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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการกําจัดโครเมียมดวยระบบบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวตาม

แนวดิ่งที่ความเขมขนตางกันในชวง 5 ถึง  20 mg Cr / l  แบบจําลองระบบบึงประดิษฐ ทําดวย บอคอนกรีตทรงกระบอก

จํานวน 4 บอ ขนาดเสนผานศูนยกลางบอ  0.80 ม.และสูง 0.75 ม.ปลูกดวยตนกกลังกา (Cyperus alternifolius L.) ทั้ง 4 

บอ น้ําเสียที่ใชในการศึกษาเปนน้ําเสียจากโรงบําบัดน้ําเสียมหาวิทยาลัยเชียงใหมผสมกับสารเคมีโพแทสเซียมไดโครเมต 

(K2Cr2O7)  จนไดความเขมขนของโครเมียมที่ตองการ คือ 5, 10, 15, 20 mg Cr/l  ในแตละบอ  การสูบน้ําเขาระบบจะทํา

การสูบ 1 ชม.หยุดพัก 1 ชม. สลับกัน มีอัตราภาระบรรทุกทางชลศาสตร   6 ซม. /วัน การทดลองแรกคือ แบบไมขังน้ํา

ภายในบอและการทดลองที่สองคือ แบบขังน้ําในบอดวยการยกทอน้ําออกใหสูงขึ้นเทากับความสูงของตัวกลางในบอ  ผล

การทดลองพบวา การทดลองที่สองแบบขังน้ําในบอ  มีประสิทธิภาพในการบําบัดโครเมียมไดดีที่สุด คือ รอยละ 95.7, 95.7, 

93.6 และ  92.0  ตามลําดับ และมีประสิทธิภาพในการบําบัด COD,  BOD และ SS สูงกวาการทดลองที่หนึ่ง คือรอยละ 

88.1, 84.0 และ 89.8 แตการทดลองแรกแบบไมขังน้ําในบอ มีประสิทธิภาพในการบําบัด TKN และ NH4 
+- N สูงกวาแบบที่

สอง คือมีประสิทธิภาพการบําบัด รอยละ 62.0 และ 73.6 ตามลําดับ  

คําสําคัญ : ภาระบรรทุกทางชลศาสตร  โครเมียม  ระบบบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวแนวดิ่ง 

 

ABSTRACT 
The objective of  this study was to compare chromium efficiency removal  by a vertical subsurface flow 

constructed wetland system. The chromium concentration was varied from 5 to 20 mg Cr/ l.         The vertical 

subsurface flow constructed wetland system made of a total of four concrete tanks with a cylinder shape. The 

diameter is 0.80 m and the height is  0.75 m. All four tanks were planted with Umbella sedge (Cyperus 

alternifolius L.). The wastewater used in this study was collected from the equalization tank of Chiang Mai 

University wastewater treatment plant and  mixed potassium dichromate (K2Cr2O7) until reaching the 

concentration of 5, 10, 15, 20 mgCr / l in each tanks and The hydraulic loading rate of 6       cm / day. The 

wastewater was fed to tanks for 1 hour on and 1 hour off intermittently. The first experiment, the water was 

drained through and the second experiment, the water was remained in the tanks by raising the outlet pipe to 
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the gravel of 5 cm below the surface. The results showed that the second experiment provided maximum 

removal efficiency of Chromium  95.7%, 95.7% , 93.6%, and 92.0% after concentration of 5, 10, 15, 20 mgCr / 

l, respectively and removal efficiencies of COD, BOD and SS were 88.1%, 84.0% and 89.8%, respectively. The 

first experiment showed higher removal efficiency than the second experiment for TKN and NH4 
+- N, the 

removal efficiencies were 62.0% and 73.6%  respectively.  

