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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการบาบัดน้ าเสี ยชุมชนโดยระบบถังตกตะกอน
ควบคู่กบั ระบบดี เอชเอส ภายใต้อุณหภูมิบรรยากาศ โดยมีค่าอยู่ในช่ วง 28 – 31 องศาเซลซี ยส ระยะเวลากักเก็บน้ า
ของระบบ (HRT) เท่ากับ 10.9 ชม. (ถังตะกอนเท่ากับ 10 ชม. และระบบดีเอชเอสเท่ากับ 0.9 ชม.) อัตราภาระบรรทุก
สารอิ น ทรี ยข์ องระบบดี เอชเอสเท่ ากับ 0.6 กก.บี โอดี /ลบ.ม.-วัน ผลการศึ ก ษาพบว่าระบบถังตกตะกอนควบคู่ กับ
ระบบดีเอชเอสมีประสิ ทธิภาพสูงในการบาบัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยในรู ปของบีโอดีถึงร้อยละ 95 และประสิ ทธิภาพการ
กาจัด ของแข็งแขวนลอยร้ อ ยละ 74 นอกเหนื อ จากนั้น ด้วยคุ ณ สมบัติ เฉพาะของระบบดี เอชเอสที่ ส ามารถท าให้
เกิ ดปฏิ กิริยาไนตริ ฟิเคชันและดี ไนตริ ฟิเคชันขึ้นพร้อมกันจึงสามารถกาจัดไนโตรเจนได้ดว้ ยประสิ ทธิ ภาพการกาจัด
ไนโตรเจนทั้งหมดร้อยละ 43 โดยน้ าออกจากระบบมีค่าเฉลี่ยของบี โอดี 1.5 มก./ล. ค่าของแข็งแขวนลอย 5.2 มก./ล.
และปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดเท่ากับ 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.
คาสาคัญ: การบาบัดน้ าเสี ยชุมชน ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบใช้อากาศ ระบบดีเอชเอส
Keywords: Sewage treatment, Aerobic treatment system, Down-flow hanging sponge (DHS) system
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ใช้ระบบยูเอเอสบีในการบาบัดก่อนเข้าระบบดีเอชเอส
แต่เพื่อลดปริ มาณตะกอนที่ จะเข้าสู่ ระบบดี เอชเอสจึ ง
ได้ริ เริ่ ม ท าการประยุก ต์ใ ช้ร ะบบดี เอชเอสเพื่ อ การ
บ าบั ด น้ าเสี ย ชุ ม ชนในประเทศไทยโดยการก าจัด
ตะกอนด้ ว ยถั ง ตกตะกอนก่ อ น จึ ง เป็ นที่ มาของ
การศึ กษานี้ ที่ได้ทาการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ดี เอชเอสที่ ริ เริ่ มน ามาป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ระบ บ ถั ง
ตกตะกอน (SED-DHS) เพื่ อ บ าบั ด น้ าเสี ยชุ ม ชน
เทศบาลนครขอนแก่น

