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บทคัดยอ
การศึกษาความสัมพันธของแบคทีเรียในดินรอบรากพุทธรักษาตอประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียชุมชน
เทศบาลเมื องเพชรบุ รี โดยระบบหญ ากรองน้ํ าเสี ยในสภาพน้ํ าขั ง 5 วั นสลั บปล อยแห ง 2 วั น แบ งออกเป น 2
การทดลอง การทดลองที่ 1 การศึกษาความเปนไปไดในการใชพุทธรักษาเปนพืชบําบัดน้ําเสียพบวาพุทธรักษา
สามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพน้ําขัง 5 วันสลับปลอยแหง 2 วันและปริมาณแบคทีเรียในดินรอบรากพุทธรักษามี
จํานวนเพิ่มขึ้นตามอายุของพืชและลดจํานวนลงเมื่อพืชเขาสูระยะตนแก (ดอกโรย) การทดลองที่ 2 การศึกษา
แบคทีเรียในดินรอบรากพุทธรักษาพบวาจํานวนแบคทีเรียในแตละระยะการเจริญเติบโตของพืชมีความแตกตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามอายุพืชจนสูงสุดที่ระยะดอกบานและมีปริมาณ
ลดลงเมื่อพืชเขาสูระยะตนแก สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียจากดินรอบรากพุทธรักษาตลอดระยะการเจริญเติบโตได
73 สายพันธุ พบแบคทีเรียในสกุล Bacillus sp. มากที่สุด รองลงมา คือ Arthrobacter sp., Pseudomonas sp.,
Azotobacter sp., Xanthomonas sp., Micrococcus sp., Corynebacterium sp. และ Acinetobacter sp. ตามลําดับ
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียในดินรอบรากไมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย

ABSTRACT
Two experiments were performed to study the effect of rhizobacterium in Canna indica Linn. to municipal
wastewater treatment Muang District, Phetchaburi Province by grass filtration system: 5 days flooding and 2 days
drying condition. In the first experiment, Canna indica Linn. was tested for possibility to use as wastewater
treatment plant. Canna indica Linn. growed well in 5 days flooding and 2 days drying condition so it could be used
in wastewater treatment . The number of rhizobacterium in Canna indica Linn. increased by plant ages and
peaked at flowering stage then decreased in the old stage. In the second experiment, was tested in Canna indica
Linn. The number of rhizobacterium in each stage of plant growth was significantly different at the level of 0.05. The
number of rhizobacterium increased by plant ages until flowering and decreased in the old stage. Isolation and
identification from rhizobacterium of Canna indica Linn. was performed 73 isolate. The most frequent bacteria
found was Bacillus sp. Other bacteria found in order were Arthrobacter sp., Pseudomonas sp., Azotobacter sp.,
Xanthomonas sp., Micrococcus sp., Corynebacterium sp. and Acinetobacter sp. Amount of rhizobacterium in
Canna indica Linn. have no correlation to the efficiency of wastewater treatment.
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คํานํา
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาน้ําเสียอันมีผลพวงมาจากกิจกรรมของชุมชนที่มีแนวโนมของการเพิ่ม
จํานวนประชากรอยางรวดเร็ว การแกไขปญหาน้ําเสียดวยเทคโนโลยีอยางงาย ไมยุงยากซับซอน และประหยัด
จึงเปนทางเลื อกหนึ่งของการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากน้ําเสียชุมชนได โดยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ไดศึกษาคนควาวิจัยสรางเทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียโดยอาศัยหลักการธรรมชาติชวยธรรมชาติ ซึ่งระบบหญากรองน้ํา
เสียเปนระบบที่อาศัยกระบวนการทํางานรวมกันระหวางดิน น้ํา พืชและจุลินทรียที่อาศัยอยูในดิน โดยการปลอย
เอนไซม อ อกมาย อ ยสลายสารอิ น ทรี ย ที่ ปนเป อนมากั บน้ํ าเสี ยเปลี่ ยนเป นสารอิ นทรี ย ที่ มี โมเลกุ ลเล็ กลงและ
สารอนินทรียที่พืชสามารถดูดไปใชเพื่อการเจริญเติบโตได จากการศึกษาความสามารถในการยอยสลายสารอินทรีย
ของแบคทีเรียที่อาศัยอยูในดินบริเวณรอบรากกกกลมและธูปฤาษีที่ปลูกเปนพืชบําบัดน้ําเสียในระบบหญากรอง
น้ําเสียของสุวรรณา (2543) พบวาแบคทีเรียที่อาศัยอยูในดินบริเวณรอบรากสวนใหญมีความสามารถในการยอยสลาย
คารโบไฮเดรตมากที่สุด รองลงมา คือ โปรตีนและไขมัน ตามลําดับ แบคทีเรียที่อาศัยอยูในดินบริเวณรอบรากอาจมี
ผลตอประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย โดยในแปลงธูปฤาษีและกกกลมสามารถลดคาความสกปรกในรูปบีโอดีได
ในชวงรอยละ 85 - 93.47 (วิทยาลัยสิ่งแวดลอม, 2545) เนื่องจากพืชแตละชนิดจะมีแบคทีเรียในดินบริเวณรอบราก
ที่ตางกันขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของสารอาหารที่ปลดปลอยออกมาจากรากพืช (root exudates) โดยสารอาหาร
ที่รากพืชปลดปลอยออกมาจะเปนตัวคัดเลือก (selective media) แบคทีเรียที่มีความจําเพาะเจาะจงตอสารอาหาร
ดังกลาวใหเขามาอาศัยอยูในดินบริเวณรอบราก (วิทยา, 2526) จึงทําใหดินบริเวณรากพืชแตละชนิดมีแบคทีเรียที่มี
ทั้งชนิดและปริมาณที่แตกตางกัน ดังนั้นการศึกษาถึงความสัมพันธของแบคทีเรียในดินรอบรากพุทธรักษาตอ
ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียชุมชนในระบบบําบัดน้ําเสียแบบน้ําขังสลับแหงเปนการนําพุทธรักษามาปลูกเปน
พืชบําบัดน้ําเสียในระบบบําบัดน้ําเสียประยุกตจากระบบหญากรองน้ําเสียในสภาพน้ําขัง 5 วัน สลับแหง 2 วันของ
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เนื่องจากเปนพืชที่สามารถเจริญเติบโตไดในพื้นที่ที่มีน้ําทวมขัง ดอกมีสีสวยงามและเปนแนวทางในการนําไป
ประยุกตใชในการบําบัดน้ําเสียชุมชนตอไป

อุปกรณและวิธกี าร
อุปกรณ
1. อุปกรณสําหรับแปลงทดลอง
1.1 บอซีเมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร กนบอฉาบปดดวยแผนซีเมนต
และเจาะรูตอวาลวปดเปดเพื่อระบายน้ําทางดานขางขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว จํานวน 1 รู
1.2 ดินที่ใชปลูก (เปนดินนาผสมทรายละเอียดในอัตราสวน 3 : 1)
1.3 ทรายละเอียด
1.4 พืชทดลอง คือ พุทธรักษาพันธุดอกสีเหลือง
1.5 น้ําชลประทานและน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
2. อุปกรณภาคสนาม
อุปกรณเก็บตัวอยางดินและรากพืช เชน พลั่วมือ กรรไกร ปากคีบ ถุงพลาสติกและกลองโฟมเก็บ
รักษาตัวอยางภายในบรรจุน้ําแข็งและอุปกรณตรวจวัดภาคสนาม เชน เครื่องมือวัดคุณภาพน้ําภาคสนาม เปนตน
.

