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บทคัดยอ 

ศึกษาการใชพืชน้ําบางชนิดปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งของโรงไฟฟาราชบุรี ซึ่งมีสภาพการนําไฟฟาคอนขาง

สูง โดยวิธีพืชบําบัด เลือกพืช 3 ชนิดคือ ผักตบชวา บัวหลวง จอก และบอควบคุมซึ่งไมปลูกพืช นําน้ําทิ้งหลัง

บําบัดจากโรงไฟฟาเติมในบอทดลองที่มีขนาด 1 x 10 x 1 เมตร แบงเปน 4 กลุม แตละกลุมแบงเปน 3 บอยอย 

ทดลองเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2552 เก็บตัวอยางนํามาวิเคราะห ความเปนกรด-ดาง ปริมาณออกซิเจนที่

ละลายในน้ํา สภาพการนําไฟฟา แคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน  ซิลิเกต ไบคารบอเนตไอออน ไนเตรต-

ไนโตรเจน คลอไรดไอออน และซัลเฟตไอออน ทุก 2 สัปดาห 

ผลการทดลอง พบวา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา สภาพการนําไฟฟา แมกนีเซียมไอออน ไบ

คารบอเนตไอออน ซิลิเกต และคลอไรดไอออน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่บัวหลวงลด

ปริมาณซิลิเกตใหต่ํากวาบอควบคุม แตบัวหลวงทําใหสภาพนําไฟฟา ปริมาณคลอไรด และไบคารบอเนตสูงกวา

บอควบคุม สําหรับจอกลดปริมาณคลอไรดไอออน แตทําใหแมกนีเซียมไอออนและซิลิเกตสูงขึ้นกวาบอควบคุม 

ในขณะที่ผักตบชวา ไมเปล่ียนแปลงพารามิเตอรตางๆ  ยกวันผักตบชวาทําใหปริมาณไบคารบอเนตและซิลิเกต
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ABSTRACT 
 The usage of some aquatic plants to improve the quality of discharge water from Ratchaburi 

Electric Power Plant was studied.  The discharged water is very conductive. Phytoremediation by 

three kinds of plants: water hyacinth, sacred lotus, and duckweed were planted in each pond and 

control ponds which were not grown any plant. Four treatments and each treatment consisted of 3 

ponds (repeats) were designed. The ponds were 1 X 10 X 1 cubic meter. The discharged water from 

electric power plant was pour into the sample pond. The experiment was performed in March to May, 

2009. Water parameters were pH, dissolved oxygen (DO), electrical conductivity, calcium ion, 

magnesium ion, silicate, bicarbonate ion, nitrate – nitrogen ion, chloride ion, and sulfate ion, for every 

two weeks. 
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 The results showed that dissolved oxygen (DO), conductivity, magnesium ion, bicarbonate 

ion, silicate, and chloride ion were significantly different (p<0.05). Sacred lotus decreased the 

concentration of silicate to lower than control ponds, however, sacred lotus caused the conductivity, 

chloride ion, and bicarbonate higher than control ponds. Water lettuce decreased chloride ion but 

increased magnesium ion and silicate. Moreover, water hyacinth did not change any water 

parameters except that it increased bicarbonate and silicate. 

Key Words :  Water hyacinth, Sacred lotus, Duckweed, Waster water treatment 
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คํานํา  
น้ําทิ้งจากโรงไฟฟาราชบุรี จัดเปนน้ําทิ้งจากแหลงอุตสาหกรรมที่มาจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา

และอาคารสํานักงาน โดยมาจากสวนตางๆ ไดแก น้ําทิ้งจากบริเวณเติมสารเคมี น้ําลางเรซิน น้ําหลอเย็น น้ําลาง

เครื่องอุนอากาศ และน้ําใชทั่วไป ซึ่งน้ําทิ้งเหลานี้ไดรับการบําบัดจนมีคุณภาพน้ําเปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งจาก

แหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) (กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, 2539) แตอยางไรก็

ตาม การนําน้ําทิ้งที่ผานกระบวนการบําบัดทางเคมีและฟสิกสกลับมาใชใหมในการผลิตกระแสไฟฟา พบปญหา

