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บทคัดยอ 

ระบบอนุกรมบอบําบัดตามธรรมชาติแบบผสมผสานที่ใชศึกษา เปนบออนุกรม ๒ บอติดกัน รับน้ําทิ้งจากหอพัก
นักศึกษาที่ผานการบําบัดบางสวนแลว และน้ําทิ้งจากโรงอาหาร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของ
ระบบอนุกรมบอบําบัดตามธรรมชาติ แบบผสมผสานในการบําบัดสารอินทรียและสารอาหารหลัก (Macro nutrients) 2) 
ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการดูดซับสารอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ของผักกวางตุง ที่รดดวยน้ําทิ้งตางชนิดกัน 
3) ศึกษาปริมาณสารอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ที่ตกคางในดิน หลังจากการปลูกผักกวางตุง 1 รอบการเพาะปลูก  ผล
การศึกษาพบวา ระบบอนุกรมบอบําบัดที่ใชในการศึกษา โดยทั่วไปมีลักษณะและปฏิกิริยาเคมีภายในบอ เชนเดียวกับบอ
บําบัดประเภทแฟคัลเททีฟ น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดมีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานคุณน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด และ มาตรฐานการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ําที่ตอเช่ือมกับทางน้ําชลประทาน มีประสิทธิภาพในการ
บําบัดคาบีโอดี ทีเคเอ็น และปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด ของระบบอนุกรมบอบําบัดตามธรรมชาติโดยรวมเปนไปตามเกณฑ
ประสิทธิภาพการบําบัดของระบบบอบําบัดชนิดบอปรับเสถียร ผลการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการดูดซับธาตุอาหารของ
ผักกวางตุงชวยใหสามารถเลือกใชปุยเพื่อบํารุงดินกอนทําการเพาะปลูก ผักกวางตุงไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทํา
ใหมีการใชทรัพยากรดินอยางมีประสิทธิภาพและลดปญหาสารเคมีตกคางในดินในระยะยาว นอกจากนี้ผลการศึกษา
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกวางตุงและคุณลักษณะของดินที่ใชปลูกพืช แสดงวา มีความเปนไปได ที่จะนําน้ําทิ้งที่
ไมผานการบําบัดและน้ําที่ผานการบําบัดจากระบบบอบําบัด มาใชเพื่อการเพาะปลูกพืชผัก (ผักกวางตุง) เปนการสนับสนุน
แนวคิดในการนําน้ําคุณภาพต่ํามาใชรดผักสวนครัวตามบานเรือน หรือเพื่อการเกษตรกรรม (Alternative use of low quality 
water for irrigation) ซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเตมิตอไป 
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Abstract  
The aims of this research are 1) to investigate the removal efficiency of a series of a facultative pond to treat 

organic substance and macronutrients; BOD5, TKN and P, from grey water 2) to examine the growth rates and nutrient 
uptakes of Pak-Choi from 3 different trials and 3) to measure residual N, P in soil (if any). The analytical results of such 
parameters from the pond system were then compared with some relevant National discharge limits. A series of pond 
system used in this study seem to produce a reliable quality effluent. The use of domestic wastewater from a series of 
natural ponds system for irrigation was also studied. The pot plantations experiments were conducted at laboratory scale 
using 3 types of irrigated water, i.e. Tap or piped water (PW), Raw domestic wastewater (RW) and effluent from pond 
system or Treated wastewater (TW). As expected, the growth rates of Pak-Choi from each experimental trial seem to be 
non-significant difference. Considering nutrient uptakes of Pak-Choi, N and P are likely to be the major preference. In 
conclusion, it is likely that the performance of a series of natural pond system would be considered as reasonable 
condition. According to this, it is most likely that Raw domestic Wastewater (RW) and Treated Wastewater (TW) can be 
used alternately to piped water (PW) or it can be said that RW and TW can be an alternative to low quality water for 
irrigation. Further studies on the use of low quality water on various crops and its long-term effects are needed. 
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บทนํา 