3. อุปกรณและสารเคมีสําหรับหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3.1 เครื่องแกว ไดแก จานเพาะเชื้อ หลอดทดลองและปเปต เปนตน
3.2 อาหารเลี้ยงเชื้อ soil extract agar ใชทดสอบทางชีวเคมี (ภาควิชาจุลชีววิทยา, 2542)
3.3 อุปกรณภายในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาอื่นๆ เชน ลวดเขี่ยเชื้อ เข็มเขี่ยเชื้อ แทงแกวสําหรับ
spread plate ตะเกียงแอลกอฮอล กลองจุลทรรศนและหมอนึ่งความดันไอ เปนตน
4. อุปกรณและสารเคมีสําหรับหองปฏิบัติการเคมี
ไดแก Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) Kjeldahl Heater & Distiller เตาอบไอความรอน
สารเคมีและเครื่องแกวอื่นๆ ที่ใชสําหรับวิเคราะหตัวอยางดินและน้ํา

วิธกี าร
1 การเตรียมบอทดลองและหนอพันธุพุทธรักษา
เตรียมบอทดลองโดยบรรจุทรายละเอียดเปนวัสดุรองพื้นหนา 5 เซนติเมตร จากนั้นใสดินนาผสมทราย
ลงบอๆ 200 กิโลกรัม จํานวน 2 บอ สําหรับการเตรียมหนอพันธุพุทธรักษาตัดทอนพันธุใหมีความยาวประมาณ
30 เซนติเมตรและนําไปเพาะชําลงในถุงดําที่ภายในบรรจุทรายและรดดวยน้ําประปาใชเวลาประมาณ 30 วัน
จากนั้นนําหนอพันธลงปลูกในบอซีเมนต 2 หนอ จํานวน 1 บอและไมตองปลูก 1 บอ (บอควบคุม) รดน้ําประปาแก
พืชวันละ 1 ครั้ง (ไมขังน้ํา) เปนเวลา 1 สัปดาหเพื่อใหพืชฟนตัว จากนั้นเริ่มใหน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
แกพืชในระบบขังน้ํา 5 วันสลับปลอยแหง 2 วันตอไป
2 การเก็บตัวอยางและวิเคราะหตัวอยาง
2.1 สุ มเก็ บตั วอย างดิ นก อนปลู กพื ชทดลองและดิ นภายหลั งสิ้ นสุ ดการทดลองและนํ ามาวิ เคราะห
คุณสมบัติทางเคมีบางประการ (ทัศนีย, 2520)
2.2 เก็บตัวอยางน้ําชลประทานและน้ําเสียชุมชนทั้งกอนบําบัดและหลังผานการบําบัดและนํามาวิเคราะห
หาคุณสมบัติทางเคมีบางประการ (APHA, AWWA and WECF, 1992)
2.3 เก็บตัวอยางดินเพื่อนํามาวิเคราะหหาชนิดและปริมาณแบคทีเรีย สําหรับตัวอยางดินบริเวณรอบราก
(rhizosphere soil) ใชพลั่วมือขุดลงไปยังบริเวณรากลึกประมาณ 10 เซนติเมตรและใชกรรไกรที่ผานการอบฆาเชื้อ
เลือกตัดรากฝอยที่มีดินเกาะอยู จากนั้นใชปากคีบที่ผานการอบฆาเชื้อคีบรากขึ้นมาสะบัดเอาเศษดินที่เกาะราก
ใสลงในถุงพลาสติกที่ผานการอบฆาเชื้อใหไดประมาณ 5 กรัม สวนดินบริเวณรอบนอกราก (non-rhizosphere soil)
เก็บดินที่ความลึกประมาณ 10 เซนติเมตรจากบอซีเมนตที่ไมไดปลูกพุทธรักษา (บอควบคุม) ใสลงในถุงพลาสติก
ที่ผานการอบฆาเชื้อใหไดประมาณ 5 กรัม จากนั้นนําตัวอยางดินไปเก็บรักษาไวในกลองโฟมที่ภายในบรรจุน้ําแข็ง
(ภายใตอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส) สัปดาหเวนสัปดาห ตั้งแตระยะตนออนจนถึงระยะตนแก (ดอกโรย) และนํามา
วิเคราะหหาจํานวนเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด (Total count) ดวยวิธี dilution plate count และจําแนกหาชนิดเชื้อ
แบคทีเรีย โดยอาศัยความแตกตางของลักษณะโคโลนี จากนั้นนําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดมาศึกษาคุณสมบัติทาง
สัณฐานวิทยา ศึกษาคุณสมบัติตางๆ ทางชีวเคมีและนําขอมูลที่ไดไปเทียบเคียงกับคุณสมบัติของแบคทีเรียใน
หนังสือ Bergey’ s Manual of Determinative Bacteriology 8 th Edition เพื่อระบุชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่พบใน
ระดับสกุล (ภาควิชาจุลชีววิทยา, 2542)
2.4 วัดการเจริญเติบโตของพุทธรักษา โดยวัดความสูงตั้งแตสวนที่โผลพนเหนือผิวดินจนถึงทรงพุมที่สูงที่สุด

