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บทคัดยอ 

 การบําบัดน้ําเสียแบบระบบบึงประดิษฐอาศัย
วิธีการเลียนแบบธรรมชาติโดยอาศัยกระบวนการทาง
ธรรมชาติผสมผสานกับการปลูกพืชซึ่งมีลักษณะคลาย
กับพื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งทําใหเปนระบบที่สามารถบําบัดน้ํา
เสี ยที่ มี ค าการปนเป อนของของ เสี ย ได อย า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีคาใชจาย
คอนขางต่ําในการกอสรางระบบ การดําเนินระบบ และ
การดูแลบํารุงรักษา ดังนั้นการลงทุนกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐจึงเปนการประหยัด
เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ การใชบึงประดิษฐจึงเปน
แนวทางหนึ่งที่ เหมาะสมในการบําบัดน้ําเสียจาก
บานเรือนหรือชุมชน ซึ่งนอกจากจะลดการปลอยน้ํา
เสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติแลวยังเปนการนําน้ําเสีย
กลับมาใชประโยชนไดอีกและเปนการสงเสริมการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อีกดวย 

คําสําคัญ : ระบบบําบัดน้ําเสีย, บึงประดิษฐ  

Abstract 
Constructed wetland for Wastewater 

Treatment duplicates natural process of 
plantation in the wetland habitats, which can 
simulate natural wastewater treatment system. 
The constructed wetland is very effective 
because the purified water contains less 
contaminants. Moreover, it has a very low set up 
cost, maintenance cost and operating cost. So, it 
is obvious that the investment in this project is 
best suited for the economy crisis that we are 
currently facing. This project is not only best 
suited for all household, but also for small 
communities that are still having problems with 
the general hygiene. Conclusively, the 
constructed Wetland can reduce and recycle 
wastewater for various purposes which will help 



 
 

the environment and increase the welfare of the 
community.  

Keywords: Wastewater treatment, Constructed Wetland 
Systems 

1.  บทนาํ 

ปจจุบันการพัฒนาและประยุกตใชระบบ
บําบัดแบบบึงประดิษฐการบําบัดน้ําเสียสําหรับ
ประ เทศไทยได รับความนิยมมาก  เนื่ อ งจากมี
ประสิทธิภาพคอนขางสูงในการบําบัดสารอินทรีย 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ของแข็งแขวนลอย และโลหะ
หนัก ระบบบําบัดน้ําเสียบึงแบบประดิษฐที่นําเอา
กระบวนการทางธรรมชาติมาใชในการบําบัดน้ําเสีย 
กําลังเปนที่นิยมมากขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการใชปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว 
แตตองการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสกอน
ระบายออกสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง นอกจากนี้ระบบบึง
ประดิษฐก็ยังสามารถใชเปนระบบบําบัดน้ําเสียในข้ันที่ 
2 (Secondary Treatment) สําหรับบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนไดอีกดวย นอกจากจะใชบําบัดน้ําเสียชุมชน 
อุตสาหกรรม  และ  เกษตรกรรมแลวยังสามารถ
ประยุกตใช บําบัดของเสียประเภทสิ่งปฏิกูลจาก
บานเรือนหรือชุมชนขนาดเล็กไดอีกดวยดังนั้นจึงเปน
อีกทางเลือกสําหรับชุมชนขนาดเล็กที่จะมีระบบบําบัด
น้ําเสียที่มีราคาถูกและมีขนาดเหมาะสมแกชุมชน 
เนื่องจากเปนระบบที่มีตนทุนในการกอสรางถูก ใช
พลั ง งานต่ํ า  ตองการการดู แล รักษานอย  และ
ประสิทธิภาพของบึงประดิษฐข้ึนอยูกับการออกแบบ
การดําเนินงาน และการดูแลรักษาตามระยะเวลา 

