียส่์วนใหญ่ในไฟลมั Chloroflexi น้ีจะเป็นแบคทีเรียชนิดเส้นใย 
(Filamentous bacteria) (Hanada, 2014) ซ่ึงน่าจะเป็นแบคทีเรียเสน้ใยท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นระบบ และบางกลุ่มในไฟลมัน้ีเป็น
จุลินทรียห์ลกัท่ีพบในกระบวนการยอ่ยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic digesters) (Garrity, Holt, Castenholz, et al., 2001) 
ซ่ึงอาจพบในระบบได้ เน่ืองจากระยะเวลาท่ีหยุดเติมอากาศในระหว่างกระบวนการน าน ้ าใสออกจากระบบอาจท าให้
จุลินทรียก์ลุ่มน้ีเจริญเติบโตได ้ 
 นอกจากน้ียงัพบจุลินทรียใ์นไฟลมั Nitrospirae ซ่ึงเป็นจุลินทรียท่ี์สามารถออกซิไดซ์ไนไตรทไ์ด ้(Ge et al., 2015) 
แต่พบจุลินทรียใ์นไฟลมัน้ีเพียงร้อยละ 0.16 ของจุลินทรียท์ั้งหมด และน่าจะเป็นจุลินทรียช์นิดอ่ืนท่ีเป็นสมาชิกในไฟลมัน้ี
รวมอยูด่ว้ย เช่น จุลินทรียท่ี์สามารถออกซิไดซ์เฟอร์รัสไอออน (Ferrous of ferrous ion; Fe2+) (Garrity, Holt, Spieck, et al., 
2001) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบในน ้ าเสียสังเคราะห์ท่ีมีเฟอรัสซลัเฟท (Ferrous sulfate; FeSO4) เป็นองคป์ระกอบ จึง
อาจท าให้จุลินทรีย์กลุ่มท่ีออกซิไดซ์เฟอร์รัสไอออนสามารถเจริญเติบโตในระบบได้ อีกทั้ งยงัพบจุลินทรียใ์นไฟลัม 
Thaumarchaeota ซ่ึงอยูใ่นโดเมนอาร์เคีย (Archaea ) คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจุลินทรียท์ั้งหมด ซ่ึงน่าจะเป็นผลจากการใช้
ไพร์เมอร์ท่ีปรับปรุงให้ครอบคลุมจุลินทรีย์ในโดเมนน้ี โดยจุลินทรีย์ในไฟลัมน้ีน่าจะเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีบทบาทใน
กระบวนการออกซิเดชนัแอมโมเนีย  (Daims et al., 2015; Limpiyakorn et al., 2011; Pinto et al., 2016) 
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ภาพ 4   ร้อยละสมัพทัธ์ของจุลินทรียท่ี์พบในระบบในระดบัไฟลมั 

 

ภาพ 5   ร้อยละสมัพทัธ์ของจุลินทรียท่ี์พบในระบบในระดบัแฟมิลิ 

ภาพท่ี 5 แสดงร้อยละสัมพทัธ์ของจ านวนจุลินทรียท่ี์พบในระบบในระดับแฟมิลิ โดยพบจุลินทรีย์ในแฟมิลิ 
Nitrosomonadaceae คิดเป็นร้อยละ 31.94 ของจุลินทรียท์ั้ งหมด จุลินทรียท่ี์พบมากรองลงมาอนัดบัท่ีสอง อยูใ่นแฟมิลิ 
Saprospiraceae  คิดเป็นร้อยละ 16.53 ของจุลินทรียท์ั้งหมด และอนัดบัท่ีสาม อยูใ่นแฟมิลิ Xanthomonadaceae คิดเป็นร้อย
ละ 16.10 ของจุลินทรียท์ั้งหมด โดยจุลินทรียท่ี์พบในแฟมิลิ Nitrosomonadaceae น่าจะเป็นแบคทีเรียท่ีมีบทบาทส าคญัใน
การกระบวนการออกซิเดชนัแอมโมเนียในระบบ (Prosser, Head and Stein, 2014)   ส่วนจุลินทรียใ์นแฟมิลิ Saprospiraceae  
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เป็นจุลินทรียท่ี์พบไดใ้นน ้ าทะเล ตะกอนน ้ าทะเล ในแหล่งน ้ าจืด และในตะกอนเร่ง (Activated sludge) บางกลุ่มในแฟมิลิน้ี
สามารถยอ่ยสลายสารประกอบอินทรียท่ี์ซบัซอ้นและโปรตีนได ้(McIlroy and Nielsen, 2014) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสลดัจ์ตั้งตน้
ท่ีใช้ในการเพาะเล้ียงท่ีได้มาจากโรงบ าบัดน ้ าเสียชุมชน  ส าหรับจุลินทรีย์ในแฟมิลิ Xanthomonadaceae เป็นแฟมิลิท่ี
สามารถพบไดท้ัว่ไปในทะเลสาบ แหล่งน ้ าจืด ในดิน ในพ้ืนท่ีดินเปียกท่ีมีการสลายตวัของสารอินทรีย์ และในระบบบ าบดั
น ้ าเสียชุมชน รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีการปนเป้ือนสารพิษ โดยจุลินทรียบ์างกลุ่มในแฟมิลิน้ีสามารถยอ่ยสลายสารประกอบจ าพวก
แอลคีน (Alkene) สารกลุ่มฮาโลจีเนทเต็ดอะลิฟาติกและฮาโลจีเนทเต็ดอะโรมาติก (Halogenated aliphatic and aromatic 
compounds)ได้  ท าให้จุลินทรียบ์างกลุ่มในแฟมิลิน้ีมีความสามารถการย่อยสลายสารประกอบอินทรียท่ี์เป็นพิษใน
สภาพแวดลอ้มได ้อีกทั้งยงัมีพบจุลินทรียบ์างกลุ่มในแฟมิลิน้ีในสลดัจ์ไวงานของโรงบ าบดัน ้ าเสียท่ีผ่านกระบวนการผลิต
เยือ่กระดาษไดอี้กดว้ย (Oren, 2014) 