.

3 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ศึกษาเปรียบเทียบความตางระหวางขอมูลของคาเฉลี่ยปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่พบในดินบริเวณรอบราก
พุทธรักษาในแตละระยะการเจริญเติบโตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยการเปรียบเทียบเชิงซอนดวยวิธี DMRT
ผลการทดลอง
1. สมบัติของดินที่ใชในการทดลอง
ดินที่ใชปลูกพุทธรักษามีเนื้อดิน (soil texture) เปนดินรวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam; SCL)
ประกอบไปดวยทรายรอยละ 63 ทรายแปงรอยละ 16 และดินเหนียวรอยละ 21 จัดอยูกลุมดินเนื้อปานกลาง
(medium textured soils) มีการระบายน้ําที่ไมเร็วมากไป มีความจุน้ําใชประโยชนได (available water capacity)
คอนขางมากและเนื้อดินแข็งไมมากนัก ซึ่งเหมาะตอการนํามาใชในการเพาะปลูกพืช (คณาจารยภาควิชาปฐพี
วิทยา, 2544) และมีคุณสมบัติทางเคมีเบื้องตนบางประการดังแสดงใน Table 1
Table 1 Chemical Properties of Soil Planting Canna indica Linn.
Indicator
Organic matter (percentage)
Phosphorus (mg/kg)
Potassium (mg/kg)
Total Nitrogen (mg/kg)

Pre – Planting Soil
1.4
1,275
600
0.7

Post – Planting Soil
0.56 – 1.67
29.3 – 49.7
116 – 127
0.5 – 0.7

2. คุณภาพน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีและน้ําชลประทาน
คุณภาพน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีและน้ําชลประทานที่ใชตลอดระยะเวลาการทดลองในชวงเดือน
กันยายน พ.ศ.2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2548 มีคุณภาพน้ําอยูในชวงตางๆ ดังแสดงใน Table 2
Table 2 Quality of Phetchaburi Municipal Wastewater and Irrigated Water
Indicators
pH
Total Suspended Solids (mg/L)
Total Dissolved solids (mg/L)
Total Solids (mg/L)
Conductivity (µs/cm)
Biochemical Oxygen Demand (mg/L)
Total Nitrogen (mg/L)
Potassium (mg/L)
Phosphorus (mg/L)

Irrigated Water
6.9 – 8.4
6.1 - 15
203 - 523
209 - 538
410 – 1,040
6 – 13.2
32.3 – 36.7
20.2 – 28.3
0.0193 – 0.0213

Phetchaburi Municipal Wastewater
6.9 – 9.0
21 – 61
388 – 670
408 – 731
780 – 1,200
24 – 66
32 - 34.7
20.2 – 23.7
0.0203 – 0.0227

