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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตาลปัตรฤาษีและ
พุทธรักษา ในการลดค่าทีเคเอ็นของน้ําท้ิงจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยทําบ่อทดลองจากวงซีเมนต์ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร ลึก 0.40 เมตร จํานวน 2 บ่อ บ่อที่ 1 ทดลองด้วยการปลูกพืชตาลปัตรฤาษีรวมกับพุทธรักษา บ่อที่ 2 เป็นบ่อ
ควบคุมท่ีไม่ปลูกพืช ท่ีระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 5, 10 และ 15 วัน โดยพารามิเตอร์ท่ีทําการศึกษา คือ ค่าทีเคเอ็น 
ผลการวิจัย พบว่าบ่อทดลองท่ีปลูกตาลปัตรฤาษีและพุทธรักษา มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําท้ิงจากโรงพยาบาลค่าย
สุรนารีสูงกว่าบ่อควบคุมท่ีไม่ปลูกพืช ได้ค่าทีเคเอ็นแตกต่างกัน ร้อยละ 69.44 พบว่า ระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 10 
วัน ของบ่อทดลองท่ีปลูกตาลปัตรฤาษีและพุทธรักษา มีประสิทธิภาพการบําบัดทีเคเอ็นได้ดีกว่าบ่อควบคุมท่ีไม่ปลูกพืช 
และระยะเวลากักพักชลศาสตร์อื่นๆ ค่าประสิทธิภาพการบําบัดทีเคเอ็นได้สูงสุด เท่ากับร้อยละ 79.57 จึงได้ระบบบึง
ประดิษฐ์ท่ีเหมาะสมในการบําบัดน้ําท้ิงจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อลดค่าทีเคเอ็นของน้ําท้ิงที่มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐาน จากปัญหาของระบบบําบัดหลัก 
คําสําคัญ : ระบบบึงประดิษฐ์, ระยะเวลากักพักชลศาสตร์, การปลูกพืชแบบผสม, ประสิทธิภาพ, การบําบัด           
   
Abstract 
 This experimental study aims to examine performance analysis of Limnocharis flava (L.) 
Buchenau and Canna indica L. to TKN removal efficacy of effluent wastewater from Fort Suranaree 
Hospital, Nakhon Ratchasima. The experiments were conducted by two identical cement wells, 0.80 
meters wide and 0.40 meters deep. The first well contained Limnocharis flava (L.) Buchenau and 
Canna indica L. and another one was without any plant as a control. The hydraulic retention time 
(HRT) was at 10 and 15 days. The study parameter was Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) percentage 
analyzed from the wastewater in these wells. We have found that TKN removal efficacy from the 
Fort  Suranaree Hospital in the experimental wells was higher (69.44%) than the control. HRT at 10 
days of the experimental well has the highest TKN removal efficacy (79.57%) than other HRT times 
and the control. In conclusion, appropriate condition of wetland system for TKN removal efficacy  
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from standard-exceeding wastewater from the main effluent treatment at Fort Suranaree Hospital 
was suggested. 
Keywords : Wetland system, Hydraulic retention time, Mixed cropping, Efficient , 
    wastewater treatment  
 
