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ประสิทธิภาพวัสดุตัวกลางในการบําบัดนํ้าเสียระบบโปรยกรอง 

The Efficiency of Filter Media Used in Trickling Filter  

in Wastewater Treatment 
ปริญญา ไกรวุฒินันท1*  และ  อัจฉรา โลราช2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางในการบําบัดนํ้าเสียแบบโปรยกรอง มีจุดประสงคเพื่อหาวัสดุ

ตัวกลางที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลาง 3 ชนิดคือ ใยกรอง (filter matte)  

ไบโอบอล (bioball) และหินกรวด จากการศึกษาวิจัยพบวาตัวกลางที่เปนใยกรอง สามารถบําบัดไดดีกวาไบโอบอล 

และหินกรวด โดยมีประสิทธิภาพในการบําบัด COD, BOD และ TKN ไดมากถึงรอยละ 91.7, 79.0 และ 80.4 

ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไบโอบอลซ่ึงมีประสิทธิภาพในการบําบัด COD, BOD และ TKN รอยละ 80.0, 23.8 และ 

72.9 ตามลําดับ สวนหินกรวดมีความสามารถในการบําบัด COD, BOD และ TKN เทากับรอยละ 74.0, 19.5 และ 

67.2 ตามลําดับ จากน้ันนําใยกรองมาทําการศึกษาอัตราการเติมนํ้าเสียเขาสูระบบในอัตราต่ํา กลาง และสูง คือ 2, 

4 และ 8 ลิตร/ช่ัวโมง ตามลําดับ และทําการเก็บตัวอยางเพื่อนํามาวิเคราะหสมบัติของนํ้าเสีย พบวา อัตราการไหล

ของนํ้าเสียที่ 4 ลิตร/ช่ัวโมง มีประสิทธิภาพในการบําบัด COD, BOD และ TKN ไดดีที่สุดถึงรอยละ 91.7, 79.0 

และ 80.4 ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเทียบคามาตรฐานนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดพบวาผานมาตรฐานที่ได

กําหนดไว 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to determine the efficiency of three filter media (filter 

matte, bioball, and gravel) for Trickling Filter in the wastewater treatment and then to compare 

the flow rates of wastewater fed into the system. The results revealed that filter matte had 

efficiency higher than the bioball and gravel in wastewater treatment. The treatment efficiencies 

of filter matte for Chemical oxygen demand (COD), Biochemical oxygen demand (BOD), and 

Total kjeldhal nitrogen (TKN) were 91.7, 79.0, and 80.4%, respectively. However, the bioball 

showed the treatment efficiencies for COD, BOD, and TKN about 80.0, 23.8, and 72.9%, 

respectively whereas gravel showed the treatment efficiencies for COD, BOD and TKN around 

74.0, 19.5, and 67.2%, respectively. Then, the filter matte was applied into the system to 

compare the efficiency of wastewater treatment among three wastewater flow rates; low (2 

L/hr), medium (4 L/hr), and high (8 L/hr). The medium flow rate had the highest treatment 

efficiencies for COD (91.7%), BOD (79.0%), and TKN (80.4%). The result also indicated that 

treated wastewater quality meet standard criteria of wastewater quality for household. 
 

คําสําคัญ: ระบบบําบัดนํ้าเสีย  ระบบโปรยกรอง  วัสดุตัวกลาง 

Keywords: Wastewater treatment, Trickling Filter, Media 

 

1. บทนํา 

ก ร ะ บ ว น ก า ร บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย มี ห ล า ย

กระบวนการ เชน การบําบัดนํ้าเสียดวยกระบวนการ

ทางเคมี การบําบัดนํ้าเสียดวยพืช และการบําบัดนํ้าเสีย

ดวยวิธีการทางชีวภาพ ซ่ึงการบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีการ

