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บทบาทของหญ้าแฝกในการบ้าบัดสารปนเปื้อนในน ้าและในสิ่งแวดล้อม 
 

บทคัดย่อ 
 

หญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้าพบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกภาค ประเทศไทยได้มีการน าหญ้าแฝก
มาใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า เนื่องจากหญ้าแฝกมีลักษณะเด่นทางพฤกษศาสตร์ คือ 
รากสามารถหยั่งลึกลงในดินตามแนวดิ่ง ปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดิน และสภาพอากาศ 
ในช่วงกว้าง อีกท้ังยังสามารถดูดซับสารต่างๆ ได้ดี จากคุณสมบัติเด่นดังกล่าวจึงท าการศึกษารวบรวม
และวิเคราะห์แนวทางส าหรับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านการบ าบัดสารปนเปื้อนในน้ า เพ่ือการ
รักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 น้ าเสียเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างยิ่ง 
จึงควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้สามารถน าน้ ากลับมาใช้ได้ และไม่ส่งผลกระทบจนเกิด
ปัญหาการสะสมในสิ่งแวดล้อม จากการรวบรวมและวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัด 
น้ าเสีย พบว่าหญ้าแฝกสามารถช่วยบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย 
และได้ผลอย่างรวดเร็ว ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก เพ่ือบ าบัดสารปนเปื้อนในน้ าและในสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่าหญ้าแฝก
สามารถบ าบัดน้ าเสียได้หลายรูปแบบ เช่น การปลูกหญ้าแฝกบนแพลอยน้ า การปลูกหญ้าแฝก 
ในระบบบึงประดิษฐ์ และการปลูกหญ้าแฝกในแหล่งน้ าเสีย  โดยหลังการบ าบัดแล้วน้ ามีค่าบีโอดี 
ทีเคเอ็น ฟอสฟอรัสทั้งหมด ฟอสเฟตทั้งหมดลดลง และมีค่าดีโอเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้ โดยสายพันธุ์หญ้าแฝกให้ผลในการบ าบัดน้ าเสียไม่แตกต่างกัน และ
งานวิจัยส่วนใหญ่นิยมศึกษาหญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานีในการบ าบัดน้ าเสีย นอกจากนี้ยังพบว่า 
หญ้าแฝกสามารถบ าบัดโครเมียมที่ปนเปื้อนในน้ าเสียได้  หญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกามีประสิทธิภาพในการ
บ าบัดน้ าเสียที่ปนเปื้อนไซยาไนด์ได้ หญ้าแฝกสามารถดูดซึมโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว และ 
แคตเมียม โดยสะสมไว้ที่รากเป็นส่วนใหญ่ และยังสามารถช่วยกรองสารพิษรอบกองขยะได้ โดยสะสม
สารอาร์เซนิคไว้ที่ใบได้อีกด้วย 
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บทน้า 
 

การปลูกหญ้าแฝกส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ า ลดการชะล้างพังทลาย
ของดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินในพ้ืนที่ลาดชัน แต่จากการวิจัยหลายด้านพบว่าหญ้าแฝกยังมี
ความสามารถในด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรดินด้วย โดยช่วยให้ดินมีศักยภาพในการให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
การปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ดินเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่ดินมีปัญหา จึงมีส่วนช่วยฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มี
สภาพดีขึ้น เนื่องจากผลของอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้น และกิจกรรมของจุลินทรีย์บริเวณรากหญ้าแฝก 
รวมทั้งการมีความชื้นที่ยาวนานขึ้น สภาพดินจึงมีการพัฒนา และความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ
นอกจากนี้ยังพบว่าหญ้าแฝกสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพดินที่มีโลหะหนัก ดังนั้นจึงมีการน า 
หญ้าแฝกมาปลูกเพ่ือใช้บ าบัดน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เพ่ือจุดประสงค์ในการรักษา
สภาพแวดล้อม 

 ปัจจุบันน้ ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต ทั้งในการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน ใช้ใน
การอุตสาหกรรมและการเกษตร แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์กลับใช้น้ าอย่างไม่รู้คุณค่า  มีการปล่อยน้ า
เสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง ท าให้แหล่งน้ าธรรมชาติเกิดการเสื่อมโทรม ส่งกลิ่นเหม็น มีสารปนเปื้อน 
คุณภาพน้ าไม่ดี ส่งผลให้สัตว์น้ าตายจ านวนมาก และไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปัญหาน้ าเสียมาจากหลายแหล่ง คือ น้ าเสียจากชุมชน  
น้ าเสียจากอุตสาหกรรม และน้ าเสียจากการท าเกษตรกรรม ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการบ าบัดและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ า โดยเฉพาะน้ าเสียจากชุมชน 
(Domestic wastewater) พบว่ามีแนวโน้มอัตราการเกิดน้ าเสียเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี โดยภาคกลาง 
มีอัตราการเกิดน้ าเสียมากที่สุดในประเทศซึ่งคาดว่าในปี 2560 อัตราการเกิดน้ าเสียจะสูงสุด 
ที่ประมาณ 482 ลิตรต่อคนต่อวัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ที่มีปริมาตรสูงสุด 406 ลิตรต่อคนต่อวัน 
และภาคใต้มีอัตราการเกิดน้ าเสียน้อยที่สุด คาดว่าในปี 2560 จะมีอัตราการเกิดน้ าเสียอยู่ที่ประมาณ 
275 ลิตรต่อคนต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ที่มีปริมาตร 249 ลิตรต่อคนต่อวัน (ส านักนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม, 2538) มีสาเหตุมาจากการปล่อยน้ าที่ใช้ในกระบวนการซักล้าง ซึ่งจะมีการปนเปื้อน
ของสารอนินทรีย์ฟอสฟอรัสจากผงซักฟอก เมื่อละลายน้ าแล้วจะอยู่ในรูปของ Orthophosphate 
ion (PO4)

3-  ซึ่งอยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ เพ่ือการเจริญเติบโตทางชีววิทยา ธาตุฟอสฟอรัส เมื่อ 
มีปริมาณที่มากเกินจะท าให้เกิดปรากฎการณ์ Eutrophication จนท าให้เกิดสภาวะน้ าเน่าเสียที่มี 
การปนเปื้อนธาตุอาหารในน้ าสูงตามมา และท าให้ปริมาณของสาหร่ายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (algae 
bloom) ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท าให้ระดับออกซิเจนในน้ าลดต่ าลง เกิดภาวะน้ าเน่าเสียมีผลต่อคุณภาพ
แหล่งน้ า และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตามมา จากการประเมินคุณภาพน้ า โดยใช้ดัชนีคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน 
(Water Quality Index: WQI)  พบว่า คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 43 รองลงมาอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 31 และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 26 
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แหล่งน้ าในภาคเหนือมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่าภาคอ่ืน รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใตแ้ละภาคตะวันออก แม่น้ าที่มีคุณภาพน้ าดีที่สุดที่ตรวจวัดได้ เมื่อเทียบกับแม่น้ าสายอ่ืน คือ แม่น้ า 
ตาปีตอนบน 
 นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ าในรอบ 10 ปี (2548-2557) ส่วนใหญ่ 
ไม่เปลี่ยนแปลง  ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้  โดยมีแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง เช่น 
แม่น้ าจาง เวฬุ ตรัง ตาปีตอนบน และแควน้อย และมีแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง 
เช่น แม่น้ ากวง ล าตะคองตอนล่าง ระยองตอนล่าง ป่าสัก ลพบุรี เจ้าพระยาตอนบน ท่าจีนตอนกลาง
และตอนล่าง เพชรบุรีตอนล่าง ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านการลงทุนระบบบ าบัดน้ าเสีย  (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2558) 

 จากปัญหาน้ าเสียที่เพ่ิมสูงขึ้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไข และบ าบัดน้ าเสีย 
เพ่ือลดปริมาณน้ าเสียที่มีอยู่ ซึ่งการบ าบัดน้ าเสียด้วยพืชเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มี
ต้นทุนน้อยและได้ผลดี การบ าบัดน้ าเสียด้วยพืชเป็นการบ าบัดที่ผสมผสานทั้งทางกายภาพ และ
ชีวภาพ ประกอบด้วยการบ าบัดโดยใช้ระบบพืชกรอง และการปลูกพืชในน้ าโดยตรง โดยพืชจะดูดซึม
ธาตุอาหาร  สารพิษ และโลหะหนักต่างๆ ซึ่งพืชสามารถน าธาตุต่างๆ ไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ และ
มีกระบวนการบ าบัดหรือท าให้มีปริมาณน้อยลง จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าหญ้าแฝกเป็นพืช 
ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการบ าบัดการปนเปื้อนของน้ าทิ้งได้เป็นอย่างดี และสามารถเจริญเติบโต
ได้ในสภาพที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ในปริมาณสูงได้ อีกท้ังระบบรากของ
หญ้าแฝกมีคุณสมบัติในการดูดซึมสารต่างๆ ได้ จึงเป็นพืชที่นิยมน ามาใช้ในการบ าบัดน้ าเสียอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าหญ้าแฝกมีบทบาทส าคัญที่สามารถน ามาใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย 
ได้เป็นอย่างดี การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
หญ้าแฝกเพ่ือบ าบัดสารปนเปื้อนในน้ า และสิ่งแวดล้อม  
 

วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพ่ือบ าบัดสารปนเปื้อน 
ในน้ า และในสิ่งแวดล้อม 

 2. เพ่ือสรุปแนวทางการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการบ าบัดสารปนเปื้อนในน้ าและสิ่งแวดล้อม 
 

ขอบเขตการด้าเนินงาน 
 

 รวบรวมผลการศึกษา วิจัยที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝก ทั้งเรื่องสายพันธุ์ ระบบการปลูก (แพลอยน้ า 
แพประดิษฐ์) จากเอกสารทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือรวบรวม และวิเคราะห์แนวทางส าหรับการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านการบ าบัดสารปนเปื้อนในน้ า 
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ระยะเวลาและสถานที่ด้าเนินงาน 
 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
2. สถานที่ด าเนินงาน สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
 

ขั นตอนและวิธีด้าเนินงาน 
 

 รวบรวม  และวิเคราะห์เอกสารทั้งในและต่างประเทศ  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝกในการ
บ าบัดน้ าเสียและสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
  

ผลการด้าเนินงาน 
 

1. หญ้าแฝก 
1.1  แหล่งที่มาของหญ้าแฝก 
หญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้า พบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย ในอดีตมีการ

ใช้ประโยชน์ในการน าไปท าเป็นวัสดุมุงหลังคา มีการสันนิษฐานว่าแหล่งเดิมหรือศูนย์กลางของหญ้า
แฝกกระจายอยู่บริเวณตอนกลางและตอนใต้ของประเทศอินเดีย ต่อมาได้มีการน าไปปลูกในหลายเขต
ของโลก ในปัจจุบันปรากฏกระจายแพร่หลายอยู่ทั่วไป ประเทศไทยได้มีการน าหญ้าแฝกมาใ ช้
ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างจริงจังตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมี
พระราชด าริในการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2534 โดยกรมพัฒนาที่ดิน และ
ส านักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการในพระราชด าริ (กปร.) เป็นหน่วยงานหลักที่สนอง
พระราชด าริในเรื่องดังกล่าว โดยด าเนินการทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ เพ่ือใช้
ในการอนุรักษ์ดินและน้ า และการฟื้นฟูทรัพยากรดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) 

1.2  สายพันธุ์หญ้าแฝก 
กรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างหญ้าแฝก 

ทั่วประเทศ มาท าการจัดหมวดหมู่จนสามารถจัดหญ้าแฝกออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าแฝกลุ่ม และ 
หญ้าแฝกดอน ซึ่งมีลักษณะประจ าในแต่ละชนิดดังนี้ 

1.2.1 หญ้าแฝกลุ่ม 
หญ้าแฝกลุ่มเป็นพืชที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี

และค่อนข้างเร็ว หญ้าแฝกลุ่มที่น าเข้ามาจากต่างประเทศส่วนใหญ่ ได้แก่ พันธุ์ที่น ามาจากประเทศ
อินเดีย ศรีลังกา และอินโดนีเซีย เป็นหญ้าที่ได้รับคัดเลือกพันธุ์ และปลูกภายใต้การดูแลที่มีปัจจัยต่าง
จากสภาพในธรรมชาติ อาทิ มีการตัดแต่งอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเร่งราก เร่งการแตกกอ และเพ่ือไม่ให้
เกิดช่อดอก ท าให้ไม่เกิดการผสมและไม่กลายพันธุ์โดยยังคงลักษณะเดิมต่างๆ ไว้อย่างสม่ าเสมอ (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2548) หญ้าแฝกลุ่มที่พบในสภาพธรรมชาติจะข้ึนในพื้นท่ีลุ่มมีความชื้นสูงหรือมีน้ าขัง 
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ใบมีความยาว 45-100 เซนติเมตร กว้าง 0.6-1.2 เซนติเมตร ด้านหลังใบมีลักษณะโค้งมนถึงเหลี่ยม  
สีเขียว เนื้อใบค่อนข้างเนียน มีไขเคลือบมากท าให้ดูมัน ท้องใบออกสีขาวซีดกว่าด้านหลังใบ หญ้าแฝกลุ่ม
ที่มีอายุประมาณ 1 ปี จะมีรากหยั่งลึกได้มากกว่า 1 เมตร ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพของดิน และความ
อุดมสมบูรณ์ของต้น ในสภาพธรรมชาติดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ าดี หญ้าแฝกจะให้รากยาวที่สุด 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) ตัวอย่างเช่น หญ้าแฝกลุ่มพันธุ์สุราษฎร์ธานีที่มีอายุได้ 7 เดือน ส่วนของต้นสูง 
1.50 เมตร ที่ปลูกในพ้ืนที่ที่เป็นดินสีแดงชั้นปนร่วน และชั้นล่างเหนียว พบว่ามีความยาวของราก 
ตามแนวดิ่งถึง 3.10 เมตร และรากประสานกันอย่างหนาแน่น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) ส าหรับพันธุ์
หญ้าแฝกลุ่มที่แนะน าในการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ต่างๆ ตามโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
ของกรมพัฒนาที่ดิน มีทั้งหมด 4 พันธุ์ ซึ่งมีรายละเอียดและลักษณะประจ าพันธุ์ ดังนี้ 

1) พันธุ์ศรีลังกา เป็นสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินลูกรัง อากาศ
หนาวเย็น แตกกอประมาณ 10 ต้นต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 11 เซนติเมตร สูง 101 เซนติเมตร 
แตกกอค่อนข้างหลวม หน่อกลม ยืดปล้องเร็ว โคนกอเล็ก ใบแก่ค่อนข้างเล็ก ท้องใบสีขาวน้อย
ใกล้เคียงไปทางด้านใบหญ้าแฝกดอน ดอกมีสีม่วง หลังจากปลูกขยายพันธุ์ง่ายในสภาพที่มีความชื้นสูง 
แต่จะไม่ต้านทานโรคโคนเน่า แสดงดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 หญ้าแฝกลุ่มพันธุ์ศรีลังกา 

 

2) พันธุ์ก าแพงเพชร 2 เป็นสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่เป็นดินทรายถึง 
ดินลูกรัง แตกกอ 18 ต้นต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 8 เซนติเมตร สูง 94 เซนติเมตร แตกกอ
ค่อนข้างหลวม หน่อกลมค่อนข้างเล็ก ยืดปล้องเร็วทรงพุ่มกาง ใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีขาว ดอกสีม่วงแดง  
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ออกดอกเมื่ออายุประมาณครึ่งเดือนหลังจากปลูก ต้นโตปล้องไม่โต ให้น้ าหนักสดสูง ให้คุณค่า  
ทางอาหารสัตว์ดีกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆ ทั้งในด้านปริมาณโปรตีน (มีโปรตีน 5.2 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักแห้ง) 
และวัตถุแห้งที่ย่อยได้ มีอายุตัดใบ 4 สัปดาห์ 