น้ําเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิตทั่วไป น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย น้ําเสียนี้มักประกอบไปดวย สารอินทรีย สารอนินทรีย และสารประกอบตางๆ ที่เปนธาตุ
อาหาร ที่มีโครงสรางที่ถูกยอยสลายตามธรรมชาติไดงายและยอยสลายไดยาก หากปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดย
ไมผานขบวนการบําบัดอยางหนึ่งอยางใด จะสงผลใหแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น มีคุณภาพเสื่อมโทรมลง การบําบัดน้ําเสียกอน
การระบายทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะจึงมีความจําเปน[1] ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหามลพิษทางน้ํา อันเกิดจากระบายน้ําทิ้งดังกลาว 
อยางไรก็ตามในกระบวนการบําบัดน้ําเสียนั้นยอมนํามาซึ่งคาใชจายในขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในขั้นการบําบัด 
(Treatment) ดังนั้นนักวิชาการจึงใหความสนใจและศึกษาพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียที่พ่ึงพิงธรรมชาติมาก (Natural 
Treatment System) ใชพลังงานนอย (Low Energy Consumption) และสามารถนําเอาทรัพยากรที่ยังมีประโยชนมาใชใหม 
(Resource Recovery) เพื่อเปนการลดคาใชจายและสรางแรงจูงใจในการบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด  
การศึกษาวิจัยนี้ มีแนวคิดที่จะนําน้ําทิ้งจากบานพักอาศัยมาใชประโยชน โดยนํามาใชรดน้ําผักกวางตุง อยางไรก็ตาม 
การดําเนินการตามแนวคิดดังกลาว ยังจําเปนตองศึกษาถึงผลกระทบดานตางๆ  
 
วัตถุประสงค 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. ศึกษาประสิทธิภาพของระบบอนุกรมบอบําบัดตามธรรมชาติ แบบผสมผสานในการบําบัดสารอินทรียและ

สารอาหารหลัก (Macro nutrients) 
2. ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการดูดซับสารอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ของผักกวางตุง ที่รดดวย 

น้ําทิ้งตางชนิดกัน 
3. ศึกษาปริมาณสารอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ที่ตกคางในดิน หลังจากการปลูกผักกวางตุง 1 รอบการ

เพาะปลูก 
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อุปกรณและวิธีการ  อุปกรณและวิธีการ  
การวิจัยนี้แบงการทดลองออกเปน 2 สวน คือ การทดลองในหองปฏิบัติการ และการทดลองปลูกพืชในภาคสนาม

ภาพประกอบการดําเนินการประกอบดวย 3 สวนดังนี้  
การวิจัยนี้แบงการทดลองออกเปน 2 สวน คือ การทดลองในหองปฏิบัติการ และการทดลองปลูกพืชในภาคสนาม

ภาพประกอบการดําเนินการประกอบดวย 3 สวนดังนี้  
1. การประเมินประสิทธิภาพของระบบอนุกรมบอบําบัด แบบผสมผสาน (Series of integrated natural ponds 

system) โดยการเก็บตัวอยางน้ําจุดเก็บตัวอยางมีทั้งหมด 3 จุด ไดแก ที่บริเวณทางเขาบอที่ 1 (Influent – P1), ทางออกบอที่ 1 
(Effluent – P1) และที่บริเวณทางออกบอที่ 2 (Effluent – P2) ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยวิธีการเก็บตัวอยางและวิเคราะหตัวอยาง
น้ําไดดําเนินการตามวิธีที่กําหนดไวใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ของ APHA, 
AWWA and WPCF (1998) 

1. การประเมินประสิทธิภาพของระบบอนุกรมบอบําบัด แบบผสมผสาน (Series of integrated natural ponds 
system) โดยการเก็บตัวอยางน้ําจุดเก็บตัวอยางมีทั้งหมด 3 จุด ไดแก ที่บริเวณทางเขาบอที่ 1 (Influent – P1), ทางออกบอที่ 1 
(Effluent – P1) และที่บริเวณทางออกบอที่ 2 (Effluent – P2) ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยวิธีการเก็บตัวอยางและวิเคราะหตัวอยาง
น้ําไดดําเนินการตามวิธีที่กําหนดไวใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ของ APHA, 
AWWA and WPCF (1998) 