Key Words : hydraulic loading rate, chromium, subsurface vertical flow constructed wetland system 
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1. คํานํา 
โครเมียมเปนโลหะหนักที่มีการนํามาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมมาก พบวากรุงเทพและปริมณฑลมีโรงงานชุบ

โลหะโครเมียมกระจายไปตามสวนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น น้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการลางชิ้นโลหะหลังกระบวนการชุบโลหะ

ทําใหเกิดการปนเปอนโครเมียมในปริมาณที่สูงบางครั้งปลอยออกสูส่ิงแวดลอมโดยตรง กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา 

เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กจํานวนมากที่ดําเนินกิจการโดยใชหองแถว 1 หรือ 2 คูหา เปนที่ประกอบการ  

หลายโรงไมไดอยูภายใตการควบคุมของกรมโรงงาน และโรงงานเหลานี้หลายโรงเปนโรงงานชุบโลหะโครเมียม  มีการปลอย

น้ําเสียลงสูทอระบายน้ําโดยไมไดมีการบําบัดเอาโลหะหนักออกกอน(โรงงานอุตสาหกรรม,2538)  โดยสวนใหญเปนโรงงาน

ขนาดยอม คนงานไมเกิน 20 คน แตเกิดน้ําเสียปริมาณมากไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาและแหลงน้ําอื่นๆ น้ําทิ้งเหลานี้ 

ประกอบดวยสารพิษจําพวกโลหะหนัก น้ํามัน เปนตน(วรภัทร ภูเจริญ,2535) งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อหาประสิทธิภาพ

และสภาวะที่เหมาะสมของระบบบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวตามแนวดิ่งในการกําจัดโครเมียม เนื่องจากการบําบัดทาง

ชีวภาพ จะตองมีสารอาหารที่เพียงพอตอการบําบัดแบบชีวภาพดวย จึงใชน้ําเสียชุมชนผสมกับปริมาณโครเมียมที่ตองการ

บําบัด คือ 5, 10, 15, 20 mg/l และทําการปรับใหจุลินทรียสามารถทนตอปริมาณโครเมียมในน้ําเสียที่เขาระบบไดกอนเริ่ม

การทดลอง ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ ไดผสมโครเมียมที่อยูในรูปของโพแทสเซียมไดโครเมตลงไปในน้ําเสียชุมชนจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีปริมาณความเขมขนเทากับที่พบในโรงงานชุบโลหะขนาดเล็ก (สนั่น อุตรี, 2548) หากมีการ

ปลอยน้ําทิ้งที่มีโลหะหนักลงสูลําน้ําสาธารณะโดยที่ไมมีการบําบัดกอนทิ้งจะทําใหเกิดการปนเปอนในแหลงน้ําได  ดังนั้นจึง

มีความจําเปนที่จะตองหาแนวทางแกไขเพื่อปรับปรุงน้ําทิ้งจากกระบวนการเหลานี้  

 

2. อุปกรณและวธิีการ 
2.1 รายละเอียดระบบบึงประดิษฐ 
 แบบจําลองระบบบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวแนวดิ่ง (Vertical subsurface flow constructed wetland system) 

ทําดวยบอคอนกรีตทรงกระบอกจํานวน 4 บอ มีการปูพลาสติกภายในบอกันน้ําซึม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 ม.และสูง 

0.75 ม. และภายในบรรจุดวยตัวกลาง  2  ชนิด  คือ หินหยาบขนาด  3-5 เซนติเมตร  หนา  0.1 เมตร ซึ่งจะวางตัวอยูชั้น

ลางสุดและชั้นถัดขึ้นไปคือหินขนาด  1-2  เซนติเมตร หนา 0.5 เมตร โดยมีความลึกของตัวกลางทั้งหมด 0.6 เมตรทํา

เหมือนกันทั้ง 4  บอ ทอนําน้ําเขาเปนทอพีวีซี ขนาด ½ นิ้วเจาะรูขนาด 0.5 ซม. เวนระยะหางระหวางรู 5 ซม.วางอยูบน

ตัวกลางชั้นกรวดเพื่อทําการกระจายน้ําเขา ทอรวบรวมน้ําออกเปนทอพีวีซี ขนาด  1  นิ้ว  เจาะรูขนาด  0.5  เซนติเมตร                    

เวนระยะหางรูที่เจาะ  2.5  เซนติเมตรวางที่กนบอคอนกรีตสลับเปนแบบกางปลาในชั้นหินหยาบตอกับทอนําน้ําออกจาก
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รูปที่ 1 แบบจําลองบ่อบําบัดน้าํเสียที่ใชใ้นการศึกษา 

 รูปที่ 1(ก) แบบจําลองบ่อบําบัดน้ําเสียทีใ่ช้ในการศึกษาแบบไม่ขังน้ํา 

ทอกระจายน้ํา

0.55 m. 

