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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการทดลองใชเรซินกรดแกและปุยหมักในการบําบัดแอมโมเนยีจากน้ํา
เสียที่บําบัดแลวจากฟารมสุกร โดยที่เรซินที่ใชทดลองเปนรูปแบบโซเดียมไอออน สวนปุยหมักที่
ใชในการทดลองเปนแบบอดัเม็ด โดยการทดลองทั้งเรซินและปุยหมกัไดทําการดําเนินการทดลอง
แบบระบบปดบรรจุในคอลัมน ใชการไหลแบบไหลลงลางโดยคอลัมนสําหรับบรรจุเรซินมีเสน
ผานศูนยกลาง 1 นิ้ว สูง 12 นิ้ว สวนคอลัมนสําหรับบรรจุปุยหมกัมีขนาดเสนผานศนูยกลาง 2 นิว้ 
สูง 7.87 นิ้ว การทดลองที่ใชเรซินเพื่อศึกษาผลของอัตราการไหลตอประสิทธิภาพเรซิน ในการ
กําจัดแอมโมเนียไดกําหนดอัตราการไหลที่ 5, 10, 20, 30และ40bv/hr น้ําเสียที่ใชในการทดลองมีคา
แอมโมเนียไนโตรเจนประมาณ 210 มิลลิกรัม/ลิตร จากการทดลองไดคาความจุเบรคทรูของ
แอมโมเนียไนโตรเจนเทากับ 1.08, 1.12, 1.03, 0.78, 0.74 eq/l  ที่คาอัตราการไหล 5, 10, 20, 30และ
40 bv/hr ตามลําดับ สวนเปอรเซ็นตในการกําจดัแอมโมเนียไนโตรเจนที่คาอัตราการไหลตางๆ 
ในชวงกอนถึงจุดเบรคทรูมีคาอยูในชวง 99.00- 99.99, 96.75-99.88, 96.45-99.88, 98.92-99.73 และ 
97.89-99.44 เปอรเซนต ที่คาอัตราการไหลที่ 5, 10, 20, 30และ40 bv/hr ตามลําดับ โดยที่คาอัตรา
การไหลที่ 10bv/hr จะเปนคาที่ใหความจุเบรคทรูมากที่สุดในการกาํจัดแอมโมเนีย และสามารถ
บําบัดน้ําเสียไดปริมาณมากสุดกอนถึงจุดเบรคทรูของแอมโมเนีย 

การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของคาพีเอชตอประสิทธิภาพของเรซินนั้น น้ําเสียเขาเริ่มตน 
มีคาแอมโมเนยีไนโตรเจนประมาณ 295 มิลลิกรัม/ลิตร ใชคาอัตราการไหลในการทดลอง 30 bv/hr 
ผลจากการทดลองไดคาความจุเบรคทรูของแอมโมเนียไนโตรเจนที่ 1.08, 1.09, 1.09, 0.77eq/l ที่คา
พีเอช 5, 6, 7และ8 ตามลําดับ เปอรเซ็นตในการกําจดัแอมโมเนียไนโตรเจนที่คาพีเอชตาง ๆ กอนถึง
จุดเบรคทรูมีคาอยูในชวง 99.25- 99.82 , 96.78-99.87, 97.91-99.89 และ 95.95-99.67 เปอรเซนต ที่
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คา      พีเอช 5, 6, 7และ8 ตามลําดับจากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาทีค่าพีเอชที่ต่ํากวาหรือเทากับ 
7      เรซินจะมีประสิทธิภาพในการกําจัดที่ดีและใหคาความจุเบรคทรมูาก  

