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ระบบดีเอชเอสระดับน าร่องในอตัราภาระบรรทุกอินทรีย์แบบอตัราสูง 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าเสียชุมชนโดยระบบถงัตกตะกอน
ควบคู่กบัระบบดีเอชเอส ภายใตอุ้ณหภูมิบรรยากาศ โดยมีค่าอยู่ในช่วง 28 – 31 องศาเซลซียส ระยะเวลากกัเก็บน ้ า             
ของระบบ (HRT) เท่ากบั 10.9  ชม. (ถงัตะกอนเท่ากบั 10 ชม. และระบบดีเอชเอสเท่ากบั 0.9 ชม.)  อตัราภาระบรรทุก
สารอินทรียข์องระบบดีเอชเอสเท่ากับ 0.6 กก.บีโอดี/ลบ.ม.-วนั ผลการศึกษาพบว่าระบบถงัตกตะกอนควบคู่กับ               
ระบบดีเอชเอสมีประสิทธิภาพสูงในการบ าบดัสารอินทรียใ์นน ้ าเสียในรูปของบีโอดีถึงร้อยละ 95 และประสิทธิภาพการ
ก าจัดของแข็งแขวนลอยร้อยละ 74  นอกเหนือจากนั้ นด้วยคุณสมบัติเฉพาะของระบบดีเอชเอสท่ีสามารถท าให้
เกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชนัและดีไนตริฟิเคชนัข้ึนพร้อมกนัจึงสามารถก าจดัไนโตรเจนไดด้ว้ยประสิทธิภาพการก าจดั
ไนโตรเจนทั้งหมดร้อยละ 43  โดยน ้ าออกจากระบบมีค่าเฉล่ียของบีโอดี 1.5 มก./ล. ค่าของแข็งแขวนลอย 5.2 มก./ล. 
และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเท่ากบั  9.2  มก./ล.ไนโตรเจน 

 
ABSTRACT 

 The main objective of this study was to determine the performance of the sedimentation tank and                
down-flow hanging sponge system (SED-DHS) for Khon Kaen municipality sewage treatment. The combined system 
was operated under ambient temperature ranging from 28 to 31 ◦C at municipal sewage treatment plant in                      
Khon Kaen, Thailand. The hydraulic retention time (HRT) of system was 10.9 hr. (10 hr. for SED and 0.9 hr. for 
DHS). The organic loading rate (OLR) was 0.6 kg BOD/m3 sponge-day for DHS system.  The result showed the high 
performance with BOD removal and SS removal at 95% and 74% respectively. In addition, the combined system 
occurs simultaneously the nitrification and denitrification indicated with total nitrogen removal at 43%. The final 
effluent had BOD 1.5 mg/l, SS 5.2 mg/l and total nitrogen 9.2 mg/l-N in average. 