นอกจากน้ียงัพบยงัพบจุลินทรียใ์นแฟมิลิ Nitrospiraceae คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของปริมาณทั้ งหมด ซ่ึงน่าจะเป็น
แบคทีเรียท่ีมีบทบาทส าคญัในกระบวนการออกซิเดชนัไนไตรท์ และยงัพบจุลินทรียใ์นแฟมิลิ Nitrososphaeraceae ซ่ึงเป็น
อาร์เคียคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจุลินทรียท์ั้ งหมด โดยจุลินทรียใ์นแฟมิลิ Nitrososphaeraceae น่าจะท่ีมีบทบาทใน
กระบวนการออกซิเดชนัแอมโมเนีย  

 

ภาพ 6 ร้อยละสมัพทัธ์ของจุลินทรียท่ี์พบในระบบในระดบัจีนสั 

ภาพท่ี 6 แสดงร้อยละสัมพทัธ์ของจุลินทรียท่ี์พบในระบบในระดับจีนัส โดยจีนัสท่ีพบมากท่ีสุดอยู่ในจีนัส 
Nitrosomonas คิดเป็นร้อยละ 31.94 ของจุลินทรียท์ั้งหมด ท่ีพบมากรองลงมาเป็นอนัดบัท่ีสอง อยูใ่นจีนสั OLB8  คิดเป็น
ร้อยละ 16.53 ของจุลินทรียท์ั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามพบจุลินทรียท่ี์ไม่สามารถระบุในระดบัจีนสัไดร้้อยละ 39.89 ของ
จุลินทรียท์ั้งหมด  โดยจุลินทรียท่ี์พบในจีนสั Nitrosomonas เป็นแบคทีเรียท่ีมีบทบาทส าคญัในการกระบวนการออกซิเดชนั
แอมโมเนียไปเป็นไนไตรท ์ส่วนจุลินทรียบ์างกลุ่มในจีนสั OLB8  เป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์พบไดใ้นระบบไนตริฟิเคชนับางส่วน
และระบบอนาม็อกซ์ (Partial nitrification-Anammox reactor; PNA) (Arumugam et al., 2019) ซ่ึงกระบวนการอนาม็อกซ์ 
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คือ กระบวนการออกซิเดชนัของแอมโมเนียไปเป็นก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen gas; N2) โดยใชไ้นไตรทเ์ป็นตวัรับอิเลก็ตรอน 
(Electron acceptor) โดยปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนภายใตส้ภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic ammonium oxidation) 

3) จุลนิทรีย์ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการไนตริฟิเคชัน 
กระบวนการไนติฟิเคชนั คือ การเปล่ียนรูปแอมโมเนียหรือแอมโมเนียมไอออนให้เป็นไนเตรทผ่านกระบวนการ

ออกซิเดชันโดยจุลินทรียช์นิดไนตริไฟอิงในสภาวะท่ีมีออกซิเจน  โดยขั้นแรกจะเปล่ียนแอมโมเนียเป็นไนไตรท์โดย
จุลินทรียก์ลุ่มเอโอบีและเอโอเอ จากนั้นขั้นท่ี 2 ไนไตรท์จะถูกเปล่ียนรูปไปเป็นไนเตรทโดยจุลินทรียก์ลุ่มเอ็นโอบี จะเห็น
ไดว้า่กระบวนการไนตริฟิเคชนัเกิดจากการท างานร่วมกนัของจุลินทรียใ์นระบบ ดงันั้นโครงสร้างประชากรจุลินทรียใ์น
ระบบจึงมีความส าคญัต่อการเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชนั 