3. การเจริญเติบโตของพุทธรักษา
การเจริญเติบโตบางประการของพุทธรักษาที่ใหน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีเปรียบเทียบกับการให
น้ําชลประทาน ดวยระบบขังน้ํา 5 วันสลับปลอยแหง 2 วัน พบวาความสูงเฉลี่ยของพุทธรักษาที่ใหน้ําเสียจะเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วตั้งแตระยะตนออนจาก 33.5 เซนติเมตรไปเปน 93 เซนติเมตร ในระยะแทงชอดอกเมื่อมีอายุได
76 วันและความสูงจะเพิ่มขึ้นถึง 102 เซนติเมตรในระยะที่ดอกพุทธรักษาบานเมื่อพุทธรักษามีอายุ 83 วัน จากนั้น
ความสูงจะลดลงเมื่อเขาสูระยะดอกโรย ซึ่งแตกตางจากพุทธรักษาที่ใหน้ําชลประทาน (Fig. 1) สวนรากของพุทธรักษา
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ในระยะแรกของการเจริญเติบโตจะมีระบบรากฝอยสีขาวแตกออกมาเปนจํานวนมากจนถึงระยะที่พุทธรักษาออกดอก
และบานและเมื่อเขาสูระยะดอกโรยพบวารากฝอยเหลานั้นจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและเปอยยุย
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Figure 1 The Growth of Canna indica Linn.
4. ปริมาณและชนิดเชื้อแบคทีเรียรอบรากพุทธรักษา
จากเก็บตัวอยางบริเวณรอบราก (rhizosphere soil) สัปดาหเวนสัปดาห ตั้งแตระยะตนออนจนถึงระยะ
ตนแก (ดอกโรย) และนํามาวิเคระหหาจํานวนเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด (Total count) และจําแนกหาชนิดเชื้อแบคทีเรีย
ในระดับสกุลตามวิธีของภาควิชาจุลชีววิทยา (2542) ไดผลการศึกษาดังนี้
4.1 ปริมาณแบคทีเรียรอบรากพุทธรักษา
สําหรับการศึกษาการเพิ่มปริมาณของแบคทีเรียในดินบริเวณรอบรากพุทธรักษาพบวาเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะการเจริญเติบโตตางๆ ของพุทธรักษา ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จาก
Fig. 2 แสดงใหเห็นวาแบคทีเรียในดินบริเวณรอบรากพุทธรักษาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตและเมื่อใช
การเปรียบเทียบเชิงซอนโดยวิธี DMRT พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
โดยเริ่มจาก 8.9×106 โคโลนีตอกรัมดินแหงในระยะตนออนเมื่อพุทธรักษามีอายุ 30 วันเปน 1.10×107 โคโลนีตอกรัม
ดินแหงในระยะที่พุทธรักษาเริ่มแทงชอดอกเมื่อพุทธรักษามีอายุ 76 วันและจะเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วเมื่อดอก
พุทธรักษาบานเปน 2.98×107 โคโลนีตอกรัมดินแหงเมื่อพุทธรักษามีอายุ 83 วัน จากนั้นปริมาณแบคทีเรียจะลดลง
อย างรวดเร็ วเมื่ อเข าสู ระยะดอกโรยเหลื อ 7.97×106 โคโลนี ต อกรั มดิ นแห งและจะเพิ่ มจํ านวนขึ้ นอี กครั้ งเมื่ อต น
พุทธรักษาเริ่มเหี่ยวเฉา
