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บทคัดย่อ 
การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางในการบําบัดน้ําเสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ มีจุดประสงค์เพ่ือ

ศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลาง 3 ชนิดคือ ใยกรอง (Filter matte) ไบโอบอล (Bioball) และหินกรวด โดยใช้
ระบบบ่อกรองไร้อากาศในการบําบัดน้ําเสีย โดยนําน้ําเสียเข้าสู่ระบบในอัตราท่ีแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า
ตัวกลางท่ีเป็นใยกรอง สามารถบําบัดได้ดีกว่าไบโอบอล และหินกรวด โดยมีประสิทธิภาพในการบําบัด COD และ 
BOD ได้มากถึงร้อยละ 66.1 และ 81.1 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไบโอบอลซ่ึงมีประสิทธิภาพในการบําบัด COD 
และ BOD ร้อยละ 57.7 และ 61.1 ตามลําดับ ส่วนหินกรวดมีความสามารถในการบําบัด COD และ BOD เท่ากับ
ร้อยละ 52.2 และ 56.0 ตามลําดับ จากการศึกษาอัตราการเติมน้ําเสียเข้าสู่ระบบในอัตราต่ํา กลาง และสูง คือ 2, 
4 และ 8 ลิตร/ชั่วโมง ตามลําดับ พบว่า อัตราการไหลของน้ําเสียท่ี 4 ลิตร/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการบําบัด 
COD และ BOD ได้ดีท่ีสุดถึงร้อยละ 66.1 และ 81.1 ตามลําดับ ซ่ึงซ่ึงผ่านมาตรฐานน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด 
 

ABSTRACT 
The objectives of the present study are to determine the efficiency of three filter media 

(filter matte, bioball, and gravel) used in anaerobic filter wastewater treatment and to compare 
the efficiency of wastewater treatment among three wastewater flow rates (2, 4 and 8 L/hr) into 
the system. The results revealed that filter matte higher efficiency than the bioball and gravel in 
wastewater treatment. The treatment efficiencies of filter matte for chemical oxygen demand 
(COD) and biochemical oxygen demand (BOD) reduction were 66.1% and 81.1%, respectively. 
However, bioball showed the treatment efficiencies for COD and BOD reduction were 57.7% and 
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61.1%, whereas gravel showed the treatment efficiencies for COD and BOD around 52.2% and 
56.0%. Then, 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 results showed that a medium flow rate had the highest treatment efficiencies for COD and 
BOD reduction (66.1% and 81.1%, respectively). These results are under standard criteria for 
some building type and building size.  
 

คําสําคัญ: บ่อกรองไร้อากาศ  กระบวนการบําบัดน้ําเสีย 
Keywords: Anaerobic filter, Wastewater treatment 

 

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

กระบวนการ เช่น การบําบัดน้ําเสียด้วยกระบวนการ
ทางเคมี การบําบัดน้ําเสียด้วยพืช และการบําบัดน้ําเสีย
ด้วยวิธีการทางชีวภาพ ซ่ึงการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการ
ทางชีวภาพมี 2 วิธี คือ การบําบัดน้ําเสียแบบเติม
อากาศและการบําบัดน้ํ า เสียแบบไ ร้อากาศ  ซ่ึ ง
กระบวนการบําบัดน้ําแบบไร้อากาศเป็นท่ีนิยมอย่าง
กว้างขวางและมีความเหมาะสมกับภูมิอากาศของ
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นระบบท่ีดูแลรักษาง่าย และมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถนําก๊าซชีวภาพซ่ึงเป็นผล
พลอยได้ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย 

ดั งนั้ นผู้ วิ จั ยจึ ง มีความสนใจ ท่ีจะศึกษา
กระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ เพ่ือ
หาวัสดุตัวกลางท่ีมีความเหมาะสมในกระบวนการ
บําบัดน้ําเสียโดยทําการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบบ่อกรองไร้อากาศให้มีขนาดเล็กและมีความ
เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานในอาคารบ้านเรือน
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การออกแบบและพัฒนาระบบบําบัดแบบบ่อกรองไร้
อากาศ 
 ออกแบบถังปฏิกรณ์ทรงกระบอกเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 36 เซนติเมตร ความสูง 160 เซนติเมตร 
ภายในบรรจุวัสดุตัวกลางท่ีนํามาศึกษาประสิทธิภาพใน
การบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําเสียจะไหลเข้าทางด้านล่างของ
ระบบและไหลออกทางด้านบนด้วยระบบนํ้าล้น 
(ปรับปรุงจากระบบของ สายชล มือขุนทด. 2546: 56) 
กระบวนการเตรียมวัสดุตัวกลาง 

