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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าเสียจากกระบวนการผลิต
เมล็ดกาแฟดว้ยวธีิเปียกในระบบบึงประดิษฐ์ท่ีมีการไหลใตผ้ิวในแนวราบ ท่ีอตัราภาระบรรทุกทาง
ชลศาสตร์แตกต่างกนั โดยใชแ้บบจ าลองระบบบึงประดิษฐ์ท่ีมีการไหลใตผ้ิวในแนวราบ 4 แปลง มี
ขนาดกวา้ง 1.0 ม. ยาว 3.0 ม. ลึก 1.0 ม. บรรจุตวักลางกรวดและหินลึก 0.6 ม. ปลูกดว้ยตน้กกราชินี 
(Cyperus involucratus Rottb.) วธีิด าเนินการทดลองแบ่งเป็น 2 การทดลองคือ การทดลองท่ี 1 ศึกษา
ท่ีอตัราภาระบรรทุกทางชลศาสตร์ 3.3, 10.9, 16.1 และ 21.8 ซม./วนั โดยปล่อยน ้ าเสียเขา้ระบบดว้ย
อตัราการไหล 150 ลิตร/ชม.วนัละ 1 คร้ัง การทดลองท่ี 2 ศึกษาท่ีอตัราภาระบรรทุกทางชลศาสตร์ 
2.1, 3.5 และ 5.1 ซม./วนั โดยสูบน ้ าเสียเขา้ระบบดว้ยอตัราการไหล 8, 13 และ 19 ลิตร/ชม. 
ตามล าดบั เป็นเวลา 8 ชม./วนั ผลการศึกษาทั้ง 2 การทดลองพบวา่ระบบบ าบดัท่ีมีประสิทธิภาพใน
การบ าบดัดีท่ีสุด คือท่ีอตัราภาระบรรทุกทางชลศาสตร์ 2.1 ซม./วนั โดยมีประสิทธิภาพในการ
บ าบดั ซีโอดี, บีโอดี, เจดาลห์ไนโตรเจน,แอมโมเนียไนโตรเจน และ ของแข็งแขวนลอยร้อยละ 
80.0, 85.0, 66.8, 71.6 และ 84.7 ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบวิธีการให้น ้ าท่ีต่างกนั พบวา่ ในการ
ทดลองท่ี 2 ท่ีมีการให้น ้ าอยา่งชา้ๆและสม ่าเสมอมีประสิทธิภาพการบ าบดัดีกวา่ในการทดลองท่ี 1 
ซ่ึงมีการใหน้ ้าท่ีมีอตัราการไหลเร็ว 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research was to investigate the effects of hydraulic loading rate on 
treatment efficiency of coffee bean processing wastewater by horizontal subsurface flow 
constructed wetland system. Four units of horizontal subsurface flow constructed wetland system 
(dimension of 1 x 3 x 1 m3) were filled with crushed stone of about 0.6 m deep. All four units 
were planted with Cyperus involucratus Rottb. In the first experiment, the system was operated 
with different hydraulic loading rates of 3.3, 10.9, 16.1 and 21.8 cm/d and the wastewater was fed 
to the unit once per day with the flow rate of 150 L/hr. In the second experiment, the hydraulic 
loading rates were 2.1, 3.5 and 5.1 cm/d. The wastewater was discharged to the system for 8 hr/d 
with the flow rate of 8, 13 and 19 L/hr, respectively. The results of both experiments showed that 
the hydraulic loading rate of 2.1 cm/d provided the maximum removal efficiency for COD, BOD, 
TKN, NH+

4-N and SS (80.0, 85.0, 66.8, 71.6 and 84.7%, respectively). From the results, it can be 
stated that the slow and consistently feeding as in the second experiment provided better removal 
efficiency than the rapid feeding as in the first experiment 
 

 


