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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้เปนการศกึษาถึงการใชระบบบงึประดิษฐ แบบน้ําไหลใตดนิตามแนวดิ่ง 

(vertical subsurface flow constructed wetland) ในการบําบัดน้ําเสียจากบอเลี้ยงปลา โดย

ศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบําบัดของบึงประดิษฐดวยพืชโผลพนน้ํา 2 ชนดิคอื บอน 

(Colocasia esculenta (L.) Schott) ผกับุง (Ipomoea aquatica Forsk) และสาหราย 1 ชนิดคอื

สาหราย Phormidium sp. ซึ่งไดจากการคัดแยกและคัดเลือกจากบอเพาะเลี้ยงปลานิล โดยการ

สรางแบบจําลองระบบบึงประดิษฐจํานวน 4 บอ  บอที่ 1 และ 2 ปลูกพชื 2 ชนิด บอนและ

ผักบุง ตามลําดับ บอที่ 3 เปนสาหราย Phormidium sp. ในขณะที่บอที ่4 เปนระบบควบคมุไม

ปลูกพชืเลย ทําการตกตะกอนน้ําทิง้จากบอปลาในถังตกตะกอนเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนเขา

ระบบบึงประดิษฐ ระยะเวลาในการกักเก็บ 3 วัน ผลการทดลองพบวา ระบบบึงประดิษฐที่ปลกู

ตนพชืและสาหรายจะมีประสิทธิภาพในการบําบัดไดดกีวาระบบที่ไมทีพชื โดยท่ีระบบสาหราย

และระบบตนพชืแตละชนิดจะมีประสิทธภิาพในการลดปริมาณสารอินทรีย สารอาหาร ของแข็ง

แขวนลอย และ  จลุินทรยที่ตางกัน  การตกตะกอนของน้ําทิ้งกอนเขาระบบจะทําใหระบบมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 30 %  ผลการทดลองสรุปไดวาพืชที่แตกตางกันและสาหรายชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบําบัดในระบบบงึประดิษฐไดแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ: บึงประดษิฐ, Colocasia esculenta (L.), Ipomoea aquatica Forsk, Phormidium sp. 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการทดลอง 

1. จากการสํารวจเก็บตัวอยางสาหรายในบริเวณบอเพาะเลี้ยงปลานิล พบวามสีาหรายทั้งสิ้น 5 

วงศ 18 สกลุ มสีาหราย 3 สกุล ไดแก Chlorella sp., Scenedesmus sp. และ Phormidium sp. ที่

นิยมนํามาใชบําบัดน้ําทิ้ง ไดคัดเลอืก Phormidium sp. ซึ่งเปนสาหรายทีม่ีเสนสายและทําการเก็บ

เกี่ยวออกจากระบบหรือแหลงน้ําไดงาย มาใชในการบําบัดน้ําทิ้งจากฟารมเลีย้งสัตวน้ํา เนือ่งจาก

สาหราย Chlorella sp.และ Scenedesmus sp. เปนสาหรายที่มีขนาดเลก็ ซึ่งจะทําใหมีปญหาใน

ระบบบึงประดิษฐไดเนือ่งจากเก็บเกี่ยวออกจากระบบไดยาก 

2. เมื่อนําเอาสาหราย Phormidium sp. ที่คัดแยกไดมาทําการศกึษาถึงระดับความลกึที่เหมาะสม

ตอการเจริญเติบโต พบวาที่ระดับความลกึ 5 เซนติเมตร สาหราย  Phormidium sp. สามารถ

เจริญเติบโตไดดีทีสุ่ด โดยสาหรายจะมีลกัษณะเปนเสนสายและยึดเกาะพืน้ผิวของขวดโหล 

3. จากการสํารวจเก็บตัวอยางพืชและพรรณไมน้ําในบริเวณบอเลี้ยงปลานิล พบพรรณไมบรเิวณ

บอทั้งสิ้น 15 ชนิด ประกอบดวย   9 วงค   13 สกุล  และไมทราบชือ่ 1 ชนิด   โดยพรรณไมสวน

ใหญที่พบเปนพชืบกประเภทวชัพชื แตอยางไรก็ตามพบวามีพรรณไมน้ําประเภทพชืโผลพนน้ํา ซึ่ง