1. การเตรียมวัสดุตัวกลางโดยนําวัสดุตัวกลาง
ไปไว้ในน้ําเสียโดยถ่วงให้วัสดุตัวกลางอยู่ไต้ผิวน้ํา 
เพ่ือให้จุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศเกาะติดพ้ืนผิวเป็น
ระยะเวลา 14 วัน 

2.  การเ ดินระบบบําบัดน้ํ า เสีย  และนํ า
ตัวกลางใส่ในระบบสูงประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณ
รับน้ําเสียท้ังระบบ  
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น้ําเสียท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 นําตัวอย่างน้ําเสียจากภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์มาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา โดยเป็น
ตัวอย่างน้ําเสียท่ีเก็บมาจากคลองระบายน้ําภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ท้ังนี้การวิเคราะห์น้ําเสีย
แต่ละคร้ังจะทําการเก็บตัวอย่างน้ําเสียใหม่ทุกรอบการ
ทดลอง โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําจํานวน 3 รอบในแต่
ละปัจจัยท่ีทําการศึกษา) 
การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลาง 

การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลาง โดย
ศึกษาความสามารถในการบําบัดน้ําเสียของวัสดุ
ตัวกลาง 3 ชนิด คือ หินกรวด (มีพ้ืนท่ีผิวประมาณ 
102.4 ตารางเมตรต่อลูกบาศก์เมตร) ไบโอบอล (ย่ีห้อ 
MIZU มีพ้ืนท่ีผิวประมาณ 350 ตารางเมตรต่อลูกบาศก์
เมตร) และใยกรอง (ย่ีห้อ MiZU มีพ้ืนท่ีผิวประมาณ 
530 ตารางเมตรต่อลูกบาศก์เมตร) ทําการเติมน้ําเสีย
เข้าระบบในอัตรา 4 ลิตร/ชั่วโมง โดยเก็บน้ําเสียก่อน
เข้าระบบและหลังออกจากระบบท่ี 24 ชั่วโมง เพ่ือ
นําไปวิเคราะห์หาค่า ความเป็นกรด-ด่าง, ค่าอุณหภูมิ, 
ค่าบีโอดี (Biochemical oxygen demand; BOD), 
ค่าดีโอ (Dissolved demand; DO), ค่าซีโอดี 
(Chemical oxygen demand; COD), ไนโตรเจน
ท้ังหมด (TKN) 
การศึกษาอัตราการเติมน้ําเสียเข้าสู่ระบบ 
 ศึกษาอัตราการเติมน้ํ า เสียเข้าสู่ ระบบท่ี
เหมาะสมที่สุด โดยนําตัวกลางท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุด
มาทําการศึกษา โดยใช้อัตราการเติมน้ําเสีย คือ 2, 4, 8 
ลิตร/ชั่วโมง จากนั้นทําการเก็บตัวอย่างเพื่อนํามา
วิเคราะห์คุณสมบัติของนํ้าเสีย 
 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา  ไ ด้แก่  ค่า เฉลี่ ย 

(mean) และข้อมูลท่ีได้จากการทดลองนําเสนอในรูป
ตาราง 

2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบําบัด
น้ําเสีย(ร้อยละ) ของระบบเพ่ือดูความสามารถในการ
บําบัดน้ําเสียก่อนเข้าระบบและหลังออกจากระบบ 
(โดยการคํานวณประสิทธิภาพใช้ค่าประสิทธิภาพแต่ละ
คร้ังของการเก็บตัวอย่างน้ําเสีย เพ่ือเป็นประสิทธิภาพ
รวมในการบําบัดน้ําเสียของระบบ) โดยสามารถคํานวณ
ได้จากสูตร ประสิทธิภาพ(%) = {(คุณภาพของนํ้า
เสียก่อนเข้าระบบ – คุณภาพน้ําเสียหลังออกจาก
ระบบ)/คุณภาพน้ําเสียก่อนเข้าระบบ} x100 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
การ ศึกษาประสิ ท ธิภาพของ วัส ดุ ตั วกลาง ใน
กระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ 