ทางชีวรูปที่นิยมใชมี 2 วิธี คือ การบําบัดนํ้าเสียแบบ

เติมอากาศและการบําบัดนํ้าเสียแบบไรอากาศ ซ่ึง

กระบวนการบําบัดนํ้าแบบเติมอากาศเปนที่นิยมอยาง

กวางขวาง มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับ

ภูมิอากาศเมืองรอนของประเทศไทย 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบโปรยกรอง จัดเปน

ระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีความสามารถในการบําบัดนํ้าเสีย

ที่มีการปนเปอน โดยเช้ือจุลินทรียจะเจริญเติบโตอยูบน

ตัวกลางที่ ไม เค ล่ือนที่  ซ่ึ ง เ ช้ือแบคที เรียสามารถ

เ กิดปฏิ กิ ริย าออกซิเด ช่ัน เพื่ อช วย ในการเปล่ียน

แอมโมเนียเปนไนเตรท อีกทั้งกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย

แบบโปรยกรองยังสามารถชวยเพิ่มปริมาณออกซิเจน

ใหกับนํ้าเสียอีกดวย (กษิดิศ, 2551) 

ดั ง น้ัน ผู วิ จัย จึ ง มีความสนใจที่ จะศึ กษา

กระบวนการบําบัดนํ้าเสียแบบโปรยกรอง เพื่อหาวัสดุ

ตัวกลางที่มีความเหมาะสมในกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย

โดยทําการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียแบบโปรยกรอง

ใหมีขนาดเล็กและมีความเหมาะสมกับการประยุกตใช

งานในอาคารบานเรือนตอไป 

 

2. อุปกรณและวิธีการ 

2.1 การออกแบบและพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ

โปรยกรอง 

ออกแบบโดยใชถังปฏิกรณที่มีขนาดสูงความ 

160 เซนติเมตร กวาง 35 เซนติเมตร โดยมีนํ้าเขา
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ทางดานบนถัง และปลอยออกทางดานลาง ซ่ึงจะมี

พื้นที่รองรับนํ้าไว นํ้าก็จะถูกดูดขึ้นมาโดยปมนํ้าและนํา

นํ้ากลับมาบําบัด (รูปที่ 1) 

2.2 กระบวนการเตรียมวัสดุตัวกลาง 

1. การเตรียมวัสดุตัวกลางสามารถเตรียมได

โดยนําวัสดุตัวกลางไปไวในนํ้าเสีย เพื่อใหจุลินทรียชนิด

ใชอากาศเกาะติดพื้นผิวเปนระยะเวลา 14 วัน 

2. การเดินระบบบํ าบัด นํ้า เ สีย  และ นํา

ตัวกลางใสในระบบสูงรอยละ 80 ของปริมาณรับนํ้าเสีย

ทั้งระบบ 

2.3 การคัดเลือกแหลงนํ้าเสียในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

การคัดเลือกแหลงนํ้าเสียในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ ทําการเก็บตัวอยางนํ้าเสียจํานวน 5 จุด 

โดยทําการวิเคราะหคาบีโอดี (biochemical oxygen 

demand; BOD), ดีโอ (dissolved demand; DO),  

ซีโอดี (chemical oxygen demand; COD) และ

ปริมาณไนโตรเจนในรูป TKN เพื่อคัดเลือกแหลงนํ้าเสีย

ที่มีความเหมาะสม การตรวจวิเคราะหเปนไปตาม

วิธีการมาตรฐานการวิเคราะหนํ้าและนํ้าเสียใน APHA-

AWWA-WPCF. (1992) 

2.4 การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลาง 

การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลาง โดย

ศึกษาความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียของวัสดุ

ตัวกลาง 3 ชนิด คือ หินกรวด ไบโอบอล (ยี่หอ MIZU 

มีพื้นที่ผิวประมาณ 350 ตารางเมตรตอลูกบาศกเมตร) 