3) พันธุ์สุราษฎร์ธานี เป็นสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินร่วนเหนียว
และดินลูกรัง แตกกอ 22 ต้นต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 13 เซนติเมตร ความสูง 108 เซนติเมตร 
แตกกอหลวม หน่อกลมอวบ ยืดปล้องเร็ว ทรงพุ่มกางมาก ใบสีเขียวอ่อน ท้องใบสีขาว ดอกสีม่วงแดง
แสดงดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 หญ้าแฝกลุ่มพันธุ์สุราษฎร์ธานี 
 

4) สายพันธุ์สงขลา 3 เป็นสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินร่วนเหนียว
ดินทรายถึงลูกรัง  แตกกอ 24 ต้นตอกอ  เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 13 เซนติเมตร  สูง 112 เซนติเมตร  
แตกกอหลวม หน่อกลมอวบ ยืดปล้องเร็ว ใบสีเขียวอ่อน ท้องใบสีขาว ดอกสีม่วงแดง (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2548) 

1.2.2 หญ้าแฝกดอน 
หญ้าแฝกดอน มีการกระจายพันธุ์อยู่ในวงแคบๆ ตามสภาพธรรมชาติเฉพาะในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ประเทศไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในทางใด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) 

หญ้าแฝกดอนจะพบได้ท่ัวไปในที่ค่อนข้างแล้งสามารถขึ้นได้ดีทั้งในที่แดดจัด และแดด
ปานกลาง ยอดกอปลายจะแผ่โค้งลงคล้ายกอตะไคร้ หญ้าแฝกดอนมีใบยาว 35-80 เซนติเมตร กว้าง 
0.4-0.8 เซนติเมตร ใบสีเขียว หลังใบพับเป็นสันสามเหลี่ยม เนื้อหยาบ สากคาย มีไขเคลือบน้อยท าให้ 
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ดูกร้านไม่เหลือบมัน ท้องใบสีเดียวกับด้านหลังใบ แต่มีสีซีดกว่า เส้นกลางใบสังเกตได้ชัดเจน มี
ลักษณะแข็งเป็นแกนนูนทางด้านหลังใบ หญ้าแฝกดอน และหญ้าแฝกลุ่มที่มีอายุเท่ากัน หญ้าแฝกดอน
จะมีรากสั้นกว่า โดยทั่วไปหญ้าแฝกดอนที่มีอายุประมาณ 1 ปี จะมีรากลึกประมาณ 80-100 เซนติเมตร 
ช่อดอกของหญ้าแฝกดอนจะมีได้หลายสี ซึ่งเป็นลักษณะปกติประจ าถิ่น ที่พบทั่วไป ได้แก่ ช่อดอก 
สีขาวครีมถึงสีม่วงแดง พันธุ์ที่กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริม ได้แก่ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เลย นครสวรรค์ 
ร้อยเอ็ดและก าแพงเพชร 1 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) 

การเลือกชนิดของหญ้าแฝกลุ่มหรือหญ้าแฝกดอน ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของการ
ใช้ประโยชน์ด้วย เช่น ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงและมีความชุ่มชื้น โดยปลูกพืชหลักเป็นไม้ผลหรือ  
พืชที่ต้องดูแลและเอาใจใส่สูง ส าหรับในพ้ืนที่ลุ่มใกล้แหล่งน้ าควรใช้สายพันธุ์หญ้าแฝกลุ่ม เพราะจะ
สะดวกในการปฏิบัติงาน เนื่องจากใบหญ้าแฝกลุ่มจะไม่คม และระคายเคืองเหมือนหญ้าแฝกดอน 
การใส่ปุ๋ยและการดูแลพืชหลัก ท าให้หญ้าแฝกได้น้ าและปุ๋ยด้วย ส่วนในพ้ืนที่ที่ปลูกพืชหลักที่เป็น  
พืชไร่ ซึ่งมีการดูแลรักษาน้อย ควรใช้พันธุ์หญ้าแฝกดอน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) 

ส าหรับสายพันธุ์หญ้าแฝกดอนที่แนะน าในการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ต่างๆ ตาม
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกของกรมพัฒนาที่ดิน มี 6 พันธุ์ ซึ่งมีรายละเอียดและลักษณะประจ า
พันธุ์ ดังนี้ 

1) พันธุ์นครสวรรค์ เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินทรายถึงร่วนเหนียว แตกกอ 
35 ต้นต่อกอ สูง 89 เซนติเมตร การแตกกอแน่นแต่กางออกเป็นทรง พุ่มเตี้ย ใบสีเขียวเข้มนวลเทา 
ดอกสีม่วง 

2) พันธุ์ก าแพงเพชร 1 เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินทรายถึงดินร่วนเหนียว 
แตกกอ 34 ต้นต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 12 เซนติเมตร สูง 106 เซนติเมตร แตกกอแน่น ตั้งตรง  
ใบสีเขียวนวล กาบใบสีฟ้านวล ดอกสีม่วง 

3) พันธุ์ร้อยเอ็ด เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินทราย แตกกอ 26 ต้นต่อกอ  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร แตกกอแน่น หน่อมีขนาดเล็ก ตั้งตรง ใบสีเขียว ดอกสีน้ าตาล 

4) พันธุ์เลย เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินร่วนเหนียว แตกกอ 26 ต้นต่อกอ 
เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 13 เซนติเมตร สูง 108 เซนติเมตร การแตกกอแน่น ตั้งตรง ใบสีเขียว กาบใบสี
ชมพู ดอกสีม่วง 

5) พันธุ์ราชบุรี เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินทรายถึงดินร่วนเหนียว แตกกอ 
32 ต้นต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 12 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร แตกกอแน่น ตั้งตรง ใบสีเขียวเข้ม 
กาบใบออกสีน้ าตาล พันธุ์ราชบุรี ในสภาพธรรมชาติออกดอกช่วงปลายธันวาคมถึงมกราคม เป็นพันธุ์
ที่ให้น้ าหนักสดดี ต้น กอ หน่อ และใบใหญ่กว่าพันธุ์อื่นๆ 
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6) พันธุ์ประจวบคีรีขันธ์ เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินร่วนเหนียวและลูกรัง 
แตกกอ 26 ต้นต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร สูง 112 เซนติเมตร แตกกอแน่น หน่อใหญ่ 
ตั้งตรง ใบหนามีสีเขียวเข้ม ร่องโคนใบขาว กาบใบออกสีขาวนวล ออกดอกช้า บางแห่งใน 2 ปีแรก  
ยังไม่ออกดอกหรือมีเปอร์เซ็นต์ออกดอกน้อย ดอกสีม่วง ช่อดอกเล็ก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548)  

1.3  การขยายพันธุ์หญ้าแฝก 
การขยายพันธุ์หญ้าแฝกเป็นการเพ่ิมปริมาณกล้าหญ้าแฝก เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 

เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1.3.1 การเพ่ิมจ านวนหน่อหญ้าแฝก 
1) การปลูกลงดินในแปลงขนาดใหญ่ 
วิธีนี้เป็นการขยายพันธุ์เป็นแปลงใหญ่ โดยเลือกพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่โล่งแจ้งหลังจาก

การไถพรวนพื้นที่เป็นอย่างเดียว ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักแล้วน าหน่อพันธุ์หญ้าแฝก โดยใช้  กล้าเพาะ
ช าถุงขนาด 2×6 นิ้ว ซึ่งแตกหน่อ 2-3 หน่อขึ้นไป ปลูกลงแปลงในขณะที่ดินมีความชุ่มชื้น โดยใช้
ระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร และเพ่ือให้หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตดี ควรท าการก าจัดวัชพืช และ
ให้น้ าตามความเหมาะสม ควรมีการตัดใบหญ้าแฝกท่ีระดับความสูง 30 เซนติเมตร อย่างสม่ าเสมอทุก  
1 เดือน เพ่ือเร่งการแตกหน่อ เมื่อหญ้าแฝกแตกหน่อ 25-30 หน่อ ท าการขุดแยกไปขยายพันธุ์ได้ 

2) การปลูกลงดินในแปลงยกร่อง 
การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการนี้จะท าในที่ชลประทาน หรือพ้ืนที่ที่มีการจัดระบบการให้

น้ าหญ้าแฝกได้เป็นอย่างดี โดยในบางพ้ืนที่อาจมีสภาพเป็นที่ลุ่ม หากต้องการปลูกหญ้าแฝกก็ให้ท า
การยกร่องปลูก ขนาดแปลงกว้าง 1.5 เมตร และระยะห่างระหว่างแปลง 1 เมตร แล้วน าหน่อพันธุ์
หญ้าแฝกโดยใช้กล้าเพาะช าถุงขนาด 2×6 นิ้ว ที่มีการแตกหน่อ 2-3 หน่อขึ้นไป ปลูกลงแปลงยกร่อง
ในขณะที่ดินมีความชื้น โดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 50 เซนติเมตร และระยะแถว 50 เซนติเมตร 
ก าจัดวัชพืชตามความเหมาะสมและตัดใบหญ้าแฝกท่ีระดับความสูง 30 เซนติเมตร อย่างสม่ าเสมอทุก  
1 เดือน เพ่ือเร่งการแตกหน่อ เมื่อหญ้าแฝกแตกหน่อ 25-30 หน่อ ให้ท าการขุดแยกไปขยายพันธุ์
ต่อไป 

3) การปลูกในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ 
การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการนี้จะท าในที่ชลประทาน หรือพ้ืนที่ที่มีการจัดระบบการให้

น้ าหญ้าแฝกได้เป็นอย่างดี เตรียมถุงหญ้าแฝกพับข้างขนาด 5×11 นิ้ว ใช้ดินผสมที่มีดินร่วนหรือทราย:
ขุยมะพร้าว:ปุ๋ยหมักอัตรา3:1:1วางถุงเป็นระบบแถวคู่ตามยาวแปลง เว้นระยะห่างระหว่างแถวคู่ 1 
เมตร ติดตั้งระบบน้ าสปริงค์เกอร์ หรือใช้สายยางรดน้ า แล้วน าหน่อพันธุ์หญ้าแฝก โดยใช้กล้าเพาะช า 
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ถุงขนาด 2×6 นิ้ว ซึ่งแตกหน่อ 2-3 หน่อขึ้นไป มาปลูกตัดใบหญ้าแฝกที่ระดับความสูง 30 เซนติเมตร 
อย่างสม่ าเสมอทุก 1 เดือน เพื่อเร่งการแตกหน่อ จนกระท่ังได้หน่อเต็มถุงจึงแยกหน่อไปขยายพันธุ์ได้ 

1.3.2 การเพาะช าหน่อหญ้าแฝก 
1) กล้าหญ้าแฝกในถุงพลาสติกขนาดเล็ก 
กล้าหญ้าแฝกที่ได้จากแม่พันธุ์ที่แข็งแรง ซึ่งได้จากแปลงขยายพันธุ์ขนาดใหญ่ หรือ

แปลงยกร่อง หรือจากแม่พันธุ์ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ น ามาท าการขยายพันธุ์ปลูกในถุงพลาสติก
ขนาด 2×6 นิ้ว ซึ่งเหมาะส าหรับน าไปปลูกลงดินหรือในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือประโยชน์ทางด้านการ
อนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกเป็นแถวเพ่ือเป็นแนวรั้วหญ้าแฝก หรือปลูกตามขอบถนน ไหล่ทาง ขอบบ่อ 
คันนา เพ่ือยึดดินให้มีความแข็งแรงในสภาพพ้ืนที่แห้งแล้ง ดินเลว ดินเค็ม หรือพ้ืนที่ซึ่งต้องการให้  
หญ้าแฝกมีการตั้งตัวเร็ว การปลูกหญ้าแฝกที่ได้จากการขยายพันธุ์ในถุงขนาดเล็กนี้ จะช่วยให้ 
หญ้าแฝกรอดตายสูง มีการเจริญเติบโตสม่ าเสมอ ส าหรับการขยายพันธุ์หญ้าแฝกให้มีคุณภาพ 
ในถุงพลาสติก มีดังนี้ 

การเตรียมหน่อโดยใช้หน่อพันธุ์อายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เตรียมการโดยตัดใบในกอ
แม่พันธุ์ให้สั้นสูงจากดิน 10 เซนติเมตร หน่อที่ออกดอกแล้วซึ่งจะตาย และงอกไม่ดีจะถูกก าจัดออกไม่
น ามาใช้เพาะช า ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และปุ๋ยหมัก ให้น้ า โดยที่ยังไม้ต้องขุดกอขึ้นมาปล่อยให้
หน่ออ่อนหรือใบแตกใหม่ขึ้นมาเป็นเวลา 15 วันแล้วจึงขุดแยกกอและแยกหน่อเดี่ยว ตัดยอดให้สั้ น
เหลือความยาวประมาณ10เซนติเมตรและตัดรากให้สั้นที่สุด ซึ่งจะท าให้ได้หน่อหญ้าแฝกที่แข็งแรง 
ลอกกาบใบที่แก่ออกให้หมดล้างน้ าให้สะอาด มัดรวมกันเป็นมัดๆ ละ 50 หรือ 100 หน่อ น าไปแช่  
ในน้ า หรือผสมสารฮอร์โมนเร่งราก หรือวางบนขุยมะพร้าวละเอียดที่ชุ่มชื้น ภายใต้ร่มเงา หรือแสงร าไร
เป็นเวลา 3-5 วันหญ้าแฝกจะแตกรากออกมาใหม่ จึงคัดเลือกเอาไปช าลงถุงต่อไป ในขั้นตอนนี้
สามารถน าหน่อหญ้าแฝกไปปลูกเป็นกล้ารากเปลือยได้เลย หากเป็นช่วงต้นฤดูฝนที่มีฝนตกอย่าง
ต่อเนื่อง หากเลยต้นฤดูฝนไปแล้วควรใช้กล้าเพาะช าถุง 

วัสดุเพาะช าหรือดินปลูก ดินปลูกควรมีการระบายน้ าดี ซึ่งอาจใช้ส่วนผสมระหว่าง
ดินร่วน หรือทราย : ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยหมัก เป็นสัดส่วน 3 : 1 : 1 ก็ได้ ควรเพาะช ากล้าภายใต้
โรงเรือนพรางแสงเป็นเวลา 15 วัน หลังจากนั้นให้กล้าได้รับแสงแดดเต็มที่ และใช้ปุ๋ยน้ าหมัก พด.2 
ฉีดพ่น และควรรักษาความชุ่มชื้นของดินปลูกให้สม่ าเสมอ ส าหรับหญ้าแฝกที่เพาะช าลงในถุง  
ขนาดเล็ก เมื่อกล้าอายุ 45 วัน ขึ้นไปจนถึง 60 วัน จึงพร้อมที่จะน าไปปลูกได้ ซึ่งแตกหน่อ 3 -5 หน่อ 
ก่อนน าไปปลูก 3 วัน ควรลดการให้น้ าลง และดึงถุงข้ึนมาเพ่ือให้กล้าหญ้าแฝกปรับสภาพต้นก่อน เมื่อ
ปลูกหญ้าแฝกด้วยถุงเสร็จแล้ว ต้องรดน้ าต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าหญ้าแฝกจะตั้งตัวได้ โดยทั่วไป
ประมาณ 15 วัน หรือช่วงที่มีฝนตกติดต่อกัน 2 สัปดาห์ เมื่อหญ้าแฝกตั้งตัวได้ ก็จะมีการปรับตัวเข้า
กับสภาพพ้ืนที่ได้ต่อไป 
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2) กล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือย 
การปลูกหญ้าแฝกโดยใช้กล้าแบบรากเปลือย เป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญมาก 