นํ้าออก 

 หินละเอียด  

0.50 m. 

หินหยาบ 

ทอรับน้ําออก 

น้ําเสียเขา 

0.80 m. 

ระบบ (รูปที่ 1(ก)) ตอทอน้ําออกยกขึ้นใหไดระดับ 0.55 เมตร เพื่อทําการขังน้ําไวภายในบอ (รูปที่ 1(ข)) พืชที่ใชในการ

ทดลอง คือ  กกลังกา หรือกกรม (Cyperus flabelliformis rottb.)   ปลูกในบอทั้ง  4  บอ  บอละ 14 ตน เพื่อใหตนพืช

ปรับตัว และมีความคุนเคยกับน้ําเสียกอนจึงทําการสูบน้ําเสียชุมชน ผสมโครเมียมและผสมกับน้ําประปา โดยเพิ่มความ

เขมขนสัปดาหละ 25%  ทั้งหมด 4 สัปดาห จึงเริ่มเดินระบบ 

 

 

 
 
 
 
2.2 วิธีดําเนินการทดลอง 
 น้ํ า เสียที่ ใช ในการศึกษาเปนน้ํ า เสียชุมชนโดยเก็บจากบอพักน้ํ า เสียของโรงบําบัดน้ํ า เสีย

มหาวิทยาลัยเชียงใหมผสมกับโพแทสเซียมไดโครเมต(K2Cr2O7) ตามลําดับความเขมขนของโครเมียมที่ตองการบําบัด โดย

ทั้ง   4 บอ จะควบคุมใหมีความเขมขนของโครเมียมแตกตางกัน คือ 5, 10, 15 จนได 20 มิลลิกรัม/ลิตร ทําการสูบน้ําเสีย

เขาระบบ    1 ชม. และหยุดพัก 1 ชม. สลับกันไปมีอัตราการไหลของน้ําเสีย 30 ลิตรตอวันและมีภาระบรรทุกทางชลศาสตร 

6 เซนติเมตร   ตอวัน แบงการทดลองเปน 2 ชวงการทดลอง คือ ชวงที่ 1 ใหน้ําไหลอิสระไมมีการขังน้ําไวภายในบอ (รูปที่ 1(

ก)) ชวงที่ 2 จะมีการยกทอน้ําออกใหสูงขึ้นเพื่อขังน้ําไวภายในบอ (รูปท่ี 1(ข)) สูง 0.55 เมตร จากกนบอ  

2.3 การเก็บตัวอยางและการวิเคราะห 
 การเก็บตัวอยางน้ําเสียเพื่อนํามาวิเคราะหเก็บแบบ Grab sample คือ การเก็บหนึ่งครั้งจากทางน้ําเขาและน้ําออก

ของบอ ทุก 5 วัน แลวจากนั้นนําน้ําตัวอยางที่เก็บนํามาวิเคราะหหาคาพารามิเตอรตาง ๆ ดังนี้ pH, Temp, COD, BOD, 

SS, TKN, NH4
+-N, NO2

--N และ NO3
--N ตามวิธีของ APHA 2003  

 

0.80 m. 

ท อ ก ร ะ จ า ย

หินละเอียด  

0 50 m  

หินหยาบ

0.1 m. 

0.75 m. 

น้ําออก 

ท อ รั บ น้ํ า

น้ํ า เ สี ย

รูปที่1(ข) แบบจําลองบ่อบําบดัน้ําเสียทีใ่ช้ในการศึกษาแบบขังน้ํา 
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3. ผลการวจิยั 
3.1 pH และอณุหภูม ิ
 น้ําเสียที่ใชในการศึกษามีคาเฉลี่ยของ pH และอุณหภูมิเฉล่ีย เทากับ 7.1 และ 27 0 ซ จากการศึกษาพบวา ระบบ