จะขึ้นตามชายน้ํา ริมตลิ่ง หรอืหนองน้ําที่มนี้ําขังตื้นๆ  ซึ่งสวนมากสามารถเจริญเติบโตอยูใน

บริเวณที่ลุมน้ําขังแฉะ จํานวน 3 ชนิดไดแก กกดอกหญา (Cyperus distans L.f.)  หญาตีนนก 

(Cyperus diiusus) บอน (Colocasia esculenta (L.) Schott) และประเภทพชืลอยน้ํา โดยเปนพรรณไม

น้ํา ที่เจริญลอยน้ําอยูในระดับผิวน้ํา มีรากหอยอยูใตระดับน้ําจํานวน 1 ชนิด ไดแกผักบุง (Ipomoea 

aquatica Forsk.) จึงทําการคัดเลอืกพรรณไม 4 ชนดินีม้าทําการศกึษาเพื่อดูการเจริญเติบโต 

4. เมือ่นําพรรณไมทั้ง 4 ชนิดมาทดลองปลกู โดยใชน้ําทิ้งจากบอเพาะเลีย้งปลานิลพบวา บอน 

(Colocasia esculenta (L.) Schott) และผกับุง (Ipomoea aquatica Forsk.) สามารถเจริญเติบโตไดด ี

ในขณะที่กกดอกหญา (Cyperus distans L.f.) หญาตีนนก (Cyperus diiusus) จะแคระแกร็น 

5. ทําการศึกษาระบบบึงประดิษฐจําลองแบบน้ําไหลใตดินตามแนวดิ่ง (Vertical subsurface flow 

system) ดวยบอพลาสตกิขนาดความจุ 150 ลติร โดยการทดลองแบงเปน 4 ระบบ คอื ระบบที่ 1  

เปนบึงประดิษฐที่ปลกูบอน ระบบที่ 2 เปนบึงประดิษฐที่ปลูกผกับุง ระบบที่ 3 เปนบึงประดิษฐทีม่ี

สาหราย Phormidium sp. และระบบที่ 4 เปนระบบควบคุม   โดยใชน้ําจากบอเพาะเลี้ยงปลานลิที่

พักตกตะกอนเปนเวลา 24 ชั่วโมงทําการเก็บกกัน้ําเปนเวลา 3 วัน จากการทดลองระบบบึง

ประดิษฐที่ปลกูตนพืชจะมีประสิทธภิาพในการกําจัดสารอาหารตางๆ และลดความสกปรกของน้ํา
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ไดดกีวา ระบบควบคมุที่ไมมีการปลูกตนพชื โดยพืชแตละชนิดมีความสามารถในการลดคาความ

สกปรกของน้ําไดตางกัน การตกตะกอนของน้ําท้ิงกอนเขาระบบจะทําใหระบบมีประสิทธภิาพมาก

ขึ้น โดยมีประสิทธภิาพในการบําบัดน้ําเสยีไดประมาณ 30 %   

6. ระบบบึงประดิษฐที่มีพชืและสาหรายเปนองคประกอบ จะสามารถชวยลดปริมาณของแบคทีเรยี

และเชือ้จุลนิทรียตางๆ ลงได โดยพบวาระบบที่มีพชืแตละชนิดนั้นทําใหปริมาณของเชือ้แตละชนิด

ลดลงตางกัน ในระบบทมีีตนบอนพบวาสามารถลดปริมาณของ แบคทีเรียทั้งหมดและ 

Streptococcus sp. ไดดี ในขณะที่ระบบที่มีผกับุงสามารถลดปรมิาณของเชื้อ Aeromonas sp.ไดด ี

และในระบบท่ีมีสาหรายสามารถลดปริมาณเชือ้ Pseudomonas sp. ไดด ีการตกตะกอนของน้ํากอน

เขาระบบนั้นทําใหแบคทีเรียทั้งหมดและเชือ้แบคทีเรียบางชนิดทีส่ําคัญที่กอใหเกดิโรคในปลานลินัน้

ลดลง  

7. ระบบบึงประดิษฐควรไดมีการปลูกพชืและสาหรายหลายๆ ชนิด รวมกนั เนือ่งจากพชืแตละชนดิ

มีประสิทธภิาพในการลดคาความสกปรกของน้ําตางกันและชวยในการลดปริมาณของเชือ้จลุินทรีย

ที่ตางกัน 

 

 