 
ค าส าคญั: การบ าบดัน ้ าเสียชุมชน ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบใชอ้ากาศ ระบบดีเอชเอส 
Keywords: Sewage treatment, Aerobic treatment system, Down-flow hanging sponge (DHS) system 
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บทน า 
ปัจจุบันมีการเพ่ิมข้ึนของประชากรไทยอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา หน่ึงใน
นั้นคือปัญหาน ้ าเสียชุมชน ซ่ึงการรวบรวมน ้ าเสียชุมชน
ของประเทศไทยนั้นใช้ระบบท่อรวม(Combined Sewer 
system) รวบรวมน ้ าเสียกบัน ้ าฝนในท่อเดียวกนั  อีกทั้งมี
การตกตะกอนและยอ่ยสลายของน ้ าเสียเกิดข้ึนภายในท่อ
รวบรวมน ้ าเสีย จึงเป็นสาเหตุให้ความเขม้ขน้บีโอดีของ
น ้ าเสียชุมชนในประเทศไทยมีค่าต ่าเพียง 40 – 100 มก./
ล. หรือน้อยกว่า (มั่นสิน, มั่นรักษ์ ,  2547) โดยใน
ประเทศไทยมีระบบบ าบัดน ้ าเสียในการรองรับน ้ าเสีย
ชุมชนทั้ งส้ิน 101 แห่ง แบ่งออกเป็น ระบบบ่อปรับ
เสถียร ร้อยละ 46 ระบบสระเติมอากาศ ร้อยละ 16 ระบบ
ตะกอนเร่ง ร้อยละ 36  ระบบบึงประดิษฐ์ ร้อยละ 2 และ
ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ ร้อยละ 1 (องคก์รการจดัการ
น ้ าเสีย, 2556) ระบบเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีค่าใช้จ่ายใน
การเดินระบบและค่าซ่อมบ ารุงสูง เช่น เคร่ืองเติมอากาศ 
ค่าใช้จ่ายในการก าจดัตะกอนส่วนเกิน อีกทั้งยงัมีระยะ
เวลานานในการกักเก็บน ้ าจึงท าให้พ้ืนท่ีของระบบมี
ขนาดใหญ่ เป็นต้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ
บ าบดัน ้ าเสียแบบใหม่ข้ึน  

ระบบดีเอชเอส (Down-flow hanging sponge: 
DHS) เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียทางชีวภาพแบบใชอ้ากาศ
ท่ีไม่ต้องใช้ป๊ัมเติมอากาศจึงท าให้ไม่ต้องใช้พลงังาน
ไฟฟ้าสูงในการเดินระบบ โดยระบบมีลักษณะการ
ท างานคล้ายคลึงกับระบบโปรยกรอง (Trickling filter)   
ถูกคิดค้นข้ึนมาเพ่ือเป็นระบบบ าบัดขั้นหลังต่อจาก
ระบบยเูอเอสบี (UASB) ผลการวจิยัท่ีผ่านมาของระบบยู
เอเอสบี-ดีเอชเอส ในการบ าบัดน ้ าเสียชุมชนพบว่า มี
ประสิทธิภาพสูงในการก าจดัสารอินทรียใ์นน ้ าเสียและ
ในส่วนของระบบดีเอชเอสมีอัตราการเกิดตะกอน
ส่วนเกินต ่ากว่าระบบตะกอนเร่งถึง 15 เท่า (Tandukar    
et al., 2007) 

แต่เน่ืองจากน ้ าเสียชุมชนของประเทศไทยมี
ความเขม้ขน้บีโอดีต ่าจึงพิจารณาเห็นวา่ไม่จ าเป็นตอ้ง

ใชร้ะบบยเูอเอสบีในการบ าบดัก่อนเขา้ระบบดีเอชเอส 
แต่เพ่ือลดปริมาณตะกอนท่ีจะเขา้สู่ระบบดีเอชเอสจึง
ได้ริเร่ิมท าการประยุกต์ใช้ระบบดีเอชเอสเพ่ือการ
บ าบัดน ้ าเสียชุมชนในประเทศไทยโดยการก าจัด
ตะกอนด้วยถังตกตะกอนก่อน  จึงเป็น ท่ีมาของ
การศึกษาน้ีท่ีไดท้ าการศึกษาประสิทธิภาพของระบบ           
ดี เอช เอส ท่ี ริ เร่ิมน าม าประยุกต์ใช้กับ ระบบถัง
ตกตะกอน  (SED-DHS) เพื่ อบ าบัดน ้ า เสี ย ชุมชน
เทศบาลนครขอนแก่น 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
ก าร วิ จั ย น้ี มี จุ ด ป ร ะ ส งค์ เพ่ื อ ศึ ก ษ า

ประสิทธิภาพของระบบถังตะกอนควบคู่กับระบบ         
ดีเอชเอส ท่ีอตัราภาระบรรทุกสารอินทรียข์องระบบดี
เอชเอสเท่ากับ 0.6 กก.บีโอดี/ลบ.ม.ฟองน ้ า-วนั โดยมี
ระยะ เวลากัก เก็ บน ้ าเสี ย  (HRT) ของระบบ ท่ี ถั ง
ตกตะกอน 10 ชัว่โมง และท่ีถงัปฏิกรณ์ดีเอชเอส 0.9 ชม. 
หรือ 54 นาที คิดเป็นระยะเวลากกัเก็บน ้ าเสียของระบบ
รวมท่ี 10.9 ชม.  
 