บึงประดิษฐมีคา pH และอุณหภูมิ ไมแตกตางกัน คือ pH มีคาอยูในชวง 6.4-7.1 และอุณหภูมิมีคาอยูในชวง 26.7-27.2 0 ซ       

มีอัตราการคายน้ํา 13 % 

3.2 โครเมียม 
 ปริมาณโครเมียมที่ใชในการศึกษาไดจากโพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) ตามลําดับ ความเขมขนของโครเมียม

ที่ใชศึกษา คือ 5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ผลการทดลองพบวาบอที่มีปริมาณโครเมียม 5 มิลลิกรัม/ลิตร ในน้ําเขา         

มีประสิทธิภาพในการบําบัดโครเมียมไดดีที่สุดทั้งสองการทดลอง และการทดลองที่สองแบบขังน้ํา สามารถบําบัดโครเมียม

ไดดีกวาการทดลองที่หนึ่งแบบไมขังน้ํา คือ มีประสิทธิภาพการบําบัดรอยละ 95.7 หรือ มีอัตราการบําบัด 0.30 กรัม/ม2.วัน       

(รูปที่ 2 และรูปที่ 3) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาลินี ศักดิ์แสนและศศิธร พุทธวงษ (2550) ซึ่งพบวา บอที่มีการปลูกพืช

และมีการเก็บกักน้ําเสียในบอ มีประสิทธิภาพในการบําบัดโครเมียมไดดีกวาบอท่ีไมมีการปลูกพืช จากการศึกษา การบําบัด

โครเมียมและอารเซนิกดวยหญาแฝกและธูปฤาษีในระบบบึงประดิษฐ  กระบวนการกําจัดโลหะหนักในระบบบึงประดิษฐ 

ไดแก การตกตะกอน การกรอง การตกตะกอนของเกลือละลายน้ํา เชน ซัลไฟด หรือ ไฮดรอกไซด และการสะสมในพืช 

สาหรายและแบคทีเรีย (R.H. Kadlec, 1996)  การเปล่ียนรูปสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในน้ํานิ่งและเคลื่อนที่ (Jhonston, 1993) 

การขังน้ําทําใหระยะเวลาในการเก็บกักมากขึ้นสงผลใหการกําจัดโลหะหนักดีขึ้น (Asheesh, 2010) โดยพื้นที่ผิวของพืชจะ

สัมผัสกับน้ําเสียอยางทั่วถึงโดยเฉพาะรากของพืชสามารถที่จะดูดซับโลหะหนักผานเขาไปในเยื่อหุมเซลลของรากพืชและจะ

พบปริมาณโลหะหนักในเนื้อเยื่อพืชมากกวาในสิ่งแวดลอมรอบๆพืช (Edroma, 1974) ปริมาณของโลหะหนักที่บริเวณราก

สูงที่สุดจนกระทั่งเมื่อปริมาณโลหะหนักในระบบมากขึ้นและมีระยะเวลาที่เหมาะสม โลหะหนักเหลานั้นจะถูกดูดขึ้นไปตาม

ลําตน ใบและดอก (Barley , 2005) รวมทั้งรากเปนที่ยึดเกาะของจุลินทรีย (Fritioff, 2005) โดยจุลินทรียมีการใชโลหะหนัก

ในกระบวนเมตาโบลิซึ่มของตัวเอง เปนสวนที่สําคัญในการกําจัดโลหะหนักจากระบบ (Ye et al., 2001) และยังชวยลด

ความเปนพิษของโลหะหนักได (Matagi, 1998))  ความเขมขนของโลหะหนักสงผลตอการเติบโตของพืชและจุลินทรีย (R.P. 