ดานคุณภาพน้ําบางประการ ไดแก สภาพการนําไฟฟาที่ยังมีคาเกินมาตรฐานที่จะนํากลับมาใชไดใหม 

แนวความคิดที่จะใชการบําบัดดวยวิธีทางธรรมชาติรวมกับวิธีอื่นๆ โดยการนําพืชมาใชในการบําบัดน้ําเสียนั้นได

มีผูวิจัยหลายทานศึกษาคุณสมบัติของพืช ในการบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชนเปนจํานวนมาก เชน พุทธรักษา 3 

พันธุ (อรทัย, 2550) และโสน 3 พันธุ (ศิวาพร, 2551) แตยังมิไดมีการนํามาทดลองกับน้ําทิ้งจากโรงไฟฟา จึงทํา

ใหเกิดแนวความคิดที่จะใชพืชน้ํามาบําบัดคุณภาพน้ํา 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบผลการบําบัดคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงไฟฟาราชบุรี ระหวางผักตบชวา 

บัวหลวง และจอก โดยการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในบอทดลองที่มีการปลูกพืชทั้ง 3 ชนิด และบอควบคุม 

เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกพืชที่มีสมรรถภาพในการบําบัดน้ําทิ้งจากโรงไฟฟาราชบุรี และนําน้ําทิ้งเหลานี้

กลับเขามาใชในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาไดอีกครั้ง โดยไมตองปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. การเตรียมบอทดลอง   

เตรียมบอคอนกรีตใชทดลองบําบัดน้ําขนาด 1 x 10 x 1 เมตร (กวาง×ยาว×ลึก) จํานวน 12 บอ ที่พื้น

ราบปราศจากความลาดเอียง ณ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด จังหวัดราชบุรี โดยลอกดินและกําจัดวัชพืชออก

จากบอ แลวปรับสภาพพื้นดินใหสม่ําเสมอดวยดินเหนียวหนาประมาณ 0.25 เมตร พรอมท้ังตรวจสอบสภาพบอ

กอนการทดลองดวยการเปดน้ําเขาบอใหทวมดิน เพื่อดูระดับน้ําวาสม่ําเสมอกันทั่วทั้งบอ โดยขังน้ําที่ระดับ 0.7 

เมตร หลังจากนั้นนําพืชที่ใชในการทดลอง 3 ชนิด คือ ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart) Solms.) บัว

หลวง (Nelumbo nucifera Gaerth.) และจอก (Pistia stratiotes Linn.) ปลูกลงในบอทดลอง บอละ 1 ชนิด ใหมี

ระยะหางระหวางตน 25 เซนติเมตรทุกบอทดลอง โดยมีความหนาแนนของพืช 16 ตน/ตร.ม. 
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2. ออกแบบการทดลอง 
ทําการทดลอง โดยแบงการทดลองออกเปน 4 ทรีทเมนต ทรีทเมนตละ 3 ซ้าํ ดังนี้ 

ทรีทเมนตที่ 1 บอวาง หรือ บอควบคุม (control) ไมไดปลูกพืช 

ทรีทเมนตที่ 2 บอผักตบชวา (Water hyacinth) อัตรา 16 ตน/ตร.ม. 

ทรีทเมนตที่ 3 บอบัวหลวง (Sacred lotus) อัตรา 16 ตน/ตร.ม. 

ทรีทเมนตที่ 4 บอจอก (Water Lettuce) อัตรา 16 ตน/ตร.ม. 

 ในการทดลองนี้ เลือกใชพืชน้ําที่มีขนาดและอายุใกลเคียงกันทั้ง 3 ชนิด (ผักตบชวา บัวหลวง และจอก) 

มาเลี้ยงไวในบอทดลองเปนระยะเวลา 2 สัปดาหเพื่อปรับตัวกอนการทดลอง หลังจากนั้นเอาน้ําออก และเริ่มการ

ทดลอง โดยปลอยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟาสําหรับการเติมน้ําทิ้งในบอทดลอง ใชน้ําจากบอพักน้ําที่ 2 (Retention 