    

 

1 

2 

 

รูปท่ี  1  แสดงจุดเก็บตัวอยางมีท้ังหมด 3 จุด:  1  บริเวณทางเขาบอท่ี 1 (Influent – P1),    
2  ทางออกบอท่ี 1 (Effluent – P1) และ  3  บริเวณทางออกบอท่ี 2 (Effluent – P2) 

 

2. การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืช โดยการทดลองปลูกพืช ในโรงเพาะชํา และจดบันทึกการ
เจริญเติบโตของพืชซึ่งปลูกในกระถาง ซึ่งไดออกแบบการทดลองเปนแบบ completely randomized design (CRD) จํานวน 3 
ตํารับการทดลอง (treatment) หรือ ชุดการทดลองที่พืชไดรับการรดน้ําตางกัน 3 ชนิด ไดแก น้ําประปา (Piped Water, PW), 
น้ําทิ้งที่ไมผานการบําบัดดวยระบบอนุกรมบอบําบัดแบบผสมผสาน (Raw Wastewater, RW) และน้ําที่ผานการบําบัดจาก
ระบบอนุกรมบอบําบัดแบบผสมผสาน (Treated Wastewater, TW) โดยแตละชุดการทดลองจะมีตัวอยางซ้ํากัน 3 กระถาง 
หรือ 3 ซ้ํา (replication) [3]

การศึกษาการเจริญเติบโตของผักกวางตุง พิจารณาจากความสูงจากโคนถึงยอด (HT), จํานวนใบ, จํานวนใบที่มี
ความกวางมากกวา 1 ซม. (W>1.0 cm), ความกวางสุดของใบ (Wmax), ความยาวของใบที่สมบูรณที่สุด (Lmax) และ ความยาว
ของราก (HR) จะนํามาวิเคราะหหาคาอัตราการเจริญเติบโต (GR) ในชวงตางๆ 3 ชวง ไดแก อัตราการเจริญเติบโตตั้งแตเริ่ม
งอก ถึง วันที่ 30 (GR0-30) อัตราการเจริญเติบโตตั้งแตวันที่ 30 ถึง 45 (GR30-45) อัตราการเจริญเติบโตตั้งแตวันที่ 45 ถึง 60 
(GR45-60) และอัตราการเจริญเติบโตสะสม (Cumulative Growth rate, GRcum) 
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การศึกษาผลผลิต (Yields) จากการวัดน้ําหนักของพืชที่ไดรับการรดน้ําแตกตางกัน โดยทําการบันทึกน้ําหนัก ทั้ง
น้ําหนักเปยก (Wet Weight, Wwet) และน้ําหนักแหง (Dry Weight, Wdry) ในชวงตางๆ 3 ชวง ไดแก น้ําหนักเปยกและน้ําหนัก
แหง ณ วันที่ 30, 45 และ 60 Wwet 30 Wwet 45 Wwet 60 Wdry 30 Wdry 45 และ Wdry 60

3. การศึกษาคุณลักษณะเบื้องตนของดิน ที่นํามาใชในการทดลองครั้งนี้ จะทําการวิเคราะห 4 ครั้ง คือ กอน
เริ่มทําการทดลอง ระหวางการทดลอง (วันที่ 30 วันที่ 45) และ เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลูกพืชในกระถาง (วันที่ 60) โดยจะ
เก็บดินในนาขาวแหงหนึ่ง ในจังหวัดอยุธยา ที่ระดับความลึก 5-20 เซนติเมตร จากนั้นนําดินมาผึ่งใหแหง และทําการ
คัดเลือกวัสดุที่ไมใชดินออกไป แลวจึงนําไปบดใหละเอียด และรอนผานตะแกรงขนาด 2 และ 0.5 มิลลิเมตร กอนนําไป
วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี ฟสิกส ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอยางและวิเคราะหของกรมพัฒนาที่ดิน[5]