จากผลการศึกษาโครงสร้างประชากรจุลินทรียใ์นถงัปฏิกรณ์ท่ีได ้ จะท าการเลือกจุลินทรียท่ี์พบในระบบซ่ึงน่าจะมี
ความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการไนติฟิเคชนัมาหาร้อยละความเหมือน โดยน า OTU ID (Operational taxonomy unit ID) ท่ี
วเิคราะห์ไดข้องจุลินทรียท่ี์พบไปเปรียบเทียบความเหมือนของล าดบัเบสของจุลินทรียใ์นฐานขอ้มูลของโดยอาศยัโปรแกรม 
BLAST หรือ Basic Local Alignment Search Tool ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีในการคน้หาความเหมือนหรือความแตกตา่ง 
(identity and similarity) ของล าดบัเบสท่ีเราตอ้งการ ในเวบ็ไซตข์อง National Center for Biotechnology Information 
(NCBI) ดงัตารางท่ี 3  

ภาพท่ี 6 พบจุลินทรียใ์นจีนสั Nitrosomonas มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 31.94 ของจุลินทรียท์ั้งหมด โดยจุลินทรียใ์นจีนสั
น้ีทุกตวัมีความสามารถในการออกซิไดซ์แอมโมเนียไปเป็นไนไตรท์ โดยถือเป็นแบคทีเรียกลุ่มใหญ่ของจุลินทรียก์ลุ่มเอโอ
บี เม่ือน า OTU ID ท่ีวิเคราะห์ไดส้ าหรับจีนสั Nitrosomonas ไปเปรียบเทียบความเหมือนของล าดบัเบสของจุลินทรียใ์น
ฐานขอ้มูลของโดยอาศยัโปรแกรม BLAST พบวา่มีความเหมือนกบัล าดบัเบสของจุลินทรีย ์Nitrosomonas europaea (NCBI  
Accession number คือ NR_117649) ร้อยละ 100 ซ่ึง Nitrosomonas europaea มกัพบวา่เป็นจุลินทรียท่ี์มีบทบาทส าคญัใน
การกระบวนการออกซิเดชนัแอมโมเนีย และเป็นจุลินทรียท่ี์ชอบอาศยัอยูใ่นสภาวะท่ีมีแอมโมเนียสูง โดยมกัพบในระบบ
บ าบดัน ้ าเสียท่ีมีความเขม้ขน้แอมโมเนียสูง (Hunik, Meijer and Tramper, 1992; Prosser, Head and Stein, 2014) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัถงัปฏิกรณ์ท่ีท าการศึกษา โดยมีความเขม้ขน้ของแอมโมเนียทั้งหมดในน ้ าเสีย 400 มก./ล.   

ส าหรับจุลินทรียใ์นแฟมิลิ Nitrososphaeraceae ซ่ึงเป็นอาร์เคีย (เอโอเอ) คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจุลินทรียท์ั้งหมด 
(ภาพท่ี 5) เม่ือน า OUT ID ท่ีวิเคราะห์ไดส้ าหรับแฟมิลิ Nitrososphaeraceae ไปเปรียบเทียบขอ้มูลกบัฐานขอ้มูล NCBI 
พบวา่มีความเหมือนกบัล าดบัเบสของจุลินทรีย ์ Nitrososphaera viennensis (NCBI  Accession number คือ NR_134097) 
ร้อยละ 100 ซ่ึงจดัเป็นจุลินทรียใ์นกลุ่มอาร์เคียท่ีสามารถออกซิไดซ์แอมโมเนียไปเป็นไนไตรท์ (Stieglmeier et al., 2014) 
ทั้งมกัจะพบจุลินทรียก์ลุ่มเอโอเอในระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีความเขม้ขน้แอมโมเนียต ่า (Limpiyakorn et al., 2011; Sinthusith 
et al., 2015) ซ่ึงค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัถงัปฏิกรณ์ท่ีท าการศึกษา เน่ืองจากเป็นถงัปฏิกรณ์ท่ีมีความเขม้ขน้ของแอมโมเนีย
ทั้งหมดในน ้ าเสียสูงถึง 400 มก./ล. ท าใหพ้บจุลินทรียก์ลุ่มเอโอเอในถงัปฏิกรณ์น้ีนอ้ยกวา่จุลินทรียก์ลุ่มเอโอบี ท าให้เช่ือได้
วา่จุลินทรียก์ลุ่มเอโอบีเป็นจุลินทรียก์ลุ่มหลกัในการออกซิไดซ์แอมโมเนียในถงัปฏิกรณ์  