เนื่องจากกล้าแบบรากเปลือย จะท าให้การปลูกหญ้าแฝกท าได้รวดเร็ว ขนส่งไปได้ปริมาณมากและ
สามารถปลูกได้ปริมาณงานมาก แต่ก็จะมีความเสี่ยงในช่วงหลังจากปลูกสูง เนื่องจากกล้าอาจจะ  
ตายได้หากขาดน้ าและกล้ารากเปลือยจะมีการแตกหน่อช้า ดังนั้นผู้ปลูกควรจะให้ความระมัดระวัง 
เป็นพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การเตรียมหน่อกล้ารากเปลือยโดยใช้หน่อพันธุ์อายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เตรียมโดย
การตัดใบในกอแม่พันธุ์ให้สั้นสูงจากดิน 10 เซนติเมตร หน่อที่ออกดอกแล้วจะตายและงอก ไม่ดีจะถูก
ก าจัดออก หว่านปุ๋ยสูตร 15-15-15 แล้วให้น้ า โดยที่ยังไม่ต้องขุดกอขึ้นมา ปล่อยให้หน่ออ่อน หรือ 
ใบแตกใหม่ข้ึนมาเป็นเวลา 15 วัน จึงขุดแยกกอและแยกเป็นหน่อเดี่ยวๆ ตัดยอดให้สั้นเหลือความยาว
ประมาณ 20 เซนติเมตร และตัดรากให้สั้นที่สุด ลอกกาบใบที่แก่ออกให้หมดล้างน้ าให้สะอาด มัด
รวมกันเป็นมัดๆ ละ 50 หรือ 100 หน่อ น าไปแช่ในน้ า หรือผสมสารฮอร์โมนเร่งราก หรือวางบน  
ขุยมะพร้าวละเอียดที่ชุ่มชื้น ภายใต้ร่มเงา หรือแสงร าไรเป็นเวลา 3-5 วัน หญ้าแฝกจะแตกรากออกมา
ใหม ่ยาว 1 เซนติเมตร จ านวน 2-3 ราก จึงคัดเลือกไปปลูกช่วงต้นฤดูฝนที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2546)  

1.4  การดูแลรักษาหญ้าแฝก 
หญ้าแฝกเหมือนพืชทั่วไป จ าเป็นต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมจึงเจริญเติบโตได้ดีการให้น้ า

เพ่ือให้ดินมีความชุ่มชื้น จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น ไม่ว่าจะใช้กล้าเป็นถุงพลาสติกหรือกล้ารากเปลือย ดังนั้น 
จึงควรปลูกในขณะที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน หรือภายหลังจากการปลูกหญ้าแฝกควรรดน้ าให้ดิน  
มีความชุ่มชื้นต่อเนื่องอย่างน้อย 15 วัน และควรปลูกซ่อมแซมต้นที่ตาย เมื่อหญ้าแฝกมีการ
เจริญเติบโตเต็มที่จะมีความสูงมากกว่า 1.20 เมตร ซึ่งหากพ้ืนที่นั้นมีหญ้าอ่ืนปกคลุมจะท าให้สังเกต
แนวหญ้าแฝกได้ไม่ชัดเจน การตัดใบหญ้าแฝกทุกๆ 3-4 เดือน จะเป็นการช่วยให้แนวหญ้าแฝกมีการ
แตกกอเพ่ิมขึ้น ตัดช่อดอก และยังเป็นการก าจัดโรคแมลงที่มาท าลายแนวหญ้าแฝก โดยในช่วงต้น  
ฤดูฝนให้ตัดใบหญ้าแฝกให้สั้น สูงจากผิวดิน 30 เซนติเมตร เพ่ือให้เกิดการแตกหน่อใหม่สูงขึ้น และ
ก าจัดหน่อแก่ท่ีแห้งตาย ส าหรับในช่วงกลางฤดูฝนควรตัดให้ใบสูงไม่ต่ ากว่า 40-50 เซนติเมตร เพ่ือให้
มีแนวกอที่หนาแน่นในการรับแรงปะทะของน้ าไหลบ่าและท าให้หญ้าแฝกแตกใบเขียวในช่วงฤดูแล้ง 
เมื่อตัดใบหลายครั้งหญ้าแฝกจะเริ่มเป็นก้านแข็ง ให้ตัดใบชิดดินเพ่ือให้เกิดต้นใหม่ขึ้นมาทั้งหมด เป็น
การล้างกอเพ่ือก าจัดแมลงศัตรูพืชไปในตัว และน าใบไปคลุมพ้ืนที่หรือท าปุ๋ยหมัก ท าเช่นนี้สลับกับการ
ตัดใบ แบบปกติที่ให้สูงจากผิวดิน 30 เซนติเมตร ทุกครั้งที่พบว่ากอหญ้าแฝกเริ่มมีต้นเป็นก้านแข็ง 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2549) 
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1.5  การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในรูปแบบต่างๆ 
1.5.1 การใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าในการเกษตรบนพ้ืนที่ลาดชัน 

และพ้ืนที่สูงมักก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งมีผลกระทบต่อทรัพยากรที่ดิน 
และสภาพแวดล้อม ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืชลดลงและแหล่งน้ าตื้นเขิน การ
ควบคุมและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินกระท าได้โดยการปลูกหญ้าแฝกเป็นแถบขวาง
ความลาดเทของพ้ืนที่ เพ่ือดักตะกอนดินและยึดต้นไม้ไม่ให้พังทลาย ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลด
การชะล้างพังทลายของดินได้ดี นอกจากนี้ยังมีการใช้หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ านอกพ้ืนที่
การเกษตร เช่น การปลูกหญ้าแฝกเป็นก าแพงก้ันชะลอความเร็วของน้ าและดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลง
สู่พื้นที่ตอนล่าง การป้องกันการชะกร่อนของดินบริเวณพ้ืนที่ป่าไม้ ไหล่ทาง ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ า 
แม่น้ าและล าคลองต่างๆ 

1.5.2 การใช้ประโยชน์ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินหญ้าแฝกนอกจากจะช่วยในการ
อนุรักษ์ดินและน้ าแล้ว ยังมีบทบาทที่ส าคัญในการปรับปรุงบ ารุงดินทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใบและรากของหญ้าแฝกนั้น เมื่อมีการย่อยสลายแล้วสามารถปล่อยธาตุอาหารหลัก และธาตุ
อาหารรองแก่ดิน รากหญ้าแฝกจะช่วยให้ดินร่วนซุย เนื่องจากรากหญ้าแฝกหยั่งลึกลงดิน จึงมีการดูด
ธาตุอาหารจากดินล่างขึ้นมาหมุนเวียน และยังพบจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์หลายชนิดอาศัยอยู่ใน
บริเวณรากของหญ้าแฝก เมื่อรากหญ้าแฝกตายลงเกิดช่องว่างส าหรับน้ า และอากาศถ่ายเทได้สะดวก
เป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือช่วยให้ธาตุอาหารพืชซึมลงดินได้มากข้ึน 

1.5.3 การใช้ประโยชน์ด้านการรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ของหญ้าแฝกที่โดดเด่น คือ รากสามารถหยั่งลึกลงในดินตามแนวดิ่ง ปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดี  
ในสภาพดินและสภาพอากาศในช่วงกว้าง สามารถดูดซับสารต่างๆ ได้ดี จึงได้มีการน าหญ้าแฝกมาใช้
ในการบ าบัดและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมกันอย่างกว้างขวาง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) มีรายงานว่าหญ้าแฝก
มีความสามารถในการดูดซับสารต่างๆ ได้ดี จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงได้น าหญ้าแฝกมาใช้ในการรักษา
และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

1) การใช้ประโยชน์ในการก าจัดสารพิษจากขยะเป็นการปลูกสกัดไม่ให้สารพิษ 
ในส่วนที่เป็นน้ าไหลออกมานอกกองขยะ ท าได้โดยปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวเช่นเดียวกับการปลูก 
ล้อมต้นไม้ แต่เป็นการปลูกล้อมกองขยะ โดยการปลูกชิดติดกันเหมือนการปลูกอนุรักษ์ดินและน้ า 
จ านวน 3-5 วง ห่างกันวงละ 2 เมตร หรือเป็นเส้นขวางทางน้ าจากกองขยะที่จะไหลไปปนเปื้อน
บริเวณท่ีต่ ากว่า จ านวน 3-5 แถว ห่างกันแถวละ 2 เมตร 
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2) การปลูกเพ่ือลดระดับน้ าใต้ดิน เป็นการปลูกเพ่ือป้องกันดินเค็มหรือลดความ
เป็นกรดเป็นด่าง โดยปลูกให้เต็มพ้ืนที่เช่นเดียวกับการปลูกเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน ปกติใช้ระยะปลูก
ประมาณ 50×50 ตารางเซนติเมตร จะช่วยลดระดับน้ าใต้ดินที่เค็มหรือลดระดับน้ าใต้ดินที่ไปละลาย
ธาตุที่ท าให้ดินเค็มและเป็นกรดเพ่ิมข้ึน 

3) การใช้ประโยชน์ในการบ าบัดน้ าเสียท าได้ 2 แบบ คือ แบบพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยปลูก
หญ้าแฝกระยะประมาณ 50×50 เซนติเมตร เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตมีอายุ 3-4 เดือน จึงปล่อยน้ า
เสียลงไปอย่าให้ล้นคันคู ให้มีน้ าท่วมขังสูง 10-15 เซนติเมตร เป็นเวลา 5-7 วัน จึงระบายน้ าออกและ
ไขน้ าเสียเข้ามาบ าบัดใหม่ ปฏิบัติอย่างนี้หมุนวนไปตลอดและควรตัดใบหญ้าแฝกทุก 1-2 เดือน น าใบ
ที่ตัดออกมาไปท าปุ๋ยหมัก พันธุ์หญ้าแฝกที่เจริญเติบโตในน้ าเสียได้ดี ได้แก่ หญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์ใหม่ 
ห้วยหวาย ฟิจิ และอินโดนีเซีย น้ าเสียที่บ าบัดได้ดี ได้แก่  น้ าเสียจากชุมชนและน้ าเสียจากการเลี้ยง 
ปศุสัตว์ 

นอกจากนี้ยังมีการบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบราก โดยให้รากหญ้าแฝกแช่ลงในน้ า
โดยตรง วิธีนี้เหมาะส าหรับหญ้าแฝกที่มีรากยาว โดยปลูกหญ้าแฝกลงในแพท่อพีวีซีที่ท าเป็น  
ทุ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณ 1×1.20 เมตร ด้านล่างกรุด้วยตะแกรงพลาสติกขนาดช่อง 1×1 
เซนติเมตร หลังจากนั้นน าหญ้าแฝกที่ปลูกแบบรากเปลือยไปท าเป็นแพลอยน้ าที่จะบ าบัด โดยให้แถว
ของหญ้าแฝกในแพขวางทางน้ าไหล หลังจากนั้นตัดใบหญ้าแฝกทุกๆ 1 เดือน เพ่ือเร่งการแตกกอและ
การเจริญเติบโต เมื่อหญ้าแฝกอายุ 10-12 เดือน หรือต้นเป็นก้านแข็งไม่สามารถตัดได้ควรเปลี่ยน 
หญ้าแฝกใหม่ พันธุ์หญ้าแฝกลุ่มที่เหมาะสมส าหรับการบ าบัดโดยวิธีนี้ได้แก่ พันธุ์ใหม่ห้วยหวาย ฟิจิ  
และสุราษฎร์ธานี (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) 

1.6  กลไกการน าไอออนในดินมาสู่รากพืช 
ปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูดไปใช้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ ความเป็น

ประโยชน์ของธาตุนั้นในดิน การเคลื่อนย้ายของไอออนมาสู่ผิวราก และอัตราการดูดไอออนของรากพืช 
ไอออนของดินมาสู่รากพืชได้ 3 วิธี ดังนี้ (ชยพร, 2559) 

1.6.1 ไอออนไหลแบบกลุ่มก้อนตามกระแสน้ า (mass flow) ในขณะที่พืชก าลังด ารงชีพ
อยู่นั้นรากย่อมดูดน้ าจากดินมาใช้อยู่เสมอ โดยน้ าในดินถูกดูดเข้าสู่รากพืช เคลื่อนย้ายไปในรากและ
ล าต้น น้ าส่วนหนึ่งถูกน าไปใช้ในการเจริญเติบโต แต่ส่วนมากจะเป็นไอออกทางปากใบ ซึ่งเรียกว่า  
การคายน้ า จากการที่พืชดูดน้ าทางรากและคายน้ าทางใบอย่างต่อเนื่องนี้ สารละลายของดินปริมาณ
มากเคลื่อนย้ายจากดินมาสู่ผิวราก ท าให้ไอออนต่างๆ ในสารละลายดินมากับกระแสน้ า หลังจากนั้น
รากพืชจะมีกลไกการดูดไอออน โดยการไหลมาพร้อมกับกระแสน้ า ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ าของพืช
และความเข้มข้นของไอออนในสารละลายของดินจากการศึกษาพบว่าฟอสฟอรัสเข้าสู่รากข้าวโพด  
โดยกระบวนการนี้ประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ 
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1.6.2 การแพร่ (diffusion) เมื่อรากพืชได้ดูดไอออนชนิดหนึ่งจากสารละลายดินเข้าไป
ในรากแล้วความเข้มข้นของไอออนชนิดนั้นๆ ในสารละลายดินบริเวณใกล้รากพืชย่อมลดต่ ากว่า
บริเวณใกล้เคียง ไอออนประเภทเดียวกันจากบริเวณอ่ืนๆ ซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่าสามารถแพร่  
มาสู่จุดที่ต่ ากว่าเพ่ือรักษาสมดุลไว้ จากการศึกษาพบว่าฟอสฟอรัสเข้าสู่รากข้าวโพดโดยกระบวนนี้  
ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ 

1.6.3 รากไชชอนไปสัมผัสคอลลอยด์ดินและไอออนที่อยู่ห่างจากบริเวณเดิม (root 
interception) รากพืชรวมถึงรากขนอ่อนมีการเจริญเติบโตในแง่การขยายขนาดและเพ่ิมความยาว จึง
ไชชอนออกไปสัมผัสกับดินได้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบว่าฟอสฟอรัสเข้าสู่ราก
ข้าวโพดโดยกระบวนการนี้ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการแผ่ขยายของรากไปสัมผัสกับคอลลอยด์ดิน
และไอออนจะเกิดผล 2 ประการ คือ  

1) เมื่อรากสัมผัสแนบชิดกับผิวคอลลอยด์ จะมีการแลกเปลี่ยนระหว่าง H+  ที ่
ผิวรากซึ่งมาจากเมแทบอลิซึมของรากเอง กับแคตไอออนซึ่งดูดซับอยู่ที่ผิวคอลลอยด์ เช่น K+  Ca++ 

เป็นต้น ท าให้แคตไอออนดังกล่าวย้ายไปดูดซับที่ผนังเซลล์ของราก แล้ว H+ ออกมาดูดซับกับผิวของ
คอลลอยด์แทน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่าการแลกเปลี่ยนไอออน เมื่อสัมผัส (contact 
exchange) ท าให้แคตไอออนแลกเปลี่ยนได้มาดูดซับกับผนังของเซลล์ราก ส่วนการดูดเข้าไปในเซลล์
รากนั้นเป็นอีกกลไกหนึ่ง อย่างไรก็ตามกลไกนี้มีส่วนสนับสนุนให้รากพืชได้รับธาตุอาหารไม่มากนัก
จากการศึกษาพบว่าฟอสฟอรัสเข้าสู่รากข้าวโพดโดยกระบวนการนี้ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต ์

2) รากมีโอกาสสัมผัสไอออนต่างๆ ในสารละลายของดินจ านวนมากและทั่วถึง 
กว่าเดิม เมื่อรากไชชอนขยายบริเวณออกไปยังช่วยลดระยะทางและเวลาที่ไอออนในส่วนอ่ืนๆ จะต้อง
เคลื่อนย้ายมาสู่ผิวราก ซึ่งอาจจะไหลแบบกลุ่มก้อนตามกระแสน้ าหรือการแพร่ได้เป็นอันมาก ผิวราก 
ที่แผ่ขยายออกไปจึงสัมผัสกับไอออนได้รวดเร็วและท่ัวถึง 