 
ผลการทดลองและวิจารณ  
ประสิทธิภาพในการบําบัดของอนุกรมบอแฟคัลเททีฟ 

น้ําทิ้งที่ไหลเขาระบบบอบําบัดตามธรรมชาติ มาจากน้ําทิ้งจากหอพักนักศึกษา (Dormitories) และน้ําทิ้งจาก 
โรงอาหาร (Canteen) ซึ่งผานขั้นตอนการดักไขมันและตะแกรงกรองแลว อัตราการไหลเฉลี่ยของน้ําทิ้งมีคาระหวาง 55 ถึง 
60 ลบ.ม./วัน มีระยะเวลาเก็บกักในระบบบอบําบัดตามธรรมชาติ (DtTotal) 158 วัน กอนจะไหลออกสูภายนอกระบบ โดย 
แรงโนมถวง (Gravity Flow)  

จากการเก็บขอมูลพบวา น้ําทิ้งที่เขาระบบมีคาบีโอดี คอนขางต่ําเนื่องมาจากน้ําทิ้งที่ไหลมาจากหอพักนักศึกษา
ไดรับการบําบัดโดยระบบบําบัดชนิดติดกับที่แบบไรอากาศ (On-site anaerobic treatment unit) ทําใหน้ํามีกลิ่นเหม็นและมี
คาออกซิเจนละลายน้ําต่ํา (เขาใกลศูนย) นอกจากนี้สารอินทรียในน้ําทิ้งบางสวนไดรับการบําบัดไปบางแลว คงเหลืออยู
เฉพาะสารอินทรียที่ยอยสลายไดยาก หรือตองใชเวลานานในการยอยสลายโดยเชื้อแบคทีเรีย ดวยเหตุนี้จึงทําใหคาบีโอดี 
(BOD5) ของน้ําทิ้งที่เขาสูระบบบอบําบัดตามธรรมชาติมีคาตํ่า เมื่อเทียบกับคาซีโอดี (COD) โดยรอยละของบีโอดี (BOD5) 
ในน้ําทิ้งเมื่อเทียบกับซีโอดี มีคาระหวาง รอยละ 50 – 60 อัตราสวนระหวางซีโอดีตอบีโอดี (COD : BOD) ของน้ําทิ้งที่เขา
ระบบมีคาระหวาง 1.7 – 2 เทา ซึ่งมีคาต่ํากวาอัตราสวนระหวางซีโอดีตอบีโอดี (COD : BOD) ของน้ําเสียชุมชนเล็กนอย 
(กําหนดไวประมาณ 2 – 4 เทา) 

เมื่อพิจารณาคาบีโอดี (BOD5) ที่ออกจากบอบําบัดที่ 1 และ 2 พบวาระบบอนุกรมบอบําบัดตามธรรมชาติ สามารถ
กําจัดสารอินทรียในรูปบีโอดีไดดีอยางมีนัยสําคัญ น้ําทิ้งจากบําบัดสุดทาย (บอ2) มีคา บีโอดี (BOD5) ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําที่ระบายลงทางน้ําหรือคลองชลประทานที่กําหนดใหมีคา คาบีโอดี (BOD5) ไมเกิน 20 มก./ล. และมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท[4]  อาคารที่ทําการ ขนาด > หรือ = 55,000 ม.2 (บีโอดี < 20 มก./ล.) จากการ
สังเกตพบวา คาบีโอดี (BOD5) ที่ออกจากบอบําบัดแตละบอ มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงลดลงอยางชัดเจน โดยประสิทธิภาพ
ในการบําบัดคาบีโอดี (BOD5) ของระบบอนุกรมบอบําบัดตามธรรมชาติโดยรวมประมาณรอยละ 80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
การออกแบบระบบบอบําบัดแบบแฟคัลเททีฟ 

น้ําทิ้งที่เขาระบบมีคาทีเคเอ็น (TKN) คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ คุณลักษณะของน้ําเสียบานเรือนประเภท Light 
Domestic Wastewater [4] ที่กรมควบคุมมลพิษรายงานวา มีคาทีเคเอ็น (TKN) ไมมากกวา 200 มก./ล. สวนน้ําทิ้งในบอที่ 2 
โดยรวม มีคาทีเคเอ็น (TKN) สวนใหญตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท อาคารที่ทําการ ขนาด 
> หรือ = 55,000 ม.2 ทีเคเอ็น (TKN) < 35 มก./ล.) 