อุปกรณ์และวธีิวจัิย 
ระบบถังตกตะกอนและระบบดเีอชเอส 
ระบบถงัตกตะกอนควบคู่กบัระบบดีเอชเอส 

ระดับน าร่อง ก่อตั้ งข้ึนเม่ือปี 2011 ณ บริเวณระบบ
บ าบัดน ้ าเสียเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ดังแสดงในรูปท่ี 1 แผนผงัและทิศทางการไหลของ
ระบบ ประกอบด้วย ถงัตกตะกอนแบบแผ่นกั้นไหล
ตามแนวระนาบ ปริมาตรกกัเก็บ 1.3 ลบ.ม. ถงัปฏิกรณ์
ดีเอชเอส (DHS reactor) รูปทรงกระบอก ขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลางยาว 0.5 ม. สูง 5.6 ม. แบ่งออกเป็น 4 ชั้น
ความสูงในการบรรจุฟองน ้ าตวักลางชนิดโพลียูรีเธน 
จ านวน 4,000 ช้ิน (1,000 ช้ิน/ชั้ น) ปริมาตรฟองน ้ า
ทั้ งหมดเท่ากับ 0.1 ลบ.ม. ส่วนบนของถังปฏิกรณ์              
มีมอเตอร์หมุนกระจายน ้ า ท าหน้าท่ีหมุนกระจายน ้ า
เสียจากถังตกตะกอนก่อนเขา้สู่ถังปฏิกรณ์ดีเอชเอส 
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และถงัตกตะกอนสุดทา้ย (clarifier) มีปริมาตรกกัเก็บ 
0.15 ลบ.ม. 

การเดนิระบบ 
ในงานวิจัย น้ี เป็นการเดินระบบต่อจาก

ผลงานวิจยัท่ีผ่านมาซ่ึงเป็นช่วงตน้ของการเดินระบบ 
ในระหว่างวนัท่ี 0 – 253 ของวนัเดินระบบ (Saengfai 
et al., 2013) โดยการศึกษาน้ีมีระยะเวลาในการท าวิจยั
ตั้ งแต่ว ัน ท่ี  254 – 408 ของวัน เดินระบบ ภายใต้
อุณหภูมิบรรยากาศ ณ โรงบ าบัดน ้ าเสียเทศบาลนคร
ขอนแก่น ซ่ึงอยูใ่นช่วงอุณหภูมิ 28 – 31 องศาเซลเซียส 
สภาวะในการเดินระบบแสดงในตารางท่ี 1 น ้ าเสียจาก
สถานีสูบน ้ าเสียท่ี 1 เทศบาลนครขอนแก่น เขา้สู่ระบบ 
ณ ถงัตกตะกอน และเขา้สู่ระบบดีเอชเอส โดยป้ัมน ้ า
เสียข้ึนไปท่ีส่วนบนของถงัปฏิกรณ์ผ่านตวักระจายน ้ า
เสีย ไหลผ่านตวักลางฟองน ้ าภายในระบบทั้ง 4 ชั้นใน
ถงัปฏิกรณ์ลงสู่ดา้นล่างและไหลออกจากถงัปฏิกรณ์สู่
ถงัตกตะกอนสุดทา้ย  