2.  หลักการทํางานของระบบบึงประดิษฐ 

ระบบบํ าบั ดน้ํ า เ สี ยแบบบึ งประดิษฐ  ( 
Constructed Wetland for Wastewater Treatment) 
[3] คือระบบพื้นที่ชุมน้ําที่สรางขึ้นใหคลายพื้นที่ชุมน้ํา
ในธรรมชาติเพื่อใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียให
เ ป นน้ํ า ทิ้ ง ที่ ไ ด ม าต รฐานตามที่ กฎหมายทาง
ส่ิงแวดลอมกําหนดซึ่งรูปรางของระบบบึงประดิษฐจะ
มีลักษณะเปนแองหรือบึงที่มีน้ําขังซึ่งประกอบดวย พืช 
วัสดุตัวกลางจําพวก ดิน หิน หรือกรวด และจุลินทรียที่
อยูในสิ่งแวดลอมมาชวยในการบําบัดน้ําเสียและชวย
ปรับสภาพน้ําเสียใหมีคุณภาพดีขึ้นโดยไมตองใช
สารเคมีและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตางๆ เชน เครื่อง
เติมอากาศ  เปนการลดคาใชจายและงายในการ
ควบคุมระบบไมตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานใน
การบําบัดน้ําเสียโดยอาศัยหลักการทํางานเริ่มจากเมื่อ
น้ําเสียจากแหลงน้ําเสียไหลผานทอเขาระบบ โดยที่น้ํา
เสียอาจจะไหลบนผิวดินหรือผานลงชั้นกรวด น้ําเสียที่
ผานเขามา บางสวนจะตกตะกอนลงสูกนบอและถูก
ยอยสลายโดยแบคทีเรีย สารอินทรียและสารอนินทรีย
ที่ละลายอยูในน้ําจะไหลผานชั้นพืช หรือชั้นกรวดที่มี
แบคทีเรียเกาะอยู แบคทีเรียเหลานี้ทําหนาที่ในการ
ยอยสลายอินทรีย และสารอนินทรียที่ละลายน้ํา ระบบ
บึงประดิษฐไดรับออกซิเจน จากการที่อากาศแทรก
ผานผิวน้ํา หรือชั้นหิน และออกซิเจนบางสวน จากการ
สังเคราะหแสงของพืช นอกจากนี้ กระบวนการยอย
สลายโดยแบคทีเรีย ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไมมี
ออกซิเจน ยังชวยลดปริมาณไนโตรเจน สวนการลด
ปริมาณฟอสฟอรัสสวนใหญเกิดที่ชั้นดิน พื้นบอ และ
พื้นน้ํา ซึ่งพืชชวยดูดซับฟอสฟอรัสผานทางราก และ
นําไปใชในการสรางเซลล 



 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียของระบบบึง
ประดิษฐ [1] 

พารามิเตอร ประสิทธิภาพในการบาํบัด 
 (รอยละ) 

สารอินทรีย 70 – 96 
ของแข็งแขวนลอย 60 – 90 

ไนโตรเจน 40 - 90 
 

จากขอมูลประสิทธิภาพในการบําบัดของเสีย
โดยระบบบึงประดิษฐที่แสดงดังตารางที่ 1 พบวา
สามารถใชเปนแหลงรองรับและบําบัดน้ําเสียไดใน
ระดับหนึ่งโดยไมตองเสียคาใชจายในการออกแบบ
และกอสรางระบบบําบัดขึ้นมาใหม 

3. กลไกการบําบัด 

 บึงประดิษฐสามารถลดคาบีโอดี กําจัดสาร
แขวนลอย โลหะหนัก และเชื้อโรคจากน้ําเสียหลาย
ชนิดได ในปริมาณสู ง  โดยมีกลไกการบํ าบัด  3 
กระบวนการ คือ 

 - กระบวนการทางกายภาพ ไดแก การ
ตกตะกอน ซึ่งตะกอนแขวนลอยจะถูกดักโดยพืชเปน
สวนใหญ  วิธีการนี้สามารถกําจัดสารแขวนลอย 
สารอินทรีย ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส 

- กระบวนการทางเคมี ไดแก การดูดซับ การ
แลกเปลี่ยนไอออนบนผิวของพืชและการตกตะกอน
ทางเคมี 

- กระบวนการทางชีวภาพ ไดแก การยอย
สลายสารประกอบอินทรียโดยจุลินทรีย และ โดยเกิด
การกินกันเองของจุลินทรียตางๆ 

4. ประเภทและหนาที่ของบึงประดิษฐ 

 บึงประดิษฐสามารถแบงตามลักษณะการไหล
ของน้ําซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภทไดแก 

