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บทคัดยอ : ระบบอนุกรมบอบําบัดตามธรรมชาติแบบผสมผสานที่ใชศึกษา เปนบออนุกรม ๒ บอติดกัน รับน้ําทิ้งจากหอพักนักศึกษาที่
ผานการบําบัดบางสวนแลว และน้ําทิ้งจากโรงอาหาร มีการศึกษาประสิทธิภาพของระบบอนุกรมบอบําบัดตามธรรมชาติ แบบ
ผสมผสานเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําตางๆ และทําการทดลองนําน้ําทิ้งมาใชปลูกพืชเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของพืช และใช ANOVA ทดสอบตัวแปรตางๆ เพื่อตรวจสอบความแตกตางวามีนัยทางสถิติ ตัวแปรดังกลาวไดมาจากจากการศึกษา
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชและการสะสมแรธาตุในดิน เมื่อรดน้ําดวยน้ําทิ้งตางชนิดกัน ผลการศึกษาพบวา ระบบอนุกรมบอ
บําบัดที่ใชในการศึกษา โดยทั่วไปมีลักษณะและปฏิกิริยาเคมีภายในบอ เชนเดียวกับบอบําบัดประเภทแฟคัลเททีฟ น้ําทิ้งที่ผานการ
บําบัดมีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานคุณน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และ มาตรฐานการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน
และทางน้ําที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน ในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน มีเพียงของแข็งแขวนลอยในน้ําที่ผานการบําบัดที่มีคาสูง
เกินมาตรฐานในบางชวงเวลา ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พบไดเสมอในน้ําทิ้งจากระบบบอบําบัดแฟคัลเททีฟ ผลการวิเคราะหดินที่ใชปลูก
ผักกวางตุงพบวามีลักษณะทั่วไปคงเดิม การวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืชที่ระยะเวลาตางๆ โดยใช ANOVA พบวาไมมีความ
แตกตางในการเจริญเติบโตของผักกวางตุงที่ไดรับการรดดวยน้ําทั้งสามชนิด ( น้ําประปา, น้ําเสีย, น้ําเสียที่ผานการบําบัด) เชนเดียวกับ
ผลการวิเคราะหตัวแปรชี้วัดคุณลักษณะของดิน ซึ่งพบวา คาพารามิเตอรทั้งหมดไมมีความแตกตางกัน เมื่อรดดวยน้ําทั้งสามชนิด

ABSTRACT : The aims of this research are to investigate the performance of a series of facultative ponds to treat grey water, and to
examine the possibility of using domestic wastewater to grow Pak-Choi. This paper discusses the removal efficiency of the pond system.
The analytical results were then compared with some relevant national discharge limits. 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).
Calculations using ANOVA were carried out to compare a significant difference of yields, growth rates of Pak-Choi and soil characteristics
of each experimental trial. In conclusion, it is likely that the performance of a series of natural pond system would be considered as
reasonable condition. It was also found that the yields, growth rates and soil characteristics from pot plantation experiments would not show
any significant difference between each trial. According to this, it is most likely that RW and TW are suitable to be use as irrigated water.
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1. บทนํา
น้ําเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย
และสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั่ ว ไป น้ํ า เสี ย ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมการดํ า รงชี วิ ต
ประจําวันของมนุษย น้ําเสียนี้มักประกอบไปดวย สารอินทรีย สา
รอนินทรีย และ สารประกอบตางๆ ที่เปนธาตุอาหาร ที่มีโครงสราง
ที่ถูกยอยสลายตามธรรมชาติไดงายและยอยสลายไดยาก หากปลอย
น้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมผานขบวนการบําบัดอยาง
หนึ่งอยางใด จะสงผลใหแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น มีคุณภาพเสื่อม
โทรมลง การบําบัดน้ําเสียกอนการระบายทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ
จึงมีความจําเปน ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหามลพิษทางน้ํา อันเกิดจาก
ระบายน้ําทิ้งดังกลาว อยางไรก็ตามในขบวนการบําบัดน้ําเสียนั้น
ยอมนํามาซึ่งคาใชจายในขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในขั้น
การบําบัด (Treatment) ดังนั้นนักวิชาการจึงใหความสนใจและ
ศึ กษาพั ฒนาระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ยที่ พึ่ งพิ งธรรมชาติ มาก (Natural
Treatment System) ใชพลังงานนอย (Low Energy Consumption)
และสามารถนําเอาทรัพยากรที่ยังมีประโยชนมาใชใหม (Resource
Recovery) เพื่อเปนการลดคาใชจายและสรางแรงจูงใจในการบําบัด
น้ําเสียใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด การศึกษาวิจัยนี้ มีแนวคิดที่
จะนําน้ําทิ้งจากบานพักอาศัยมาใชประโยชน