บทนา
ปั จจุบันมี การเพิ่มขึ้นของประชากรไทยอย่าง
รวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมตามมา หนึ่ งใน
นั้นคือปั ญหาน้ าเสี ยชุมชน ซึ่ งการรวบรวมน้ าเสี ยชุมชน
ของประเทศไทยนั้นใช้ระบบท่ อรวม(Combined Sewer
system) รวบรวมน้ าเสี ยกับน้ าฝนในท่อเดียวกัน อีกทั้งมี
การตกตะกอนและย่อยสลายของน้ าเสี ยเกิดขึ้นภายในท่อ
รวบรวมน้ าเสี ย จึงเป็ นสาเหตุให้ความเข้มข้นบี โอดีของ
น้ าเสี ยชุมชนในประเทศไทยมี ค่าต่ าเพียง 40 – 100 มก./
ล. หรื อน้ อ ยกว่ า (มั่ น สิ น, มั่ น รั ก ษ์ , 2547) โดยใน
ประเทศไทยมี ระบบบ าบัดน้ าเสี ยในการรองรับน้ าเสี ย
ชุ ม ชนทั้ งสิ้ น 101 แห่ ง แบ่ งออกเป็ น ระบบบ่ อ ปรั บ
เสถียร ร้อยละ 46 ระบบสระเติมอากาศ ร้อยละ 16 ระบบ
ตะกอนเร่ ง ร้อยละ 36 ระบบบึ งประดิ ษฐ์ ร้อยละ 2 และ
ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ ร้อยละ 1 (องค์กรการจัดการ
น้ าเสี ย, 2556) ระบบเหล่ านี้ ล้วนแล้วแต่ มี ค่ าใช้จ่ายใน
การเดินระบบและค่าซ่อมบารุ งสู ง เช่น เครื่ องเติมอากาศ
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดตะกอนส่ วนเกิ น อี กทั้งยังมี ระยะ
เวลานานในการกักเก็ บน้ าจึ งท าให้ พ้ื น ที่ ของระบบมี
ขนาดใหญ่ เป็ นต้น จึ งมี แนวคิ ดในการพัฒ นาระบบ
บาบัดน้ าเสี ยแบบใหม่ข้ ึน
ระบบดี เอชเอส (Down-flow hanging sponge:
DHS) เป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยทางชีวภาพแบบใช้อากาศ
ที่ ไม่ ต ้องใช้ป๊ั มเติ มอากาศจึ งท าให้ไม่ ต ้องใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าสู งในการเดิ น ระบบ โดยระบบมี ล ักษณะการ
ท างานคล้ายคลึ งกับระบบโปรยกรอง (Trickling filter)
ถู กคิ ดค้น ขึ้ น มาเพื่ อเป็ นระบบบ าบัด ขั้น หลังต่ อจาก
ระบบยูเอเอสบี (UASB) ผลการวิจยั ที่ผ่านมาของระบบยู
เอเอสบี -ดี เอชเอส ในการบ าบัดน้ าเสี ยชุ มชนพบว่า มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งในการกาจัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยและ
ในส่ ว นของระบบดี เอชเอสมี อ ัต ราการเกิ ด ตะกอน
ส่ วนเกิ นต่ ากว่าระบบตะกอนเร่ งถึ ง 15 เท่ า (Tandukar
et al., 2007)
แต่เนื่ องจากน้ าเสี ยชุมชนของประเทศไทยมี
ความเข้มข้นบีโอดี ต่าจึงพิจารณาเห็นว่าไม่จาเป็ นต้อง

วัตถุประสงค์ การวิจัย
ก าร วิ จั ย นี้ มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เพื่ อ ศึ ก ษ า
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบถังตะกอนควบคู่ กั บ ระบบ
ดี เอชเอส ที่ อตั ราภาระบรรทุ กสารอิ นทรี ยข์ องระบบดี
เอชเอสเท่ ากับ 0.6 กก.บี โอดี /ลบ.ม.ฟองน้ า-วัน โดยมี
ระยะเวลากั ก เก็ บ น้ าเสี ย (HRT) ของระบ บ ที่ ถั ง
ตกตะกอน 10 ชัว่ โมง และที่ถงั ปฏิกรณ์ดีเอชเอส 0.9 ชม.
หรื อ 54 นาที คิ ดเป็ นระยะเวลากักเก็บน้ าเสี ยของระบบ
รวมที่ 10.9 ชม.