ทําการศึกษาความสามารถของวัสดุตัวกลาง
ในการบําบัดน้ําเสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ โดยใช้วัสดุ
ตัวกลาง 3 ชนิด พบว่า วัสดุตัวกลางท่ีมีประสิทธิภาพดี
ท่ีสุด คือ ใยกรองโดยสามารถลดค่า COD และลดค่า 
BOD ได้ดีกว่าไบโอบอล และหินกรวดโดยมี
ประสิทธิภาพในการบําบัด COD และ BOD ได้มากถึง
ร้อยละ 66.1 และ 86.1 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไบโอ
บอลมีประสิทธิภาพในการบําบัด COD และ BOD 
เพียงร้อยละ 57.7 และ 61.1 ตามลําดับ ส่วนหินกรวด
มีความสามารถในการบําบัดเท่ากับร้อยละ 52.2 และ 
56.0  
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ส่วนผลการบําบัดไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) 
พบว่าไบโอบอล ใยกรอง และ หินกรวด มีประสิทธิภาพ
ในการบําบัดเท่ากับร้อยละ 73.1, 69.2 และ 61.1 
ตามลําดับ ซ่ึงค่า ท่ีได้จากการบําบัดไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานน้ําท้ิง  
การศึกษาอัตราการเติมน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ํา
เสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลาง
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดในกระบวนการบําบัดน้ําเสีย 
พบว่าตัวกลางท่ีมีประสิทธิภาพดี ท่ีสุดคือใยกรอง
จากนั้นทําการศึกษาอัตราการเติมน้ําเสียท่ีมีความ

เหมาะสมโดยเติมน้ําเสียเข้าสู่ระบบในอัตราตํ่า กลาง
และ สูง คือ 2, 4 และ 8 ลิตร/ชั่วโมง ตามลําดับ 
จากนั้ น ทําการเก็บ ตัวอย่าง เพื่ อนํ ามาวิ เคราะห์
คุณสมบัติของนํ้าเสีย จากการศึกษาพบว่าอัตราการไหล
ของน้ําเสียท่ี 4 ลิตร/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการ
บําบัด COD และ BOD ได้ดีท่ีสุดถึงร้อยละ 66.1 และ 
86.1 ตามลําดับ ส่วนค่าไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
สามารถบําบัดได้ดีท่ีสุด เม่ือใช้อัตราการเติมน้ําเสียท่ี 8 
ลิตร/ชั่วโมง ซ่ึงมีความสามารถในการลดค่า ไนโตรเจน
ท้ังหมด (TKN) เท่ากับร้อยละ 81.2 
 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ (Temperature) และความเป็นกรดด่าง (pH) ในการศึกษา
ประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางในกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ 

การวิเคราะห ์
อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ํา (๐C) ความเป็นกรดด่าง (pH) 

ตัวกลาง ตัวกลาง 
ใยกรอง ไบโอบอล หินกรวด ใยกรอง ไบโอบอล หินกรวด 

น้ําเข้าระบบ  ค่าเฉลี่ย 28.5±1.2 28.5±1.1 28.5±1.5 7.30±0.12 7.42±0.07 7.40±0.09 
น้ําออกจากระบบ ค่าเฉลี่ย 29.5±1.0 29.5±0.9 29.5±1.1 7.15±0.10 7.12±0.10 7.13±0.11 
 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่า DO และค่า BOD ในการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางใน
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ 

การวิเคราะห ์
ค่า DO ของน้ําเสีย (mg/l) ค่า BOD ของน้ําเสยี (mg/L) 

ตัวกลาง ตัวกลาง 
ใยกรอง ไบโอบอล หินกรวด ใยกรอง ไบโอบอล หินกรวด 

น้ําเข้าระบบ 
ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด 

ค่าเฉลี่ย 
0 – 0 

0 
0 – 0 

0 
0 – 0 

0 
207 – 177 
195.9±8.3 

170 – 106 
145.6±25.1 

165 – 105 
135±32.8 

น้ําออกจากระบบ 
ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด 

ค่าเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ) 

0 – 0 
0 
0 

0 – 0 
0 
0 

0 – 0 
0 
0 

28 – 25 
27.1±1.1 

86.1A 

85 – 33.6 
55.9±22.6 

61.6B 

65 – 30 
59.4±4.8 

56.0C 
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากการศกึษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางในระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ โดยข้อมูลที่มีตัวอักษร
กํากับต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุ
ตัวกลางในการบําบัดน้ําเสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ 

พบว่า วัสดุตัวกลางท่ีมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย
แบบบ่อกรองไร้อากาศ คือ ใยกรองซ่ึงสามารถลดค่า 
COD และ  BOD ได้มากถึง ร้อยละ 66.1 และ 86.1 
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ตามลําดับ เนื่องจากใยกรองมีขนาดพ้ืนท่ีผิวสัมผัส
ดีกว่าไบโอบอล และหินกรวด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ยุทธวิทย์ ดู่ป้อง. (2555) ท่ีศึกษากระบวนการ
บําบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนในถังเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 
ซ่ึงพบว่าวัสดุตัวกลางท่ีมีพ้ืนท่ีผิวมากจะมีประสิทธิภาพ
ในการบําบัดน้ําเสียท่ีดีกว่าวัสดุตัวกลางท่ีมีพ้ืนท่ีผิวน้อย 