อย่างไรก็ตามแม้การไชชอนของรากจะก่อให้เกิดผลดังกล่าว แต่การแพร่ของ
ไอออนในสารละลายดินและการไหลแบบกลุ่มก้อนของไอออนตามกระแสน้ า ยังมีบทบาทในการสนอง
ธาตุอาหารจากบริเวณใกล้เคียงให้แก่รากพืช แม้ว่ากลไกทั้ง 3 แบบ จะรับผิดชอบโดยตรงต่ออัตราการ
เคลื่อนย้ายของไอออนมาสู่ผิวรากก็ตาม ยังมีปัจจัยเสริมอีก 2 ประการที่ช่วยเร่งให้รากพืชได้รับ
ไอออนมากขึ้น คือ เอ็กชูเดตของราก (root exudates) และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในไรโซสเฟียร์ 
(rhizosphere) การที่รากพืชคายคาร์บอนไดออกไซด์ และขับอินทรียสารหลายชนิดออกมาสู่ดิน
ของเหลวที่ถูกขับออกมานี้ เรียกว่าเอ็กชูเดตของราก นอกจากนี้ยังมีเยื่อหมวกรากเก่าในบริเวณนั้นอีก
ด้วย ซึ่งสารอินทรีย์เหล่านี้เป็นอาหารและแหล่งพลังงานที่ดีของจุลินทรีย์ดิน ท าให้ดินที่อยู่ชิดผิวราก  
ในอาณาบริเวณใกล้ๆ มีกิจกรรมทางชีวเคมีสูง ซึ่งก่อประโยชน์หลายประการแก่พืช จึงเรียกบริเวณนี้
ว่าไรโซสเฟียร์ กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ไอออนของธาตุอาหารมาสู่ผิวรากได้เร็วขึ้น 
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1.7  กลไกการดูดไอออนของเซลล์พืช 
มีทฤษฎีที่อธิบายกลไกการดูดไอออนเข้าไปในเซลล์พืช (ราก) หรือที่เรียกว่ากลไกการดูดซึม 

(absorption, transport หรือ uptake) แคตไอออนหรือแอนไอออนผ่านเม็มเบรนเข้าสู่เซลล์ 2 วิธี 
(อนงนาฏ, 2558) ดังนี้ 

1.7.1 Passive absorption หรือการดูดซึมแบบแพสซีพ หมายถึงกลไกการดูดไอออน
ของเซลล์โดยไม่ต้องใช้พลังงานจากเมแทบอลิซึม ได้แก่ พลังงานจากการสังเคราะห์แสงและการ
หายใจ แต่จะใช้พลังงานทางฟิสิกส์ คือ ถ้าศักดิ์เคมีทางไฟฟ้า (electrochemical potential) ของ
ไอออนนั้นภายนอกเซลล์สูงกว่าภายในเซลล์ ไอออนดังกล่าวก็เคลื่อนผ่านเม็มเบรนเข้าสู่เซลล์ได้ 
เพราะความแตกต่างศักดิ์ไฟฟ้าระหว่างภายในและภายนอกเซลล์มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการดูดไอออน
เช่นเดียวกับความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของสองบริเวณดังกล่าว หากศักดิ์ไฟฟ้าด้านประจุลบ
ภายในสูง ไอออนบวกในสารละลายภายนอกจะเข้าไปในเซลล์เพ่ือสะเทินประจุ การทราบทั้ง 
สององค์ประกอบคือศักดิ์ เคมีและศักดิ์ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกเซลล์ หรือที่เรียกรวมกันว่า 
ความต่างศักดิ์เคมีไฟฟ้าของสองบริเวณจ าเป็นในการค านวณหาพลังงานที่เก่ียวข้องกับการดูดไอออน 

1.7.2 Active absorption หรือการดูดซึมแบบแอกทีฟ หมายถึงกลไกการดูดไอออน
ของเซลล์ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พลังงานจากเมแทบอลิซึมช่วยในการเคลื่อนย้ายไอออนจากผิวเม็มเบรน
ด้านนอกเข้าไปภายในเซลล์ แนวความคิดที่ยึดถือกันในปัจจุบันเกี่ยวกับการดูดไอออนของพืช แบบ
แอกทีฟ คือ ทฤษฎีตัวล าเลียงไอออน (carrier theory) ซึ่งกล่าวว่ามีตัวล าเลียงไอออน (carrier) อยู่
ในเม็มเบรนเป็นตัวชักน าไอออนเฉพาะชนิดจากเม็มเบรนด้านนอกสู่ด้านใน การท างานของกลไก
ดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลเมื่อตัวล าเลียงได้รับพลังงานจากเมแทบอลิซึม แล้วยอมให้ไอออนที่เหมาะกับ  
ตัวล าเลียงนี้เข้าไปเกาะ (ตัวล าเลียงมีความจ าเพาะต่อไอออน) จากนั้นพากันเข้าสู่ด้านในของเม็มเบรน
แล้วปลดปล่อยไอออนดังกล่าวไว้ในเซลล์ เมื่อเสร็จภาระนี้แล้วตัวล า เลียงจะรับพลังงานอีกครั้งหนึ่ง 
และพร้อมที่จะชักน าไอออนเข้ามาใหม่ ดังนั้นอัตราการดูดไอออนของรากพืชจะลดลงอย่างมาก เมื่อ
รากขาดออกซิเจน อุณหภูมิของดินต่ าหรือสูงเกินไป หรือพืชได้รับสารพิษต่อการหายใจเป็นผลให้
อัตราการหายใจของรากลดลง สาเหตุที่เชื่อกันว่าการดูดซึมแบบแอกทีฟเป็นกลไกหนึ่งท าหน้าที่  
ดูดธาตุอาหาร คือ 

1) สารละลายของดินมีไอออนอยู่อย่างเจือจาง แต่ในเซลล์พืชสะสมไอออนไว้มาก 
หากสภาพการไม่เข้าข่ายของกลไกแรก คือ การดูดซึมแบบแพสซีฟ พืชจะดูดไอออนเข้าสู่เซลล์ไม่ได้ 
แต่ในความเป็นจริงรากพืชสามารถดูดไอออนต่างๆ เข้าไปได้เสมอแม้ความเข้มข้นภายในเซลล์จะสูง
กว่าก็ตาม กลไกนี้ช่วยให้มีการสะสม (accumulation) ของไอออนในเนื้อเยื่อพืช 

2) รากมิได้ดูดไอออนมากหรือน้อยตามสัดส่วนที่มีอยู่ในสารละลายดิน แต่รากพืช
สามารถเลือกดูดไอออนบางชนิดที่มีอยู่ในความเข้มข้นต่ าเข้าไปสะสมไว้มาก ไอออนบางชนิดแม้จะมี 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



15 
 

ในสารละลายดินมากกว่ารากพืชอาจดูดน้อยกว่าได้ ลักษณะเด่นของกลไกนี้คือความสามารถของเซลล์
เม็มเบรนในการคัดเลือก (selectivity) ไอออนที่จะดูดเข้าไป 

3) เมื่อสภาพแวดล้อมบังคับให้อัตราการหายใจของรากพืชลดลง เช่น อุณหภูมิต่ า
หรือสูงเกินไป ขาดแคลนออกซิเจนหรือได้รับสารพิษ จะท าให้อัตราการดูดไอออนลดล งด้วย 
ที่น่าสังเกตประการหนึ่ง คือ ในช่วงอุณหภูมิปกติการเพ่ิมอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส จะเร่งอัตราการ
ดูดไอออนขึ้นไปประมาณ 2 เท่า หรือกล่าวได้ว่ามี Q10 ประมาณ 2 นั่นเอง หากเป็นกระบวนการ 
ทางฟิสิกส์ Q10 จะมีค่าประมาณ 1.1 ถึง 1.2 เท่านั้น แสดงว่ากลไกที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับ  
เมแทบอลิซึมของรากอย่างใกล้ชิด 

 

2.  น ้าเสีย 
2.1  นิยามและความหมาย 
น้ าที่มีสิ่งเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ าที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจ

ของคนทั่วไป ไม่เหมาะส าหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ล าน้ าธรรมชาติ จะท าให้
คุณภาพน้ าของธรรมชาติเสียหาย (กรมควบคุมมลพิษ, 2545) 

2.2  ลักษณะของน้ าเสีย 
ลักษณะของน้ าเสียแบ่งออกได้ 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2559) 
2.2.1. ลักษณะของน้ าเสียทางกายภาพ 

1) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด หมายถึง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า
และสามารถไหลผ่านกระดาษกรองใยแก้ว และน าน้ าที่กรองได้ไประเหยจนแห้งแล้วจึงน าไปอบ 

2) ของแข็งแขวนลอย หมายถึงปริมาณของแข็งแขวนลอยที่เหลือค้างบนกระดาษ
กรองใยแก้ว 

3) ความขุ่น หมายถึง สมบัติทางแสงของสารแขวนลอยซึ่งท าให้แสงกระจาย และ
ดูดกลืนมากกว่าที่จะยอมให้แสงผ่านเป็นเส้นตรง ความขุ่นของน้ าเกิดการมีสารแขวนลอยต่างๆ เช่น 
ดิน ดินตะกอน 

2.2.2 ลักษณะของน้ าเสียทางเคมี เช่น 
1) ออกซิเจนละลาย การหาดีโอ (DO) หรืออกซิเจนละลาย สามารถท าได้ทั้งวิธี 

ทางเคมี และใช้เครื่องวัดโดยตรง 
2) บีโอดี (BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 

โดยแบคทีเรีย 
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3) ซีโอดี (COD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้เพ่ือออกซิเดชัน
สารอินทรีย์ในน้ า ด้วยสารเคมีซึ่งมีอ านาจในการออกซิไดส์สูงในสารละลายที่เป็นกรดให้เป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในน้ า ค่าซีโอดีมีความส าคัญในการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง การควบคุมระบบ
บ าบัดน้ าทิ้ง การควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย ค่า COD มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 

4) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีความส าคัญในการควบคุมคุณภาพน้ าและน้ าเสีย
ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เพ่ือไม่ให้เกิดการกัดกร่อนของท่อ เพ่ือใช้ในการควบคุม
สารเคมีที่ใช้บ าบัดน้ าเสียให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปน้ ามีค่า pH อยู่ในช่วง 5-8 เป็น
ค่าท่ีแสดงปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคไฮโดรเจนในน้ า 

5) ไนโตรเจน เป็นธาตุที่มีความส าคัญในการสังเคราะห์โปรตีน ท าให้พืชน้ ามีการ
เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

6) สารโลหะหนักชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของอุตสาหกรรม สารโลหะหนักยอมให้
มีในน้ าได้ในปริมาณท่ีน้อยมาก เนื่องจากบางชนิดให้ความเป็นพิษสูง แต่บางชนิดหากที่ปริมาณไม่มาก
นักจะมีผลดีต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 

2.2.3 ลักษณะของเสียทางชีวภาพ เช่น 
1) แบคทีเรีย คือ จุลินทรีย์เซลล์เดียวมีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

เป็นผู้ย่อยสลายในแหล่งน้ า 
2) รา เป็นจุลินทรีย์ที่มีหลายเซลล์ ไม่มีคลอโรฟีลล์ รามีความส าคัญในการย่อย

สลายพวกคาร์บอนที่มีค่า pH ต่ า รามีบทบาทส าคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสีย
บางระบบ  

2.3  แหล่งก าเนิดน้ าเสีย 
2.3.1 น้ าเสียจากชุมชน (domestic wastewaters) หมายถึง น้ าที่เกิดจากการใช้

ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ และระบายน้ าทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ า แหล่งรองรับน้ าเสีย หรือแหล่งน้ า
ธรรมชาติ โดยไม่ได้ผ่านการบ าบัดมาก่อน ได้แก่ บ้านพักอาศัย ภัตตาคาร โรงแรม สถานที่ท างาน 
ย่านการค้า ตลาด เป็นต้น องค์ประกอบของน้ าเสียชุมชน เช่น ของแข็งทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย 
ของแข็งจมตัวได้ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจนในรูปสารอินทรีย์ไนโตรเจน และแอมโมเนีย สารฟอสฟอรัส
ในรูปของสารอินทรีย์และฟอสเฟต น้ ามันและไขมัน โคลีฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลีฟอร์ม 

2.3.2 น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (industrial wastewater) ได้แก่ น้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม น้ าเสียจากการล้างเครื่องจักร การล้างสถานประกอบการ 

2.3.3 น้ าเสียจากการเกษตรกรรม (agriculture wastewaters) ได้แก่ น้ าจากการ
เพาะปลูก น้ าทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ น้ าจากบ่อกุ้งและบ่อปลา เป็นน้ าทิ้งที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมี 
ทางการเกษตร ปุ๋ยรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
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2.4  ผลกระทบจากน้ าเสีย 
ปัจจุบันจะพบแหล่งน้ าที่เน่าสกปรกอยู่ทั่วไป น้ าในลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถน ามาใช้อุปโภค

และบริโภคได้ ทั้งก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายและความเสียหายอย่างมหาศาลต่อการประมง 
การเกษตร การสาธารณสุข ประการส าคัญคือ ท าให้ระบบนิเวศธรรมชาติถูกท าลาย หรือเสื่อม
คุณภาพจนไม่เหมาะที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ ท าให้เกิดการตายของสัตว์และพืชน้ าเป็นจ านวนมาก  
ท าให้แหล่งน้ าเกิดการเน่าและขาดออกซิเจนที่ละลายน้ า แหล่งน้ าที่มีสารพิษพวกยาฆ่าแมลง และ 
สารปราบศัตรูพืชสะสมอยู่มาก รวมทั้งแหล่งน้ าที่มีคราบน้ ามันปกคลุม และ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
ที่ปล่อยสารพิษ และความร้อนลงสู่แหล่งน้ า ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลกระทบจากน้ าเสียด้านต่างๆ  
ได้ดังนี้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557) 

2.4.1 ด้านสาธารณสุข เชื้อโรคหลายชนิดที่สามารถแพร่กระจายทางน้ าได้ เช่น
อหิวาตกโรค บิดไทฟอยด์ ฯลฯ นอกจากนี้โลหะหนักท าให้เกิดโรค เช่น สารปรอทท าให้เกิดโรคมินามาตะ
และแคดเมียมท าให้เกิดโรคอิไต-อิไต 

2.4.2 ด้านอุปโภคและบริโภค กลิ่นของน้ าที่เน่าเสียจะเปลี่ยนไปเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์
ในน้ าจะย่อยสลายสารอินทรีย์ท าให้ได้ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีกลิ่นเหม็นมากและสารอ่ืนๆ รสของน้ า
เปลี่ยนไปเพราะน้ าได้รับสารเคมีกรด-เบส เกลือจากโรงงานอุตสาหกรรมจากอาคารบ้านเรือน เมื่อ
น ามาใช้จะเกิดอันตรายเป็นผลให้ขาดแหล่งน้ าดิบในการท าน้ าประปา คุณภาพน้ าลดลงท าให้ค่าใช้จ่าย
ในขบวนการผลิตสูงขึ้น เพ่ือให้ได้คุณภาพน้ าเข้าเกณฑ์มาตรฐานน้ าดื่ม 

2.4.3 ด้านการเกษตร น้ าเสียที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสูงหรือมีสารพิษไม่เหมาะ
ส าหรับการน ามาเลี้ยงสัตว์หรือเพาะปลูก 

2.4.4 ด้านการประมง น้ าเสียจะท าให้ปริมาณก๊าซออกซิเจนในน้ าลดลง และยังมี
สารพิษท่ีท าให้พืชน้ าและสัตว์น้ าไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ 