นอกจากน้ียงัพบจุลินทรียท่ี์พบในจีนสั Nitrospira คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจุลินทรียท์ั้งหมด (ภาพท่ี 6)  เม่ือน า OUT 
ID ของจีนสั Nitrospira ท่ีวิเคราะห์ไดไ้ปเปรียบเทียบขอ้มูลกบัฐานขอ้มูล NCBI พบว่ามีความเหมือนกบัล าดบัเบสของ
จุลินทรีย ์ Nitrospira moscoviensis (NCBI  Accession number คือ CP011801) ร้อยละ 100 ซ่ึงจดัเป็นจุลินทรียท่ี์น่าจะมี
บทบาทในกระบวนการออกซิเดชนัไนไตรทไ์ปเป็นไนเตรท (Ehrich et al., 1995) นอกจากจุลินทรียใ์นจีนสั Nitrospira จะมี
บทบาทในกระบวนการออกซิเดชนัไนไตรท์ ในงานวิจยัท่ีผ่านมาไดค้น้พบจุลินทรียช์นิด Comamox ซ่ึงเป็นจุลินทรียท่ี์
สามารถออกซิไดซ์แอมโมเนียไปเป็นไนเตรทไดโ้ดยสมบูรณ์ (Complete ammonia oxidizer) ซ่ึงพบในระบบทางวิศวกรรม 
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ระบบนิเวศน์ของดิน  และน ้ าใตดิ้น ตวัอยา่งของจุลินทรีย ์Coammox ท่ีพบเป็นจุลินทรียท่ี์อยูใ่นกลุ่ม Nitrospira lineage II 
(Daims et al., 2015; Pinto et al., 2016; Van Kessel et al., 2015)  

ตาราง 3 เปรียบเทียบความเหมือนของล าดบัเบสของจุลินทรียท่ี์น่าจะเก่ียวขอ้งในกระบวนการไนตริฟิเคชนัในระบบ 

OTU IDที่
พบมากทีสุ่ด 

ร้อยละสัมพทัธ์ของจ านวน
จุลนิทรีย์ทีพ่บ (%) 

Accesion number จุลนิทรีย์ทีน่่าจะเกีย่วข้อง 
ร้อยละความ
เหมือนของ
จุลนิทรีย์ (%) 

1 31.94 NR_117649 Nitrosomonas europaea 100 

2 0.64 NR_134097 Nitrososphaera viennensis 100 

3 0.16 CP011801 Nitrospira moscoviensis 100 

 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาโครงสร้างประชาการจุลินทรียมี์ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัประสิทธิภาพของกระบวนการไนตริฟิเค
ชนัของถงัปฏิกรณ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์พารามิเตอร์น ้ า โดยจุลินทรียท่ี์น่าจะมีบทบาทส าคญัในถงัปฏิกรณ์ไนตริฟิเคชนั
ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ Nitrosomonas Nitrososphaera และ Nitrospira โดยจุลินทรีย์ในกลุ่ม 
Nitrosomonas น่าจะเป็นจุลินทรียก์ลุ่มหลกัท่ีมีบทบาทในการออกซิไดซ์แอมโมเนียไปเป็นไนไตรทใ์นถงัปฏิกรณ์ เน่ืองจาก
พบว่ามีร้อยละสัมพทัธ์มากกว่าจุลินทรีย์ในกลุ่ม Nitrososphaera จุลินทรีย์ในกลุ่ม Nitrospira น่าจะมีบทบาทในการ
ออกซิไดซ์ไนไตรทไ์ปเป็นไนเตรทในถงัปฏิกรณ์ เน่ืองจากเป็นจุลินทรียท่ี์ออกซิไดซ์ไนไตรท์เพียงกลุ่มเดียวท่ีตรวจพบ ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีได้จากเทคนิคเนคเจเนอเรชันซีเควนซิงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมการเดินระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
ยกตวัอย่างเช่น ในการเดินระบบแบบไนตริฟิเคชนับางส่วนท่ีตอ้งการให้เกิดจุลินทรียท่ี์ออกซิไดซ์แอมโมเนีย แต่ยบัย ั้ง
จุลินทรียท่ี์ออกซิไดซ์ไนไตรท ์โดยการปรับเปล่ียนการควบคุมการเดินระบบ เพื่อใหไ้ดจุ้ลินทรียท่ี์ตอ้งการได ้
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