บทนํา 
 ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) เป็นปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมดที่อยู่ในน้ําท้ิง ท้ังในรูปของแข็ง
และสารละลาย ซ่ึงเป็นตัวบ่งบอกสภาพของน้ําท้ิง น้ําท่ีมีค่าทีเคเอ็นมากจะมีสภาพเป็นด่าง และมีกลิ่นค่อนข้างเหม็น 
(เหม็นเปรี้ยวเหมือนแอมโมเนีย) ซ่ึงทีเคเอ็น คือ ไนโตรเจนที่เป็นสารอินทรีย์และแอมโมเนียไนโตรเจน ในระบบบําบัด
น้ําเสียท่ีใช้อากาศแบคทีเรียจะใช้ออกซิเจนในการเปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําก่อน เพราะได้
พลังงานสูงกว่า จากนั้นจึงเปลี่ยนทีเคเอ็นเป็นไนเตรต กระบวนการนี้เรียกว่า ไนตริฟิเคชั่น จะเกิดขึ้นเมื่อค่าบีโอดีในถัง
เติมอากาศลดลง ดังนั้นเมื่อค่าบีโอดีสูงแสดงว่ามีอาหารในปริมาณมาก กระบวนการไนตริฟิเคชั่นก็จะไม่เกิด ค่าทีเคเอ็น
ท่ีได้เกินมาตรฐาน สาเหตุมีหลายอย่าง ประการแรก คือ ระบบปกติ น้ําเสียบีโอดีเข้าสูง เติมอากาศไม่พอ ประการที่
สอง เติมอากาศพอ แต่มีเชื้อในระบบน้อยเกินไป ประการที่สาม การตกตะกอนไม่ได้ผล ทําให้เชื้อบางส่วนหลุดไปกับ
น้ํา เชื้อที่หลุดไปกับน้ําทําให้ท้ังค่าบีโอดีและทีเคเอ็นเกินมาตรฐาน เป็นต้น  
 น้ําท้ิง สามารถแก้ไขและปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นได้ด้วยการบําบัดอย่างถูกวิธี เทคโนโลยีท่ีใช้ในการบําบัดน้ําท้ิง
มีหลายวิธีการ เช่น การบําบัดน้ําท้ิงแบบบึงประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีท่ีง่าย สะดวก และเป็นวิธีการที่อาศัยธรรมชาติให้
ช่วยเหลือธรรมชาติ  อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติผสมผสานกับการปลูกพืช ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับพื้นที่ชุ่มน้ํา ทําให้
เป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถเพิ่มทัศนียภาพที่
สวยงามให้กับพื้นที่ได้ ยังเป็นวิธีการทางธรรมชาติท่ีเสียค่าใช้จ่ายน้อยอีกด้วย ระบบบึงประดิษฐ์จะมีองค์ประกอบของ
พืชและระยะเวลากักพักชลศาสตร์ เป็นส่วนสําคัญในระบบ ซ่ึงทั้งสององค์ประกอบส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบําบัด 
รวมท้ังการคัดเลือกชนิดของพืช ควรเลือกพืชที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  การใช้พืชโผล่พ้นน้ํามา
บําบัดน้ําท้ิง การนําพืชที่มีดอกสวยงามมาเป็นพืชบําบัด นอกจากจะใช้ประโยชน์ในด้านการบําบัดน้ําแล้ว ยังมี
ประโยชน์ในด้านความสวยงามของพืชได้อีกด้วย  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกต้นตาลปัตรฤาษีและต้นพุทธรักษามาใช้ในการทดลอง เนื่องจากพืชดังกล่าว
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับน่าจะมีคุณสมบัติในการบําบัดน้ําได้ดีเช่นเดียวกับพืชโผล่ พ้นน้ําชนิดอื่นๆ เพราะลักษณะทั่วไป
ของพืชทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ รากฝอยมีลักษณะแผ่กระจาย เป็นที่อยู่และเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ภายใน
ระบบ มีลําต้นกลวง ทําหน้าท่ีในการส่งถ่ายก๊าซออกซิเจนลงไป  ในน้ํา มีใบขนาดใหญ่ ชูต้ังฉากรับแสงได้ดี ทําให้มี
อัตราการสังเคราะห์แสงสูง ส่งผลให้พืชมีการดูดซับสารอาหารต่างๆ เช่น ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน ไปใช้ในการ
เจริญเติบโต ในส่วนของระยะเวลากักพักชลศาสตร์จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการบําบัด เกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน์ 
(2540) กล่าวว่า ระยะเวลากักพักชลศาสตร์ของบึงประดิษฐ์ ควรอยู่ในช่วง 3-15 วัน และกลไกของการทํางานระบบ
ของบึงประดิษฐ์ต้องอาศัยแสงแดดเป็นตัวช่วยในกระบวนการ การสังเคราะห์แสงของพืช ระบบบึงประดิษฐ์จึงจะมี
ความเหมาะสมอย่างย่ิง ในการปรับปรุงคุณภาพน้ําท้ิง เพื่อลดความสกปรกของน้ํา เช่น บีโอดี ซีโอดี ของแข็งแขวนลอย 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โลหะหนัก และแบคทีเรีย ก่อนระบายสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ 
          จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี พบว่า มีค่าทีเคเอ็นเท่ากับ 
71.95 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่คงที่ ซ่ึงในน้ําท้ิงทีเคเอ็นต้องมีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดน้ําท้ิงแบบบึงประดิษฐ์ ด้วยการใช้พืชจํานวน 2 ชนิด คือ ตาลปัตรฤาษีและพุทธรักษา 
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นํามาปลูกรวมกันเพื่อลดค่าทีเคเอ็น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพการบําบัดของระยะเวลากักพักชลศาสตร์
ท่ี 5, 10 และ 15 วัน เพื่อที่จะน้ําไปใช้ในการบําบัดน้ําท้ิงให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย                                                                                                                        
          1.  เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี หลังการบําบัด 