การเกบ็ตวัอย่างและวธีิวเิคราะห์ 
เก็บตวัอย่างน ้ าเสียสัปดาห์ละ 1 คร้ังโดยวิธี

จ้วงเก็บ (grab sampling) จากน ้ าเข้าระบบ (Influent) 
น ้ าเสียออกจากถังตกตะกอน (SED effluent)และน ้ า
เสียออกจากระบบดีเอชเอสในถังตกตะกอนสุดท้าย 
(DHS Effluent) ซ่ึงมีพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
ไ ด้ แ ก่  พี เอ ช  (pH)  โ อ อ า ร์ พี  (ORP) อุ ณ ห ภู มิ 
(Temperature) ออกซิเจนละลาย (DO) ความน าไฟฟ้า 
(EC) ของแข็งละลายน ้ า (TDS) บีโอดี (BOD) ซีโอดี 
(COD) ของแข็งแขวนลอย (SS) ของแข็งระเหย (VSS) 
ทีเคเอ็น (TKN)  แอมโมเนีย (NH4

+)ไนเตรท (NO3
-) 

ไนโตรเจนทั้ งหมด  (Total Nitrogen) ฟอสฟอรัส
ทั้ งหมด (Total Phosphorus) และค่าน ้ ามันและไขมัน 
(Oil and Grease) วิ ธี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ เป็ น ไ ป ต าม                
วิธีการของ Standard Methods 18th Edition. (APHA, 
AWWA, and WEF, 1992) 
 
 
 

สถานทีแ่ละระยะเวลาในการทดลอง 
สถานีสูบน ้ าเสียท่ี 1 เทศบาลนครขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น  และห้ องปฏิบั ติการ ภาควิชา
วิศ วกรรม ส่ิ งแวดล้อม  มห าวิท ยาลัยขอนแ ก่น                       
มี ระยะ เวลาในการทดลอง 155  ว ัน  ตั้ งแต่ ว ัน ท่ี                   
254 – 408 ของวนัเดินระบบ  

 
 

 
 
ภาพที ่1 แสดงแผนผงัและทิศทางการไหลของระบบ                                                 
 1) ฟองน ้ าตวักลาง 2) มอเตอร์หมุนกระจายน ้ า 
 
ตารางที ่1 สภาวะการเดินระบบ 
พารามิเตอร์ ถังตะตกกอน ระบบดเีอชเอส 

ระยะเวลากกัเก็บน ้า (ชม.) 10 0.9 
อตัราการไหล (ลบ.ม./วนั) 3 3 
ภาระบรรทุกอินทรีย ์
(กก.บีโอดี/ลบ.-วนั) 

- 0.6 

 

ผลการวจัิยและอภิปราย 
ในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบถัง

ตกตะกอนควบคู่กบัระบบดีเอชเอส ในวนัท่ี 253 – 408 
ของวนัเดินระบบ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณบีโอดี
ทั้ งหมด ซีโอดีทั้ งหมดและไนโตรเจนทั้ งหมดกับ
ระยะเวลาในการเดินระบบ แสดงในรูปท่ี 2  และ
ผลสรุปประสิทธิภาพของระบบถงัตกตะกอนควบคู่กบั
ระบบดีเอชเอสแสดงในตารางท่ี 2 จากผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าน ้ าเสียชุมชนในประเทศไทย มีค่า               
บีโอดีต ่ ามาก อาจเน่ืองมาจากมีการตกตะกอนและ         

 1 

ตัวกลางฟองน ้า 
ถังปฏิกรณ์ดีเอช

เอส 

ถังตกตะกอน ถังตกตะกอนสุดท้าย 

น ้าเข้า

ระบบ 

ช้ันที่ 1 

 

ช้ันที่2 

 

ช้ันที่ 3  
 

ช้ันที่ 4  

2 

- 91 -



 
 

  