Tenegerdy, 1981) ดังนั้นในการกําจัดโครเมียมระบบที่มีการขังน้ําจะมีประสิทธิภาพในการกําจัดโครเมียมไดดีกวาแบบไม

ขังน้ําและเมื่อความเขมขนของโครเมียมสูงขึ้นมากกวา5 มิลลิกรัม/ลิตร อัตราการกําจัดและปริมาณของภาระบรรทุกใน

ระบบจะเพิ่มขึ้นตามไปดวย (รูปที่ 4) สงผลใหประสิทธิภาพการกําจัดโครเมียมในระบบลดลงตามความเขมขนนั้นๆ และที่

การทดลองที่หนึ่ง บอที่มีปริมาณโครเมียม10 มิลลิกรัม/ลิตร เกิดปญหาในขณะเดินระบบ คือ ปมในการสูบน้ําเสียเขาระบบ

เกิดการขัดของ ปริมาณน้ําที่เขาสูระบบไมทั่วถึงและไมตอเนื่อง ทําใหตนพืชในระบบตายไปจํานวนหนึ่ง การกําจัดโครเมียม

ทางชีวภาพจึงลดลง สงผลใหประสิทธิภาพในการกําจัดลดลงจึงไดทําการปรับปรุงแกไขจนสามารถเดินระบบไดเชนเดิม รูป

ที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชที่ความเขมขน 5 และ 20 มิลลิกรัม/ลิตร บอที่มีความเขมขนนอย(รูปที่ 5(

ก))จะมีการตายของพืชนอยกวาบอที่มีความเขมขนสูง(รูปที่ 5(ข))  ซึ่งการเจริญเติบโตของพืชจะขึ้นอยูกับปริมาณการ

ปนเปอนของโลหะหนักในบริเวณนั้นและความทนทานตอโลหะหนักของพืชดวย (Edroma, 1974) 
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รูปที่ 2  อัตราการการกําจัดโครเมียมที่ความเขมขนโครเมียม5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัม/ลิตร  
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รูปที่ 3  ประสิทธิภาพการกําจัดโครเมียมที่ความเขมขนโครเมียม5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัม/ลิตร  

3.3 ซีโอดีและบีโอด ี

น้ําเสียที่ใชในการศึกษามีคาเฉล่ียของซีโอดีและบีโอดี เทากับ 127.1 และ 48.8 มิลลิกรัม/ลิตร ผลการทดลอง 

พบวา ในการบําบัดซีโอดีและบีโอดี ระบบบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวแนวดิ่งแบบที่มีการขังน้ําไวภายในบอมีประสิทธิภาพ

ในการบําบัดซีโอดีและบีโอดีไดดีกวาแบบที่ไมมีการขังน้ําไวในบอ และบอท่ีมีความเขมขนของโครเมียม 5 มิลลิกรัม/ลิตร ใน

น้ําเขา มีประสิทธิภาพในการบําบัดไดดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพการบําบัดซีโอดีและบีโอดี  รอยละ 88.1 และ 84.0 

ตามลําดับ หรือมีอัตราการบําบัด 8.2 และ 2.5 กรัม/ม2.วัน(รูปที่ 6) ซึ่งการบําบัด ซีโอดีและบีโอดี ในระบบบึงประดิษฐจะ

เกิดจากการยอยสลายสารอินทรียของจุลินทรียทั้งที่ใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน โดยสวนใหญจะเกาะอยูกับผิวของ

ตัวกลาง เชน กรวด ลําตน และรากของพืช(Rogers et al., 1985) ออกซิเจนที่ใชในการยอยสลายจะไดจากการแพรผาน

บรรยากาศและจากการสงผานเขาจาก 
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รูปที่ 4  อัตราการบําบัดและอัตราภาระบรรทุกที่ความเขมขนโครเมียม5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัม/ลิตร  
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รูปที่ 5  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชที่ความเขมขน 5 และ 20 มิลลิกรัม/ลิตร           

    รูปที่ 5(ก) บอที่มีความเขมขนโครเมียม 5 มิลลิกรัม/ลิตร      รูปที่ 5(ง) บอท่ีมีความเขมขนโครเมียม 20 มิลลิกรัม/ลิตร           

 
ใบและลงไปทางชองอากาศไปยังระบบราก โดยการแพรและการไหลพาของอากาศซึ่งออกซิเจนจะปลดปลอยออกมารอบ

ชั้นรากพืชทําใหเกิดสภาพมีออกซิเจน(Cooper and Boon, 1987) และในการขังน้ําในบอทําใหมีระยะเวลาเก็บกักที่นาน

กวาแบบไมขังน้ํา ระยะเวลาที่น้ําเสียสัมผัสกับจุลินทรียจึงมีมากกวา(Rogers et al., 1985) แมวาการดูดซับดวยพืชในการ