2.4.5 ท าลายระบบนิเวศในแหล่งน้ าระบบนิเวศจะเสียสมดุล เนื่องจากสัตว์ และพืชน้ า
ได้รับผลกระทบ 

2.4.6 ด้านทัศนียภาพสภาพของแหล่งน้ าที่เน่าเหม็นและมีสีด า ท าให้ความสวยงาม
ลดลงและกระทบถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2557) 

2.5  การบ าบัดน้ าเสีย 
การเลือกบ าบัดน้ าเสียขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของน้ าเสีย ระดับการบ าบัดน้ าเสีย

ที่ต้องการ สภาพทั่วไปของท้องถิ่น ค่าลงทุนในการก่อสร้าง ค่าด าเนินการดูแลรักษาและขนาดของ
ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบบ าบัดน้ าเสียที่เลือกมีความเหมาะสมกับแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน โดยการบ าบัดน้ าเสียแบ่งได้ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2545) 
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2.5.1 การบ าบัดทางกายภาพเป็นวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปนออกจากน้ าเสีย เช่น 
ของแข็งขนาดใหญ่กระดาษพลาสติก เศษอาหาร ไขมัน น้ ามัน โดยใช้อุปกรณ์บ าบัดทางกายภาพ คือ 
ตะแกรงดักขยะถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและน้ ามัน และถังตกตะกอน ซึ่งเป็นการลดปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดท่ีมีในน้ าเสียเป็นหลัก 

2.5.2 การบ าบัดทางเคมี เป็นวิธีการบ าบัดน้ าเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมี  เพ่ือท า
ปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนในน้ าเสียวิธีการนี้จะใช้ส าหรับน้ าเสียที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ คือ ค่าพีเอชสูงหรือต่ าเกินไป มีสารพิษมีโลหะหนัก มีของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก มี
ไขมันและน้ ามันที่ละลายน้ า มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสที่สูงเกินไป และมีเชื้อโรค ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้  
ในการบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางเคมี ได้แก่ ถังกวนเร็ว ถังกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรองและฆ่าเชื้อโรค 

2.5.3 การบ าบัดทางชีวภาพ เป็นวิธีการบ าบัดโดยใช้วิธีการทางชีวภาพหรือจุลินทรีย์
ในการก าจัดสิ่งเจือปนในน้ าเสียโดยเฉพาะสารคาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยสาร
เหล่านี้ถูกใช้เป็นอาหารและเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ถังเลี้ยงเชื้อเพ่ือการเจริญเติบโตท าให้  
น้ าเสียมีค่าความสกปรกลดลง ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นแบบใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ 

2.6  ระบบพืชและหญ้ากรองน้ าเสีย (Plant and Grass Filtration) 
ระบบพืชและหญ้ากรองน้ าเสีย เป็นระบบที่ให้พืชช่วยดูดซับธาตุอาหารจากการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ เป็นสารอนินทรีย์ที่ พืชต้องการของจุ ลินทรีย์ ในดิน  การปลดปล่อยออกซิ เจน 
จากกระบวนการสังเคราะห์แสงจากระบบราก สาหร่าย และแพลงค์ตอน ส าหรับพืชและหญ้าที่ใช้  
ในการบ าบัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หญ้าอาหารสัตว์ ได้แก่ หญ้าคาล์ลา หญ้าโคสครอส และหญ้าสตาร์ 
พืชทั่วไป ได้แก่ ธูปฤาษี กกกลม (กกจันทบูร) และหญ้าแฝกพันธุ์อินโดนีเซีย เมื่อครบระยะเวลา 45 วัน 
(ยกเว้นธูปฤาษี 90 วัน) จะตัดพืชและหญ้าเหล่านั้นออก เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ ซึ่ง
หญ้าเหล่านี้น าไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ เนื่องจากการปนเปื้อนของมลสารไม่เกินมาตรฐานส าหรับสัตว์ 
ส่วนพืชทั่วไปน าไปใช้ในการจักสานได้เป็นอย่างดี โดยมีหลักการให้พืชกึ่งบกกึ่งน้ า คือ รากอยู่ในน้ า 
ล าต้นอยู่บนบก เช่น ธูปฤาษี กกกลม เป็นต้น รวมถึงพืชหญ้าต่างๆ ที่เป็นอาหารสัตว์และหญ้าทั่วไป 
ด้วยการดึงออกซิเจน (O2) ผ่านใบพืชสู่ล าต้นและดินรากเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์บริเวณรอบๆ 
รากพืช โดยให้ดินเป็นตัวกรองของเสียและจุลินทรีย์ในดินท าหน้าที่ย่อยของเสียซึ่งของเสียที่ย่อยแล้ว
พืชจะดูดเอาไปเป็นอาหารเจริญเติบโตต่อไป ท าให้ของเสียเปลี่ยนเป็นมวลชีวภาพ น้ าจะมีคุณภาพดี
และสามารถระบายสู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้  แต่การบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบพืชต้องมีคนคอยดูแล
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะการตัดเก่ียวหญ้า และใช้พ้ืนที่มาก และมีระยะทางในการไหลจนน้ าเสียเป็นน้ าดี
ปล่อยสู่ธรรมชาติได้ ต้องคอยปรับแต่งความลาดเทให้ได้ขนาด 1: 1,000 ในก าหนดเวลา และพักบ่อ
อีกเป็นระยะหนึ่ง  (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร,ิ ม.ป.ป.) 
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ฟอสเฟต ลดลงในช่วง 45 วันแรกของการบ าบัด คิดเป็น 20-100 เปอร์เซ็นต์ และความสูงของหญ้าแฝก
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ใช้ในการบ าบัด เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของมวลชีวภาพสด  

Badejo et al. (2017) ศึกษาการบ าบัดน้ าเสียในเขตเทศบาลเมือง โดยใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ (Biological Nutrient Removal Activated Sludge ; BNRAS) และระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่ปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชในชั้นกรอง (Vegetated Submerged Bed 
Constructed Wetlands ; VSBCW)  เพ่ือตรวจสอบระบบต่อเนื่องที่ประกอบด้วยระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ (BNRAS) และระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่ปลูกหญ้าแฝกเป็นพืช 
ในชั้นกรอง (VSBCW) ซึ่งการตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียในเขตเทศบาลเมือง โดยน าน้ าเสียที่ได้ 
จากน้ าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ (BNRAS) ของทั้ง 3 บริเวณนี้ 
(anaerobic, anoxic และ aerobic) จะถูกส่งมายังระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่ปลูกหญ้า
แฝกเป็นพืชในชั้นกรอง (VSBCW) ซึ่งตัวถังบ าบัดจะมีขนาด 1,000 ลิตร มีความลึก 500 มิลลิเมตร 
และบริเวณพ้ืนผิวมีหินแกรนิตเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-15 มิลลิเมตร เพ่ือปลูกหญ้าแฝกภายในถัง
บ าบัด การวิเคราะห์น้ าทิ้งที่ได้จากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่ปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชใน 
ชั้นกรอง (VSBCW) ท าได้โดยการเก็บตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์ค่าต่างๆ ตามวิธีการมาตรฐาน ผลจาก
การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของน้ าทั้งบริเวณ 3 นี้ (anaerobic, anoxic และ aerobic) ที่ผ่านการ
บ าบัดหรือการก าจัดของเสียในรูปซีโอดี (Chemical Oxygen Demand ; COD) ร้อยละ 96.6 96.3 
และ 97.21 ซัลเฟตร้อยละ 53.51 46.45 และ 88.78 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมดร้อยละ 98.34 
99.72 และ 99.60 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าประสิทธิในการบ าบัดน้ าทิ้งจากบริเวณท่ีไม่ใช้ออกซิเจน 
(anaerobic) นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษา และยังพบอีกว่าการบ าบัด 
น้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองที่มีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่มีการปลูกหญ้าแฝก 
ในชั้นรองใต้น้ า (VSBCW) ร่วมกับระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ (BNRAS) นั้นมี
ประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ (BNRAS) เพียงอย่างเดียว  

Mathew et al. (2016) มีความสนใจในความสามารถพิเศษของหญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืช 
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายสภาวะที่มีความเครียดสูง  เช่น สภาวะที่มีความเค็มจัด เป็นกรด 
เป็นด่าง และ/หรือสภาวะที่มีโลหะ ซึ่งในโรงแรมชั้นน าจะมีห้องพักมากกว่า 800 ห้อง ส่งผลให้
ปริมาณน้ าเสียที่ต้องการบ าบัดเป็นจ านวนมากต่อวัน โดยเฉพาะน้ าเสียที่มาจากห้องครัวจะถูกปล่อย
ออกมามากที่สุด โดยงานวิจัยนี้ได้จ าลองระบบน้ าเสียที่ปล่อยออกมาจากห้องครัวปริมาณ 300 ลิตร 
โดยแบ่งออกเป็นบ่อบ าบัด 5 บ่อ ซึ่งบรรจุดินเอาไว้และท าการปลูกหญ้าแฝกไว้ภายในท่อ โดยเชื่อมต่อ
กันแต่ละบ่อ โดยปลูกหญ้าแฝกให้มีความหนาแน่นต่างกัน ปล่อยน้ าทิ้งลงกักในบ่อที่ 1 ก่อนจากนั้น 
จึงปล่อยผ่านไปบ่อที่ 2 3 4 และ 5 ตามล าดับ และท าการวัดคุณภาพน้ าในบ่อที่ 5 เพ่ือบันทึกข้อมูล
ส าหรับวิเคราะห์การบ าบัดน้ าเสียโดยใช้หญ้าแฝก จากการทดลองพบว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียด้วย 
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หญ้าแฝกสามารถลดค่าบีโอดีได้ 80-85 เปอร์เซ็นต์ ลดค่าซีโอดีได้ 85-90 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลด
จ านวนแบคทีเรีย E.coli ได้ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตัวชี้วัดคุณภาพน้ าที่ถูกบ าบัดทั้งหมดอยู่ภายใต้
มาตรฐานของ IS2292, 1992 

ดารินทร์ (2551) ศึกษาการปลูกหญ้าแฝกในน้ าทิ้งจากโรงนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือ
ลดปัญหาจากน้ าเสีย โดยใช้หญ้าแฝก 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ศรีลังกา พันธุ์สงขลา 3 และพันธุ์สุราษฎร์ธานี 
ปลูกในลักษณะแพลอยน้ า และเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ า ได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสเฟต
ทั้งหมด ค่าการน าไฟฟ้า ของแข็งละลายน้ า ไนไตรต์ ไนเตรต บีโอดีดีโอ และของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด พบว่าหญ้าแฝกทั้ง 3 พันธุ์มีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าทิ้งสูงสุดในสัปดาห์ที่ 14 ของ 
การปลูก เมื่อพิจารณาค่าไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด บีโอดีและดีโอซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการประเมินคุณภาพน้ าทิ้งจากโรงนม พบว่าหญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกามีประสิทธิภาพสูงสุดในการลด
ค่าบีโอดีได้ถึง 88 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมค่า 
ดีโอถึง 91 เปอร์เซ็นต์ ลดค่าไนโตรเจนทั้งหมด 93 เปอร์เซ็นต์ และฟอสฟอรัสทั้งหมด 90 เปอร์เซ็นต์ 
ดังนั้นจึงควรเลือกใช้หญ้าแฝกแหล่งพันธุ์ศรีลังกาและแหล่งพันธุ์สุราษฎร์ธานีในการบ าบัดน้ าทิ้ง
ร่วมกัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียได้ดีที่สุด  

กนกพร (2549) ศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคแท่นลอยน้ าในการบ าบัด
น้ าเสียชุมชน โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 เพ่ือคัดเลือกพันธุ์หญ้าแฝก 6 พันธุ์ คือ 
ก าแพงเพชร 2 ศรีลังกา สงขลา 3 สุราษฏร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี ในถังน้ าที่บรรจุน้ าเสีย
ชุมชนความเข้มข้นต่ า (ค่าเฉลี่ยบีโอดี ทีเคเอ็น และฟอสฟอรัสทั้งหมด 55.88 40.297 และ 6.022 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ) นาน 8 สัปดาห์ ท าการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับใช้ในระบบ
จ าลองในระยะที่ 2 จากการทดลองระยะที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า หญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 และ
สุราษฏร์ธานี มีประสิทธิภาพการบ าบัดบีโอดี ฟอสฟอรัสทั ้งหมด และฟอสเฟตทั้งหมดสูงเป็น  
2 ล าดับแรก มีค่าอยู่ในช่วง 80.07-81.06  16.38-16.81 และ 10.39-12.87 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
รวมทั้งมีการเจริญเติบโตและการสะสมธาตุอาหาร (ไนโตรเจนทั้งหมด และฟอสฟอรัสทั้งหมด) สูง 
และน าแฝกทั้ง 2 กลุ่มพันธุ์มาศึกษาในระยะที่ 2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
ของหญ้าแฝกในระบบบ าบัดจ าลอง โดยปลูกหญ้าแฝกกลุ่มพันธุ์สงขลา 3 และสุราษฏร์ธานีในบ่อพีวีซี
ขนาด 0.85x1.55x0.50 เมตร โดยชุดควบคุมไม่ปลูกพืช ใช้น้ าเสียชุมชนความเข้มข้นต่ า (ค่าเฉลี่ย 
บีโอดี ทีเคเอ็น และฟอสฟอรัสทั้งหมด 44.28-58.92  34.731-42.144  และ 4.838-5.482 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ตามล าดับ) และความเข้มข้นสูง (ค่าเฉลี่ยบีโอดี ทีเคเอ็น และฟอสฟอรัสทั้งหมด 90.12-94.88 
41.025-52.806  และ  5.892-6.657 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ) แบ่งการทดลองเป็น 3 ช่วง  
ช่วงละ 8 สัปดาห์ แต่ละช่วงใช้ระยะเวลากักเก็บ 75 และ 3 วัน ตามล าดับ และใช้การปล่อยน้ าเสีย
แบบต่อเนื่อง ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพบ าบัดน้ าเสียเมื่อใช้ระยะเวลากักเก็บและความเข้มข้น 
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ของน้ าเสียต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเมื่อใช้ระยะเวลากักเก็บ 7 วัน มี
ประสิทธิภาพการบ าบัดสูงสุด โดยชุดทดลองที่ได้รับน้ าเสียความเข้มข้นสูงมีประสิทธิภาพการบ าบัด  
บีโอดี ทีเคเอ็น ฟอสฟอรัสทั้งหมด และฟอสเฟตทั้งหมดสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 90.54-91.46  61.01-
62.48  17.78-35.87  และ 15.40-23.46 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และชุดทดลองที่ได้รับน้ าเสียความ
เข้มข้นต่ า มีประสิทธิภาพการบ าบัดแอมโมเนียไนโตรเจนสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 50.22-58.62 
เปอร์เซ็นต์ แต่ประสิทธิภาพการบ าบัดของหญ้าแฝกต่างกลุ่มพันธุ์ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ อย่างไรก็ตามพบว่าชุดทดลองที่ปลูกหญ้าแฝกมีประสิทธิภาพการบ าบัดสูงกว่าชุดควบคุม  
(ไม่ปลูกพืช) ส าหรับการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกพบว่า หญ้าแฝกทั้ง 2 กลุ่มพันธุ์มีการเจริญเติบโตดี 
และมีแนวโน้มว่าหญ้าแฝกพันธุ์สุราษฏร์ธานีมีการเจริญเติบโตของรากดีกว่าพันธุ์สงขลา  3 และ 
พบหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 มีมวลชีวภาพเพ่ิมขึ้นสูงสุดเมื่อได้รับน้ าเสียความเข้มข้นสูง ขณะที่กลุ่ม
พันธุ์สุราษฏร์ธานี มีมวลชีวภาพเพ่ิมสูงสุด เมื่อได้รับน้ าเสียความเข้มข้นต่ า ส าหรับการสะสมธาตุอาหาร
ในต้น และรากของหญ้าแฝก พบว่าโดยทั่วไปการสะสมธาตุอาหารมีค่าแปรผันตามระดับความเข้มข้น
ของน้ าเสีย และเมื่อใช้ระยะเวลากักเก็บ 7 วัน หญ้าแฝกมีการสะสมธาตุอาหารในรากได้สูงสุด ดังนั้น
ผลการทดลองชี้ ให้ เห็นว่าการปลูกหญ้าแฝกด้วยเทคนิคแท่นลอยน้ าเพ่ือบ าบัดน้ าเสียชุมชน  
ควรใช้ระยะเวลากักเก็บ 7 วัน และใช้หญ้าแฝกกลุ่มพันธุ์สุราษฏร์ธานี แต่หากน้ าเสียมีบีโอดี และธาตุ
อาหารสูงสามารถใช้ หญ้าแฝกกลุ่มพันธุ์สงขลา 3 ได้  