และเชิดศักด์ิ อ่อนระยับ. (2548) ท่ีศึกษารูปแบบและ
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียขนาด
เล็กสํ าหรับบ้ านพักอาศัยของชุมชน ริมน้ํ า  โดย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของถังกรองไร้
อากาศท่ีบรรจุตัวกลางต่างชนิดกัน 

 

ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาปริมาณซีโอดี (COD) และปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) ในการศึกษาประสิทธิภาพ
ของวัสดุตัวกลางในระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ 

การวิเคราะห ์
ปริมาณซีโอดี (COD) (mg/l) 

ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) 
(mg/L) 

ตัวกลาง ตัวกลาง 
ใยกรอง ไบโอบอล หินกรวด ใยกรอง ไบโอบอล หินกรวด 

น้ําเข้า
ระบบ 

ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด 
ค่าเฉลี่ย 

240 – 114 
224±10.1 

288 - 192 
232.5±45.2 

258 - 210 
228±17.51 

2.5 – 1.6 
2.04±0.40 

2.1 - 1.5 
1.84±0.35 

2.0 – 1.4 
1.90±0.25 

น้ําออกจาก
ระบบ 

ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด 
ค่าเฉลี่ย 

ประสิทธิภาพ (ร้อยละ) 

96 – 56 
76±18.5 

66.1A 

106 – 32 
98.2±15.1 

57.7B 

115 – 40 
108.9±11.2 

52.2C 

0.7 – 0.3 
0.49±0.15 

73.1A 

0.9 – 0.3 
0.56±0.25 

69.2B 

0.8 – 0.3 
0.74±0.11 

61.1C 
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางในระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ โดยข้อมูลที่มีตัวอักษร
กํากับต่างกันในแต่ละการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

ตารางท่ี 4 ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature) และความเป็นกรดด่าง (pH) ในการศึกษาอัตราการ
ไหลของน้ําเสียในอัตราตํ่า กลาง และสูง 

อัตราการไหล 
ลิตร/ชั่วโมง 

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ํา (°C) ค่าเฉลี่ยความเป็นกรด – ด่าง 
อุณหภูมิน้ําเข้า อุณหภูมิน้ําออก ค่า pH น้ําเข้า ค่า pH น้ําออก 

2 29.6 28.5 7.92 7.86 
4 29.5 28.5 7.30 7.15 
8 29.2 28.5 7.92 7.86 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ค่า DO ของนํ้าเสียในการศึกษาอัตราการไหลของน้ําเสียในอัตราตํ่า กลาง และสูง 
อัตราการไหล 
ลิตร/ชั่วโมง 

ค่า DO ของน้ําเสียที่เข้าสู่ระบบ (mg/l) ค่า DO ของน้ําเสียที่ออกจากระบบ (mg/l) 
ค่าสูงสุด – ค่าต่ําสุด เฉลี่ย ค่าสูงสุด – ค่าต่ําสุด เฉลี่ย 

2 0 - 0 0 0 - 0 0 
4 0 - 0 0 0 - 0 0 
8 0 - 0 0 0 - 0 0 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ค่า BOD ของนํ้าเสียในการศึกษาอัตราการไหลของนํ้าเสียในอัตราตํ่า กลาง และสูง  
อัตราการไหล 
ลิตร/ชั่วโมง 

ค่า BOD ของน้ําเสยีที่เข้าสู่ระบบ (mg/l) ค่า BOD ของน้ําเสยีที่ออกจากระบบ (mg/l) ประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ) ค่าสูงสุด – ค่าต่ําสุด เฉลี่ย ค่าสูงสุด – ค่าต่ําสุด เฉลี่ย 

2 160 - 113 135±23.5 80 - 47 62±19.6 56.0C 
4 207 - 177 195.9±8.3 28 - 25 27.1±1.1 81.1A 
8 128 - 103 121.0±9.8 80 - 47 60±18.5 67.4B 

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากการศึกษาอัตราการไหลของน้ําเสียในอัตรา ต่ํา กลาง และสูง โดยข้อมูลที่มีตัวอักษรกํากับต่างกันมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ค่า COD ของนํ้าเสียในการศึกษาอัตราการไหลของนํ้าเสียในอัตราตํ่า กลาง และสูง  
อัตราการไหล 
ลิตร/ชั่วโมง 