บําบัดซีโอดีและบีโอดีจะมีนอยมากเมื่อเทียบกับการบําบัดดวยจุลินทรีย แตการขังน้ําในบอทําใหตนพืชมีเวลามากพอใน

การดูดซับสารอินทรียเพื่อชวยในการเจริญเติบโต(Davis, 1993)  จึงสงผลใหการบําบัดซีโอดีและบีโอดี ดีมากขึ้นกวาเดิม

และเนื่องจากระบบใชสารเคมีเติมลงในน้ําเสียจีงทําใหเกิดสภาวะที่เปนพิษตอส่ิงมีชีวิตในระบบ เมื่อปริมาณสารเคมีเพิ่มขึ้น

จึงทําใหกระบวนการทางชีวภาพลดลงตามไปดวย(Matagi, 1998) 
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รูปที่ 6  อัตราการบําบัดและเปอรเซนตการกําจัดบีโอดีที่ความเขมขนโครเมียม5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

3.4 ไนโตรเจนรวมและแอมโมเนีย 
 น้ําเสียที่ใชในการศึกษามีคาเฉลี่ยของ TKN, NH4

+-N, NO2
--N และ NO3

--N เทากับ 40.89, 19.00, 0.51 และ 4.54 

มิลลิกรัม/ลิตร ผลการทดลอง พบวา ในการบําบัดไนโตรเจนรวมและแอมโมเนีย ระบบบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวแนวดิ่ง

แบบที่ไมมีการขังน้ําไวภายในบอมีประสิทธิภาพในการบําบัดไนโตรเจนรวมและแอมโมเนียไดดีกวาแบบที่มีการขังน้ําไวใน

บอ โดยมีประสิทธิภาพการบําบัดไนโตรเจนรวมและแอมโมเนีย รอยละ 62.01 และ 73.64 ตามลําดับ หรือมีอัตราการบําบัด 

1.59 และ 0.97 กรัม/ม2.วัน(รูปที่7) และการเกิดคาออกซิไดซไนโตรเจนในรูปของ NO2
--N และ NO3

--N สูงที่สุด เทากับ 1.6 

และ 53.40 มิลลิกรัมตอลิตร จากการทดลองพบวา การบําบัดไนโตรเจนรวมและแอมโมเนีย ในระบบบึงประดิษฐแบบไหล

ใตผิวแนวดิ่ง จะเกิดปฏิกิริยาไนตริฟเคชันซึ่งทราบจากคา NO3
--N ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเกิดปฏิกิริยาไนตริฟเคชันจะเกิดในชั้นน้ํา
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หรือชั้นดินที่มีสภาพเปนแอโรบิก โดยออกซิเจนจะมาจากการสูบนํ้าเสียเขาสูระบบแบบชวง และอากาศจะอยูในชอง

ระหวางตัวกลางขณะที่ไมมีน้ําเสียไหลผาน ปฏิกิริยาไนตริฟเคชันจะเกิดขึ้นบริเวณผิวตัวกลาง ชองวางระหวางตัวกลางและ

บริเวณรากพืช เมื่อน้ําเสียเขาสูระบบแอมโมเนียที่มากับน้ําเสียจะถูกดูดซับบริเวณผิวตัวกลาง สงผลใหไนตริฟายอิ้ง

แบคทีเรียสามารถเปลี่ยนแอมโมเนียไปเปนไนเตรตได (ธงชัย,2545)  ซึ่งจะสามารถกําจัดเจลดาลหไนโตรเจนและ

แอมโมเนียไนโตรเจนไดดีกวาแบบที่ขังน้ําไวในระบบ สวนระบบระบบบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวแนวดิ่งแบบที่มีการขังน้ําไว

ภายในบอชวงบนของบอจะเกิดปฏิกิริยา ไนตริฟเคชัน เพราะเปนบริเวณที่มีออกซิเจน สวนชวงลางของบอจะเกิด

เกิดปฏิกิริยา ดีไนตริฟเคชัน เปนสภาพที่ไมมีออกซิเจนเนื่องจากมีน้ําขังอยูในระบบตลอดเวลา  ออกซิเจนที่สามารถใชไดจะ