ทัศนี และคณะ (2557) ศึกษาการบ าบัดน้ าเสียในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยใช้ระบบ
พืชปลูกบนแพลอยน้ า ได้แก่ หญ้าแฝกพันธุ์ประจวบคีรีขันธ์  หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานี และ
ผักตบชวา โดยวางแผนแบบ Randomized Completely Block Design (RCBD) ทั้งหมด 9 บล็อก 
ท าการทดลองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2556 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยเก็บตัวอย่าง 
ทุกวันที่ 1 ของเดือน พบว่าภายหลังการบ าบัดน้ าเสียมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง7.4 ±0.1 ถึง 
8.5±0.1 บล็อกที่เป็นผักตบชวาทั้งหมด มีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียสูงสุดโดยมีค่า บีโอดี ทีเคเอ็น 
และฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยร้อยละ 69.0±1 67.63±1.53 69.75±1 ตามล าดับ และในบล็อกที่เป็น
หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานีทั้งหมดมีประสิทธิภาพในการบ าบัดบีโอดี ทีเคเอ็น และฟอสฟอรัสทั้งหมด
รองลงมาเฉลี่ยที่ร้อยละ 65.33±1 61.36±1 และ 65.23±1 จากรูปแบบการบ าบัดแบบจัดเรียงพืช  
3 ชนิด สลับกัน พบว่ารูปแบบที่มีการบ าบัดได้ดีที่สุด ประกอบด้วยหญ้าแฝกพันธุ์ประจวบคีรีขันธ์ 
หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานี และผักตบชวา เนื่องจากหญ้าแฝกอาศัยรากที่ยาวท าหน้าที่ในการเป็น
ตัวกลางในการยึดเกาะของจุลินทรีย์  และสามารถดูดสารอินทรีย์มาเป็นอาหาร และมีจุลินทรีย์ 
ที่สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้  ท าให้การย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในขณะที่ผักตบชวามีประสิทธิภาพสามารถดูดซับฟอสฟอรัสทั้งหมด และทีเคเอ็นได้ด ี 
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Xiao et al. (2009) ศึกษาการบ าบัดน้ าเสียขั้นสูงโดยการผสมผสานบึงประดิษฐ์แบบน้ าไหล 
ใต้ผิวชั้นกรองในแนวดิ่งกับหญ้าแฝกทางตอนเหนือของประเทศจีนเนื่องจากสภาพธรรมชาติของน้ า
ท้ายเขื่อนหรือน้ าดิบนั้นจะปนเปื้อน และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ก็มีบ่อยครั้งที่มีการใช้น้ าโดยไม่ผ่านกระบวนการบ าบัด ในการศึกษาครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ าไหลใต้ผิวชั้นกรอง
ในแนวดิ่งกับหญ้าแฝก Integrated Vertical Flow Constructed Wetland (IVFCW) ซึ่งเป็นระบบ
บ าบัดน้ าเสียที่ท าได้ง่าย และปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยสร้างระบบบ าบัดบึงประดิษฐ์แบบน้ าไหล 
ใต้ผิวชั้นกรองในแนวดิ่งกับหญ้าแฝก (IVFCW) ขึ้นในปี 2008 ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสถานีบ าบัดน้ าเสียของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเหมืองแร่ในจีน และถูกน ามาใช้ส าหรับการบ าบัดน้ าเสียขั้นที่ 2 ในเขต
เทศบาลเมือง น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดในขั้นแรกที่โรงบ าบัดทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยแล้ว 
จะถูกส่งไปยังบึงประดิษฐ์ที่มีขนาด 1 เมตร x 1 เมตร x 0.75 เมตร ซึ่งเป็นการบ าบัดขั้นที่ 2 ส าหรับ
บึงประดิษฐ์แบบน้ าไหลใต้ผิวชั้นกรองในแนวดิ่งที่ปลูกหญ้าแฝกไว้ภายใน ซึ่งตัวกรองหรือพ้ืนผิว
ส าหรับให้หญ้าแฝกยึดเกาะนั้นจะประกอบด้วยกรวด 15 เซนติเมตร ถ่านหินตะกรัน 30 เซนติเมตร 
และกรวดจากบนลงล่างอีก 10 เซนติเมตร จากการทดลองพบว่าการบ าบัดน้ าเสียแบบน้ าไหลใต้ผิวชั้น
กรองในแนวดิ่งกับหญ้าแฝก (IVFCW) มีประสิทธิภาพในการก าจัดของเสียในรูปซีโอดี ร้อยละ 71 
แอมโมเนียไนโตรเจนร้อยละ 67 และไนโตรเจนทั้งหมดร้อยละ 80 หลังจาก 5 วัน ที่มีการให้อัตรา
ภาระการรับน้ าทางชลศาสตร์ ที่ 0.6-0.8 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตรต่อวันในช่วงฤดูร้อน แต่ในช่วงที่
อุณหภูมิต่ าประสิทธิภาพการก าจัดสารมลพิษมีอัตราที่ต่ ากว่า  เมื่อเทียบกับในช่วงฤดูร้อน และ 
ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นั้นมีประสิทธิภาพการบ าบัดสูงสุด โดยมีประสิทธิภาพในการก าจัด 
ของเสียในรูปซีโอดี แอมโมเนียไนโตรเจน และไนโตรเจนทั้งหมดร้อยละ 51.71 19.87 และ 29.76 
ตามล าดับ  

เบญจนี (2545) ศึกษาคัดเลือกพืชน้ าที่สามารถทนทานและบ าบัดน้ าเสียชุมชนจากเขตเทศบาล
สกลนคร โดยปลูกพืชในระบบบึงประดิษฐ์เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ พืชที่ท าการทดลองมีทั้งหมด  
20 ชนิด เป็นพืชเหนือผิวน้ า 15 ชนิด และพืชใต้ผิวน้ า 5 ชนิด แบ่งแปลงทดลองเป็น 4 หน่วย และ 
มีน้ าเสียที่มีการบ าบัดเบื้องต้นในอนุกรมบ่อเติมออกซิเจน และบ่อบ่มแล้ว รวม 2 ระบบในแต่ละหน่วย
แบ่งเป็น 3 หน่วยย่อยต่อเนื่อง คือ หนองน้ าตื้น  หนองน้ าลึก  หนองน้ าตื้น ในหนองน้ าตื้นปลูก 
พืชน้ าประเภทที่มีใบโผล่ชูพ้นเหนือผิวน้ า และรากจับยึดดิน คละกัน 5-9 ชนิด รวมพืชที่ปลูกทั้งหมด 
15 ชนิด และในหนองน้ าลึกปลูกพืชประเภทมีใบโผล่เหนือหรือระดับผิวน้ า รากมีดินหรือไม่มีดิน  
2-4 ชนิด คละกันรวมพืชที่ปลูกทั้งหมด 5 ชนิด ในระยะแรกให้น้ าดีพืชมีการปรับตัวและเจริญได้ดี 
และต่อมาเม่ือให้น้ าเสียจนครบระยะเวลา 14 สัปดาห์ พบว่าหนองน้ าตื้นพืชที่สามารถมีชีวิตรอด และ
เจริญเติบโตได้ดีมี 5 ชนิด ได้แก่ ธูปฤาษี พุทธรักษา แห้ว ทรงกระเทียม และกกอียิปต์ ส าหรับ 
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หนองน้ าลึก พืชที่มีชีวิตรอด และเจริญเติบโตได้ดี มี 3 ชนิด ได้แก่ บัวสาย ดีปลีน้ า และสาหร่าย 
หางกระรอก ซึ่งโดยเฉลี่ยพืชสามารบ าบัดน้ าเสียได้เป็นอย่างดี โดยสามารถลดค่าบีโอดี (10.1-12.1 
มิลลิกรัมต่อลิตร) และไนเตรท (0.36-0.71 มิลลิกรัมต่อลิตร) ของน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดด้วย 
หน่วยต่างๆ ของระบบบึงประดิษฐ์ได้ประมาณ 83 เปอร์เซ็นต์ และ 65 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา  
14 สัปดาห์ รวมถึงมีการศึกษาประสิทธิภาพของพืชน้ า 3 ชนิด คือ ผักตบชวา บัวสาย และธูปฤาษี ปลูก
ระบบเดี่ยว และผสม ในการบ าบัดน้ าเสียชุมชน โดยทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพืชและ
ระยะเวลาในการกักเก็บน้ าเสีย (HRT) ในการบ าบัดของระบบพืช 10 วัน 15 วัน และ 20 วัน พบว่า
ในระบบเดี่ยว ผักตบชวาลดค่าของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน้ าได้ (Total Suspended Solids; TSS) ได้ดี
ที่สุด คือร้อยละ 94.59 ที่ระยะเวลา 10 วัน, ธูปฤาษีลดค่าบีโอดีได้ดีที่สุดคือร้อยละ 89.81 ที่
ระยะเวลา 10 วัน และผักตบชวาลดค่าฟอสฟอรัส (TP) ได้สูงสุด คือ ร้อยละ 97.93 และในระบบผสม
ค่าของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน้ าได้ (TSS) ที่ดีที่สุดคือร้อยละ 93.38 ระยะเวลา 10 วัน ค่าบีโอดีที่ดีที่สุด
คือ ร้อยละ 81.56 ระยะเวลา 10 วัน และค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) ที่ดีที่สุดคือ ร้อยละ 97.31 
ระยะเวลา 20 วัน นอกจากนี้พืชทุกชนิดสามารถลดค่าปริมาณรวมทั้งหมดของไนโตรเจนอินทรีย์ 
(Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) ของได้เท่าๆ กันมีค่าเข้าใกล้ร้อยละ 100 โดยมีค่าปริมาณรวม
ทั้งหมดของไนโตรเจนอินทรีย์ของน้ าเสียที่เข้าระบบอยู่ระหว่าง 0.24-4.34 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งถือว่า
อยู่ในเกณฑ์น้อย เมื่อขยายผลการทดลองสู่พ้ืนที่จริง พบว่าระบบผักตบชวาให้ประสิทธิภาพในการลด
ค่าของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน้ าได้ (TSS) สูงสุด คือร้อยละ 92.14-94.59 ระบบธูปฤาษีให้ประสิทธิภาพ 
ในการลดค่าบีโอดีสูงสุดคือร้อยละ 79.81-89.81 และค่าฟอสฟอรัส (TP) นั้นทุกระบบพืชให้ผลที่มี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 88.48-97.94 ส าหรับค่าปริมาณรวมทั้งหมดของไนโตรเจน
อินทรีย์ทุกระบบพืชมีค่าเข้าใกล้ ร้อยละ 100 ในน้ าเสียที่มีค่าความเข้มข้นของปริมาณรวมทั้งหมดของ
ไนโตรเจนอินทรีย์ เข้าระบบอยู่ในช่วง 0.24-4.34 มิลลิกรัมต่อลิตร (บุญรอด, 2545) 

อรุโณทัย (2554) ศึกษาประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อสารอนินทรีย์ไนโตรเจนของพืชน้ า
เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย โดยศึกษาในพืชลอยน้ า 2 ชนิด คือ จอกหูหนูและผักบุ้ง 
และพืชโผล่เหนือน้ า 2 ชนิด คือ กกรังกา และหญ้าแฝก น าพืชทั้ง 4 ชนิด มาปลูกในสารละลาย 
ที่เตรียมจากสูตร Start and Barko (1985) มีการให้ไนโตรเจนอนินทรีย์ในรูปแบบที่ต่างกัน คือ  
ไนเตรต แอมโมเนียมหรือแอมโมเนียมไนเตรต ในความเข้มข้น 500 ไมโครโมล พบว่าจอกหูหนูมีการ
เจริญเติบโตสัมพัทธ์ดีที่สุด (Relative Growth Rate, RGR=0.12 d-1) รองลงมาคือผักบุ้งและ 
หญ้าแฝก ส าหรับการดูดซึมไนโตรเจน พบว่าพืชลอยน้ ามีค่าสูงกว่าพืชเหนือน้ า จึงท าการคัดเลือก
จอกหูหนู และผักบุ้ง มาศึกษาความสามารถในการทนต่อแอมโมเนียมความเข้มข้นสูง โดยปลูก 
ในสารละลายที่มีแอมโมเนียมเข้มข้น 0.5 1 5 10 มิลลิโมล พบว่าพืชทั้ง 2 ชนิด มีอัตราการเจริญสูง 
ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิโมล ในขณะเดียวกันที่ความเข้มข้น 5 10 15 มิลลิโมล พืชทั้ง 2 ชนิด มีอัตรา 
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การเจริญลดลง โดยมีใบขนาดเล็กและรากสั้น ดังนั้นพืชทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถน าไปใช้ในการบ าบัดน้ า
เสียได้แต่น้ าเสียควรมีการปนเปื้อนแอมโมเนียไม่เกิน 5 มิลลิโมล 

วิลาวัลย์ (2552) ศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าแฝก 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สุราษฎร์ธานีและสงขลา 3 
ปลูกด้วยเทคนิคแพลอยน้ าในการบ าบัดน้ าชะมูลฝอย รวมทั้งการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหาร 
ได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสทั้งหมด โดยทดลองน้ าชะมูลฝอยทั้งหมด 3 ระดับ คือ น้ าชะ 
มูลฝอยดิบ น้ าชะมูลฝอยที่ผ่านการบ าบัดแล้ว และน้ าคลอง ปลูกหญ้าแฝกเป็นลักษณะแพลอยน้ า
บ าบัดนาน 12 สัปดาห์ จากการทดลองพบว่าหญ้าแฝกทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าชะ
มูลฝอยไม่แตกต่างกันทางสถิติ และมีประสิทธิภาพการบ าบัดสูงกว่าชุดควบคุม (ไม่ปลูกพืช) โดย
ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยที่มีความเข้มข้นต่างกันให้ผลการทดลองที่ต่างกัน ดังนี้ น้ าชะ
มูลฝอยที่ผ่านการบ าบัดแล้วมีประสิทธิภาพในการบ าบัดค่าบีโอดี ฟอสฟอรัสทั้งหมดและครอไรด์สูงสุด
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.77-86.36 86.46-89.58 และ 18.70-21.58 ตามล าดับ ส่วนหญ้าแฝกที่ปลูก 
ในน้ าชะมูลฝอยดิบมีประสิทธิภาพในการบ าบัดของแข็งแขวนลอยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.04-
98.19 และหญ้าแฝกที่ปลูกในน้ าคลองมีประสิทธิภาพในการบ าบัดค่าทีเคเอ็นสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 
95.40-96.76 ส าหรับการเจริญเติบโต และปริมาณธาตุอาหารในหญ้าแฝกพบว่าทั้ง 2 พันธุ์ สามารถ
เจริญเติบโตและสะสมอาหารได้ในน้ าชะมูลฝอยทุกระดับความเข้มข้น และมีแนวโน้มว่าหญ้าแฝก  
พันธุ์สุราษฎร์ธานีเติบโตได้ดีในน้ าชะมูลฝอยดิบ ส่วนพันธุ์สงขลา 3 เจริญเติบโตได้ดีในน้ าชะมูลฝอย 
ที่ได้รับการบ าบัดแล้วและน้ าคลอง 