จากการวิเคราะหพบวาน้ําทิ้งที่เขาระบบมีคาฟอสเฟตทั้งหมด (TP) คอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ คุณลักษณะของ
น้ําเสียบานเรือนประเภท Light Domestic Wastewater ที่กรมควบคุมมลพิษรายงานวา มีคาฟอสเฟตทั้งหมด (TP) ประมาณ 4 
มก./ล. สวนน้ําทิ้งที่ออกจากบอบําบัด ที่ 2 สวนใหญมีคาฟอสเฟตทั้งหมด (TP) (0.05 < Percentile < 0.95) ระหวาง 0.02-0.52 
มก./ล. คาอยูกึ่งกกลาง (Median) และคาเฉลี่ย (Average) ของขอมูลมีคาเทากับ 0.03 และ 0.13 ตามลําดับ โดยคาต่ําสุดและ
สูงสุดของขอมูลเทากับ 0.02 และ 0.88 มก./ล. ตามลําดับ 
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จากการเก็บขอมูลปริมาณฟอสเฟตที่จุลชีพนําไปใชได (AP) ในน้ําทิ้งที่เขาระบบพบวาน้ําทิ้งที่เขาระบบบําบัด 
(Inf.) สวนใหญมีคา AP (0.05 < Percentile < 0.95) ระหวาง 0.09 ถึง 1.01 มก./ล. มีคาอยูกึ่งกกลาง (Median) และ คาเฉลี่ย 
(Average) ของขอมูลระหวาง 0.51 ถึง 0.52 มก./ล. คาต่ําสุดและสูงสุดของขอมูลเทากับ 0.09 และ 1.05 มก./ล. ตามลําดับ 
สวนน้ําทิ้งที่ออกจากบอบําบัด ที่ 2 สวนใหญมีคา AP (0.05 < Percentile < 0.95) ระหวาง 0.00-0.26 มก./ล. คาอยูกึ่งกกลาง 
(Median) และ คาเฉลี่ย (Average) ของขอมูลมีคาเทากับ 0.00 และ 0.06 ตามลําดับ โดยคาต่ําสุดและสูงสุดของขอมูลเทากับ 
0.00 และ 0.42 มก./ล. ตามลําดับ เมื่อพิจารณาปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด (TP) ที่ออกจากบอบําบัดที่ 1 และ 2 พบวาระบบ
อนุกรมบอบําบัดตามธรรมชาติ สามารถกําจัดปริมาณฟอสเฟตไดดีอยางมีนัยสําคัญ จากการสังเกตพบวา ปริมาณฟอสเฟต
ทั้งหมด (TP) ที่ออกจากบอบําบัดแตละบอ มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงลดลงอยางชัดเจนโดยประสิทธิภาพในการกําจัด
สารอินทรียเฉลี่ยของบอบําบัดที่ 1 และ 2 มีคาประมาณรอยละ 96 และรอยละ 25 ตามลําดับ ประสิทธิภาพในการบําบัด
ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด (TP) ของระบบอนุกรมบอบําบัดตามธรรมชาติโดยรวมประมาณรอยละ 97 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
ประสิทธิภาพการบําบัดของระบบบอบําบัดชนิดบอปรับเสถียรวาสามารถกําจัดฟอสฟอรัสไดต้ังแตรอยละ 30-95 

 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืช 
การศึกษานี้ไดทําการทดลองเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผักกวางตุง (Pak-Choi) โดยทําการเปรียบเทียบ

ผักกวางตุงที่รดดวยนํ้าแตกตางกัน 3 ชนิด ไดแก น้ําประปา (Piped Water) น้ําเสีย (Raw Water) และ น้ําที่ผานการบําบัด 
(Treated Water) ที่ระยะเวลา 30 วัน 45 วัน และ 60 วัน ดังแสดงในรูปที่ 2 (a) ถึง (c) 