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Figure 2 The Number of Rhizobacterium in Canna indica Linn. at Different Ages.
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4.2 ชนิดแบคทีเรียรอบรากพุทธรักษา
จากการเก็บตัวอยางดินบริเวณรอบรากพุทธรักษาที่ระยะการเจริญเติบโตตางๆ กัน สามารถแยกเชื้อ
แบคทีเรียจากดินบริเวณรอบรากพุทธรักษาได 73 สายพันธุ จําแนกได 8 สกุล โดยพบเชื้อ Bacillus sp. มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 54.79 ของแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากดินบริเวณรอบรากพุทธรักษา รองลงมาคือ Arthrobacter sp.
รอยละ 10.96 Pseudomonas sp. รอยละ 10.96 Azotobacter sp. รอยละ 6.85 Corynebacterium sp. รอยละ 6.85
Micrococcus sp. รอยละ 4.11 Xanthomonas sp. รอยละ 2.74 และ Acinetobacter sp. รอยละ 2.74
5. ปริมาณและชนิดเชื้อแบคทีเรียในดินรอบนอกรากพุทธรักษา
จากการเก็บตัวอยางดินบริเวณรอบนอกราก (non-rhizosphere soil) เพื่อนํามาวิเคระหหาจํานวนเชื้อ
แบคทีเรียทั้งหมด (Total count) และจําแนกหาชนิดเชื้อแบคทีเรียในระดับสกุลตามวิธีของภาควิชาจุลชีววิทยา
(2542) ไดผลการศึกษาดังนี้
5.1 ปริมาณแบคทีเรียในดินรอบนอกรากพุทธรักษา
สําหรับการศึกษาการเพิ่มปริมาณของแบคทีเรียในดินรอบนอกรากพุทธรักษาตลอดระยะเวลาการ
ทดลองพบวาปริมาณแบคทีเรียจะมีปริมาณเปลี่ยนแปลง (Fig. 3) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
5.2 ชนิดแบคทีเรียในดินรอบนอกรากพุทธรักษา
จากการเก็บตัวอยางดินบริเวณรอบนอกรากพุทธรักษาตลอดระยะเวลาการทดลอง สามารถคัดแยก
เชื้อได 89 สายพันธุและจากการจําแนกหาชนิดเชื้อแบคทีเรียสามารถจําแนกออกได 7 สกุล ไดแก Bacillus sp.
คิดเปนรอยละ 62.08 รองลงมาคือ Pseudomonas sp. คิดเปนรอยละ 12.23 Arthrobacter sp. คิดเปนรอยละ
12.23 Corynebacterium sp. คิดเปนรอยละ 8.98 Micrococcus sp. คิดเปนรอยละ 2.24 และ Azotobacter sp.
กับ Acinetobacter sp. เทากันคิดเปนรอยละ 1.12
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Figure 3 The Number of Bacteria in Non-Rhizosphere Soil at Different Age.
6. ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียชุมชน
6.1 ประสิทธิภาพารบําบัดน้ําเสียชุมชนโดยพุทธรักษา
พุทธรักษามีความสามารถในการบําบัดความสกปรกในรูปบีโอดีของน้ําเสียชุมชนไดอยูในชวงรอยละ
50.0-92.0 (Table 3) แตมีประสิทธิภาพการบําบัดลดลงเมื่อพุทธรักษาเขาสูระยะที่ดอกบานจนถึงดอกโรยและจะมี
ประสิทธิภาพการบําบัดเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อพุทธรักษาเขาสูระยะตนแก ในระยะแรกของการเจริญเติบโตตั้งแตระยะ