อัจจิมา (2546) ศึกษาการดูดซึมโลหะหนัก 3 ชนิด คือ สารหนู ตะกั่ว และแคตเมียม 
ที่ปนเปื้อนในดิน และปริมาณโลหะหนักที่สะสมในส่วนต่างๆ ของหญ้าแฝกชุดดินปากช่อง โดยใช้ 
หญ้าแฝก 3 พันธุ์ คือ มอนโต ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี โดยปลูกหญ้าแฝกในกระถาง และเตรียม
สภาวะการปนเปื้อนสารละลายมาตรฐาน สารหนู ตะกั่ว และแคตเมียมเป็นระยะเวลา 90 วัน พบว่า
หญ้าแฝกทั้ง 3 สายพันธุ์ สามารถดูดซึมโลหะหนักได้ โดยมีแนวโน้มไม่ต่างกัน ปริมาณโลหะหนัก
สะสมมากที่สุดอยู่ในราก รองลงมาคือส่วนใบและล าต้น และหญ้าแฝกพันธุ์มอนโตเจริญเติบโตทนต่อ
ความเป็นพิษของโลหะหนักได้มากที่สุด และพบกสารหนูตกค้างในดินปริมาณ 50.25 มิลลิกรัม 
ต่อกิโลกรัม ตะกั่วตกค้างปริมาณ 50.16 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และแคตเมียมมีปริมาณตกค้างน้อยมาก
ไม่สามารถตรวจวัดได้  

สุทธิรักษ์ และคณะ (2549) ศึกษาศักยภาพการใช้หญ้าแฝกในการบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม
จาก 4 แหล่ง ได้แก่ โรงงานนม โรงงานแบตเตอร์รี่ โรงงานผลิตโคมไฟ และโรงงานหมึกพิมพ์ โดยใช้
หญ้าแฝก 3 พันธุ์ ในการบ าบัดน้ าเสีย คือ ก าแพงเพชร 2 ศรีลังกา และสุราษฎร์ธานี พบว่าหญ้าแฝก
สามารถเจริญเติบโตได้ในน้ าเสียทั้ง 4 แหล่ง โดยแฝกที่ปลูกในน้ าเสียจากโรงงานนมมีการเจริญเติบโต
ดีกว่าน้ าเสียจากแหล่งอื่น และแฝกที่ปลูกในน้ าเสียจากโรงงานหมึกพิมพ์มีการเจริญเติบโตได้น้อยที่สุด  
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เนื่องจากเป็นน้ าเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนจ านวนมาก และพบว่าความสูงและน้ าหนักของหญ้าแฝก
พันธุ์ก าแพงเพชร 2 และพันธุ์ศรีลังกามากกว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานี และหญ้าแฝกสามารถลดค่าบีโอดี  
ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมได้สูงถึง 71  55  84  97  และ 48 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าหญ้าแฝกสามารถลดปริมาณโลหะหนักในน้ าเสียได้อีกด้วย เช่น  
ลดตะกั่วจากน้ าเสียโรงงานแบตเตอร์รี่ได้ 5.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดสังกะสีจากน้ าเสียโรงงานผลิต 
โคมไฟได้ 6.83 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดเหล็ก และทองแดงจากน้ าเสียโรงงานหมึกพิมพ์ได้ 8.00 และ 
11.43 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ดังนั้นหญ้าแฝกจึงมีศักยภาพในการบ าบัดน้ าเสียที่มาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี  

ชาลินี และคณะ (2550) ศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 และธูปฤาษี ในการ
บ าบัดโครเมียม และอาร์เซนิคในระบบบึงประดิษฐ์ โดยท าการทดลองกับน้ าเสียสังเคราะห์ที่มีความ
เข้มข้นของโครเมียมอยู่ในช่วง 7.44-11.68 มิลลิกรัมต่อลิตร และอาร์เซนิคมีค่าอยู่ในช่วง  0.98-1.19 
มิลลิกรัมต่อลิตร ทดลองระยะเวลาต่อเนื่อง 100 วัน โดยเก็บตัวอย่างน้ าทุกๆ 7 วัน พบว่า ความ
เข้มข้นของโครเมียมของน้ าเสียในบ่อทดลองที่ปลูกด้วยหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 และบ่อที่ปลูกด้วย
ธูปฤาษีมีค่าลดลงมากกว่าร้อยละ 98 ส่วนบ่อควบคุมมีค่าต่ าสุดอยู่ คือร้อยละ 69.3 และธูปฤาษี 
เป็นพืช ที่มีความเหมาะสมในการบ าบัดโครเมียมมากกว่าหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 เนื่องจากสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีกว่า และมีแมลงศัตรูพืชรบกวนน้อยกว่า ส าหรับประสิทธิภาพในการบ าบัดอาร์เซนิค 
พบว่าพืชทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพต่ าในการบ าบัดอาร์เซนิค อย่างไรก็ดีพืชทั้งสองชนิดสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี และไม่พบพืชตายเนื่องจากน้ าเสียที่ปนเปื้อนโครเมียมและอาร์เซนิค  

สุมล และคณะ (2552) ศึกษาการบ าบัดน้ าเสียโรงงานฟอกย้อมโดยต้นธูปฤาษี ในเชิงการบ าบัดสี
จากอุตสาหกรรมฟอกย้อม พบว่า ต้นธูปฤาษี (Typha anguo tifolia Linn.) มีประสิทธิภาพในการ
บ าบัดสีจากน้ าเสียสังเคราะห์ที่ประกอบด้วยสีย้อมชนิดรีแอคทีฟอะโซ 141 (azo eractive 141) และ
มีการตอบสนองต่อระดับความเข้มข้นของสีที่เป็นพิษต่อพืช คือ 25.33 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถลด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง เฉลี่ยจาก 9 เป็น 8 สามารถบ าบัดสีย้อมได้ร้อยละ 60 ในระยะเวลา 14 วัน 
และยังสามารถลดค่าซีโอดี และละปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดได้อีกด้วย และพบว่าต้นธูปฤาษี
ใบแคบที่ปลูกในน้ าเสียสังเคราะห์ที่มีสีฟอกย้อม และธูปฤาษีมีกลไกการหลีกเลี่ยงสภาวะเครียดจาก 
สีย้อมและเกลือผ่านกลไกพิเศษ เช่น การสะสมเกลือในราก การหลุดร่วงของใบแก่ หรือการสร้าง
โลหะในรูปของแคลเซียม เหล็ก หรือซิลิกอนที่จับกับสี นอกจากนี้ยังพบว่าแคลเซียมซิลิเกต แคลเซียม
ออกซาเลต ไซลอกเซนและเอไมด์ ในต้นธูปฤาษีใบแคบ มีบทบาทส าคัญในการบ าบัดสีย้อมจากน้ าเสีย
สังเคราะห์โรงงานฟอกย้อมอีกด้วย  
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นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาการปลูก 
หญ้าแฝกรอบกองขยะเพ่ือกรองสารพิษในพ้ืนที่เทศบาลหลังสวน ต าบลนาพญา อ าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2553 ท าการศึกษา 5 ต ารับการ
ทดลอง คือ ต ารับที่ 1 ไม่ปลูกหญ้าแฝก ต ารับที่ 2 ปลูกหญ้าแฝก 2 แถว ต ารับที่ 3 ปลูกหญ้าแฝก 3 แถว 
ต ารับที่ 4 ปลูกหญ้าแฝก 2 แถว 2 แถบ และต ารับที่ 5 ปลูกหญ้าแฝก 3 แถว 2 แถบ ผลการทดลอง
พบว่าทุกต ารับมีค่าความเป็นกรด-ด่างเพ่ิมขึ้น โดยต ารับที่ 2 เพ่ิมขึ้นมากที่สุดเท่ากับ 5.42 ใน 
ทุกต ารับการทดลองมีปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้น โดยต ารับที่ 2 มีปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุดเท่ากับ 0.85 จากปริมาณอาร์เซนิคในดินพบว่าต ารับที่มีการปลูกหญ้าแฝกในปีแรก (2551) มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น แต่ในปีที่ 2 และ 3 มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ต ารับที่ไม่มีการปลูกหญ้าแฝก 
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ในใบหญ้าแฝกทุกต ารับมีแนวโน้มในการสะสมอาร์เซนิคเพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
โดยต ารับที่ 3 เพ่ิมข้ึนมากที่สุดเท่ากับ 0.89 ในรากหญ้าแฝกมีปริมาณอาร์เซนิคในปีแรก (2551) และ
ปีที่ 2 (ชัยชนะ, 2553)  

ธนพล และพิมพวัฒน์ (2557) ศึกษาการสลายสารฟีนอลในน้ าเสียลักลอบทิ้งโดยทุ่นลอย 
หญ้าแฝก ซึ่งวัตถุประสงคหลักของโครงการวิจัยนี้คือการสาธิตและประเมินประสิทธิภาพของการใช
ระบบหญาแฝกเพ่ือบ าบัดฟนฟูดินและน้ าที่ปนเปอนสารฟนอลจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 
ในต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือปกปองสุขภาพของชาวชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปนเปอนสารได้รายงานผลวิจัยว่าหญ้าแฝกสามารถหลั่งสาร peroxide และ 
peroxidase ที่สามารถสลายสารฟีนอล (ไม่ใช่กระบวนการดูดซับแต่เป็นการสลายให้แปรสภาพเป็น
สารอ่ืนที่ไม่มีพิษ) ทั้งนี้สารฟีนอลเป็นสารอันตรายที่ถูกลักลอบทิ้งในพ้ืนที่ ต าบลหนองแหน โดย 
ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการในตู้กระจก 3 กรณี กรณีแรก คือ เติมสารฟีนอลลงไป 500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ในน้ ากลั่นปราศจากไอออน (DI water) โดยไม่ใช้หญ้าแฝก กรณีที่สองกรณีแรกคือเติมสาร 
ฟีนอลลงไป 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ในน้ ากลั่นปราศจากไอออน (DI water) และใช้ทุ่นลอยหญ้าแฝก 
ในการบ าบัดและกรณีสุดท้ายคือการใช้ทุ่นลอยหญ้าแฝกในการบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรมลักลอบทิ้ง
จากพ้ืนที่ของนายมนัส สวัสดี โดยมีการเติมสารฟีนอลลงไปเป็น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงเกิน
มาตรฐานน้ าทิ้งอุตสาหกรรม 500 เท่า ซึ่งได้ผลการทดลองทั้ง 3 กรณีจะเห็นได้ว่าหากไม่มีการใช้ 
ทุ่นลอยหญ้าแฝกสารฟีนอลในน้ าจะสลายตัวเองได้ช้ามาก (ด้วยกระบวนการ Hydrolysis และ 
photodegradation) คือ สลายที่อัตรา 5x10-4 ต่อชั่วโมง ถ้าจะรอให้สารปนเปื้อนนี้สลายตัวเองต้อง
ใช้เวลาถึง 7,900 ชั่วโมงอย่างไรก็ดีเมื่อมีการใช้ทุ่นลอยหญ้าแฝกในการบ าบัดน้ า DI ปนเปื้อนสาร 
ฟีนอล พบว่าในช่วง 250 ชั่วโมงแรก ทุ่นลอยหญ้าแฝกไม่ได้เร่งการสลายสารฟีนอลแต่อย่างได้ แต่
สลายที่อัตราใกล้เคียงกับกรณีไม่มีทุ่นลอยหญ้าแฝก (อัตราการสลาย 8x10-4 ต่อชั่วโมง) อย่างไรก็ดี
หลังจาก 250 ชั่วโมงผ่านไป ทุ่นลอยหญ้าแฝกเร่งการสลายสาร ฟีนอลดัวยอัตราที่เร็วกว่ากรณีที่ไม่ใช้ 
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ทุ่นลอยหญ้าแฝกถึง 23 เท่า (อัตราการสลายเท่ากับ 115x10-4 ต่อชั่วโมง) ทั้งนี้อาจเนื่องจากในช่วง 
250 ชั่วโมงแรก สารฟีนอลอาจจะยังไม่ได้สร้างความระคายเคืองให้กับรากของหญ้าแฝกจนถึงขั้นที่
รากหญ้าแฝกต้องหลั่งสาร Peroxide และ Peroxidase ออกมาปกป้องตัวเอง โดยการสลายสาร 
ฟีนอลหลังจาก 250 ชั่วโมง อาจเกิดความเสียหายจนกระทั่งหญ้าแฝกทนไม่ไหวต้องหลั่งสารชีวเคมี
ออกมาตอบโต้ดังกล่าว และสลายสารฟีนอลจากน ้า DI อย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์เดียวกันถูกตรวจ
พบส าหรับกรณีการใช้ทุ่นลอยหญ้าแฝกบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรมลักลอบทิ้ง กล่าวคือสารฟีนอลสลาย
ด้วยอัตราช้าๆ ใน 500 ชั่วโมงแรกจากนั้นก็สลายอย่างรวดเร็วมากๆ เร็วกว่ากรณีที่ไม่ใช้ทุ่นลอย 
หญ้าแฝกถึง 42 เท่า (อัตราการสลายเท่ากับ 203x10-4 ต่อชั่วโมง) คาดว่าน่าจะมาจากสมมุติฐาน
ดังกล่าวข้างต้นด้วยเหตุนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุ่นลอยหญ้าแฝกมีศักยภาพในการสลายสารฟีนอล
ในน้ าเสียอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนมากกว่าค่ามาตรฐานน้ าทิ้งอุตสาหกรรมถึง 550 เท่า ให้ปลอดภัยได้
ในเวลาประมาณ 900 ชั่วโมง ในขณะที่หากไม่ใช้ทุ่นลอยหญ้าแฝก และให้ธรรมชาติบ าบัดตัวเอง
จะต้องใช้เวลาถึง 7,900 ชั่วโมง 

ปิยะดา (2557) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าแฝกในการบ าบัดไซยาไนด์ที่ปนเปื้อนในน้ า โดย
ใช้หญ้าแฝก 3 พันธุ์ คือ ศรีลังกา สงขลา และสุราษฎร์ธานี อายุ 3 เดือน โดยใช้หญ้าแฝก 1 ต้น มาบ าบัด
น้ าเสียที่ปนเปื้อนไซยาไนด์ในน้ า 5 ลิตร ในถังพลาสติก เป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่าความสูงและ
ความยาวของรากหญ้าแฝกที่ปลูกในน้ าที่ปนเปื้อนไซยาไนด์มีการเจริญเติบโตน้อยกว่าปลูกในน้ ากลั่ น 
และหญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกามีการดูดซับไซยาไนด์ได้ดีที่สุด ในขณะที่พันธุ์สงขลา 3 และพันธุ์
สุราษฏร์ธานี ไม่สามารถทนต่อน้ าที่ปนเปื้อนไซยาไนด์ที่ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 35 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และยังคงเหลือไซยาไนด์ปนเปื้อนในน้ าเกินมาตรฐาน ดังนั้นพันธุ์ศรีลังกาจึงมีความเหมาะสมในการ
บ าบัดน้ าเสียที่ปนเปื้อนไซยาไนด์มากที่สุด 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบไซยาไนด์ที่เหลืออยู่ในน้ าหลังการบ าบัดด้วยหญ้าแฝกและความทนทานของ
หญ้าแฝกต่อพิษของไซนาไนด์ที่ปนเปื้อนในน้ าจากการทดลอง 

ความเข้มข้นไซยาไนด์ 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ปริมาณไซยาไนด์ที่เหลือในน้ า (มิลลลิิตร)/ความทนของหญ้าแฝก (สัปดาห์) 
พันธุ์ศรีลังกา พันธุ์สงขลา 3 พันธุ์สุราษฎร์ธาน ี