PMO5-4 

ย่อยสลายของน ้ าเสียเกิดข้ึนภายในท่อระบายน ้ าเสีย
รวม (Combined Sewer) ดังได้กล่าวถึงแล้วในบทน า 
โดยน ้ าเสียชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นมีคา่เฉล่ียบีโอดี
ทั้ งหมดและบีโอดีละลายของน ้ าเข้าระบบ  29 (5.5)  
มก./ล. และ 11 (1.9) มก./ล. ตามล าดับ (ค่าในวงเล็บ
แสดงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน) โดยท่ีระบบแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบ าบดัสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย โดย
ประสิทธิภาพการก าจดับีโอดีทั้งหมดและบีโอดีละลาย
เท่ากับร้อยละ 95 และ ร้อยละ 94  ตามล าดับ  ด้วย
ค่าเฉล่ียบีโอดีทั้งหมดและบีโอดีละลายของน ้ าออกจาก
ระบบดีเอชเอสเพียง 1.5 (0.5) มก./ล. และ 0.6 (0.7) 
มก./ล. ตามล าดบั  เช่นเดียวกนักบัประสิทธิภาพในการ
ก าจดัซีโอดี ซ่ึงค่าเฉล่ียซีโอดีทั้งหมดและซีโอดีละลาย
ของน ้ าเขา้ระบบ 87 (2.6) มก./ล. และ 62 (17.4) มก./ล. 
ตามล าดับ ซ่ึงประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีทั้ งหมด
และซีโอดีละลายเท่ากับร้อยละ 58 และร้อยละ 57  
ค่าเฉล่ียซีโอดีทั้งหมดและซีโอดีละลายของน ้ าออกจาก
ระบบดี เอชเอส มีค่ า 36 (11) มก./ล . และ 27 (11)              
มก./ล. ตามล าดบั ในส่วนของประสิทธิภาพการก าจดั
ของแข็งแขวนลอย (suspended solids; SS) ของระบบ
รวมเท่ากบัร้อยละ  74  เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจยัท่ี
ผ่านมาพบว่าลดลงร้อยละ 21.1  จากช่วงเร่ิมตน้ (จาก 
ร้อยละ 95 เหลือร้อยละ 74) อาจเน่ืองมาจากการเพ่ิม
อตัราการไหลของระบบจาก 2.5 ลบ.ม./วนั เป็น 3.0 
ลบ.ม./วนั ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความเร็วของน ้ าเสียในการ
ทะลุผ่านตัวกลางฟองน ้ า ท าให้ตะกอนท่ีติดอยู่ใน
ตัวกลางหลุดออกมากับน ้ าออกจากระบบ ส่งผลให้
ความเข้มข้นของของแข็งแขวนลอยในน ้ าออกจาก
ระบบดีเอชเอสมีค่าเพ่ิมข้ึน (Tandukar et al., 2006) 
ค่ า เฉ ล่ี ยข อ งแ ข็ ง แ ข วน ลอ ยข อ งน ้ าอ อ ก จ าก                   
ระบบดีเอชเอส  5.2 (3.1) มก./ล. ค่ าเฉล่ียของแข็ง
แขวนลอยระเหย  (volatile suspended solids; VSS) 
ของน ้ าเสียเข้าระบบและน ้ าออกจากระบบดีเอชเอส         
มีค่า 15 (5.7) มก./ล. และ 4.1 (2.3) มก./ล.    
           ไนโตรเจนในน ้ าเสียนั้นหากปนเป้ือนลงสู่แหล่ง
น ้ าจะท าใหเ้กิดการเจริญเติบโตของจุลินทรียแ์ละพืชน ้ า 

  
 

ภาพที ่2  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง A) ปริมาณบีโอดี 
 ทั้งหมด B) ปริมาณซีโอดีทั้งหมดและ C)  
 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดกบัระยะเวลาใน 
 การเดินระบบ 
 