Pond 2) ของโรงไฟฟาราชบุรีเขาบอทดลอง สูงถึงระดับ 0.7 เมตร จากพื้นบอทดลอง และรักษาระดับน้ําไวตลอด

ระยะการทดลอง เปนเวลา 90 วัน เก็บตัวอยางน้ําทุกๆ  2 สัปดาห เปนระยะเวลา 3 เดือน  
3. การวิเคราะหคุณภาพน้ํา  
 เก็บตัวอยางน้ําในบอทดลอง โดยเก็บตัวอยางบอละ 3 จุด คือ ตนบอ กลางบอ และทายบอ ที่ระดับ

ความลึกประมาณกึ่งกลางระดับน้ํา ซึ่งเปนวิธีเก็บตัวอยางรวมแบบ Integrated Sampling (กรรณิการ, 2544; 

สํานักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงาน, 2550)  

 โดยแบงการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ออกเปน 2 สวน คือ  

 3.1 การวิเคราะหคุณภาพน้ําภาคสนาม ไดแก อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) ความ

เปนกรด-ดาง (pH) และสภาพนําไฟฟา (EC) รุน Dist 4 (ทัศนีย และจงรักษ, 2542) พรอมท้ังเก็บตัวอยางน้ํา

รักษาคุณภาพน้ําที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (สํานักวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมโรงงาน, 2550) กอนนําไป

วิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการ 

 3.2 การวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการ ไดแก  

 3.2.1 การวิเคราะหแคลเซียมไอออน (Ca2+) และแมกนีเซียมไอออน (Mg2+) ดวยเครื่อง Atomic 

absorption spectrophotometer รุน AA 6300 (ทัศนีย และจงรักษ, 2542; AOAC, 1980) 

 3.2.2 การวิเคราะหซิลิเกต (SiO2) โดยวิธี Molybdate Method และหาปริมาณ SiO2 ดวยเครื่อง 

Spectrophotometer (Strickland and Parsons, 1972) 

 3.2.3 การวิเคราะหไบคารบอเนตไอออน (HCO3
-) โดยวิธี Titrimetric Method (ทัศนีย และจงรักษ, 

2542; AOAC, 1980) 

 3.2.4 การวิเคราะหไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) โดยวิธี Brucine Method และหาปริมาณไนเตรต-

ไนโตรเจนดวย Spectrophotometer (ทัศนีย และจงรักษ, 2542; AOAC, 1980) 

 3.2.5 การวิเคราะหคลอไรดไอออน (Cl-) โดยวิธี Argentometric Method (ทัศนีย และจงรักษ, 

2542; AOAC, 1980) 

 3.2.6 การวิเคราะหซัลเฟตไอออน (SO4
2-) โดยวิธี Turbidimetric Method และหาปริมาณซัลเฟต

ไอออนดวย Spectrophotometer (ทัศนีย และจงรักษ, 2542; AOAC, 1980) 
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4. การวิเคราะหขอมูลสถิติ  
วิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ําที่ไดโดยคา F-Test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับ

นัยสําคัญของสถิติ 0.05 และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 ผลการศึกษาคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัดคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงไฟฟาราชบุรี โดยใชพืชน้ํา 3 ชนิด คือ 

ผักตบชวา บัวหลวง และจอก โดยมีดัชนีที่ใชชี้วัด ดังนี้ 

ตารางที่ 1  อิทธิพลรวมของพืชน้ําที่มีตอดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา  
ชนิดพืช พารามิเตอร  

 (มก./ล) ควบคุม ผักตบชวา บัวหลวง จอก 

1. EC (μS/cm ) 1098±44b 1121±17b 1211±26a 1091±17b 

2. Cl- (mg/L) 96.21±1.80b 93.83±1.32bc 102.83±2.73a 89.04±1.15c 

3. DO (mg/L) 5.57±0.24a 4.88±0.16ab 4.92±0.33ab 4.56±0.20c 
4. Mg2+ (mg/L) 40.13±0.99ab 39.84±1.51ab 43.05±1.71a 37.15±1.06b 