 

          
(a)                                                             (b)                                                (c) 

รูปท่ี  2  ผักกวางตุงท่ีระยะเวลา 30 วัน (a) ระยะเวลา 45 วัน (b) และ ระยะเวลา 60 วัน  
(c) รดดวยน้ําประปา (PW) น้ําเสีย (RW) และน้ําท่ีผานการบําบัด (TW) 

การทดลองพืชน้ี ไดออกแบบการทดลอง เปน Factorial Design โดยมีแฟกเตอร (Factor) 1 ตัวไดแกชนิดของน้ํา 
ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ (Level) หรือชนิดไดแก น้ําประปา (Piped Water) น้ําเสีย (Raw Water) และ น้ําเสียที่ผานการ
บําบัด (Treated Water) โดยแตละระดับมีจํานวน Replicate เทากับ 9 และทําการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตที่ระยะเวลา 
30 วัน 45 วัน และ 60 วัน โดยตัวแปรที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบ ไดแก ความสูงจากโคนถึงยอด (ซม.), ความยาวของใบที่
สมบูรณที่สุด (ซม.), จํานวนใบ (ใบ), จํานวนใบที่มีความกวางมากกวา 1 ซม. (ซม.), ความกวางสุดของใบ (ซม.),  
ความยาวของราก (ซม.), น้ําหนักสด (กรัม) และ น้ําหนักแหง (กรัม) 

การวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืชที่ระยะเวลาตางๆ โดยใช Analysis of Variance, Single-factor Fixed Effect 
Model.  ผลการการวิเคราะหใช Analysis of Variance พรอมทั้งมีการตรวจสอบ Model Adequate ดวย เชน ตรวจสอบ 
สมมุติฐาน Normality (Normality Assumption) โดยใช Normality Probability Plot ของ Residual หาก Residual มี
ลักษณะการกระจายตัวแบบ Normal จะมีลักษณะเปนเสนตรง การตรวจสอบ Model อีกอยางไดแก การใชแผนที่แสดง
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ขอมูล Residual ในแตละ ชุดการทดลอง เพื่อดู Independent Assumption ของ Residual และการพล็อต Residual กับ 
Fitted values เพ่ือทดสอบ Constant Variance Assumption ของ Residual 

สําหรับตัวแปรอื่นๆ ที่ระยะเวลาตางๆ กัน สามารถดําเนินการไดในลักษณะคลายๆ กัน  การวิเคราะหตัวแปรทั้ง 11 
ตัวโดยใช Analysis of Variance รวมถึงการตรวจสอบ Model Adequate ซึ่งสามารถสรุปไดดังแสดงในตารางที่ 1 โดยพบวา
ที่ระดับความมั่นใจ 95 เปอรเซ็นต คา F-value มีคานอยกวา F0.05, 2, 24 (F critical) ดังนั้น Null hypothesis ไดรับการยอมรับ 
(Accepted) ดังนั้นสามารถสรุปไดวาไมมีความแตกตางในการเจริญเติบโตของผักกวางตุง เมื่อไดรับการรดดวยน้ําทั้งสาม
ชนิด (น้ําประปา, น้ําเสีย, น้ําเสียที่ผานการบําบัด) 

 
ตารางที่  1  สรุปผลการวิเคราะหการเจริญเติบโตของผกักวางตุง 

 

