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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะของการบําบัดน้ําเสียโดยระบบจัดเรียงดินหลาย
ช้ันสําหรับน้ําที่ออกจากบอหมักรางของฟารมสุกร ท่ีอัตราภาระบรรทุกทางชลศาสตรที่แตกตางกัน 
ระบบจัดเรียงดินหลายช้ันที่ใชในการศึกษาทํามาจากแผนสังกะสี ที่มีความกวาง ความยาว และความสูง
เทากับ 0.12 ม., 0.5 ม. และ 0.7 ม. ตามลําดับ  ภายในถังประกอบดวยวัสดุดินผสม  ซ่ึงมีดินเหนียวผสม
กับข้ีเลื่อยและเศษเหล็ก ในสัดสวนรอยละ 80:15:5 โดยนํ้าหนักแหง  จัดเรียงในถังสังกะสีในลักษณะ
การเรียงอิฐกอสราง โดยมีผงถานปดทับดานบนของวัสดุดินผสม พื้นที่วางระหวางวัสดุดินผสมจะทํา
การใสใหเต็มโดยใชซีโอไลต โดยในการทดลองจะแบงเปน 2 การทดลองคือ การทดลองชุดท่ี 1 ใช
อัตราคาภาระบรรทุกทางชลศาสตรที่ 0.3, 0.1 และ 0.05 ม3/(ม2.วัน) และการทดลองชุดที่ 2 ใชอัตราคา
ภาระบรรทุกทางชลศาสตรที่ 0.05, 0.03 และ 0.01 ม3/(ม2.วัน) มีการเติมอากาศใหแกระบบในอัตรา 1.44 
ม3/(ม2.วัน) โดยทําการเติมอากาศเปนจังหวะที่ชวงเวลาการเปดและปดเครื่องเติมอากาศเปนเวลา 4 และ 
8 ช่ัวโมง ตามลําดับ ทําการเก็บตัวอยางนํ้าเขาและออกระบบสัปดาหละ 2 ครั้ง เพื่อวิเคราะหหาความ
เขมขนของซีโอดี บีโอดี แอมโมเนียไนโตรเจน เจดาลหไนโตรเจน ออกซิไดสไนโตรเจน ออโท
ฟอสเฟต  และฟอสฟอรัสรวม  จากผลการทดลองพบวาที่ อัตราภาระบรรทุกทางชลศาสตร                  
0.05 ม3/(ม2.วัน) และ 0.01 ม3/(ม2.วัน) มีประสิทธิภาพในการบําบัดไดดีที่สุด จากการทดลองชุดที่ 1 และ
ชุดที่ 2 ตามลําดับ โดยท่ีอัตราภาระบรรทุกทางชลศาสตร 0.05 ม3/(ม2.วัน) จากการทดลองชุดที่ 1 มี
ประสิทธิภาพในการบําบัด  ซีโอดี บีโอดี แอมโมเนียไนโตรเจน เจดาลหไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม 
และฟอสฟอรัสรวมเทากับรอยละ 92, 89, 84, 84, 79 และ 90 ตามลําดับ สวนที่อัตราภาระบรรทุกทาง
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ชลศาสตร 0.01 ม3/(ม2.วัน) จากการทดลองชุดท่ี 2 มีประสิทธิภาพในการบําบัดซีโอดี บีโอดี แอมโมเนีย
ไนโตรเจน เจดาลหไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวมเทากับรอยละ 97, 94, 95, 92, 89 
และ 90 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาลักษณะโดยรวมของนํ้าทิ้งที่ออกจากระบบบําบัดเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานน้ําทิ้งจากฟารมสุกรตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม พบวานํ้าทิ้งจากระบบบําบัดท่ีอัตราภาระบรรทุกทางชลศาสตร 0.05 ม3/(ม2.วัน) มีความ
เหมาะสมท่ีจะใชในการบําบัดภายหลังตอจากระบบบําบัดน้ําเสียฟารมสุกรแบบไรอากาศ  
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Abstract 
 

The objective of this study is to determine the performance of the treating of the effluent 
from the UASB of a pig farm using multi-soil-layering system (MSLS) at different hydraulic loading 
rates. MSLS used in this study was prepared in 0.12 x 0.5 x 0.7 m galvanized tank. Clayey soil mixed 
with sawdust and iron scraps at a dry weight percentage ratio of 80:15:5, were prepared as a block 
and filled in the tank forming a brick-like layer pattern. Charcoal was put on the top of the soil mixed. 
The void spaces between the soil blocks were filled with zeolite. Two experiments were conducted in 
this study. The first and second experiments comprised of the hydraulic loading rates at 0.3, 0.1, 0.05 
m3/(m2.d), and 0.05, 0.03, 0.01 m3/(m2.d), respectively. The air was aerated in the system at 1.44 
m3/(m2.day), with the intermittent aeration at the aeration:non aeration ratio of 4:8 hours. The influent 
and effluent were collected twice a week to determine COD, BOD, NH3-N, TKN, NO2,3-N,        
Ortho-Phosphate and TP. The results showed that the hydraulic loading rates at 0.05 m3/(m2.day) and 
0.01 m3/(m2.day) gave the maximum removal efficiencies from the first and second experiments, 
respectively. The removal rates of COD, BOD, NH3-N, TKN, TN and TP at the hydraulic loading 
rates of 0.05 m3/(m2.day) were 92 %,89 %, 84 %, 84 %, 79 % and 90 %, respectively. The removal 
rates of COD, BOD, NH3-N, TKN, TN and TP at the hydraulic loading rates of 0.01 m3/(m2.day) 
were 97 %, 94 %, 95 %, 92 %, 89 % and 90 %, respectively. Comparison of the effluent 
characteristics to the pig farm wastewater standard issued by Pollution Control Department, Ministry 
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of Natural Resources and Environment showed that the hydraulic loading rate at 0.05 m3/(m2.day) 
was proper to be used as a post-treatment for anaerobic treatment of pig farm effluent. 