5. HCO3
- (mg/L) 229.73±7.17b 287.95±11.68a 283.91±14.34a 265.57±7.40a 

6. SiO2 (mg/L) 23.57±0.80b 28.60±0.58a 21.02±0.87c 28.11±1.01a 

7. pH 8.92±0.13a 8. 58±0.12a 8. 83±0.13a 8. 57±0.11a 

8. Ca2+ (mg/L) 102.05±5.26a 103.26±5.08a 106.32±6.58a 97.57±4.17a 

9. NO3-N (mg/L) 0.29±0.05a 0.27±0.05a 0.36±0.06a 0.23±0.03a 

10. SO4
2- (mg/L) 241.83±17.86a 208.67±7.54a 247.17±14.93a 208.54±11.24a 

(Mean ± S.D) a, b and c are the statistical means different at the 0.05 level by DMRT. 

 

1) สภาพการนําไฟฟา ของน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดคุณภาพน้ํา พบวา การบําบัดทั้ง 4 ทรีทเมนต (บอ

ควบคุม บอผักตบชวา บอบัวหลวง และบอจอก) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดย

บัวหลวงมีคาสภาพการนําไฟฟาสูงกวากลุมควบคุม ในขณะที่จอกลดสภาพการนําไฟฟาไดบางแตไมแตกตาง

จากบอควบคุม  (ตารางที่ 1) 
2) คลอไรดไอออน ของน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดคุณภาพน้ํา พบวา การบําบัดทั้ง 4 ทรีทเมนต (บอควบคุม 

บอผักตบชวา บอบัวหลวง และบอจอก) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และบอจอกมี

คาเฉลี่ยคลอไรดไอออน เทากับ 89.04 ± 1.15 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งนอยกวาบอควบคุม แสดงวาจอกสามารถลด

ปริมาณคลอไรดไอออนได รองลงมาคือ ผักตบชวา ซึ่งลดปริมาณคลอไรดไอออนไดเล็กนอยแตไมแตกตางอยางมี

นัยสําคัญ ในขณะที่บอของบัวหลวงมีปริมาณคลอไรดไอออนมากกวาบอควบคุม เมื่ออยูในน้ําคลอไรดจะอยูใน

รูปคลอไรดไอออน พบไดทั่วไปในน้ําธรรมชาติและน้ําเสีย ถาในน้ํามีปริมาณคลอไรดไอออนมากกวา 250 

มิลลิกรัมตอลิตร จะทําใหน้ํามีรสเค็มเนื่องจากการรวมตัวกับโซเดียม เกิดเปนโซเดียมคลอไรดหรือเกลือแกง ซึ่ง
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ปริมาณคลอไรดทุกทรีทเมนต ไมเกินปริมาณที่พบในบอน้ําธรรมชาติ นอกจากนี้คลอไรดยังสามารถรวมตัวกับ

แคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ําได (นิพนธ และคณิตา, 2550)  

3) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา ของน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดคุณภาพน้ํา พบวา มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยที่ผับตบชวาและบัวหลวงลดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําเพียง

เล็กนอยแตไมแตกตางจากบอควบคุม (ตารางที่ 1) ในขณะที่จอกลดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําไดเมื่อ

เปรียบเทียบกับบอควบคุม สําหรับปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจาก

โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม กําหนดไวไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 

2551) ซึ่งพบวาคาเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําในทุกบออยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และอยูใน

เกณฑน้ําผิวดินประเภทที่ 3 (คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2537) 
4) แมกนีเซียมไอออน ของน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดคุณภาพน้ํา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 1) แตคาเฉลี่ยของ 3 ทรีทเมนตไมแตกตางจากบอควบคุม ถึงแมวาจอกและ

ผักตบชวามีคาเฉลี่ยของแมกนีเซียมไอออนนอยกวาบอควบคุม  
5) ไบคารบอเนตไอออน ของน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดคุณภาพน้ํา พบวา มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 1) โดยพบวาคาเฉลี่ยไบคารบอเนตไอออนของทั้ง 3 ทรีทเมนตมีคา

มากกวาบอควบคุม ซึ่งแสดงวา พืชทั้ง 3 ชนิดไมเหมาะสมกับการบําบัดไบคารบอเนตไอออนในสภาวะที่ทดลอง 
6) ซิลิเกต ของน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดคุณภาพน้ํา พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 