30 วัน 45 วัน 60 วัน 
พารามิเตอร F-value Significance 

at 95 % CL 
F-value Significance 

at 95 % CL 
F-value Significance 

at 95 % CL 
ความสูงจากโคนถึงยอด (ซม.) 0.15 Not sig. 0.21 Not sig. 0.23 Not sig. 
ความยาวของใบที่สมบรูณที่สุด (ซม.) 0.29 Not sig. 0.14 Not sig. 0.20 Not sig. 
จํานวนใบ (ใบ) 0.15 Not sig. 0.36 Not sig. 1.17 Not sig. 
จํานวนใบที่มี W >1 ซม. 0.083 Not sig. 0.34 Not sig. 1.04 Not sig. 
ความกวางสุดของใบ (ซม.) 1.65 Not sig. 0.74 Not sig. 2.14 Not sig. 
ความยาวของราก (ซม.) 1.04 Not sig. 1.24 Not sig. 0.23 Not sig. 
นน.สด (กรัม) 0.43 Not sig. 0.35 Not sig. 1.25 Not sig. 
%Total-N (น้ําหนักแหง) 0.035 Not sig. 0.26 Not sig. 0.38 Not sig. 
%Total-P (น้ําหนักแหง) 0.18 Not sig. 0.53 Not sig. 3.35 Not sig. 
%Total-K (น้ําหนักแหง) 0.36 Not sig. 0.50 Not sig. 0.84 Not sig. 

 
อัตราการดูดซับธาตุอาหารของผักกวางตุง 

ในการศึกษานี้ ไดวิเคราะหปริมาณการดูดซับธาตุอาหาร ของผักกวางตุงไปใชเพื่อการเจริญเติบโต เพื่อเปรียบเทียบ
ระหวาง ผักกวางตุงที่ไดรับการรดน้ํา ตางชนิดกัน ซึ่งพบวาปริมาณการดูดซับธาตุอาหารหลักไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-
โพแทสเซียม ของผักกวางตุงที่ทดลองปลูกในกระถาง เมื่อไดรับการรดน้ํา ดวยน้ําตางชนิดกัน มีคาใกลเคียงกัน  

นอกจากนี้ยังพบวา ผักกวางตุงมีความตองการใชธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เพื่อการเจริญเติบโตในปริมาณ
ใกลเคียงกัน มีการสะสมปริมาณธาตุอาหารมากสุด ระหวาง 36-60 วัน และมีความตองการธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
มากสุดในชวง 46-60 วัน (ผักกวางตุงเจริญเต็มที่พรอมเก็บเกี่ยว ประมาณ 55-65 วัน) ดังแสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 3 

 

ตารางที่  2  สรุปปริมาณการดูดซับธาตุอาหารของผักกวางตุงท่ีทดลองปลูก 
 

% Nutrients (dry weight) Nutrient uptakes (g/pot) 
Days Trials 

N P K N P K 
30  PW 

RW 
TW 

3.95 
3.63 
3.68 

0.0006 
0.0008 
0.0007 

4.14 
4.01 
3.93 

0.0047 
0.0052 
0.0049 

0.0006 
0.0008 
0.0007 

0.0049 
0.0057 
0.0040 
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45 45 PW PW 
RW RW 
TW TW 

5.23 5.23 
5.06 5.06 
5.05 5.05 

0.76 0.76 
0.68 0.68 
0.68 0.68 

4.50 4.50 
4.26 4.26 
4.49 4.49 

0.0465 0.0465 
0.0466 0.0466 
0.0470 0.0470 

0.0068 0.0068 
0.0063 0.0063 
0.0063 0.0063 

0.0394 0.0394 
0.0393 0.0393 
0.0417 0.0417 

60 PW 
RW 
TW 

4.11 
4.49 
4.54 

0.34 
0.40 
0.47 

3.97 
4.31 
4.35 

0.2367 
0.2905 
0.2807 

0.0198 
0.0261 
0.0295 

0.2297 
0.2787 
0.2710 
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รูปท่ี  3 เปอรเซ็นตธาตุอาหารสะสม และ nutrient uptakes ของผักกวางตุง ในแตละชวง 
ศึกษาคุณลักษณะของดิน ท่ีนํามาใชในการทดลองปลูกพืช 

 