 4.1.ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลเหนือ
ดิน Free Water Surface (FWS) เปนระบบบําบัดที่
ใชบอดินเปนชองทางไหลของน้ํา ดินมีการบดอัด เพื่อ
ปรับระดับใหน้ําไหลตามแนวนอนขนานกับพื้นพื้นบอปู
ดวยแผนพลาสติกเพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ําเสีย ใน
ระหวางที่อยูในระบบ ซึ่งน้ําในระบบถูกควบคุมใหไหล
ในความเร็วต่ําและไหลบนผิวหนาดินจากบริเวณน้ํา
เขาถึงบริเวณน้ําออก ระบบนี้สามารถชวยกําจัดเชื้อ
โรคได  จากแสงแดดที่สองถึงผิวน้ําโดยตรง แตจะมี
การสูญเสียน้ําคอนขางมาก เนื่องจากการระเหยน้ําใน
ระบบ สวนบริเวณที่ลึกกวาซึ่งแสงสองผานนอย จะ
เปนที่อยูของแบคทีเรียที่ไมใชออกซิเจนทําหนาที่ใน
การยอยสลายอินทรียสาร ระบบนี้เหมาะกับน้ําเสียที่มี
คาภาระบีโอดีอยูในชวง 5- 100 มก/ลิตร[7] 

 

 

 

 

 



 
 

รูปที่  1   ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลเหนือดิน Free Water 
Surface (FWS) 

 4.2.ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลใตดิน 
Subsurface Flow System (SFS) เปนระบบบึง
ประดิษฐที่ใชตัวกลางเปนองคประกอบ ซึ่งสวนใหญ
เปนหินหรือกรวดและใชชั้นดินปนทรายในการปลูกพืช
น้ําตัวกลางทําหนาที่ใหรากพืชยึดเกาะเพื่อทําใหเกิด
การกระจายของน้ําเสียที่ เขาสู ระบบ  นอกจากนี้
ตัวกลางยังเปนวัสดุใหจุลินทรียยึดเกาะ และชวยใน
การกรองสารแขวนลอย อัตราการไหลของน้ําในระบบ
นี้โดยทั่วไปจะชา โดยความลึกของพื้นบอประมาณ 0.6 
ถึง 1 เมตรและพื้นบอมีความลาดชัน ระบบนี้เปนระบบ
ที่แยกน้ําเสีย ไมใหถูกรบกวนโดยแมลงหรือสัตว และ
ปองกันไมใหจุลินทรียตางๆที่ทําใหเกิดโรคปนเปอน มี
โอกาสสัมผัสและติดตอสูคนได  ระบบนี้เหมาะกับน้ํา
เสียที่ภาระสารอินทรียปานกลางโดยมีความเขมขน
ของบีโอดีอยูในชวง  30-175 มก./ลิตรซึ่งระบบนี้แบง
ไดเปน 2 ประเภท [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
รูปที่  2   ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลใตดิน Subsurface 
Flow System (SFS) 

4.2.1 ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลใตดิน
ตามแนวนอน (Horizontal Subsurface Flow 
System) ระบบนี้น้ําเสียจะถูกปลอยจากทออยางชาๆ 
ตามแนวนอน ผานชั้นหิน จนกระทั่งถึงทางน้ําออกจาก
ระบบในระหวางการไหล น้ําเสียจะสัมผัสทั้งบริเวณที่มี
ออกซิเจนและไมมีออกซิเจน ซึ่งบริเวณที่มีออกซิเจน
เปนบริเวณที่มีรากพืช ดังนั้นเมื่อน้ําเสียไหลผานชั้น
กรวด ตะกอนแขวนลอยและตะกอนจมตัว ถูกกําจัด
โดยวิธีทางกายภาพโดยการปลอยใหตกตะกอนและ
วิธีการกรอง ผานชั้น กรวด และหิน สารอินทรีย และ
สารอนินทรีย จะถูกกําจัดโดยการยอยสลายของ
จุลินทรียที่ใชและไมใชออกซิเจนเนื่องจากปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ําคอนขางต่ํา ทําใหมีขอจํากัดใน
การกําจัดแอมโมเนีย แตมีประสิทธิภาพในการบําบัด
และรองรับปริมาณสารอินทรียและไนเตรทไดเปนอยาง
ดี 