และใยกรอง (ยี่หอ MIZU มีพื้นที่ผิวประมาณ 530 

ตารางเมตรตอลูกบาศกเมตร โดยตัดใหมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางเฉล่ีย 3 เซนติเมตร) โดยทําการเติมนํ้าเสียเขา

ระบบในอัตรา 4 ลิตรตอช่ัวโมง (การเลือกใชอัตราการ

เติมนํ้าเสียเขาระบบที่  4 ลิตรตอช่ัวโมง เน่ืองจาก

ใกลเคียงกับอัตราการใช นํ้าเฉล่ียของบุคคลในพื้นที่

ชนบทขอบประเทศไทยที่ประมาณ 100 ลิตรตอคนตอ

วัน ซ่ึงเปนการงายในการคํานวณถาตองการขยายขนาด

ของระบบบําบัดในอนาคต) (กรมทรัพยากรนํ้า, 2546) 

โดยเก็บนํ้าเสียกอนเขาระบบและหลังออกจากระบบที่ 

24 และ 48 ช่ัวโมง เพื่อนําไปวิเคราะหหาคาบีโอดี 

(biochemical oxygen demand; BOD), คาดีโอ 

(dissolved demand; DO), คาซีโอดี (chemical 

oxygen demand; COD), ไนโตรเจนในรูป TKN 

2.5 การศึกษาอัตราการเติมนํ้าเสียเขาสูระบบ 

ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของ

ระบบบําบัดโดยนําตัวกลางที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมา

ทําการศึกษา โดยใชอัตราการเติมนํ้าเสีย คือ 2, 4, 8 

ลิตรตอช่ัวโมง จากน้ันทําการเก็บตัวอยางที่เวลา 48 

ช่ัวโมง (การเลือกเก็บตัวอยางนํ้าเสียที่เวลา 48 ช่ัวโมง 

เน่ืองจากไดมีการศึกษาและเก็บตัวอยางนํ้าเสียเปนเวลา 

120 ช่ัวโมง พบวาคุณภาพของนํ้าเสียหลังจากเวลา 48 

ช่ัวโมงเปนตนไป คุณภาพของนํ้าเสียไมแตกตางจาก

เวลา 48 ช่ัวโมง ซ่ึงผู วิจัยไดนําผลการวิจัยสวนน้ีมา

แสดงในบทความ) เพื่อนํามาวิเคราะหสมบัติของนํ้าเสีย

 

 
รูปท่ี 1 แสดงระบบและกระบวนการบําบัดนํ้าเสียแบบโปรยกรอง 
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3. การวิเคราะหขอมูล 

1. ใช สถิติ เ ชิ งพรรณนา ไดแก  ค าเฉ ล่ีย 

(คํานวณจากคุณภาพของนํ้าเสียที่มีการศึกษา โดยใน

การศึกษามีการทําซํ้าจํานวน 3 รอบ) และนําขอมูลที่ได

จากการทดลองนําไปเสนอในรูปตาราง 

2. การวิเคราะหประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้า

เสีย (รอยละ) ของระบบเพื่อดูความสามารถในการ

บําบัดนํ้าเสียกอนเขาระบบและหลังระบบ (โดยการ

คํานวณประสิทธิภาพใชคาประสิทธิภาพแตละครั้งของ

การเก็บตัวอยางนํ้าเสีย เพื่อเปนประสิทธิภาพรวมใน

การบําบัดนํ้าเสียของระบบ) โดยสามารถคํานวณไดจาก

สูตร 

ประสิทธิภาพ (%) = 
กอนเขาระบบିหลังออกจากระบบ

น้ําเสียกอนเขาระบบ
 ×100 

 

4. ผลการทดลอง 

4.1 การศึกษาสมบัติของแหลงนํ้าเสียในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ส ม บั ติ ข อ ง นํ้ า เ สี ย ใ น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อใชเปนตัวอยางนํ้า