เมื่อตรวจสอบขอมูลเบื้องตนพบวาเปนชุดดิน “อยุธยา” หรือ ‘Ayutthaya, (Ay)’จากการประเมินความอุดมสมบูรณ
ของดินพบวา เปนดินที่มีความอุดความบูรณระดับปานกลาง หากใชเพาะปลูกจําเปนตองใชปุยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ  
ปญหาที่มักพบคือปริมาณของฟอสฟอรัสในดิน มีคาคอนขางต่ํา เชนเดียวกับธาตุไนโตรเจน และยังมีความเปนกรดจัดอีกดวย 
เนื่องจากดินชุดนี้ พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบ เนื้อดินเปนดินเหนียว มีการระบายน้ําเลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูที่ผิวดิน  
ระหวา 4-6 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมที่จะใชทํานาในชวงฤดูฝน แตสามารถปลูกพืชไร พืชผัก หรือพืชอื่นๆ ที่มีอายุสั้นได
ในชวงฤดูแลง สําหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ําชลประทานเขาถึง หรือมีแหลงน้ําธรรมชาติ ถาจะปลูกไมยืนตนไมผล หรือปลูก
พืชไรและพืชผักตลอดทั้งป จะตองทําคันดินลอมรอบพื้นที่เพาะปลูก และยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้ําของดิน[2] , [5]

จากการเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะห ลักษณะทางเคมีของดิน ของชุดการทดลองที่รดดวยน้ําประปา จากจํานวน ทั้งหมด 
3 กระถาง หลังจากปลูกผักกวางตุงไปแลว 30 วัน พารามิเตอรที่วิเคราะหประกอบดวย %OM .wt, %N. wt, pH, CEC (cmol/kg), 
EC(dS/m), P Bray II(mg/kg) และ K  (mg/kg) จากชุดการทดลอง ทั้ง 3 ชุด หลังจากปลูกผักกวางตุงไปแลว 30 วัน พบวา
คุณลักษณะของดิน ในดาน เปอรเซ็นตอินทรียวัตถุในดิน ธาตุไนโตรเจน ความเปนกรดดางของดิน และคาความจุไอออนบวกที่
แลกเปลี่ยนได มีการเปลี่ยนแปลงไปนอยมาก (เปลี่ยนแปลงนอยกวา 25%) ในขณะที่คาความนําประจุไฟฟาของดิน ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช และปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืช มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางมาก 
 จากชุดการทดลองที่รดดวยน้ําประปา (PW) น้ําเสีย (RW) และน้ําที่ผานการําบัดจากบอบําบัด (TW) โดยรวม 
ตั้งแตวันที่ 0-60 ตางใหผลใกลเคียงกัน โดยพบวา ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนที่เหลือในดิน ณ วันที่ 60 มีคานอยกวา
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ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนในดินเริ ่มตน แสดงวาไมมีการสะสมของธาตุไนโตรเจน ดังนั้นหากตองการจะทําการ
เพาะปลูกใน crop ตอไปจะตองทําการปรับสภาพและบํารุงดินกอน 

ในทางตรงขาม พบวาปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัสที่เหลือในดิน จากชุดการทดลองที่รดดวยน้ําประปา (PW)  
น้ําเสีย (RW) และน้ําที่ผานการบําบัดจากบอบาํบัด (TW) โดยรวม ณ วันที่ 60 มีคามากกวาปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัสใน
ดินเริ่มตนที่ไมไดใสปุย แสดงวายังมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสคงเหลืออยูในดิน ทั้งนี้เนื่องจาก ผักกวางตุงมีการดูดซับธาตุ
ฟอสฟอรัส ไปใชเพื่อการเจริญเติบโต นอยกวาธาตุไนโตรเจน และโพแทสเซียม ดังไดอธิบายแลวขางตน 
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เปนไปได ที่จะนําน้ําทิ้งที่ไมผานการบําบัดและน้ําที่ผานการบําบัดจากระบบบอบําบัด มาใชเพื่อการเพาะปลูกพืชผัก 
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ถึง ปจจุบัน 

    
  

การประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมแหงชาติครั้งที่ 5   9  วันที่ 8-10 มีนาคม 2549 


	 - เป็นนักวิชาการ/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการ การสิ่งแวดล้อม  สภาผู้แทนราษฎร 2541-2542 (สมัย ส.ส. สนิท กุลเจริญ เป็นประธาน)
	 - เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 2547  ถึง ปัจจุบัน
	 

