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การศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดประสงคที่จะทราบถึงประสิทธิภาพการบํ าบัดน้ํ าเสียโรงฆาสัตวดวย
พื้นที่ชุมนํ ้าประดิษฐแบบไหลผานพื้นผิว (FWS) ที่ใชพืช 2 ชนิดคือ กกกลม และธูปฤาษ ี เปนพืช
โผลพนนํ้ า ที่ระยะเวลาเก็บกักนํ ้าตางๆคือ 3, 7, 11 และ 15 วัน โดยทํ าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การบํ าบัดน้ํ าเสียของพืชทั้งสอง รวมถงึการกํ าจัดสารอาหารคือ N และ P ซึ่งมีความเขมขนสูงในนํ ้า
เสียดังกลาว

จากการศึกษาพบวา เน่ืองจากน้ํ าเสียโรงฆาสัตวที่เขาสูระบบมีคาความสกปรกสูงมาก 
ระบบที่ใชพืชทั้งสองจึงมีความสามารถในการบ ําบัดน้ํ าเสียโดยรวมใกลเคียงกัน กลาวคือ ระบบมี
ความสามารถในการกํ าจัด COD ประมาณ 97% และพืชทั้งสองมีความสามารถในการก ําจัดสาร
อาหารไมแตกตางกัน คือ มีความสามารถในการก ําจัด N เทากับ 90% สวนความสามารถในการ
กํ าจัด P เทากับ 92 % ปจจัยส ําคัญในการกํ าจัด N คือ การดูดซึมของพืช โดยเม่ือทํ าการวิเคราะหจาก
การตัดพืชที่ระยะเวลา 8 สัปดาหพบวามีการสะสมในพืชเทากับ 58% และอายุของพืชมีผลตอความ
สามารถในการดูดซึม N ดังน้ันจึงจํ าเปนตองมีการตัดพืชในชวงเวลาที่เหมาะสม สวนการดูดซึม P 
ของพืชมีนอยกวาการดูดซึม N เพราะจากการวิเคราะหหาปริมาณ P ในตนพืชพบวา มีการสะสมใน
พืชเทากับ 28%

แบบจํ าลองทางคณิตศาสตรที่ไดจากการเปรียบเทียบขอมูลการทดลองกับการศึกษาที่ผาน
มาพบวา คาคงที่ที่ไดจากการทดลองนั้นแตกตางกับคาที่ไดจากการศึกษาที่ผานมามาก เน่ืองจากน้ํ า
เสียโรงฆาสัตวมีปริมาณของแข็งอินทรียปนเปอนสูง เปนผลใหสิ่งมีชีวิตตองใชเวลาในการยอย
สลายที่ยาวนาน
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This study was conducted to investigate the efficiency of the free water surface 
constructed wetlands for treatment of slaughterhouse wastewater, using two types of emergent 
plants, namely cattail and bulrush.  The effects of hydraulic retention time (HRT) were observed 
to evaluate the performance of these systems for the COD and nutrients removal.

Because of a very strong concentration of wastewater influent used in this study, the two 
systems were found to have the same performance.  The COD removal efficiency was about 97%.  
Similarly, the nutrient removal in both systems was not different.  The removal efficiencies were 
90 and 92% for N and P, respectively.  The important factor of nitrogen removal was plant 
uptake, which was analyzed from the amount of plant cut after a period of 8 weeks.  The plant 
uptakes were 58% for N and 28% for P.  The plant age was found to have an influence on the 
plant uptake performance; thus the appropriate period of plant harvesting was necessary.

The mathematical models used in this study were compared with those in the literature.  
From the model analyses, the constant values in this study were different from those of the 
literature because the wastewater contained a high concentration of organic solids, thereby 
requiring a longer period of time for the microorganisms to degrade.
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