เสียกอนเขาระบบจากจํานวน 5 แหลง คือ หอพัก

อาจารย คูขางคารแคร หนาอาคาร 13 บอดักไขมัน 

และกองพัฒนานักศึกษา จากน้ันนํามาวิเคราะหสมบัติ

ของนํ้าเสียโดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าเสียในชวงเดือน

พฤษภาคม 2556 โดยจากผลการวิเคราะหพบวา

ตัวอยางนํ้าเสียที่มีความเนาเสียมากที่สุดคือ บอไขมัน 

รองลงมาคือ คูขางคารแคร อาคาร 13 หอพักอาจารย 

และกองพัฒนานักศึกษา ตามลําดับ โดยใชผลวิเคราะห

จากคาบีโอดีและซีโอดี เปนเกณฑในการตัดสินใจ จาก

ผลวิเคราะหนํ้าเสียดังกลาว ผูวิจัยจึงทําการเลือกแหลง

นํ้าเสียจากบริเวณคูขางคารแครในการศึกษาวิจัย 

เน่ืองจากแหลงนํ้าเสียจากคูขางคารแครมีปริมาณไขมัน

ปนเปอนนอยกวาบอไขมัน ซ่ึงบอไขมันจะมีไขมัน

ปริมาณมาก ซ่ึงจะมีปญหาตอกระบวนการศึกษาวิจัยได 

(ตารางที่ 1) 

4.2 การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางในระบบ

บําบัดนํ้าเสียแบบโปรยกรอง 

จากผลการศึกษาสมบัติของนํ้าเสียภายใน

มหาวิทยาลัยราชราชภัฏอุตรดิตถ ไดนํานํ้าเสียจาก

บริเวณคูขางคารแครมาทําการศึกษาประสิทธิภาพของ

วัสดุตัวกลางในกระบวนการบําบัดนํ้าเสียแบบโปรย

กรอง จากการใชวัสดุตัวกลาง 3 ชนิด คือ ใยกรอง ไบ

โอบอล และ หินกรวด พบวา ใยกรองมีประสิทธิภาพใน

การบําบัดนํ้าเสียที่ดีกวาไบโอบอล โดยมีประสิทธิภาพ

ในการลดคา COD ที่ 24 และ 48 ช่ัวโมง ไดถึงรอยละ 

84.8 และ 91.7 ตามลําดับ และมีประสิทธิภาพในการ

บําบัดคา BOD ที่ 24 และ 48 ช่ัวโมง ไดรอยละ 41.2 

และ 79.0 ตามลําดับ เ ม่ือเทียบกับไบโอบอลซ่ึงมี

ประสิทธิภาพในการบําบัด COD ที่ 24 และ 48 ช่ัวโมง 

เพียงรอยละ 70.0 และ 80.0 ตามลําดับ สวน BOD ที่ 

24 และ 48 ช่ัวโมง บําบัดไดรอยละ 13.92 และ 23.76 

ตามลําดับ สวนหินกรวดมีความสามารถในการบําบัด

นํ้าเสียไดนอยที่สุด โดยสามารถบําบัด COD ที่ 24 และ 

48 ช่ัวโมง เพียงรอยละ 63.0 และ 74.0 ตามลําดับ 

สวน BOD ที่ 24 และ 48 ช่ัวโมง บําบัดไดรอยละ 10.2 

และ 19.5 ตามลําดับ 

4.3 การศึกษาอัตราการเติมนํ้าเสียเขาสูระบบบําบัด

นํ้าเสียแบบโปรยกรอง 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลาง

ในกระบวนการบําบัดนํ้าเสียแบบโปรยกรอง พบวา 

วัสดุตัวกลางที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียดีที่สุด 

คือ ใยกรอง จากน้ันทําการศึกษาอัตราการไหลของนํ้า

เสียเขาสูระบบในอัตราต่ํา กลาง และสูง คือ 2, 4 และ 

8 ลิตรตอช่ัวโมง จากการศึกษาพบวาอัตราการไหลของ

นํ้าเสียที่อัตรา 4 ลิตรตอช่ัวโมง มีประสิทธิภาพในการ

บําบัด COD, BOD และ TKN ไดดีที่สุดถึงรอยละ 



264 KKU Science Journal Volume 43 Number 2 Research 

 