สวนการทดลองใชปุยหมกัในการบําบัดแอมโมเนียนัน้ น้ําเสียที่ใชในการทดลองมีคา
แอมโมเนียไนโตรเจนประมาณ 212 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใชอัตราการไหลในการทดลองที่ 0.5, 1, 2 
และ 3 bv/hr จากผลการทดลองพบวาปุยหมักสามารถกําจัดแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ําเสียไดโดยมี
คาความจุเบรคทรูแอมโมเนยีไนโตรเจนที ่1.95x10-2, 2 x10-2, 1.14 x10-2  และ     1.48 x10-2 eq/l ที่
อัตราการไหล 0.5, 1, 2และ 3bv/hr ตามลําดับ สวนเปอรเซ็นตในการกําจัดแอมโมเนียไนโตรเจน
สูงสุดของแตละอัตราการไหลที่ 0.5, 1, 2, 3และ5 bv/hr มีคา 46.88, 37.51, 25.3, 21.87และ 16.27 
เปอรเซนตตามลําดับ สวนคาCECของปุยหมักเริ่มตนที่ 134.0 meq/100g  หลังการทดลองมีคาที่ 
130.0, 161.2, 129.6, 129.0และ143.2 meq/100g  สวนคาN-content ของปุยหมักเริ่มตนที่ 1.29 
g/100g หลังการทดลองมีคาที่ 1.30, 1.31, 1.28, 1.25และ1.26 g/100g ทีค่าอัตราการไหล 0.5, 1, 2, 3
และ 5bv/hr ตามลําดับ ซ่ึงหลังการทดลองคา CEC และ N-content ในปุยหมกัมคีาไมตางจากเดิม
เพราะเกดิการชะลางของปุยหมักขณะทําการทดลอง 
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Abstract 
 

In this study, used strong acid cation resin and compost to remove ammonia in treated 
pig farm wastewater. Resin was the sodium ion form and compost was pressed in to grainy form. 
Rasin and compost ran in to close and down feed system. The diameter of the resin container  was 
1 inch and 12 inches high. And the diameter of the compost container was 2 inches and 7.87 
inches high. The experiment was to study the flow rate effected to the ammonia removal capacity 
of resin. The flow rates controll is 5, 10, 20, 30 and 40 bv/hr .The value of the ammonia in 
wastewater approximated 210 mg/l. The result of the experiment, ammonia nitrogen break 
through capacity were 1.08, 1.12, 1.03, 0.78, and 0.74 eq/l, at 5, 10, 20, 30 and 40 bv/hr 
respectively. The range of  percentage of the ammonia removal at the flow rate before reach the 
break through point were 99.00-99.99%, 96.75-99.88%, 96.45-99.88%, 98.92-99.73% and 97.89-
99.44%, at the flow rate 5, 10, 20, 30 and 40 bv/hr respectively. And the flow rate 10 bv/hr had 
the most break through capacity of ammonia removal and the most wastewater was treated before 
reach the ammonia break through point. 

The study, pH changing effected to resin capacity. The first wastewater before the 
process approximated 295 mg/l of ammonia nitrogen. The flow rate was 30 bv/hr. The ammonia 
break through capacity were 1.08, 1.09, 1.09 and  0.77 eq/l in 5, 6, 7 and 8 pH respectively. The 
rang of the percentage of ammonia removal in different pH values before reach the break through 
point  were 99.25-99.81%, 96.78-99.87%, 97.91-99.89% and 95.95-99.67% at 5, 6, 7, and 8 pH 
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consecutive. The result of the experiment  showed the  resin had more ammonia removal capacity 
and gave more break though capacity, at 7 pH and below. 

The ammonia removal by compost. The first wastewater before the process approximated 
212 mg/l of ammonia nitrogen. The flow rate controlled were 0.5, 1, 2 and 3 bv/hr. The result of 
the experiment, compost could remove ammonia nitrogen in wastewater. And the ammonia 
nitrogen break through capacity were 1.95x10-2, 2 x10-2, 1.14 x10-2 and 1.48 x10-2 eq/l, at 0.5, 1, 2 
and 3 bv/hr respectively. The most of percentages of ammonia nitrogen removal were 46.88%, 
37.51%, 25.30%, 21.87% and 16.27%, at 0.5, 1, 2 and 3 bv/hr respectively. The CEC(Cationic 
Exchange Capacity) of the compost before the process was 134.0 meq/100g. After the 
experiment, the CEC(Cationic Exchange Capacity) were 130.0, 161.2, 129.6, 129.0 and 143.2 
meq/100g. And the N-content of the compost was 1.29 g.. After the experiment, the N-content 
were 1.30, 1.31, 1.28, 1.25 and 1.26 g/100g, at 0.5, 1, 2, 3 and 5 bv/hr respectively. The 
CEC(Cationic Exchange Capacity) and the N-content after experiment of compost were not 
different because of the rince of the compost during the experiment processes.  
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