อุปกรณ์ และวิธีวจิ ัย
ระบบถังตกตะกอนและระบบดีเอชเอส
ระบบถังตกตะกอนควบคู่กบั ระบบดีเอชเอส
ระดับ น าร่ อ ง ก่ อ ตั้งขึ้ น เมื่ อ ปี 2011 ณ บริ เวณระบบ
บาบัดน้ าเสี ยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่ น
ดังแสดงในรู ป ที่ 1 แผนผังและทิ ศ ทางการไหลของ
ระบบ ประกอบด้วย ถังตกตะกอนแบบแผ่นกั้นไหล
ตามแนวระนาบ ปริ มาตรกักเก็บ 1.3 ลบ.ม. ถังปฏิกรณ์
ดี เอชเอส (DHS reactor) รู ป ทรงกระบอก ขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลางยาว 0.5 ม. สู ง 5.6 ม. แบ่งออกเป็ น 4 ชั้น
ความสู งในการบรรจุฟองน้ าตัวกลางชนิ ดโพลียูรีเธน
จ านวน 4,000 ชิ้ น (1,000 ชิ้ น /ชั้น ) ปริ ม าตรฟองน้ า
ทั้ง หมดเท่ า กับ 0.1 ลบ.ม. ส่ ว นบนของถัง ปฏิ ก รณ์
มี มอเตอร์ ห มุนกระจายน้ า ทาหน้าที่ หมุน กระจายน้ า
เสี ยจากถังตกตะกอนก่ อ นเข้าสู่ ถ ังปฏิ กรณ์ ดีเอชเอส
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และถังตกตะกอนสุ ดท้าย (clarifier) มีปริ มาตรกักเก็บ
0.15 ลบ.ม.
การเดินระบบ
ในงานวิ จั ย นี้ เป็ นการเดิ น ระบบต่ อ จาก
ผลงานวิจยั ที่ ผ่านมาซึ่ งเป็ นช่วงต้นของการเดิ นระบบ
ในระหว่างวันที่ 0 – 253 ของวัน เดิ นระบบ (Saengfai
et al., 2013) โดยการศึกษานี้ มีระยะเวลาในการทาวิจยั
ตั้ งแต่ ว ัน ที่ 254 – 408 ของวัน เดิ น ระบบ ภายใต้
อุณหภูมิบรรยากาศ ณ โรงบาบัดน้ าเสี ยเทศบาลนคร
ขอนแก่น ซึ่งอยูใ่ นช่วงอุณหภูมิ 28 – 31 องศาเซลเซียส
สภาวะในการเดินระบบแสดงในตารางที่ 1 น้ าเสี ยจาก
สถานีสูบน้ าเสี ยที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น เข้าสู่ระบบ
ณ ถังตกตะกอน และเข้าสู่ ระบบดี เอชเอส โดยปั้ มน้ า
เสี ยขึ้นไปที่ส่วนบนของถังปฏิกรณ์ผ่านตัวกระจายน้ า
เสี ย ไหลผ่านตัวกลางฟองน้ าภายในระบบทั้ง 4 ชั้นใน
ถังปฏิกรณ์ลงสู่ ดา้ นล่างและไหลออกจากถังปฏิกรณ์สู่
ถังตกตะกอนสุดท้าย
การเก็บตัวอย่ างและวิธีวเิ คราะห์
เก็บตัวอย่างน้ าเสี ยสัปดาห์ ละ 1 ครั้งโดยวิธี
จ้ว งเก็ บ (grab sampling) จากน้ าเข้า ระบบ (Influent)
น้ าเสี ย ออกจากถังตกตะกอน (SED effluent)และน้ า
เสี ยออกจากระบบดี เอชเอสในถังตกตะกอนสุ ดท้าย
(DHS Effluent) ซึ่ งมีพารามิเตอร์ ในการวิเคราะห์ ดงั นี้
ไ ด้ แ ก่ พี เอ ช (pH) โ อ อ าร์ พี (ORP) อุ ณ ห ภู มิ
(Temperature) ออกซิ เจนละลาย (DO) ความนาไฟฟ้ า
(EC) ของแข็ง ละลายน้ า (TDS) บี โอดี (BOD) ซี โอดี
(COD) ของแข็งแขวนลอย (SS) ของแข็งระเหย (VSS)
ที เคเอ็ น (TKN) แอมโมเนี ย (NH4+)ไนเตรท (NO3-)
ไน โตรเจน ทั้ งห มด (Total Nitrogen) ฟอสฟอรั ส
ทั้งหมด (Total Phosphorus) และค่าน้ ามัน และไขมัน
(Oil and Grease) วิ ธี ก า ร วิ เค ร าะ ห์ เป็ น ไ ป ต า ม
วิ ธี ก ารของ Standard Methods 18th Edition. (APHA,
AWWA, and WEF, 1992)

สถานทีแ่ ละระยะเวลาในการทดลอง
สถานี สูบน้ าเสี ยที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่ น
จั ง หวัด ขอนแก่ น และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ภาควิ ช า
วิ ศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม มห าวิ ท ยาลั ย ขอน แก่ น
มี ร ะยะเวลาใน การทดลอง 155 วัน ตั้ งแต่ ว ัน ที่
254 – 408 ของวันเดินระบบ
ถังปฏิกรณ์ ดีเอช