ค่า COD ของน้ําเสยีที่เข้าสู่ระบบ (mg/l) ค่า COD ของน้ําเสยีที่ออกจากระบบ (mg/l) ประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ) ค่าสูงสุด – ค่าต่ําสุด เฉลี่ย ค่าสูงสุด – ค่าต่ําสุด เฉลี่ย 

2 224 - 192 209.6±12.1 128 - 96 113.6±14.3 45.8C 
4 240 - 114 224±10.1 96 - 56 76±18.5 66.1A 
8 224 - 208 220.8±4.3 128 - 96 108.8±18.8 50.7B 

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากการศึกษาอัตราการไหลของน้ําเสียในอัตรา ต่ํา กลาง และสูง โดยข้อมูลที่มีตัวอักษรกํากับต่างกันมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนท้ังหมด(TKN) ของนํ้าเสียในการศึกษาอัตราการไหลของนํ้าเสียในอัตรา
ตํ่า กลาง และสูง 

อัตราการไหล 
ลิตร/ชั่วโมง 

ค่า TKN ของน้ําเสยีที่เข้าสู่ระบบ (mg/l) ค่า  TKN ของน้ําเสียที่ออกจากระบบ (mg/l) ประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ) ค่าสูงสุด – ค่าต่ําสุด เฉลี่ย ค่าสูงสุด – ค่าต่ําสุด เฉลี่ย 

2 2.5 – 1.6 1.95±0.41 0.7 – 0.6 0.62±0.07 66.0C 
4 2.4 – 1.5 2.04±0.35 0.7 – 0.3 0.49±0.19 73.1B 
8 2.1 – 1.3 1.84±0.28 0.4 – 0.3 0.35±0.04 81.2A 

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากการศึกษาอัตราการไหลของน้ําเสียในอัตรา ต่ํา กลาง และสูง โดยข้อมูลที่มีตัวอักษรกํากับต่างกันมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

จ า ก นั้ น ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเติมน้ําเสียใน
อัตราการไหลของน้ําเสีย ตํ่า กลาง และสูง คือ 2, 4 
และ 8 ลิตรชั่วโมง พบว่า อัตราการไหล 4 ลิตร/ชั่วโมง 
มีประสิทธิภาพในการบําบัดดีท่ีสุด โดยมีความสามารถ
ในการลดค่า COD และ BOD ได้ถึงร้อยละ 66.1 และ 
86.1 ตามลําดับ รองลงมาคืออัตราการไหล 8 ลิตร/
ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการลด COD BOD TKN 
เท่ากับร้อยละ 50.7, 67.4 และ 81.2 ตามลําดับ ส่วน

อัตราการไหล 2 ลิตร/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการลด 
COD BOD TKN เท่ากับร้อยละ 45.8, 56.0 และ 66 
ตามลําดับ ซ่ึงการเติมน้ําเสียเข้าระบบในอัตราการไหล 
4 ลิตร/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยพิจารณาจาก
ค่า COD และ BOD เพราะเวลาท่ีน้ําเสียอยู่ในถังย่อย
สลายเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอท่ีทําให้เกิดการ
ย่อยสลายสารปนเป้ือนได้อย่างสมบูรณ์อีกท้ังยังลด
ปริมาณตะกอนและกลิ่นเหม็นลงได้ดีซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์. (2553) ซ่ึงได้
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ทําการศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย พบว่า
ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียจะลดลง เนื่องจาก
ปริมาณนํ้าท้ิงท่ีเข้าระบบเพ่ิมมากข้ึน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลาง
ในการบําบัดน้ําเสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ โดยศึกษา
ประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลาง 3 ชนิดคือ ใยกรอง 
(Filter matte) ไบโอบอล (Bioball) และหินกรวด เพ่ือ
หาวัสดุตัวกลางท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่าเม่ือใช้ตัวกลางท่ีเป็นใยกรอง สามารถ
บํ าบั ด ไ ด้ ดีก ว่ า ไบ โอบอล  และ หินกรวด  โดย มี
ประสิทธิภาพในการบําบัด COD, BOD และ TKN ได้
มากถึงร้อยละ 66.1, 86.1 และ 73.1 ตามลําดับ และ
อัตราการไหลของน้ําเสียท่ี 4 ลิตร/ชั่วโมง เป็นอัตรา
การไหลที่มีความเหมาะสมท่ีสุด โดยมีประสิทธิภาพใน
การบําบัด COD และ BOD ได้ดีท่ีสุดถึงร้อยละ 66.1 
และ 86.1 ตามลําดับ 
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