1.1 วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพื่ อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของระบบอนุ กรมบ อบํ าบั ดตาม
ธรรมชาติ แบบผสมผสานเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําตางๆ
2) เพื่ อ ศึ กษาเปรี ยบเที ย บการเจริ ญเติ บโตของพื ช โดยใช
ANOVA ทดสอบตัวแปรตางๆ เพื่อตรวจสอบความแตกตางวามี
นัยทางสถิติ เมื่อรดน้ําดวยน้ําทิ้งตางชนิดกัน

2. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้แบงการทดลองออกเปน 2 สวน คือ การทดลองใน
ห อ งปฏิ บั ติ ก าร และการทดลองปลู ก พื ช ในภาคสนาม
ภาพประกอบการดําเนินการประกอบดวย 3 สวนดังนี้
1) การประเมินประสิทธิภาพของระบบอนุกรมบอบําบัด แบบ
ผสมผสาน (Series of Integrated Natural Pond System) โดยการเก็บ
ตัวอยางน้ําจุดเก็บตัวอยางมีทั้งหมด 3 จุด ไดแก ที่บริเวณทางเขาบอ
ที่ 1 (Influent – P1), ทางออกบอที่ 1 (Effluent – P1) และที่บริเวณ
ทางออกบอที่ 2 (Effluent – P2) ดังแสดงใน ภาพที่ 1

1
บอ 1

2

บอ 2
3

ภาพที่ 1 แสดงจุดเก็บตัวอยางมีทั้งหมด 3 จุด: 1 บริเวณทางเขาบอที่ 1
(Influent – P1), 2 ทางออกบอที่ 1 (Effluent – P1) และ 3 บริเวณ
ทางออกบอที่ 2 (Effluent – P2)

2) การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืช โดยการ
ทดลองปลูกพืช ในโรงเพาะชํา และจดบันทึกการเจริญเติบโต
ของพื ชซึ่งปลูกในกระถาง ซึ่งได ออกแบการทดลองเป นแบบ
Completely Randomized Design (CRD) จํานวน 3 ตํารับการ
ทดลอง (Treatment) หรือ ชุดการทดลองที่พืชไดรับการรดน้ํา
ตางกัน 3 ชนิด ไดแก น้ําประปา (Piped Water, PW), น้ําทิ้งที่ไม
ผานการบําบัดดวยระบบอนุกรมบอบําบัดแบบผสมผสาน (Raw
Wastewater, RW) และ น้ําที่ผานการบําบัดจากระบบอนุกรมบอ
บําบัดแบบผสมผสาน (Treated Wastewater, TW) โดยแตละชุด
การทดลองจะมีตัวอยางซ้ํากัน 3 กระถาง หรือ 3 ซ้ํา (Replication)
การศึกษาการเจริญเติบโตของผักกวางตุง พิจารณาจากความ
สูงจากโคนถึงยอด (HT), จํานวนใบ, จํานวนใบที่มีความกวาง
มากกวา 1 ซม. (W>1.0 cm), ความกวางสุดของใบ (Wmax), ความยาว
ของใบที่สมบูรณที่สุด (Lmax) และ ความยาวของราก (HR) จะ
นํามาวิเคราะหหาคาอัตราการเจริญเติบโต (Growth rate, GR)
ในชวงตางๆ 3 ชวง ไดแก อัตราการเจริญเติบโตตั้งแตเริ่มงอก ถึง