ตัวกลางฟองน้า

2

เอส
1

ชั้นที่ 1
ชั้นที่2

น้าเข้ า

ชั้นที่ 3

ระบบ

ชั้นที่ 4

ถังตกตะกอนสุ ดท้ าย

ถังตกตะกอน

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังและทิศทางการไหลของระบบ
1) ฟองน้ าตัวกลาง 2) มอเตอร์หมุนกระจายน้ า
ตารางที่ 1 สภาวะการเดินระบบ
พารามิเตอร์
ระยะเวลากักเก็บน้ า (ชม.)
อัตราการไหล (ลบ.ม./วัน)
ภาระบรรทุกอินทรี ย ์
(กก.บีโอดี/ลบ.-วัน)

ถังตะตกกอน ระบบดีเอชเอส
10
0.9
3
3
-

0.6

ผลการวิจัยและอภิปราย
ในการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบถัง
ตกตะกอนควบคู่กบั ระบบดีเอชเอส ในวันที่ 253 – 408
ของวันเดินระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณบีโอดี
ทั้ง หมด ซี โ อดี ท้ ัง หมดและไนโตรเจนทั้ งหมดกับ
ระยะเวลาในการเดิ น ระบบ แสดงในรู ป ที่ 2 และ
ผลสรุ ปประสิ ทธิภาพของระบบถังตกตะกอนควบคู่กบั
ระบบดี เอชเอสแสดงในตารางที่ 2 จากผลการทดลอง
แสดงให้ เห็ น ว่า น้ าเสี ย ชุ ม ชนในประเทศไทย มี ค่ า
บี โ อดี ต่ ามาก อาจเนื่ อ งมาจากมี การตกตะกอนและ
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ย่อยสลายของน้ าเสี ยเกิ ด ขึ้ น ภายในท่ อระบายน้ าเสี ย
รวม (Combined Sewer) ดังได้ก ล่าวถึ งแล้วในบทน า
โดยน้ าเสี ยชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นมีคา่ เฉลี่ยบีโอดี
ทั้งหมดและบี โ อดี ล ะลายของน้ าเข้าระบบ 29 (5.5)
มก./ล. และ 11 (1.9) มก./ล. ตามลาดับ (ค่ าในวงเล็บ
แสดงค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน) โดยที่ ร ะบบแสดงถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย โดย
ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดบีโอดีท้ งั หมดและบีโอดีละลาย
เท่ า กับ ร้ อ ยละ 95 และ ร้ อ ยละ 94 ตามล าดับ ด้ว ย
ค่าเฉลี่ยบีโอดีท้ งั หมดและบีโอดีละลายของน้ าออกจาก
ระบบดี เอชเอสเพี ย ง 1.5 (0.5) มก./ล. และ 0.6 (0.7)
มก./ล. ตามลาดับ เช่นเดียวกันกับประสิ ทธิ ภาพในการ
กาจัดซี โอดี ซึ่ งค่าเฉลี่ยซี โอดีท้ งั หมดและซีโอดีละลาย
ของน้ าเข้าระบบ 87 (2.6) มก./ล. และ 62 (17.4) มก./ล.
ตามล าดับ ซึ่ งประสิ ท ธิ ภ าพการก าจัด ซี โ อดี ท้ ังหมด
และซี โ อดี ล ะลายเท่ า กับ ร้ อ ยละ 58 และร้ อ ยละ 57
ค่าเฉลี่ยซีโอดีท้ งั หมดและซี โอดีละลายของน้ าออกจาก
ระบบดี เ อชเอสมี ค่ า 36 (11) มก./ล. และ 27 (11)
มก./ล. ตามลาดับ ในส่ วนของประสิ ทธิ ภาพการกาจัด
ของแข็งแขวนลอย (suspended solids; SS) ของระบบ
รวมเท่ ากับร้อยละ 74 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั ที่
ผ่านมาพบว่าลดลงร้อยละ 21.1 จากช่ วงเริ่ มต้น (จาก
ร้อ ยละ 95 เหลื อร้ อยละ 74) อาจเนื่ องมาจากการเพิ่ ม
อัต ราการไหลของระบบจาก 2.5 ลบ.ม./วัน เป็ น 3.0
ลบ.ม./วัน ซึ่ งเป็ นการเพิ่มความเร็ วของน้ าเสี ยในการ
ทะลุ ผ่ า นตัว กลางฟองน้ า ท าให้ ต ะกอนที่ ติ ด อยู่ใ น
ตัวกลางหลุ ด ออกมากับ น้ าออกจากระบบ ส่ งผลให้
ความเข้ม ข้น ของของแข็ งแขวนลอยในน้ าออกจาก
ระบบดี เอชเอสมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น (Tandukar et al., 2006)
ค่ าเฉ ลี่ ย ข อ งแ ข็ งแ ข ว น ล อ ย ข อ งน้ าอ อ ก จ าก
ระบบดี เอชเอส 5.2 (3.1) มก./ล. ค่ า เฉลี่ ย ของแข็ ง
แขวน ลอยระเห ย (volatile suspended solids; VSS)
ของน้ าเสี ยเข้าระบบและน้ าออกจากระบบดี เอชเอส
มีค่า 15 (5.7) มก./ล. และ 4.1 (2.3) มก./ล.
ไนโตรเจนในน้ าเสี ยนั้นหากปนเปื้ อนลงสู่แหล่ง
น้ าจะทาให้เกิดการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยแ์ ละพืชน้ า