มาจากแหลงอื่น คือ ไนไตรทและไนเตรท เปนการที่จุลินทรียใชไนเตรทในการหายใจและเปลี่ยนเปนไนไตรทและผลิตไนตริ

กออกไซด ไนตรัสออกไซด และกาซไนโตรเจนปลอยออกสูบรรยากาศ(R.P.Tengerdy, 1980) 

3.5 ของแข็งแขวนลอย 
 น้ําเสียที่ใชในการศึกษามีคาเฉลี่ยของ ของแข็งแขวนลอย เทากับ 90.55 มิลลิกรัม/ลิตร  ผลการทดลอง พบวา ใน

การบําบัดของแข็งแขวนลอย มีประสิทธิภาพในการบําบัดของแข็งแขวนลอย ไมแตกตางกัน โดยมีประสิทธิภาพการบําบัด

ของแข็งแขวนลอย รอยละ 89.7 หรือมีอัตราการบําบัด 5.09 กรัม/ม2.วัน ของแข็งแขวนลอยจะถูกกําจัดไดดีในระบบบึง

ประดิษฐแบบไหลใตผิวแนวดิ่งเนื่องจากและมีตนพืชชวยลดความเร็วของน้ําที่เขาระบบ กระบวนการสําคัญในการกําจัด

ของแข็งแขวนลอยคือ การตกตะกอนและการกรอง  ของแข็งสวนมากจะถูกกรองและตกตะกอนตั้งแต 2-3 เมตรแรกจาก

ทางน้ําเขา(Reed et al., 1988) และตนพืชทําใหความเร็วของน้ําที่เขามาต่ําลงจึงชวยกระจายน้ําไดทั่วทั้งระบบ ทําใหเกิด

การตกตะกอนดีมากขึ้น(Gray, 1989) ระบบบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวแนวดิ่งแบบขังน้ําในบอมีเวลาเก็บกักที่ยาวนานกวา

แบบไมขังน้ําในบอจึงบําบัดของแข็งแขวนลอย ไดดีกวา 
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รูปที่ 7  อัตราการบําบัดและเปอรเซนตการกําจัดไนโตรเจนรวมที่ความเขมขนโครเมียม5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัม/ลิตร  

4. สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการกําจัดโครเมียมดวยระบบบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวตามแนวดิ่งที่ความเขมขน 

5, 10, 15 และ  20 mg Cr / l พบวา ระบบบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวตามแนวดิ่งแบบขังน้ําที่ปริมาณโครเมียม 5 มิลลิกรัม/

ลิตร ในน้ําเขามีประสิทธิภาพการบําบัดโครเมียม COD, BODและ SS ไดดีที่สุด เนื่องจากการขังน้ําในบอทํามีระยะเวลา

เก็บกักที่ยาวนาน ระยะเวลาที่น้ําเสียสัมผัสกับจุนทรียมีมากกวาและมีปริมาณสารเคมีที่ใชผสมในน้ําเสียมีนอยจึงเกิด

สภาวะเปนพิษในระบบนอยกระบวนการทางชีวภาพจึงเกิดขึ้นไดดี พื้นที่ผิวของพืชสามารถสัมผัสกับน้ําเสียอยางทั่วถึง

โดยเฉพาะรากของพืชซึงจะทําหนาที่ดูดซับปริมาณโลหะหนักและสารอินทรียในน้ําไดมากกวาแบบไมขังน้ํา  ในการบําบัด
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ไนโตรเจนรวมและแอมโมเนียระบบบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวแนวดิ่งแบบที่ไมมีการขังน้ําไวภายในบอ มีประสิทธิภาพใน

การบําบัดไนโตรเจนรวมและแอมโมเนียไดดีกวาแบบที่มีการขังน้ําไวในบอ เนื่องจากปฏิกิริยาไนตริฟเคชันจากการเปลี่ยน

แอมโมเนียไปเปนไนเตรตในสภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ ไนโตรเจนถูกออกซิไดซในปริมาณสูง คาไนเตรตในน้ําออกจึงมี

ปริมาณสูงเชนกัน     
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