วั น ที่ 30 (GR0-30 ) อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตตั้ ง แต วั น ที่ 30 ถึ ง 45
(GR30-45) อัตราการเจริญเติบโตตั้งแตวันที่ 45 ถึง 60 (GR45-60) และ
อัตราการเจริญเติบโตสะสม (Cumulative Growth Rate, GRcum)
การศึกษาผลผลิต (Yields) จากการวัดน้ําหนักของพืชที่
ไดรับการรดน้ําแตกตางกัน โดยทําการบันทึกน้ําหนัก ทั้งน้ําหนัก
เปยก (Wet Weight, Wwet) และ น้ําหนักแหง (Dry Weight, Wdry)
ในชวงตางๆ 3 ชวง ไดแก น้ําหนักเปยกและน้ําหนักแหง ณ วันที่
30, 45 และ 60 Wwet 30 Wwet 45 Wwet 60 Wdry 30 Wdry 45 และ Wdry 60,,
ตามลําดับ
3) การศึกษาคุณลักษณะเบื้องต นของดิน ที่ นํามาใช ในการ
ทดลองครั้งนี้ จะทําการวิเคราะห 4 ครั้ง คือ กอนเริ่มทําการทดลอง
ระหวางการทดลอง (วันที่ 30 วันที่ 45) และ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ปลูกพืชในกระถาง (วันที่ 60) โดยจะเก็บดินในนาขาวแหงหนึ่ง ใน
จังหวัดอยุธยา ที่ระดับความลึก 5-20 เซนติเมตร จากนัน้ นําดินมาผึง่
ใหแหง และทําการคัดเลือกวัสดุที่ไมใชดินออกไป แลวจึงนําไปบด
ใหละเอียด และรอนผานตะแกรงขนาด 2 และ 0.5 มิลลิเมตร กอน
นําไปวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี ฟสิกส ไดแก เนื้อดิน (Soil
texture) คาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity, EC) สารละลาย
ดินที่สกัดจากดินที่อิ่ม ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter)
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (P
Bray II) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange
Capacity) เปนตน

3. ผลการศึกษา
3.1 ประสิทธิภาพในการบําบัดของอนุกรมบอแฟคัลเททีฟ
น้ําทิ้งที่ไหลเขาระบบบอบําบัดตามธรรมชาติ มาจากน้ําทิ้งจาก
หอพักนักศึกษา (Dormitories) และ น้ําทิ้งจากโรงอาหาร (Canteen)
ซึ่งผานขั้นตอนการดักไขมันและตะแกรงกรองแลว อัตราการไหล
เฉลี่ยของน้ําทิ้งมีคาระหวาง 55 ถึง 60 ลบ.ม./วัน มีระยะเวลาเก็บกัก
ในระบบบอบําบัดตามธรรมชาติ (DtTotal) 158 วัน กอนจะไหลออก
สูภายนอกระบบ โดยแรงโนมถวง (Gravity Flow)
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัด มีคา pH 7.0-8.0 อยูในเกณฑเปนกลาง
คอนขางเปนดางเล็กนอย ถือวามีความปกติ เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคาร, เกณฑมาตรฐานน้ําเพื่อการ
ชลประทาน และเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําที่เหมาะสมเพื่อการ
ดํารงชีวิตของสัตวน้ํา
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) ซึ่ง