A

B

C

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง A) ปริ มาณบีโอดี
ทั้งหมด B) ปริ มาณซีโอดีท้ งั หมดและ C)
ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดกับระยะเวลาใน
การเดินระบบ
ส่ งผลให้ ให้ เกิ ด น้ าเน่ าเสี ยได้ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ที่
สามารถบ าบัดทั้งสารอิ นทรี ย ์และไนโตรเจนได้จึ งมี
ความน่ าสนใจและระบบดี เอชเอสแสดงให้ เห็ น ถึ ง
สมรรถนะนี้ โดยมี ประสิ ทธิ ภาพการก าจัดไนโตรเจน
ทั้งหมดของระบบรวมเท่ ากับร้ อยละ 43 และค่ าเฉลี่ ย
ไนโตรเจนทั้ งหมดของน้ าออกจากระบบดี เอชเอส
ที่ 9.2 (1.9) มก./ล. การเกิ ดปฏิ กิ ริ ยาไนตริ ฟิ เคชัน และ
ดี ไ นตริ ฟิ เคชั น ต่ อ เนื่ อ งกัน ทั น ที ในระบบดี เอชเอส
(Machadar et al., 2000) พิสูจน์ได้จากรู ปของไนโตรเจน
ในน้ าเข้าและน้ าออกระบบที่ เปลี่ยนไป โดยน้ าออกจาก
ระบบมี ปริ มาณแอมโมเนี ยไนโตรเจนลดลงร้ อยละ 77
ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 2.6 (1.2) มก./ล. ในทางตรงกันข้าม
ปริ มาณไนเตรทไนโตรเจนเพิ่มขึ้น โดยค่าเฉลี่ยไนเตรท
ไนโตรเจนของน้ าเข้ าระบบและน้ าออกจากระบบ
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ของน้ าเข้าระบบและน้ าออกจากระบบถังตกตะกอนควบคู่กบั ระบบดีเอชเอส
พารามิเตอร์

หน่ วย

จุดเก็บตัวอย่ าง
นา้ ออกจากถัง นา้ ออกจาก ค่ ามาตรฐาน
นา้ เข้ าระบบ
ตกตะกอน ระบบดีเอชเอส
7.2 (0.1)
7.2 (0.2)
7.0 (0.1)
5.5 – 9.0
-198 (76.6)
-179 (58.1)
-12 (69.5)
0.2 (0.2)
0.3 (0.2)
2.9 (1.1)
620 (48.5)
616 (49.5)
569 (52.5)
414 (43.4)
409 (33.2)
393 (32.1)
29 (5.5)
19 (3.6)
1.5 (0.5)
ไม่เกิน 20
10.6 (1.9)
7.8 (1.9)
0.6 (0.7)
87 (2.6)
68 (22)
36 (11)
62 (17.4)
53 (13.3)
27 (11)
21 (5.4)
13 (1.7)
5.2 (3.1)
ไม่เกิน 30
15 (5.7)
11 (2.6)
4.1 (2.3)
17 (2.8)
16.6 (3.6)
3.4 (1.6)
11.1 (1.9)
11.3 (1.8)
2.6 (1.2)
0.1 (0.6)
0.3 (0.55)
5.8 (2.4)
N.D.
N.D.
N.D.
16.8 (2.8)
17 (3.2)
9.2 (1.9)
ไม่เกิน 20
0.2 (0.1)
0.1 (0.01)
0.2 (0.1)
ไม่เกิน 2
14 (7.1)
8.8 (2.7)
7.7 (1.7)
ไม่เกิน 5
95 (1.7)
58 (7.5)
74 (16.3)
43 (22.2)
(ไม่ได้ตรวจวัดไนไตรท์ เนื่องจากไม่คงรู ป)