< 0.05) โดยพบวาบัวหลวงลดปริมาณซิลิเกตได (ตารางที่ 1) ซิลิเกตเปนปริมาณเกลือแรที่ละลายเจือปนอยูในน้ํา 

สําหรับน้ําที่มีซิลิเกตอยูดวยจะกอใหเกิดปญหาความกระดางของน้ํา ซึ่งซิลิกาโดยปกติจะมีปริมาณ 1 – 30 

มิลลิกรัมตอลิตร (นิพนธและคณิตา, 2550) 

7) ความเปนกรด-ดาง แคลเซียมไอออน ไนเตรท – ไนโตรเจน และซัลเฟตไอออน ของน้ําทิ้งที่ผานการ

บําบัดคุณภาพน้ํา พบวา การบําบัดทั้ง 4 ทรีทเมนต ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 

แสดงวา พืชทั้ง 3 ทรีทเมนตไมสามารถลดความเปนกรด-ดาง แคลเซียมไอออน ไนเตรท – ไนโตรเจน และซัลเฟต

ไอออนในสภาวะที่ทดลอง โดยแตละทรีทเมนตมีคาเฉลี่ยความเปนกรด-ดาง (ตารางที่ 1) อยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม คือ ความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 5.5 – 9.0 (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2551) ไนเตรท – ไนโตรเจน จัดวามีความสําคัญมากที่สุดในน้ํา ไนเตรท – ไนโตรเจน เพราะสาร

ไนเตรท– ไนโตรเจน เปนสารอาหารที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของสาหรายและพืชน้ําทั้งหลาย น้ําทิ้งจาก

โรงไฟฟาราชบุรีไมมีปญหาของพารามิเตอรนี้ สําหรับซัลเฟตและซัลไฟด เปนรูปของซัลเฟอร ซัลเฟตเมื่อเกิดการ

ออกซิเดชั่น จะไดซัลไฟด ซึ่งเปน ตัวกัดกรอนและเกิดกลิ่นในทอน้ําโสโครก เนื่องจากปฏิกิริยารีดักชั่นของซัลเฟต 

ไปเปนซัลไฟดภายใตสภาวะ anaerobic (กรรณิการ, 2544) 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 จากการทดลองใชพืชน้ําทั้ง 3 ชนิด คือ ผักตบชวา บัวหลวง และจอก โดยเปรียบเทียบระหวางบอที่

ปลูกพืช และบอควบคุม เพื่อหาผลของพืชน้ําในการบําบัดคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงไฟฟาราชบุรี พบวา คาเฉลี่ยของ

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา สภาพการนําไฟฟา  แมกนีเซียมไอออน  ไบคารบอเนตไอออน ซิลิเกต และคลอ
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ไรดไอออน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.05) โดยที่บอบัวหลวง และบอผักตบชวามีคาเฉลี่ยของ

ปริมาณออกซิเจนในน้ําใกลเคียงกัน และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  บัวหลวงลดปริมาณซิลิเกตใหต่ํากวาบอ

ควบคุม แตบัวหลวงกลับทําใหสภาพนําไฟฟา ปริมาณคลอไรด และไบคารบอเนตสูงกวาบอควบคุม สําหรับจอก

ลดปริมาณคลอไรดไอออน แตทําใหแมกนีเซียมไอออนและซิลิเกตสูงขึ้น สวนคุณภาพน้ําที่คาเฉลี่ยไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในทางสถิติ   (p > 0.05) คือ ซัลเฟตไอออน ไนเตรท – ไนโตรเจน ความเปนกรด-ดาง 

และแคลเซียมไอออน ซึ่งแสดงวา พืชน้ําที่ใชในการทดลองทั้ง 3 ชนิด ไมสามารถลดคาซัลเฟตไอออน ไนเตรท – 

ไนโตรเจน  ความเปนกรด-ดาง และแคลเซียมไอออน ที่มีในน้ําทิ้งจากโรงไฟฟาราชบุรีในสภาวะที่ทดลอง 
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