5 (-)/8 (-)/6 (-)/8 
10 (-)/8 (-)/6 (-)/7 
15 (-)/8 (-)/5 (-)/7 
20 (-)/6 (-)/4 (-)/6 
25 (-)/6 (-)/4 (-)/5 
30 (-)/6 (-)/4 (-)/5 
35 (-)/5 5.78/4 1.25/5 
40 2.66/5 9.24/4 11.46/4 
45 3.11/5 12.78/4 11.14/4 
50 9.87/5 14.32/4 17.42/4 

ที่มา : ปิยะดา (2557) 
 
Darajeh et al. (2016) ศึกษารูปแบบการลดปริมาณค่าบีโอดีและซีโอดีของน้ าทิ้งที่ได้จาก

อุตสาหกรรมการผลิตน้ ามันปาล์มในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการผลิตน้ ามันปาล์มเป็นอันดับ 2  
ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซียท าให้ เกิดปัญหาน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ ามัน (Palm oil 
mill effluent ; POME) ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท าให้
ยากต่อการบ าบัดท าให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ในการทดลองนี้จึงน าเทคนิคหญ้าแฝกลอยน้ า  ใน
สภาวะที่เหมาะสมมาใช้ในการบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรมน้ ามัน (Palm oil mill secondary 
effluent ; POMSE) โดยจ าลองสภาวะบ่อกักเก็บน้ าทิ้งในถังใหญ่ขนาด 40 ลิตร ท าการทดสอบหน่วย
ที่ใช้ในการทดลองที่ต่างกัน และใช้วิธี response surface methodology (RSM) ในการวัดค่าหา
กระบวนการบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสม  ปัจจัยส าคัญในการทดลองนี้  คือ 1) ค่าความเข้มข้น POMSE 
2) ความหนาแน่นหญ้าแฝกที่น ามาใช้ และ  3) ระยะเวลาที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย 1-4 สัปดาห์ โดย
แผนการทดลองที่น ามาใช้ คือ central composite design (CCD) ซึ่งอาศัยการประเมินค่าบีโอดี 
และซีโอดี จากการทดลองพบว่าสสารในน้ าที่ผ่านการบ าบัดมีค่าบีโอดี และซีโอดีลดลงไปถึง 96 และ 
94 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยบันทึกข้อมูลตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยหน่วยทดลองที่ให้ค่าบีโอดี
ดีที่สุดมีค่าบีโอดีเพียง 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีการปลูกหญ้าแฝก 15 กอ ระยะเวลา 13 วัน โดยมีค่า
ความเข้มข้น POMSE เริ่มต้นที่ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร หน่วยการทดลองที่ดีรองลงมาคือ มีค่าบีโอดี 32 
มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้หญ้าแฝกจ านวน 30 กอ ระยะเวลา 24 วัน และมีค่าความเข้มข้นของ POMSE  
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175 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการทดลองจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการตอบสนอง 
ต่อการบ าบัดมีนัยส าคัญหรือมีแนวโน้มเป็นไปตามทฤษฎี จึงสรุปได้ว่าหญ้าแฝกมีประสิทธิภาพในการ
บ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรมน้ ามัน  

4.  วิเคราะห์สรุปผลแนวทางการน้าไปใช้และการจัดการที่เหมาะสม 
จากการวิเคราะห์และศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝกในการบ าบัดน้ าเสีย สามารถ

สรุปผลแนวทางการน าไปใช้และการจัดการที่เหมาะสม ได้ดังนี้ 
4.1 หญ้าแฝกลุ่มมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสีย สามารถบ าบัดน้ าเสียในเขตเทศบาล 

ทั้งในระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ (Biological Nutrient Removal Activated 
Sludge ;BNRAS) หรือระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่ปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชในชั้นกรอง 
(Vegetated Submerged Bed Constructed Wetlands ;VSBCW) พบอีกว่าการบ าบัดน้ าเสียใน
เขตเทศบาลเมืองที่มีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่มีการปลูกหญ้าแฝกในชั้นกรองใต้น้ า 
ร่วมกับระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ นั้นมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์เพียงอย่างเดียว  

4.2 หญ้าแฝกมีความสามารถพิเศษที ่สามารถใช ้ประโยชน์ได ้ในหลายสภาวะที ่มี
ความเครียดสูง เช่น สภาวะที่มีความเค็มจัด เป็นกรด เป็นด่างและ/หรือสภาวะที่มีโลหะ ซึ่งในโรงแรม
ชั้นน ามีปริมาณน้ าเสียที่ต้องการบ าบัดเป็นจ านวนมากต่อวัน และระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยหญ้าแฝก
สามารถลดค่าบีโอดีได้ 80-85 เปอร์เซ็นต์ ลดค่าซีโอดีได้ 85-90 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดจ านวน
แบคทีเรีย E.coli ได้ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตัวชี้วัดคุณภาพน้ าที่ถูกบ าบัดทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรฐาน
ของ IS2292, 1992 

4.3 หญ้าแฝกสามารถบ าบัดน้ าทิ้งจากโรงนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปลูกใน
ลักษณะแพลอยน้ า โดยพันธุ์ศรีลังกา และแหล่งพันธุ์สุราษฎร์ธานีในการบ าบัดน้ าทิ้งร่วมกันจะมี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียได้ดีที่สุด และการปลูกหญ้าแฝกด้วยเทคนิคแท่นลอยน้ า เพ่ือบ าบัด 
น้ าเสียชุมชนสามารถใช้ในการบ าบัดได้ดี 

4.4 หญ้าแฝกมีศักยภาพในการบ าบัดน้ าเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานนม 
โรงงานแบตเตอร์รี่ โรงงานผลิตโคมไฟ และโรงงานหมึกพิมพ์ อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม) โดยสามารถ
ลดปริมาณค่าบีโอดีและซีโอดีของน้ าทิ้งท่ีได้เป็นอย่างดี 

4.5 หญ้าแฝกมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียในรูปซีโอดี แอมโมเนียไนโตรเจน และ
ไนโตรเจน ด้วยระบบบ าบัดน้ าเสียขั้นสูงโดยการผสมผสานบึงประดิษฐ์แบบน้ าไหลใต้ผิวชั้นกรองใน
แนวดิ่งกับหญ้าแฝก 
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4.6 หญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกา สงขลา และสุราษฎร์ธานี สามารถน ามาใช้เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพน้ าของน้ าเสียชุมชนได้ และสารมาถบ าบัดไซยาไนด์ที่ปนเปื้อนในน้ าได้ โดยหญ้าแฝกพันธุ์ 
ศรีลังกามีการดูดซับไซยาไนด์ได้ดีที่สุด จึงมีความเหมาะสมในการบ าบัดน้ าเสียที่ปนเปื้อนไซยาไนด์
มากที่สุด 

4.7 หญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 สามารถบ าบัดโครเมียมและอาร์เซนิคในระบบบึงประดิษฐ์ 
ส าหรับประสิทธิภาพในการบ าบัดอาร์เซนิคต่ า แต่ยังสามารถเจริญเติบโตได้ดี และไม่พบพืชตาย 
เนื่องจากน้ าเสียที่ปนเปื้อนโครเมียมและอาร์เซนิค ใบหญ้าแฝกจะมีการสะสมอาร์เซนิคเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 

4.8 หญ้าแฝกพันธุ์มอนโต ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี สามารถดูดซึมโลหะหนักได้ไม่ต่างกัน 
โดยมีปริมาณโลหะหนักสะสมมากที่สุดอยู่ในราก รองลงมาคือส่วนใบ และล าต้น  

สรุปผลการด้าเนินงาน 
 

จากการศึกษาบทบาทของหญ้าแฝกในการบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมข้างต้น
จะเห็นได้ว่าหญ้าแฝกมีความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียได้เป็นอย่างดีทั้งในระบบแพลอยน้ า ระบบบึง
ประดิษฐ์และการปลูกหญ้าแฝกในแหล่งน้ าเสีย โดยหลังจากการบ าบัดน้ าเสียแล้วพบว่าค่าบีโอดี ทีเค
เอ็น ฟอสฟอรัสทั้งหมด ฟอสเฟตทั้งหมดลดลง และมีค่าดีโอเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ที่
ดีสามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ าได้ ซึ่งความแตกต่างของพันธุ์หญ้าแฝกให้ผลการบ าบัดน้ าเสียแตกต่างกัน
ไม่มากนัก ระบบการปลูกหญ้าแฝกในการบ าบัดน้ าเสีย มี 2 ระบบ คือ ระบบแพลอยน้ า และระบบ
การปลูกหญ้าแฝกลงดินในแหล่งน้ าเสีย คือ 

การปลูกหญ้าแฝกในระบบแพลอยน้ าสามารถใช้บ าบัดน้ าเสียได้จากหลายแหล่ง ได้แก่  
1. การบ าบัดน้ าเสียชุมชนควรใช้หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฏร์ธานี (กนกพร, 2549 ทัศนี และคณะ, 

2557) แต่หากน้ าเสียมีบีโอดีและธาตุอาหารสูงสามารถใช้หญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 ได้ (กนกพร, 2549) 
และมงคล และคณะ (2549) ยังพบว่าหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 สามารถลดกลิ่นของน้ าเสียให้อยู่ใน
ระดับปกติที่ไม่รบกวนได้นอกจากนี้การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับผักตบชวาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบ าบัดน้ าเสียชุมชนได้มากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากหญ้าแฝกอาศัยรากที่ยาวท าหน้าที่ในการเป็น
ตัวกลางในการยึดเกาะของจุลินทรีย์และสามารถดูดสารอินทรีย์มาเป็นอาหาร และมีจุลินทรีย์  
ที่สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ท าให้การย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะ
ที่ผักตบชวามีประสิทธิภาพสามารถดูดซับฟอสฟอรัสทั้งหมดและทีเคเอ็นได้ดี (ทัศนี และคณะ, 2557) 

2. หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานี และพันธุ์ศรีลังกามีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าทิ้งจากโรงนม 
ได้ดี (ดารินทร์, 2551) 
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3. การบ าบัดน้ าชะมูลฝอยดิบ ควรใช้หญ้าแฝกหญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานี เจริญเติบโตได้ดี  
ในน้ าชะมูลฝอยที่ได้รับการบ าบัดแล้วและน้ าคลองควรใช้หญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 (วิลาวัลย์ และคณะ, 
2552) 

4. การบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ ามันปาล์มควรมีการใช้หญ้าแฝก 15 กอ
ต่อปริมาณน้ าเสีย 40 ลิตร และมีระยะเวลาในการบ าบัด 13 วัน (Darajeh et al., 2016) การบ าบัด
น้ าเสียโดยระบบบึงประดิษฐ์ ได้แก่  

4.1 การบ าบัดโครเมียมหญ้าแฝกพันธ์สงขลา 3 มีประสิทธิภาพในการบ าบัดที่ดี (ชาลินี 
และคณะ, 2550) 

4.2 การบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่มีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่มีการปลูก 
หญ้าแฝกในชั้นกรองใต้น้ า (Vegetated Submerged Bed Constructed Wetlands ;VSBCW) 
ร่วมกับระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ (Biological Nutrient Removal Activated 
Sludge ;BNRAS) นั้นมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์เพียง
อย่างเดียว (Badejo et al., 2017) 

4.3 การบ าบัดน้ าท้ายเขื่อนหรือน้ าดิบที่ไม่ได้รับการบ าบัด โดยการผสมผสานบึงประดิษฐ์
แบบน้ าไหลใต้ผิวชั้นกรองในแนวดิ่งกับหญ้าแฝก มีประสิทธิภาพในการก าจัดของเสียในรูปซีโอดี 
แอมโมเนีย ไนโตรเจน และไนโตรเจนทั้งหมดได้เป็นอย่างดี (Xiao et al., 2009) 

ระบบการปลูกหญ้าแฝกลงดินในแหล่งน้ าเสีย ได้แก่  
1. การบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม หญ้าแฝกสามารถเจริญเติบโต และบ าบัดน้ าเสียได้ทั้งโรงงาน

นม โรงงานแบตเตอร์รี่ โรงงานผลิตโคมไฟ และโรงงานหมึกพิมพ์ ซึ่งโรงงานหมึกพิมพ์น้ าเสียที่มีโลหะ
หนักปนเปื้อนจ านวนมากควรปลูกหญ้าแฝกพันธุ์ก าแพงเพชร2 เนื่องจากเจริญเติบโตได้ดีที่สุด และ  
ยังพบว่าหญ้าแฝกสามารถลดโลหะหนักในน้ าเสียได้อีกด้วย เช่น ลดตะกั่วจากน้ าเสียโรงงาน
แบตเตอร์รี่ ลดสังกะสีจากน้ าเสียโรงงานผลิตโคมไฟ ลดเหล็กและทองแดงจากน้ าเสียโรงงานหมึกพิมพ์ 
ดังนั้นหญ้าแฝกจึงมีศักยภาพในการบ าบัดน้ าเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี (สุทธิรักษ์, 
2549) 

2. การบ าบัดน้ าทิ้งจากห้องครัวในโรงแรม การบ าบัดด้วยหญ้าแฝกมีประสิทธิภาพในการบ าบัด
ได้เป็นอย่างดีซึ่งตัวชี้วัดคุณภาพน้ าที่ถูกบ าบัดทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรฐานของ IS2292, 1992 และ 
ยังสามารถลดจ านวนแบคทีเรีย E.coli ได้ถึง 85% (Mathew et al., 2016)  

นอกจากนี้ยังพบว่าหญ้าแฝกสามารถช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ได้แก่ หญ้าแฝกพันธุ์
ศรีลังกามีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียที่ปนเปื้อนไซยาไนด์ได้เป็นอย่างดี (ปิยะดา, 2557) อีกทั้ง
ยังพบว่าหญ้าแฝกสามารถดูดซึมโลหะหนักได้แก่ สารหนู ตะกั่ว และแคตเมียม โดยมีปริมาณโลหะ
หนักสะสมมากที่สุดอยู่ในราก รองลงมาคือส่วนใบและล าต้น โดยหญ้าแฝกพันธุ์มอนโตเจริญเติบโตทน 
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ต่อความเป็นพิษของโลหะหนักได้มากที่สุด (อัจจิมา, 2546) และหญ้าแฝกยังช่วยกรองสารพิษรอบ 
กองขยะโดยปลูกหญ้าแฝก 3 แถว โดยสะสมสารอาร์เซนิคไว้ที่ใบของหญ้าแฝก (ชัยชนะ, 2553) 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 1. ได้ข้อมูลในการใช้หญ้าแฝกด้านการบ าบัดสารปนเปื้อนในน้ า และในสิ่งแวดล้อม 
 2. เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้สนใจ และนักวิชาการในการด าเนินการต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

เพ่ือให้การบ าบัดน้ าเสียด้วยหญ้าแฝกมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในเบื้องต้นควรทราบแหล่งที่มา
ของน้ าเสีย ลักษณะการปนเปื้อนว่ามีการปนเปื้อนสารชนิดใด และทราบระดับความรุนแรงของน้ าเสีย
ที่ต้องการบ าบัด รวมถึงควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าที่จะท าการบ าบัดว่ามีความรุนแรงอยู่ 
ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกวิธีการที่จะใช้ในการบ าบัดและเลือกพันธุ์หญ้าแฝก 
ให้เหมาะสมต่อลักษณะน้ าเสียที่ต้องการ ซึ่งอาจใช้หญ้าแฝกพันธุ์เดียวหรือใช้หญ้าแฝกหลายพันธุ์
ร่วมกันนอกจากนี้ยังสามารถใช้หญ้าแฝกร่วมกับพืชบ าบัดน้ าเสียชนิดอ่ืน ซึ่งอาจให้ประสิทธิภาพ 
ที่ดีกว่าการใช้หญ้าแฝกเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้การบ าบัดน้ าเสีย  
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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