 

91.74, 79.00 และ 80.37 ตามลําดับ และอัตราการ

ไหลของนํ้าเสียที่ต่ําที่สุด คือ อัตราการไหลของนํ้าเสียที่ 

8 ลิตรตอช่ัวโมง มีประสิทธิภาพในการบําบัด COD, 

BOD และ TKN ไดรอยละ 48.94, 15.58 และ 48.15 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 1 การศึกษาสมบัติของแหลงนํ้าเสียในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ตัวอยางน้าํเสีย ลักษณะทางกายภาพ ดีโอ (mg/L) บีโอดี (mg/L) ซีโอดี (mg/L) ไนโตรเจนในรปู TKN(mg/L) 

หอพักอาจารย ใส, กล่ินเหม็น 0.20 50.00 112.80 3.52 

คูขางคารแคร ขุน, กล่ินเหม็น 0.00 97.00 188.00 5.04 

อาคาร 13 ขุน, ไมมีกล่ิน 0.50 70.00 150.40 3.92 

บอไขมัน ใส, มีกล่ิน 0.00 150.00 376.00 12.32 

กองพัฒนานักศึกษา ขุน, ไมมีกล่ิน 9.40 60.00 150.40 1.12 
 

5. การวิจารณผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุ

ตัวกลางในการบําบัดนํ้าเสียในระบบโปรยกรอง พบวา 

วัสดุตัวกลางที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียแบบ

โปรยกรอง คือ ใยกรองซ่ึงสามารถลดคา COD และ 

BOD ไดมากถึง รอยละ 91.7 และ 79.0 ตามลําดับ 

เน่ืองจากใยกรองมีขนาดพื้นที่ผิวสัมผัสดีกวาไบโอบอล 

และหินกรวด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนันทชัย 

(2543) ที่ทําการศึกษากระบวนการบําบัดนํ้าเสียใน

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบโปรยกรอง ซ่ึงพบวาการเพิ่ม

พื้นที่ผิวของวัสดุตัวกลางสงผลใหความสามารถในการ

บําบัดนํ้าเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จากน้ันทําการศึกษาตอโดยการเติมนํ้าเสียเขา