ส่งผลให้ให้ เกิดน ้ าเน่าเสียได้ ระบบบ าบัดน ้ าเสียท่ี
สามารถบ าบัดทั้ งสารอินทรีย์และไนโตรเจนได้จึงมี
ความน่าสนใจและระบบดีเอชเอสแสดงให้ เห็นถึง
สมรรถนะน้ี โดยมีประสิทธิภาพการก าจัดไนโตรเจน
ทั้ งหมดของระบบรวมเท่ากับร้อยละ 43  และค่าเฉล่ีย
ไนโตรเจนทั้ งหมดของน ้ าออกจากระบบดีเอชเอส              
ท่ี 9.2 (1.9) มก./ล. การเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันและ         
ดีไนตริฟิ เคชันต่อเน่ืองกันทันทีในระบบดีเอชเอส 
(Machadar et al., 2000) พิสูจน์ไดจ้ากรูปของไนโตรเจน
ในน ้ าเขา้และน ้ าออกระบบท่ีเปล่ียนไป โดยน ้ าออกจาก
ระบบมีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนลดลงร้อยละ 77 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.6 (1.2) มก./ล. ในทางตรงกันขา้ม
ปริมาณไนเตรทไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน โดยค่าเฉล่ียไนเตรท
ไนโตรเจนของน ้ าเข้าระบบและน ้ าออกจากระบบ            

A 

B 

C 

- 92 -



 
 

  

PMO5-5 

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์พารามิเตอร์ของน ้ าเขา้ระบบและน ้ าออกจากระบบถงัตกตะกอนควบคู่กบัระบบดีเอชเอส 

หมายเหตุ :   N.D. = ไม่ไดต้รวจวดั (Not detected)  (ไม่ไดต้รวจวดัไนไตรท ์เน่ืองจากไม่คงรูป)    
                    ( )      = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่ามาตรฐาน   =  มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน ้ าเสียชุมชน  แหล่งท่ีมา :ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของ
ชุมชน ลงวนัท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทั่วไป เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 
มิถุนายน 2553 

 

พารามเิตอร์ หน่วย 
จุดเกบ็ตวัอย่าง 

ค่ามาตรฐาน 
น า้เข้าระบบ 

น า้ออกจากถัง
ตกตะกอน 

น า้ออกจาก
ระบบดเีอชเอส 

พีเอช (pH) - 7.2 (0.1) 7.2 (0.2) 7.0 (0.1) 5.5 – 9.0 
โออาร์พ ี (ORP) มล.โวลต ์ -198 (76.6) -179 (58.1) -12 (69.5) - 
ออกซิเจนละลายน ้ า (DO) มก./ล. 0.2 (0.2) 0.3 (0.2) 2.9 (1.1) - 

ความน าไฟฟ้า (EC) ไมโครซีเมนต/์ซม. 620 (48.5) 616 (49.5) 569 (52.5) - 
ของแขง็ละลายน ้ า (TDS) มก./ล. 414 (43.4) 409 (33.2) 393 (32.1) - 
บีโอดีทั้งหมด (T-BOD) มก./ล. 29 (5.5) 19 (3.6) 1.5 (0.5) 

ไม่เกิน  20  
บีโอดีละลาย (F-BOD) มก./ล. 10.6 (1.9) 7.8 (1.9) 0.6 (0.7) 
ซีโอดีทั้งหมด (T-COD) มก./ล. 87 (2.6) 68 (22) 36 (11) 

- 
ซีโอดีละลาย (F-COD) มก./ล. 62 (17.4) 53 (13.3) 27 (11) 
ของแขง็แขวนลอย (SS) มก./ล. 21 (5.4) 13 (1.7) 5.2 (3.1) ไม่เกิน  30 
ของแขง็ระเหยง่าย (VSS) มก./ล. 15 (5.7) 11 (2.6) 4.1 (2.3) - 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 17 (2.8) 16.6 (3.6) 3.4 (1.6) - 
แอมโมเนีย (NH4