 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการลดค่าทีเคเอ็นของน้ําท้ิงจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ด้วยระบบบําบัดแบบ 
บงึประดิษฐ์ โดยใช้ตาลปัตรฤาษีปลูกรวมกับพุทธรักษา 
 3. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบระยะเวลากักพักชลศาสตร์ ท่ี 5, 10 และ 15 วัน ของการบําบัดน้ําท้ิงแบบบึง 
ประดิษฐ์ โดยใช้ตาลปัตรฤาษีปลูกรวมกับพุทธรักษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research Design) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการลด
ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) ของน้ําท้ิงจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี หลังการบําบัดด้วยระบบบําบัด
แบบบึงประดิษฐ์ โดยใช้ตาลปัตรฤาษีปลูกรวมกับพุทธรักษา ให้ได้คุณภาพน้ําท้ิงที่ดีขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

    1.1  อุปกรณ์สําหรับภาคสนาม 
                     1.1.1 วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์สําหรับสร้างระบบบึงประดิษฐ์  

1) บ่อซีเมนต์ 
2) ท่อพีวีซี 
3) บอลวาล์วพีวีซี 
4) กาวผสานท่อ 
5) พลาสติกโพลเิอทิลีน 

                     1.1.2 วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์สําหรับเก็บตัวอย่างน้ํา  
                  1) ขวดพลาสติก สําหรับเก็บตัวอย่างน้ําเสีย ขนาด 1,250 มิลลิลิตร   
                  2) กระติกน้ําแข็ง สําหรับเก็บขวดตัวอย่างน้ําก่อนนําไปตรวจวิเคราะห์          
                  3) กระดาษและปากกาสําหรับเขียนฉลากที่ขวดตัวอย่างน้ํา   
                  4) กรรไกร / คัตเตอร์   
     1.2  เครื่องมือ และอุปกรณ์สําหรับห้องปฏิบัติการ 

                     1.2.1 สารเคมี  
                     1.2.2 วัสดุ และอุปกรณ ์ 
                             1) กระดาษกรองใยแก้ว GF/C เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.7 เซนติเมตร   
                             2) อุปกรณ์ชุดกรอง  
                             3) เครื่องดูดอากาศ พร้อมกรวยบุชเนอร์ (Buchner Funnel)      
                             4) ตู้อบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 103 - 105  องศาเซลเซียส             
                             5) โถดูดความชื้น (Desiccator)   
                             6) กระบอกตวง (Cylinder)   
                             7) คีมหนีบ (Forceps)  
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                             8) กระดาษอลูมิเนียม    
                             9) ชุดสําหรับย่อยสลาย (Kjeldahl Digestion Apparatus)  
                             10) ชุดกลั่น (Distillation  Apparatus)    

                  11) เครื่องแก้วต่างๆ เช่น ปิเปรต บิวเรตต์ ขวดวัดปริมาตร เป็นต้น            
                  12) ตู้อินคูเบเตอร์ (Incubator) 

                1.3  เครื่องมือตรวจวิเคราะห์    
                      1.3.1  เครื่องวัดค่าการดูดกลืนของแสง (UV-VIS Spectrophotometer)  

            1.3.2  เครื่องชั่งอย่างละเอียด (Analytical Balance)   
            1.3.3  ชุดไตเตรท 

  2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
                  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระยะเวลากักพักชลศาสตร์ ได้แก่ 5, 10 และ 15 วัน     