ในระบบในอัตราการไหลของนํ้าเสีย ต่ํา กลาง และสูง 

คือ 2, 4 และ 8 ลิตรช่ัวโมง พบวาอัตราการไหล 4 ลิตร

ตอช่ัวโมง มีประสิทธิภาพในการบําบัด COD, BOD 

และ TKN ไดดีที่สุดถึงรอยละ 91.74, 79.00 และ 

80.37 ตามลําดับและอัตราการไหลของนํ้าเสียที่ต่ําที่สุด 

คือ อัตราการไหลของนํ้าเสียที่ 8 ลิตรตอช่ัวโมง มี

ประสิทธิภาพในการบําบัด COD, BOD และ TKN ได

รอยละ 48.94, 15.58 และ 48.15 ตามลําดับ สวน

อัตราการไหล 2 ลิตรตอช่ัวโมง มีประสิทธิภาพในการ

บําบัด COD, BOD และ TKN เทากับรอยละ 45.8, 

56.0 และ 66 ตามลําดับ สําหรับคา DO ที่อัตราการ

ไหลของนํ้าเสีย 2 และ 4 ลิตรตอช่ัวโมง ดีกวาอัตราการ

ไหลที่ 8 ลิตรตอช่ัวโมง เน่ืองจากอัตราการไหลที่ 8 

ลิตรตอช่ัวโมง นํ้ามีการไหลวนอยูในระบบบําบัดนอย

กวาที่ 2 และ 4 ลิตรตอช่ัวโมง ทั้งน้ีการเติมนํ้าเสียเขา

ร ะ บ บ ใ น อัต ร า กา ร ไห ล  4 ลิ ต ร / ช่ั ว โ ม ง  จึ ง มี

ประสิทธิภาพดีที่สุด ซ่ึงดูจากรอยละของ COD และ 

BOD เพราะเวลาที่นํ้าเสียอยูในระบบบําบัดเปนเวลาที่

เหมาะสมและเพียงพอที่ทําใหเกิดการยอยสลายสาร

ปนเปอนไดอยางสมบูรณ 
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ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของความเปนปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) และปริมาณของ

ออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD) ในการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุ

ตัวกลางในระบบบัดนํ้าเสียแบบโปรยกรอง 

การวิเคราะห 

ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) 

(mg/l) 

ปริมาณของออกซิเจนท่ีแบคทีเรีย 

ใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD) (mg/l) 

ใยกรอง ไบโอบอล หินกรวด ใยกรอง ไบโอบอล หินกรวด 

น้ําเขาระบบ 
คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 0 - 0 0 - 0 0 - 0 143 - 47 143.5 - 65.0 142 - 60 

คาเฉล่ีย 0 0 0 123.38 74.90 85.20 

น้ําออกจากระบบ 24 ชม. 

คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 9.8 – 7.0 8.7 – 6.0 8.3 – 5.5 113.0 – 50.0 56.0 – 38.0 105.0 – 50.0 

คาเฉล่ีย 8.6 7.2 6.3 101.4 45.8 62.2 

ประสิทธิภาพ (รอยละ) – – – 17.5 13.9 10.2 

น้ําออกจากระบบ 48 ชม. 

คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 9.5 – 7.7 8.9 – 7.0 8.4 – 6.5 74 – 30.5 45.5 – 40.0 65.0 – 40.0 

คาเฉล่ีย 8.7 8.1 8.04 54.8 38.3 42.2 

ประสิทธิภาพ (รอยละ) – – – 79.0 23.8 19.5 
 

ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาปริมาณซีโอดี (COD) และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ในการศึกษาประสิทธิภาพ

ของวัสดุตัวกลางในระบบบัดนํ้าเสียแบบโปรยกรอง 

การวิเคราะห 
ปริมาณซีโอดี (COD) (mg/l) ปริมาณไนโตรเจนในรูป TKN (mg/l) 

ใยกรอง ไบโอบอล หินกรวด ใยกรอง ไบโอบอล หินกรวด 

น้ําเขาระบบ 
คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 304 - 144 260 - 144 190 - 140 1.4 – 1.29 1.99 – 1.90 1.55 – 1.20 

คาเฉล่ีย 177 160 155 1.35 1.95 1.41 

น้ําออกจากระบบ 24 ชม. 

คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 176 - 80 256 - 112 160 - 121 0.50 – 0.48 1.71 – 1.62 1.40 – 0.80 

คาเฉล่ีย 124 144 135 0.49 1.66 0.98 

ประสิทธิภาพ (รอยละ) 84.8 70 63 76.2 57.9 49.5 

น้ําออกจากระบบ 48 ชม. 

คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 160 - 80 192 - 80 120 - 86 0.45 – 0.36 0.92 0.87 1.02 – 0.65 

คาเฉล่ีย 67 128 95 0.90 0.90 0.87 

ประสิทธิภาพ (รอยละ) 91.7 80 74 80.4 72.9 67.2 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหคาดีโอของนํ้าเสียในการศึกษาอัตราการไหลของนํ้าเสียในอัตราต่ํา กลาง และสูง 

อัตราการไหล 

(ลติร/ชัว่โมง) 

คา DO ของน้าํเสยีที่เขาสูระบบ (mg/l) คา DO ของน้าํเสยีที่ออกจากระบบ (mg/l) 