พีเอช (pH)
โออาร์พี (ORP)
มล.โวลต์
ออกซิเจนละลายน้ า (DO) มก./ล.
ความนาไฟฟ้า (EC)
ไมโครซีเมนต์/ซม.
ของแข็งละลายน้ า (TDS) มก./ล.
บีโอดีท้ งั หมด (T-BOD) มก./ล.
บีโอดีละลาย (F-BOD)
มก./ล.
ซีโอดีท้ งั หมด (T-COD) มก./ล.
ซีโอดีละลาย (F-COD)
มก./ล.
ของแข็งแขวนลอย (SS) มก./ล.
ของแข็งระเหยง่าย (VSS) มก./ล.
ทีเคเอ็น (TKN)
มก./ล.
+
แอมโมเนีย (NH4 -N)
มก./ล.
ไนเตรท (NO3 -N)
มก./ล.
ไนไตรท์ (NO2--N)
มก./ล.
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) มก./ล.
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มก./ล.
น้ ามันและไขมัน
มก./ล.
ประสิ ทธิภาพการกาจัดบีโอดีท้ งั หมด (%)
ประสิ ทธิภาพการกาจัดซีโอดีท้ งั หมด (%)
ประสิ ทธิภาพการกาจัดของแข็งแขวนลอย (%)
ประสิ ทธิภาพการกาจัดไนโตรเจนทั้งหมด (%)
หมายเหตุ : N.D. = ไม่ได้ตรวจวัด (Not detected)
( ) = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานควบคุ มการระบายน้ าทิ้ งจากระบบบ าบัด น้ าเสี ยชุ ม ชน แหล่งที่ มา :ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบาบัดน้ าเสี ยรวมของ
ชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2
มิถุนายน 2553
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ดี เอชเอส มี ค่ า 0.1 (0.6) มก/ล. และ 5.8 (2.4) มก./ล.
ตามลาดับ ซึ่ งแสดงให้เห็ น ถึ ง การเกิ ดปฏิ กิริยาไนตริ
ฟิ เคชันซึ่ งเปลี่ยนแอมโมเนี ยไนโตรเจนในน้ าเสี ยเป็ น
ไนไตรท์และไนเตรทไนโตรเจน และยังเกิดปฏิกิริยาดี
ไนตริ ฟิ เคชัน ซึ่ งเปลี่ ยนไนเตรทไนโตรเจนเป็ นก๊าซ
ไนโตรเจนกลับคืนสู่ บรรยากาศที่ เกิดขึ้นภายในระบบ
ดี เอชเอส ดัง แสดงในรู ป ที่ 2C ปริ ม าณไนโตรเจน
ทั้งหมดลดลงในน้ าออกจากระบบดีเอชเอส
ส่ ว นประสิ ทธิ ภ าพการบ าบั ด ไขมั น และ
น้ ามัน พบว่ า ระบบถัง ตกตะกอนควบคู่ กั บ ระบบ
ดีเอชเอส เมื่อลดระยะเวลากักเก็บน้ าในงานวิจยั ที่ผ่าน
มาจาก 13 ชม. เป็ น11 ชม. น้ าเสี ยเข้าระบบมี ค่าเฉลี่ ย
ไขมัน และน้ ามัน 14 (7.1) มก./ล. และน้ าออกจาก
ระบบดี เอชเอสมี ค่ าเฉลี่ ย ไขมัน และน้ ามัน 7.7 (1.7)
มก./ล. ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดไขมันและน้ ามันคิดเป็ น
ร้อยละ 43

วิเคราะห์ น้ าเสี ย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ง าน วิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ก าร ส นั บ ส นุ น จ าก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนะกะโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
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