.

ตนออนจนถึงระยะแทงชอดอก พุทธรักษามีความสามารถในการบําบัดรอยละ 84.8-74.2 และสูงสุดถึงรอยละ
90.3 เมื่อเขาสูระยะแทงชอดอกเมื่อมีอายุได 76 วันและประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียจะเริ่มลดต่ําลงตั้งแตระยะ
แทงช อ ดอกและลดลงน อ ยที่ สุ ด เมื่ อ พุ ท ธรั ก ษาเข า สู ช ว งระยะดอกโรย (อายุ 90 วั น ) ในขณะที่ ป ริ ม าณเชื้ อ
แบคทีเรียในดินบริเวณรอบรากระยะดังกลาวกลับมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียจะเพิ่ม
สูงขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่ปริมาณแบคทีเรียในดินบริเวณรอบรากพุทธรักษาลดจํานวนลงอยางรวดเร็วในระยะตนแก
เมื่อมีอายุ 119 วัน
Table 3 The Efficient of Domestic Wastewater Treatment by Canna indica Linn.
Plant Age
(weeks)
4
9
11
12
13
15
17

BOD / Pre-Treatment
(mg/L)
66.0
35.0
44.5
51.5
55.0
41.5
52.0

BOD / Post-Treatment
(mg/L)
10.0
3.0
9.03
14.0
9.17
5.73
4.17

Treatment Efficiency
(percentage)
84.8
74.2
90.3
72.8
50.0
86.26
92.0

6.2 ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียชุมชนโดยดินรอบนอกรากพุทธรักษา (ดินเปลา)
ดินเปลามีประสิทธิภาพในการบําบัดความสกปรกในรูปบีโอดีของน้ําเสียชุมชนไมแตกตางกันมาก
นัก โดยมีประสิทธิภาพการบําบัดอยูในชวงรอยละ 70.23 - 88.65 (Table 4) และปริมาณเชื้อแบคทีเรียในดิน
บริเวณรอบนอกรากพุทธรักษาและประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียดวยดินเปลาที่คอนขางคงที่และมีแนวโนมไปใน
ทิศทางเดียวกัน
Table 4 The Efficient of Domestic Wastewater Treatment by Non-Rhizosphere Soil
Time
(weeks)
4
9
11
12
13
15
17
21
25

.

BOD / Pre-Treatment BOD / Post-Treatment
(mg/L)
(mg/L)
66.0
9.5
35.0
3.97
44.5
13.0
51.5
15.33
55.0
9.2
41.5
8.43
52.0
6.83
44.0
12.57
24.0
6.5

Treatment Efficiency
(percentage)
85.6
88.65
70.78
70.23
83.27
79.69
86.87
71.43
72.92

วิจารณ
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่พบในดินบริเวณรอบรากพุทธรักษากับ
ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียในชวงการเจริญที่แตกตางกันแสดงใหเห็นวาปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยูในดิน
บริ เ วณรอบรากไมมี ค วามสั มพั น ธ ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบํ าบั ด น้ํ า เสี ยชุ ม ชน กล า วคื อ ในขณะที่ ปริ ม าณเชื้ อ
แบคทีเรียในดินบริเวณรอบรากพุทธรักษามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตแตประสิทธิภาพการบําบัด
น้ําเสียกลับลดลง ทั้งนี้เนื่องจากในขณะที่พุทธรักษามีการเจริญเติบโต รากพุทธรักษาจะปลดปลอยสารอาหาร
ออกมาในปริมาณมาก ซึ่งเปนสารประกอบที่ละลายน้ําและมีมวลโมเลกุลขนาดเล็ก เชน กรดอะมิโนและน้ําตาล
ชนิดตางๆ จึงสามารถเหนี่ยวนําใหแบคทีเรียเขามาอยูอาศัยเพิ่มจํานวนขึ้นและเลือกที่จะใชสารอาหารดังกลาว
เปนแหลงพลังงานและแหลงคารบอนแทนสารประกอบอินทรียและอนินทรียที่ปนเปอนมากับน้ําเสีย

สรุป
จากการศึกษาแบคทีเรียรอบรากพุทธรักษาที่ใชปลูกเปนพืชบําบัดน้ําเสียในระบบขังน้ํา 5 วันสลับปลอย
แหง 2 วัน จะพบ Bacillus sp. อาศัยอยูในดินบริเวณรอบรากพุทธรักษามากที่สุดรองลงมาคือ Arthrobacter sp.,
Pseudomonas sp., Azotobacter sp., Xanthomonas sp., Micrococcus sp., Corynebacterium sp. และ
Acinetobacter sp. ตามลําดับ สวนความสัมพันธของแบคทีเรียรอบรากพุทธรักษาตอประสิทธิภาพการบําบัด
น้ําเสียชุมชนพบวาแบคทีเรียที่อาศัยอยูในดินบริเวณรอบรากพุทธรักษาไมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ
บําบัดน้ําเสีย ดังนั้นสามารถสรุปไดวาแบคทีเรียที่เปนกลไกสําคัญในการยอยสลายสารอินทรียที่ปนเปอนมากับ
น้ําเสีย คือ แบคทีเรียที่อาศัยอยูในดินบริเวณรอบนอกรากพุทธรักษา (ดินเปลา) ซึ่งจะมีพุทธรักษาเปนตัวชวยดูด
เอาสารอนิ นทรี ย ที่ เกิ ดจากกระบวนการย อยสลายของแบคที เรี ยในดิ นรอบนอกรากพุ ทธรั กษาไปใช เพื่ อการ
เจริญเติบโตตอไป
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