เปนตัวบงชี้คุณภาพน้ํา โดยทั่วไปในแหลงน้ําตามธรรมชาติไม
ควรมีคาต่ํากวา 4 มก.ตอลิตร[4],[5],[7] คา DO เปนตัวชี้ถึงปฏิกิริยา
ทางชีววิทยาในน้ํา น้ําทิ้งที่ออกจากบอบําบัด ที่ 2 เปน พบวาน้ํา
ทิ้งที่ออกจากบอบําบัด ที่ 2 สวนใหญมีคา DO(0.05 < Percentile < 0.95)
ระหวาง 0.2 ถึง 4.2 มก./ล. มีคา Median และ Average ของขอมูล
ระหวาง 1.8 ถึง 1.9 มก./ล. เมื่อพิจารณาโดยรวม คา DO อยูใน
เกณฑ ที่ เ หมาะสม ต อ การทํ า งานของขบวนการบํ า บั ด โดยวิ ธี
Biological Treatment แบบใชออกซิเจน อยางไรก็ตามคา DO ใน
น้ําที่ผานการบําบัดจากบอที่ 2 มีคาคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําที่เหมาะสมเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ที่
กําหนดให DO ในน้ําไมควรมีคานอยกวา 4.0 มก./ล.
จากการเก็ บ ข อ มู ล พบว า น้ํ า ทิ้ ง ที่ เ ข า ระบบมี ค า BOD5
คอนขางต่ําเนื่องมาจากน้ําทิ้งที่ไหลมาจากหอพักนักศึกษาไดรับ
การบําบัดโดยระบบบําบัดชนิดติดกับที่แบบไรอากาศ (On-site
Anaerobic Treatment Unit) ทําใหน้ํามีกลิ่นเหม็นและมีคา
ออกซิเจนละลายน้ําต่ํา (เขาใกลศูนย) นอกจากนี้สารอินทรียใน
น้ํ า ทิ้ ง บางส ว นได รั บ การบํ า บั ด ไปบ า งแล ว คงเหลื อ อยู เ ฉพาะ
สารอินทรียที่ยอยสลายไดยาก หรือตองใชเวลานานในการยอย
สลายโดยเชื้อแบคทีเรีย ดวยเหตุนี้จึงทําใหคา BOD5 ของน้ําทิ้งที่
เขาสูระบบบอบําบัดตามธรรมชาติมีคาต่ํา เมื่อเทียบกับคาซีโอดี
โดยสัดสวนของ BOD5 ในน้ําทิ้ง ตอ COD มีคาระหวางรอยละ
50 – 60 หรืออัตราสวนระหวาง COD : BOD ของน้ําทิ้งที่เขา
ระบบมีคาระหวาง 1.7 – 2 เทา ซึ่งมีคาต่ํากวาอัตราสวนระหวาง
COD : BOD ของน้ําเสียชุมชนเล็กนอย (กําหนดไวประมาณ 2 –
4 เทา) [2] , [9]
เมื่อพิจารณาคาบีโอดี (BOD5) ที่ออกจากบอบําบัดที่ 1 และ 2
พบว า ระบบอนุ ก รมบ อ บํ า บั ด ตามธรรมชาติ สามารถกํ า จั ด
สารอิ น ทรี ย ใ นรู ป บี โ อดี ไ ด ดี อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ จากการสั ง เกต
พบวา คาบีโอดี (BOD5) ที่ออกจากบอบําบัดแตละบอ มีรูปแบบ
การเปลี่ ย นแปลงลดลงอย า งชั ด เจน โดยประสิ ท ธิ ภ าพในการ
บํ า บั ด ค า บี โ อดี (BOD5 ) ของระบบอนุ ก รมบ อ บํ า บั ด ตาม
ธรรมชาติ โ ดยรวมประมาณ 80% ซึ่ ง เป น ไปตามเกณฑ ก าร
ออกแบบระบบบอบําบัดแบบแฟคัลเททีฟ

3.2 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืช
การศึกษานี้ไดทําการทดลองเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของ
ผักกวางตุง (Brassica.camprestris L. ssp. chinensis (Lour.)Rupr
หรือ “Pak-Choi”) โดยทําการเปรียบเทียบผักกวางตุงที่รดดวยน้ํา

แตกตางกัน 3 ชนิด ไดแก น้ําประปา (Piped Water) น้ําเสีย (Raw
Water) และ น้ําที่ผานการบําบัด (Treated Water) ที่ระยะเวลา 30
วัน 45 วัน และ 60 วัน ดังแสดงในภาพที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ

a)

a)
b)

b)
c)
ภาพที่ 3 ผักกวางตุงที่ระยะเวลา 45 วัน รดดวยน้ําประปา (PW) น้ําเสีย
(RW) และน้ําที่ผานการบําบัด (TW)

c)

ภาพที่ 2 ผักกวางตุงที่ระยะเวลา 30 วัน a) รดดวยน้ําประปา (PW) b) น้ําเสีย
(RW) และ c) น้ําที่ผานการบําบัด (TW)

การทดลองพื ช นี้ ได อ อกแบบการทดลอง เป น Factorial
Design โดยมี แฟกเตอร (Factor) 1 ตัวไดแกชนิดของน้ํา ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ระดับ (Level) หรือ ชนิดไดแก น้ําประปา (Piped
Water) น้ําเสีย (Raw Water) และ น้ําเสียที่ผานการบําบัด
(Treated Water) โดยแตละระดับมีจํานวน Replicate เทากับ 9
และทําการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตที่ระยะเวลา 30 วัน 45 วัน
และ 60 วัน โดยตัวแปรที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบ ไดแก ความ
สูงจากโคนถึงยอด (ซม.), ความยาวของใบที่สมบูรณที่สุด (ซม.),
จํานวนใบ (ใบ), จํานวนใบที่มีความกวางมากกวา 1 ซม. (ซม.),
ความกวางสุดของใบ (ซม.), ความยาวของราก (ซม.), น้ําหนักสด
(กรัม) และ น้ําหนักแหง (กรัม)

a)

b)

c)
ภาพที่ 4 ผักกวางตุงที่ระยะเวลา 60 วัน a) รดดวยน้ําประปา (PW) b) น้ํา
เสีย (RW) และ c) น้ําที่ผานการบําบัด (TW)

การวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืชที่ระยะเวลาตางๆ โดย
ใช Analysis of Variance, Single-factor Fixed Effect Model.
โดยถาให
y i. เปนผลรวมของคาที่ไดจาก i th treatment ในที่นี้
treatment คือ ชนิดของน้ํา)
y i. เปนคาเฉลี่ยของคาที่ไดภายใต i th treatment
y.. ผลรวมทั้งหมดของคาที่ได
y.. คาเฉลี่ยของคาที่ไดทั้งหมด
หรือสามารถแสดงเปนสมการที่ (1) ถึง สมการที่ (4) ดังนี้
n
yi. = ∑ yij
j =1

y i . = yi . / n

(1)
i = 1,2,...., a

(2)

a n
y.. = ∑ ∑ yij
i =1 j =1

(3)

y.. = y.. / N

(4)

โดยที่ N= an หรือจํานวน Observations ทั้งหมด
สําหรับการวิเคราะหนี้ เพื่อทดสอบวา
H 0 : μ PW = μ RW = μTW

อยางนอยหนึ่งคู (i, j)
โดย H0 ไดแก Null Hypothesis H1 ไดแก Alternative
Hypothesis และ μ ไดแก คาเฉลี่ยของตัวแปรทําการวิเคราะห
H1 : μ i ≠ μ j

การวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืชที่ระยะเวลาตางๆ โดยใช
Analysis of Variance, Single-factor Fixed Effect Model. ผลการ
การวิเคราะหใช Analysis of Variance พรอมทั้งมีการตรวจสอบ
Model Adequate ดวย เชน ตรวจสอบ สมมุติฐาน Normality
(Normality Assumption)โดยใชNormality Probability Plot ของ
Residual หาก Residual มีลักษณะการกระจายตัวแบบ Normal จะมี
ลักษณะเปนเสนตรง การตรวจสอบ Model อีกอยางไดแก การ
พล็อต Residual ในแตละ Run เพื่อดู Independent Assumption ของ
Residual และการ พล็อต Residual กับ Fitted Values เพื่อทดสอบ
Constant Variance Assumption ของ Residual
ยกตัวอยางการวิเคราะหตัวแปร ความสูงของผักกวางตุง จาก
โคนถึงยอดที่ระยะเวลา 30 วัน โดยใช Analysis of Variance ซึ่ง
พบวา คา F-value เทากับ 0.15 ซึ่งนอยกวาคา F-critical (F-critical =
3.403) แสดงวาชนิดของน้ําไมมีผลตอความสูงจากโคนถึงยอดอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ที่ระยะเวลา 30 วัน

การตรวจสอบสมมุติฐาน Normality (NID (0,σ2 ) ของ Errors
หรือ Residual โดยใช Normality Plot หาก Errors มีการกระจายตัว
แบบ Normal กราฟ Normality Plot จะเปนเสนตรง ดังแสดงใน
ภาพที่ 5 ซึ่งแสดงใหเห็นวา Normality Assumption ใชได
การตรวจสอบสมมุติฐาน Normality (NID (0,σ2 ) ของ
Errors หรือ Residual โดย Residual ควรที่จะไมมีรูปแบบ Pattern
ที่ชัดเจน หากโมเดลนั้นถูกตอง Residual จะตองไมมีรูปแบบที่
ชัดเจน (Structureless) และไมมีความสัมพันธกับตัวแปรใดๆ ดัง
แสดงในภาพที่ 6
การตรวจสอบคา Residual เปรียบเทียบกับ Predicted Response
จากภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวาง Residual กับ Predicted
Response ซึ่งไมพบ Non-constant Variance ซึ่งหากพบ Nonconstant
Variance อาจต องดํ าเนิ นการ Variance-Stabilizing
Transformation และทําการวิเคราะห Analysis of Variance ของ
Transformed Data เชน หากขอมูลมีการกระจายตัวแบบ Poisson
Distribution, Square Root Transformation อาจจะนํามาใชได เปน
ตน
สําหรับตัวแปรอื่นๆที่ระยะเวลาตางๆกัน สามารถดําเนินการได
ในลักษณะคลายๆกัน การวิเคราะหตัวแปรทั้ง 11 ตัวโดยใช Analysis
of Variance รวมถึงการตรวจสอบ Model Adequate ซึ่งสามารถสรุป
ไดดังแสดงในตารางที่ 1โดยพบวาที่ระดับความมั่นใจ 95 เปอรเซ็นต
คา F-value มีคานอยกวาคา F-critical ดังนั้น Null Hypothesis ไดรับ
การยอมรับ (Accepted) ซึ่งสามารถสรุปไดวาไมมีความแตกตางใน
การเจริญเติบโตของพืชสําหรับน้ําทั้งสามชนิด (น้ําประปา, น้ําเสีย,
น้ําเสียที่ผานการบําบัด)