คาสงูสดุ – คาต่าํสดุ เฉลี่ย คาสงูสดุ – คาต่าํสดุ เฉลี่ย 

2 0 - 0 0 8.77 – 8.18 8.55 

4 0 - 0 0 9.46 – 7.68 8.69 

8 0 - 0 0 6.90 – 6.60 6.80 
 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหคา BOD ของนํ้าเสียในการศึกษาอัตราการไหลของนํ้าเสียในอัตราต่ํา กลาง และสูง 

อัตราการไหล 

(ลติร/ชัว่โมง) 

คา BOD ของน้าํเสยีที่เขาสูระบบ (mg/l) คา BOD ของน้าํเสยีที่ออกจากระบบ (mg/l) 
ประสทิธิภาพ (รอยละ) 

คาสงูสดุ – คาต่าํสดุ เฉลี่ย คาสงูสดุ – คาต่าํสดุ เฉลี่ย 

2 57.80 – 46.0 56.30 32 – 16.60 31 44.94 

4 143 – 47 123.38 74 – 30.5 54.75 79.0 

8 66 – 46 64.63 32.2 – 22.4 15.58 15.58 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหคา COD ของนํ้าเสียในการศึกษาอัตราการไหลของนํ้าเสียในอัตราต่ํา กลาง และสูง 

อัตราการไหล 

(ลติร/ชัว่โมง) 

คา CODของน้ําเสยีที่เขาสูระบบ (mg/l) คา CODของน้ําเสยีที่ออกจากระบบ (mg/l) 
ประสทิธิภาพ (รอยละ) 

คาสงูสดุ – คาต่าํสดุ เฉลี่ย คาสงูสดุ – คาต่าํสดุ เฉลี่ย 

2 160 - 80 150.4 128 - 48 115.2 73.80 

4 304 - 144 177 160 - 80 67 91.74 

8 200 - 120 176 128 - 96 118.4 48.94 
 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหคาไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ของนํ้าเสียในการศึกษาอัตราการไหลของนํ้าเสียในอัตรา

ต่ํา กลาง และสูง 

อัตราการไหล 

(ลติร/ชัว่โมง) 

คา TKN ของน้าํเสียที่เขาสูระบบ (mg/l) คา TKN ของน้าํเสียที่ออกจากระบบ (mg/l) 
ประสทิธิภาพ (รอยละ) 

คาสงูสดุ – คาต่าํสดุ เฉลี่ย คาสงูสดุ – คาต่าํสดุ เฉลี่ย 

2 0.53 – 0.48 0.50 0.36 – 0.34 0.35 29.63 

4 1.4 – 1.29 1.35 0.45 – 0.36 0.41 80.37 

8 0.50 – 0.48 0.50 0.28 – 0.25 0.26 48.15 
 

6. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลาง

ในการบําบั ด นํ้ า เ สียแบบโปรยกรอง  โดยศึกษา

ประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลาง 3 ชนิด คือ ใยกรอง 

(filter matte) ไบโอบอล (bioball) และหินกรวด เพื่อ

หาวัสดุตัวกลางที่ มีประสิทธิภาพที่ดีที่ สุด จากการ

ศึกษาวิจัยพบวาเม่ือใชตัวกลางที่เปนใยกรอง สามารถ

บํ าบั ด ไ ด ดี ก ว า ไบ โอบอล  และหิ นกรวด  โ ดย มี

ประสิทธิภาพในการบําบัด COD, BOD และ TKN ได

มากถึงรอยละ 91.7, 79.0 และ 80.4 ตามลําดับ และ

อัตราการไหลของนํ้าเสียที่ 4 ลิตร/ช่ัวโมง เปนอัตรา

การไหลที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยมีประสิทธิภาพใน

การบําบัด COD, BOD และ TKN ไดดีที่สุดถึงรอยละ 

91.7, 79.0 และ 80.4 ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเทียบคา

มาตรฐานนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พบวาผานมาตรฐานที่ไดกําหนดไว 
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