+-N) มก./ล. 11.1 (1.9) 11.3 (1.8) 2.6 (1.2) - 
ไนเตรท (NO3

--N) มก./ล. 0.1 (0.6) 0.3 (0.55) 5.8 (2.4) - 
ไนไตรท ์(NO2

--N) มก./ล. N.D. N.D. N.D. - 
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) มก./ล. 16.8 (2.8) 17 (3.2) 9.2 (1.9) ไม่เกิน  20 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มก./ล. 0.2 (0.1) 0.1 (0.01) 0.2 (0.1) ไม่เกิน  2 
น ้ามนัและไขมนั มก./ล. 14 (7.1) 8.8 (2.7) 7.7 (1.7) ไม่เกิน  5 
ประสิทธิภาพการก าจดับีโอดีทั้งหมด (%)                                                            95 (1.7) 
ประสิทธิภาพการก าจดัซีโอดีทั้งหมด (%)                                                            58 (7.5) 
ประสิทธิภาพการก าจดัของแขง็แขวนลอย (%)                                                    74 (16.3) 
ประสิทธิภาพการก าจดัไนโตรเจนทั้งหมด (%)                                                    43 (22.2) 
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ดีเอชเอส มีค่า 0.1 (0.6) มก/ล. และ 5.8 (2.4) มก./ล. 
ตามล าดับ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเกิดปฏิกิริยาไนตริ
ฟิเคชนัซ่ึงเปล่ียนแอมโมเนียไนโตรเจนในน ้ าเสียเป็น
ไนไตรทแ์ละไนเตรทไนโตรเจน และยงัเกิดปฏิกิริยาดี
ไนตริฟิเคชัน ซ่ึงเปล่ียนไนเตรทไนโตรเจนเป็นก๊าซ
ไนโตรเจนกลบัคืนสู่บรรยากาศท่ีเกิดข้ึนภายในระบบ
ดีเอชเอส ดังแสดงในรูปท่ี 2C  ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดลดลงในน ้ าออกจากระบบดีเอชเอส 

ส่วนประสิทธิภาพการบ าบัดไขมันและ
น ้ ามัน พบว่าระบบถังตกตะกอนควบคู่กับระบบ          
ดีเอชเอส เม่ือลดระยะเวลากกัเก็บน ้ าในงานวิจยัท่ีผ่าน
มาจาก 13 ชม. เป็น11 ชม. น ้ าเสียเขา้ระบบมีค่าเฉล่ีย
ไขมันและน ้ ามัน 14 (7.1) มก./ล. และน ้ าออกจาก
ระบบดีเอชเอสมีค่าเฉล่ียไขมันและน ้ ามัน 7.7 (1.7) 
มก./ล. ประสิทธิภาพการก าจดัไขมนัและน ้ ามนัคิดเป็น
ร้อยละ 43 

 

สรุปผลการวจัิย 
ระบบถงัตกตะกอนควบคู่กบัระบบดีเอชเอสท่ี

เดินระบบด้วยระยะเวลากักเก็บน ้ าของระบบรวม 10.9 
ชม. อตัราภาระบรรทุกอินทรีย ์0.6  กก.บีโอดี/ลบ.ม.-วนั 
ด้วยระยะเวลาในการเดินระบบทั้ งส้ิน 155 ว ัน มี
ประสิทธิภาพสูงในการก าจัดสารอินทรียใ์นรูปบีโอดี
ทั้ งหมด ซีโอดีทั้ งหมด และไนโตรเจนทั้ งหมดร้อยละ 
95,  58 และ 43 ตามล าดับ  ประสิทธิภาพการก าจัด
ของแข็งแขวนลอยร้อยละ 74  ประสิทธิภาพการก าจัด
ไขมันและน ้ ามนัร้อยละ 43 โดยค่าพารามิเตอร์ของน ้ า
ออกจากระบบดีเอชเอสอยูภ่ายใตม้าตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน ้ าเสียชุมชนยกเวน้กรด
ไขมนัและน ้ ามนั 
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