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ค่าทีเคเอ็น 
                  2.3 ตัวแปรควบคุม ได้แก่   
    2.3.1 ระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ําไหลผ่านลําต้น     
    2.3.2 ค่าความสกปรกของน้ําท้ิงที่ผ่านการบําบัดแล้ว จากระบบบําบัดน้ําเสียอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เลขที่ 211 ถนนพิบูลละเอียด ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา (น้ําท้ิงที่เข้าระบบ คือ ค่าทีเคเอ็นเป็นค่าตามจริงในช่วงเวลาที่ทําการทดลอง)  
    2.3.3 ต้นตาลปัตรฤาษีและต้นพุทธรักษา 
   1) การปลูกตาลปัตรฤาษีรวมกับพุทธรักษารวมกันแบบปลูกสลับกัน                                   
                                2) ความหนาแน่นของพืช 16 ต้นต่อตารางเมตร     
                               3) อายุและขนาดเริ่มต้นของพืชใกล้เคียงกัน คือ ต้นตาลปัตรฤาษี ซ่ึงจะใช้ต้นที่มีอายุ
ประมาณ 2 – 3 เดือน ระบบรากสามารถยึดเกาะได้ดี ส่วนต้นพุทธรักษามีอายุประมาณ 4 – 5 สัปดาห์ ขนาดความสูง
ประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร (การศึกษาครั้งนี้ไม่ใช่การศึกษาการเจริญเติบโต หรือการใช้งานต้นไม้) 

           3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           3.1 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบําบัดน้ําเสียอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เลขที่ 
211 ถนนพิบลูละเอียด ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

   3.2 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับน้ําท้ิง   
   3.3 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบําบัดน้ําเสีย  
    3.4 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพืชที่ใช้ในระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ์  
   3.5 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา  
   3.6 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา  
   3.7 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ทําการวิเคราะห์หาค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) ของน้ําท้ิงจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี หลัง
การบําบัดด้วยระบบบําบัดแบบบึงประดิษฐ์ โดยใช้ตาลปัตรฤาษีปลูกรวมกับพุทธรักษา 
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5. สถานที่ดําเนินการวิจัย  
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 211 ถนนพิบูลละเอียด ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 6. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  6.1 การก่อสร้าง (แบบบ่อทดลอง) เตรียมบ่อทดลองและเตรียมพืชที่ใช้สําหรับทดลอง ต้ังแต่ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2557–5 มกราคม พ.ศ. 2558 
  6.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของพืช ต้ังแต่วันที่ 5 
มกราคม–วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
    1. การเตรียมบ่อทดลอง ก่อสร้างชุดบ่อทดลองขนาดเล็ก (Pilot Scale) ทําจากบ่อวงซีเมนต์สําเร็จรูป ปูด้วย
พลาสติก PE บ่อมีขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.40 เมตร จํานวน 2 บ่อ บ่อแยกกันโดย เป็นระบบน้ําไหลผ่านผ่านลําต้
น บ่อที่ 1 ระบบบําบัดแบบบึงประดิษฐ์ และบ่อที่ 2 บ่อควบคุม  

   2. นําน้ําท้ิงเติมเข้าบ่อที่ 1 ซ่ึงเป็นบ่อบําบัดแบบบึงประดิษฐ์ ท่ีมีการใช้พืชตาลปัตรฤาษีปลูกรวมกับ
พุทธรักษา ให้ระดับความลึกของน้ําเท่ากับ 15 เซนติเมตร 

 3. เมื่อครบระยะเวลากักเก็บตามแผนการทดลอง ทําการเก็บตัวอย่างน้ําจากบ่อทดลองมาทําการตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทดลอง  
 4. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา หาค่าไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN)  
 
สรุปผลการวิจัย  
    คุณภาพน้ําท้ิงหลังผ่านการบําบัดด้วยระบบบ่อบึงประดิษฐ์ ท่ีระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 5, 10 และ 15 วัน ของ
บ่อทดลองมีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1  การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทีเคเอ็นหลงัการบําบัด ระหว่างบ่อทดลอง 
                    ท่ีมีพืชและบ่อทดลองที่ไม่มีพืชที่ระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 5, 10 และ 15 วัน 

ระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 10 วัน พบว่ามีประสิทธิภาพการบําบัดไนโตรเจน ได้ดีกว่าบ่อควบคุมท่ีไม่มีพืช 
และระยะเวลากักพักชลศาสตร์อื่นๆ มีค่าทีเคเอ็นน้อยที่สุดเท่ากับ 14.7 มิลลิกรัมต่อลิตร  
      ประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ในการบําบัดน้ําท้ิงที่ระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 5, 10 และ 15 วัน มีประ
สิทธิการบําบัดทีเคเอ็นเป็นร้อยละ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2 
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ภาพประกอบที่ 2  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดทีเคเอ็น (ร้อยละ) ระหว่างบ่อทดลองที่มีพืชและบ่อควบคุม
ท่ีไม่มีพืช ท่ีระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 5, 10 และ 15 วัน 
 

           การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ในการบําบัดไนโตรเจน พบว่าบ่อทดลองที่มีพืชมี
ประสิทธิภาพการบําบัดได้ดีร้อยละ 78.83 ส่วนบ่อควบคุมท่ีไม่มีพืชมีประสิทธิภาพการบําบัดได้ ร้อยละ 9.39  
       การใช้ตาลปัตรฤาษีและพุทธรักษาในการบําบัดน้ําท้ิงแบบระบบบึงประดิษฐ์ สามารถนํามาบําบัดน้ําท้ิงที่ผ่าน
การบําบัดแลว้จากระบบบําบัดน้ําเสียอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยให้ค่าประสิทธิภาพการบําบัด
ทีเคเอ็นได้สูงสุด เท่ากับร้อยละ 79.57 ท่ีระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 10 วัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 คุณภาพน้ําท้ิงหลังผ่านการบําบัดด้วยระบบบ่อบึงประดิษฐ์ ท่ีระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 5, 10 และ 15 วัน 
พบว่าท่ีระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 10 วัน มีประสิทธิภาพการบําบัดไนโตรเจนได้ดีกว่าบ่อควบคุมท่ีไม่มีพืช และบ่อทีมี
พืชที่ระยะเวลากักพักชลศาสตร์อื่นๆ มีค่าทีเคเอ็นน้อยที่สุดเท่ากับ 14.7 มิลลิกรัมต่อลิตร และการเปรียบเทียบ
ประสทิธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ในการบําบัดไนโตรเจน พบว่าบ่อทดลองท่ีมีพืชมีประสิทธิภาพการบําบัดได้ดีร้อยละ 
78.83 ส่วนบ่อควบคุมท่ีไม่มีพืชมีประสิทธิภาพการบําบัดได้ร้อยละ 9.39 สอดคล้องกับฉัตรชัย ยาทะเล (2554) พบว่า
ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไนโตรเจน ท่ีระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 9 วัน ของบ่อทดลองที่มีพืช มีค่าเฉลี่ยปริมาณ
ไนโตรเจน เท่ากับ 0.26 มิลลิกรัมต่อลิตร และบ่อควบคุมท่ีไม่มีพืช มีค่าเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจน เท่ากับ 0.83 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และประสิทธิภาพในการบําบัดไนโตรเจน ท่ีระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 9 วัน พบว่า บ่อทดลองที่มีพืช มี
ประสิทธิภาพการบําบัด ร้อยละ 71.13 และบ่อควบคุมท่ีไม่มีพืช มีประสิทธิภาพการบําบัด ร้อยละ 11.13 ตามลําดับ  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาความเป็นไปได้และประสิทธิภาพของพืชชนิดอื่นในการบําบัดน้ําท้ิง 
2. ควรทําการศึกษาวิเคราะห์ดินและพืช ก่อนและหลังการทดลองเพื่อทราบถึงการดูดซับธาตุอาหาร หรือสิ่ง

สกปรกต่างๆ ของน้ําท่ีใช้ทดลอง 
3. การศึกษาประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําท้ิง ควรศึกษาคุณภาพน้ําเพิ่มเติม เช่น BOD, COD, DO, pH, 

น้ํามันและไขมัน, โลหะหนัก, และธาตุอาหารในรูปอื่นๆ เป็นต้น 
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