ภาพที่ 5 แสดง Normality Plot

3.3 ศึกษาคุณลักษณะของดิน ที่นํามาใชในการทดลองปลูกพืช

ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวาง Residual กับ Run Number

ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวาง Residual กับ Predicted Values
ตารางที่ 1 สรุปผลคา F-value จากการวิเคราะหโดยใช Analysis of
Variance

ตัวแปร
ความสูงจากโคนถึงยอด (ซม.)
ความยาวของใบที่สมบูรณที่สุด (ซม.)
จํานวนใบ (ใบ)
จํานวนใบที่มี W > 1 ซม.
ความกวางสุดของใบ (ซม.)
ความยาวของราก (ซม.)
นน. สด (กรัม)
นน. แหง (กรัม)
หมายเหตุ : คา F-critical =F0.05,2,24= 3.403

30 วัน 45 วัน 60 วัน
0.15 0.21
0.29 0.14
0.15 0.36
0.083 0.34
1.65 0.74
1.04 1.24
0.43 0.35
0.091 0.053

0.23
0.20
1.17
1.04
2.14
0.23
1.25
1.05

เมื่อตรวจสอบขอมูลเบื้องตนพบวาเปนชุดดิน “อยุธยา” หรือ
‘Ayutthaya, (Ay)’จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
พบว า เป น ดิ น ที่ มี ค วามอุ ด ความบู ร ณ ร ะดั บ ปานกลาง หากใช
เพาะปลูกจําเปนตองใชปุยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ ปญหาที่
มั ก พบคื อ ปริ ม าณของฟอสฟอรั ส ในดิ น มี ค า ค อ นข า งต่ํ า
เชนเดียวกั บธาตุ ไนโตรเจน และยังมีความเปนกรดจัดอี กดว ย
เนื่องจากดินชุดนี้ พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบ เนื้อดินเปนดินเหนียว
มีการระบายน้ําเลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูที่ผิวดิน ระหวาง 4
– 6 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมที่จะใชทํานาในชวงฤดูฝน แต
สามารถปลูกพืชไร พืชผัก หรือพืชอื่นๆ ที่มีอายุสั้นไดในชวงฤดู
แลง สําหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ําชลประทานเขาถึง หรือมีแหลง
น้ํ า ธรรมชาติ ถ า จะปลู ก ไม ยื น ต น ไม ผ ล หรื อ ปลู ก พื ช ไร แ ละ
พืชผักตลอดทั้งป จะตองทําคันดินลอมรอบพื้นที่เพาะปลูก และ
ยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้ําของดิน
จากการเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะห คุณลักษณะทางเคมีของ
ดิน ของชุดการทดลองที่รดดวยน้ําประปา จากจํานวน ทั้งหมด 3
กระถาง หลังจากปลูกผักกวางตุงไปแลว 30 วัน พารามิเตอรที่
วิเคราะหประกอบดวย
- อินทรียวัตถุในดิน โดยน้ําหนัก (%OM.wt) โดยวิธี
Walkley and Black
- เปอรเซ็นต ไนโตรเจน โดยน้ําหนัก (%N. wt)
- คาความเปนกรดดาง pH
- ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก(Cation
Exchange Capacity, CEC (cmol/kg))
- คาความนําไฟฟา (EC(dS/m) สารละลายดินที่สกัดจากดิน
ที่อิ่มตัว
- ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โดยวิธี P Bray
II(mg/kg)
- ปริมาณโพแทสเซียม K (mg/kg)
จากชุด การทดลอง ทั้ง 3 ชุด หลัง จากปลูก ผัก กวางตุง ไป
แลว 30 วัน พบวา คุณ ลัก ษณะของดิน ในดา น เปอรเ ซ็น ต
อิน ทรีย วัต ถุใ นดิน ธาตุไ นโตรเจน ความเปน กรดดา งของดิน
และคาความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได มีการเปลี่ยนแปลง
ไปนอยมาก (เปลี่ยนแปลงนอยกวา 25%) ในขณะที่คาความนํา
ประจุไฟฟาของดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช
และปริม าณโพแทสเซีย มที ่เ ปน ประโยชนต อ พืช มีก าร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

ในการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของผลการวิ เ คราะห
คุณลักษณะดินหรือ ขอมูลคุณลักษณะดิน จากตัวอยางดินที่ได
จากชุดการทดลองที่ รดดวยน้ําประปา (PW), รดดวยน้ําที่ไมผาน
การบําบัด (RW) และ รดดวยน้ําที่ผานการบําบัดจากระบบ
อนุกรมบอบําบัดตามธรรมชาติ (TW) นั้น ไดประเมินผลโดยการ
ใช โปรแกรม ANOVA เชนเดียวกับการศึกษาเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของผักกวางตุงโดยผลที่ไดจากการทดสอบขอมูล
ดวยโปรแกรมดังกลาว จะชวยใหสามารถอธิบายผลกระทบ ดาน
คุณลักษณะของดิน จากการรดน้ําดวยน้ําตางกัน 3 ชนิด
การวิเคราะหใช Analysis of Variance พรอมทั้งมีการตรวจสอบ
Model
Adequate ด วยเช น ตรวจสอบสมมุ ติ ฐาน Normality
(Normality Assumption) โดยใช Normality Probability Plot ของ
Residual หาก Residual มีลักษณะการกระจายตัวแบบ Normal จะมี
ลักษณะเปนเสนตรง การตรวจสอบ Model อีกอยางไดแก การ
พล็อต Residual ในแตละ Run เพื่อดู Independent Assumption ของ
Residual และการ พล็อต Residual กับ Fitted values เพื่อทดสอบ
Constant Variance Assumption ของ Residual พบวาคาอินทรียวัตถุ
ในดิน ที่ระยะเวลา 30 วัน ไมมีความแตกตางกันสําหรับการรดดวย
น้ําทั้ง 3 ชนิด ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
นอกจากนี้ จากการทดสอบสอบทั้ง 3 ชุดการทดลองพบวา
คาพารามิเตอรทั้งหมดไมมีความแตกตางกัน สําหรับการรดดวย
น้ําทั้งสามชนิด (น้ําประปา, น้ําเสีย, น้ําเสียที่ผานการบําบัด) ที่
ระยะเวลา 30 วัน, 45 วัน, และ 60 วัน

4. สรุป
ระบบอนุกรมบอบําบัดตามธรรมชาติประเภทบอแฟคัลเท
ทีฟมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําทิ้งชุมชน โดยน้ําที่ผานการ
บําบัดจากระบบดังกลาวสวนใหญ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งจากอาคาร, เกณฑมาตรฐานน้ําเพื่อการชลประทาน
และเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําที่เหมาะสมเพื่อการดํารงชีวิตของ
สัตวน้ํา นอกจากนี้ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ผักกวางตุงและคุณลักษณะของดินที่ใชปลูกพืช แสดงวา มีความ
เปนไปได ที่จะนําน้ําทิ้งที่ไมผานบําบัดและน้ําที่ผานการบําบัด
จากระบบบอบําบัด มาใชเพื่อการเพาะปลูกพืชผัก (ผักกวางตุง)
เปนการสนับสนุนแนวคิดในการนําน้ําคุณภาพต่ํามาใชเพื่อการ
เกษตรกรรม (Alternative Use of Low Quality Water for
Irrigation) อย า งไรก็ ต ามควรมี ก ารศึ ก ษาด า นการสะสมของ
ปริมาณโลหะหนักและคอลิฟอรมแบคทีเรียเพิ่มเติมตอไป

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน และความเห็นในรายงานผลการวิจัยเปนของผูรับทุน
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมจําเปนตองเห็นดวย
เสมอไป นอกจากนี้คณะผูวิจัยขอขอบคุณ คุณจงกลณี วรรณเพ็ญ
สกุล และผูชวยนักวิจัยทุกทาน ที่ชวยใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี
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