4.2.2 ระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลใตดิน
ตามแนวดิ่ง (Vertical Subsurface flow System) 
ระบบนี้ประกอบดวย ชั้นกรวด และปูทับดวยทราย ซึ่ง
น้ําเสียจะถูกปลอยใหคอยๆไหลในแนวดิ่งลงสูพื้นของ
ระบบบึงประดิษฐ และที่กนระบบบึงประดิษฐจะเปนที่
กักเก็บน้ํา การปลอยใหน้ําไหลตามแนวดิ่งเปนการเติม



 
 

ออกซิเจนเขาสูระบบบึงประดิษฐในชวงน้ําแหง อากาศ
จะเขาไปแทรกในรูพรุนของดิน และเมื่อทําการสูบน้ํา
เขา อากาศจะถูกผลักออกจากรูพรุนของตัวกลาง ทํา
ใหในน้ําเสียที่ถูกปลอยเขาระบบ จะไดรับปริมาณ
ออกซิเจนที่เพิ่มข้ึน เปนการเพิ่มออกซิเจนใหกับระบบ
อีกทางหนึ่ง ระบบนี้เหมาะสมในการใชลดคาความ
สกปรกของแอมโมเนียในน้ําเสียไดดี ระบบนี้สามารถ
บําบัดน้ําเสียที่มีภาระสารอินทรียสูงๆ เชนสิ่งปฏิกูลได
โดยมีความเขมขนของบีโอดีที่เขาระบบอยูในชวง 500 
– 70,000 มก./ลิตร 

5. จุลินทรีย (microbial organisms) จุลินทรียที่พบ
ในบึงประดิษฐ มีมากมายหลายชนิด เชน แบคทีเรีย รา 
สาหราย  และโปรโตซัว  ซึ่ งภายในบึงประดิษฐนี้
สามารถแบงชนิดของจุลินทรียไดเปน 2 ชนิด คือ 

 - แบคทีเรียชนิดแขวนลอย คือ แบคทีเรีย
เจริญเติบโตและอาศัยอยูบริเวณผิวน้ําของระบบบึง
ประดิษฐเปนแบคทีเรียที่ตองใชออกซิเจนในการดํารง
ชีพ 

 - แบคที เ รียชนิดเกาะติด  คือ  แบคที เ รีย
เจริญเติบโตและอาศัยอยูในสวนที่จมอยูในน้ําของพืช 
(ราก ,ลําตน) ในดิน  ทราย  หรือเกาะบนตัวกลาง
โดยตรงสําหรับบึงประดิษฐแบบน้ําไหลใต ผิวดิน 
นอกจากนี้จุลินทรียตางๆ ยังสะสมอยูในชั้นตะกอน
บริเวณดานลางของระบบบึงประดิษฐดวย 

6. พืชสําหรับบึงประดิษฐ 

 การเลือกพืชเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับบําบัด
น้ําเสีย ควรเปนพืชที่ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี
และทนตอมลภาวะทางน้ําไดสูง พืชที่นิยมใช เชน กก 

ตนแหวทรงกระเทียม  ตนหญารังกา   ตนออและ
ธูปฤาษี ส่ิงที่ตองพิจารณาคือความลึกของน้ําที่ทวมลํา
ตนและรากของพืชที่หยั่งลงไปในดิน [6] 

 พืชที่ใชในระบบบึงประดิษฐประเภท FWS  มี
ทั้งพืชลอยน้ําหรือพืชจมน้ํา เชน บัว สาหราย กก หญา
ออ ธูปฤาษี เปนตน โดยทั่วไปพืชจะปลูกคอนขาง
หนาแนน ความลึกของน้ําประมาณ 0.4 เมตร ระบบ
การบําบัดแบบนี้แตกตางกันไปตามชนิดพืชที่ใช สวน
พืชที่ใชในระบบบึงประดิษฐประเภท SFS  จะนิยมใช
ตนธูปฤาษี  ตนออ หรือตนกก ประมาณ 40% ของบึง
ประดิษฐชนิดนี้ใช ตน bulrush ในประเทศอังกฤษและ
ยุโรปนิยมใชตนออ  

7. ขั้นตอนของการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบบึงประดิษฐ 

 การออกแบบระบบบึงประดิษฐเพื่อการบําบัด
น้ําเสียจะมีข้ันตอนหลักๆดังตอไปนี้ 

1) พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่จะ 
เลือกใชเพื่อการบําบัดน้ําเสีย 

2) ศึกษาหาวาจะตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย 
ข้ันแรกหรือข้ันที่สองกอนที่จะนําเขาสูระบบนี้ 

3) ทําการเลือกชนิดของพืชที่จะปลูกในบึง 
ประดิษฐนี้ 

4) ศึกษาหาคาการออกแบบระบบ 
5) ทําการศึกษาระบบควบคุมแมลงตางๆใน 

บึงประดิษฐ 
6) ออกแบบรายละเอียดในระบบ 

 ขอมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับระบบบึงประดิษฐ
สําหรับการบําบัดน้ําเสีย แสดงไวในตารางที่ 2  



 
 

ตารางที่ 2 ขอมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับบึงประดิษฐ [2] 

 

นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆที่สําคัญที่ตองนํามา
พิจารณาดวย คือ 

 1.ระยะเวลาเก็บกักน้ํา (Hydraulic Retention Time 
,HRT) มีหนวยเปนวัน กําหนดโดยตั้งสมมุติฐานวามี
การกวนสมบูรณและมีการไหลแบบ Plug Flow ซึ่งใน
สภาพจริงจะไมพบทั้ง 2 กรณี การหาคาระยะเวลาเก็บ
กักน้ําที่แทจริงทําไดยาก เพราะการไหลในระบบจะ
ซับซอน เนื่องจากมีพืชเจริญเติบโตอยู และพืชจะไป
แทนที่ปริมาตรน้ําจํานวนหนึ่งดวย 

2.อัตราภาระบรรทุกชลศาสตร (Hydraulic Loading 
Rate,HLR) คือปริมาตรของน้ําที่เติมตอวันตอพื้นที่ของ
ระบบโดย  

อัตราภาระบรรทุกชลศาสตร =    ความเขมขน x ปริมาณน้ํา                           

                                                             พื้นที่              (1) 

 3. ความสมดุลของน้ําในระบบ  คือ  การคํานวณ
ปริมาณน้ําเขา การเก็บกักน้ํา และปริมาณน้ําออก โดย
ที่ปริมาณน้ําเขา คือ ปริมาณน้ําในบึงประดิษฐเดิมหรือ
น้ําจากธรรมชาติ เชน น้ําฝน น้ําใตดิน ตะกอนน้ํา 
ปริมาณน้ําออก  คือ  น้ําที่ ระเหยออกไป  โดยการ
เปลี่ยนแปลงจากการดูดซึมของพืช การปลอยน้ําออก 
และการรั่วซึมลงสูน้ําใตดิน การออกแบบบึงประดิษฐ
และการจัดการความสมดุลของน้ําจึงเปนสิ่งสําคัญ
มาก สอดคลองกับคา HLR และ HRT และคาสมดุล
ของมวลสาร (Mass balances)  สมการสําหรับคา
ความสมดุลของน้ํามีดังนี้   
                   

 S = Q + R + I – O –ET                    (2) 

ขอมูลที่ควรทราบ รายละเอียด 
1.ชนิดของชั้นดิน ควรเปนดินประเภทที่ใหน้ํา

ไหลซึมลงดินไดชา 
2.เทคนิคการกระจายน้ําเสีย ใชหัวกระจายน้ําเสียหรือทอ

เจาะรูดานขางเพื่อกระจาย
น้ําเสีย 

3.ภาระปริมาณน้ําเสีย 5-18 ม./ป 
4.ขนาดพื้นที่ที่ตองการ 20-66 ตร.ม./(ลบ.ม./วัน) 
5.ความตองการพืชบนพันที่
จํากัด 

ตองการพืชปลูกบนพื้นที่ลาด
เอียง 

6.ความตองการบําบัดน้ําเสีย
ขั้นตน 

ควรมีระบบตะกอนขั้นตน
กอนปลอยลงบนพื้นที่และ
อาจเติมอากาศเล็กนอยลงใน
น้ํ า เ สี ยก อนปล อย เข าบึ ง
ประดิษฐ แตไมควรมีระบบ
สาหรายเขาระบบบึง 

7.ความลาดของพื้นที่บําบัด นอยกวา 5% 
8.การเก็บเกี่ยวพืชน้ํา ไมจําเปนตองทํา 
9.การกําจัดไนโตรเจนในน้ํา
เสีย 

จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ปริมาณ C/N  วามีเพียงพอ
ห รื อ ไ ม  โ ด ยทั่ ว ไ ปค ว รมี
มากกวา 2 ตอ 1 จึงจะ
สามารถกําจัดสารไนโตรเจน
ได 

10.คาอัตราการถายเทของ
ออกซิเจนเขาระบบ 

เมื่อเปนพืชที่จุมในน้ําจะมี
ปริมาณ 5-45 กรัม O2/(คร.ม.
วัน) 

11.ระบบปองกันน้ําทวม ควรมีระบบปองกันน้ําทวม
สําหรับบึงประดิษฐ 



 
 

 S = คาความสมดุลของน้ําที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด 

 Q = อัตราการไหลของน้ําเสียเขา 

 R = ปริมาณฝนตก 

 I = ปริมาณการรั่วซึม 

 O = อัตราการไหลของน้ําเสียเขาออก 

 ET= อัตราการระเหยทั้งหมดของน้ําจาก
สมการนี้สามารถที่จะใชคํานวณปริมาณน้ําตอวัน 
เดือน ป ได และสามารถที่จะบอกถึงสมดุลของน้ําที่
ตองเตรียมสําหรับพื้นที่ที่ตองการตรวจสอบได 
 
ตารางที่ 3 ขอดี-ขอเสียของระบบบําบัดแบบบึงประดิษฐ [5] 

ขอดี ขอเสีย 
-คากอสรางไมแพงเมื่อเทียบ
กับระบบบําบัดชนิดอื่นๆ 
-ค า ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร
ควบคุมดูแลระบบคอนขางต่ํา 

-การดําเนินงานและการดูแล
ระบบเปนไปตามระยะเวลา 
ตางจากระบบอื่นๆ 
-ระบบมี เสถียรภาพแมว า
สภาวะแวดลอมจะเปลี่ยนไป 
-สภาพแวดลอม เปนที่ อยู
อาศัยและแหลงอาหารของ
สั ต ว ช นิ ด ต า ง ๆ  ไ ม มี
ผลกระทบตอชุมชน 

- ความเปนพิษของสารเคมี 
เชน  แอมโมเนีย  และสาร
กํ าจั ดแมลง  อาจจะมี ต อ
ระบบบําบัด 
- ประสิทธิภาพในการบําบัด
อาจจะนอยกวาระบบบําบัด
น้ําเสียทั่วๆไป เพราะยังตอง
ขึ้ น อ ยู กั บ ฤ ดู ก า ล  ก า ร
เปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอม
ในบึง  รวมทั้งอัตราการตก
ของฝนและระยะเวลาแหง
แลง เมื่อคิดเปนอัตราเฉลี่ย
ตอป 
-ตองใชพื้นที่มากกวาระบบ
บําบัดน้ําเสียทั่วๆไป จึงมีผล
ตองบประมาณในการจัดซื้อ
ที่ดิน 

9. ตัวอยางระบบบอบึงประดิษฐที่ใชในประเทศ
ไทย 

 แหลงชุมชนระดับเทศบาลหลายแหงใชระบบ
บึงประดิษฐแบบ Free Water Surface Wetland เชน 

- เทศบาลเมืองสกลนคร ไดสรางระบบ
บึงประดิษฐเพื่อรับน้ําหลังบําบัดจากระบบบอปรับ
เสถียร(Stabilization Pond) แลว โดยมีขนาดของ
ระบบสามารถรองรับน้ําเสียได 16,200 ลูกบาศกเมตร/
วัน ใชพื้นที่ในการกอสรางระบบบึงประดิษฐ 184.5 ไร 

- เทศบาลนครหาดใหญ ไดสรางระบบ
บึงประดิษฐเพื่อรับน้ําหลังบําบัดจากระบบบอปรับ
เสถียรแลว โดยมีขนาดของระบบสามารถรองน้ําเสียได 
138,600 ลูกบาศกเมตร/วัน ใชพื้นที่ในการกอสราง
ระบบบึงประดิษฐ 515 ไร 

- เทศบาลเมืองเพชรบุรี ไดสรางระบบ
บึงประดิษฐเพื่อรองรับน้ําหลังบําบัดจากระบบบอปรับ
เสถียร แลวโดยมีขนาดของระบบสามารถรองรับน้ํา
เสียได 10,000 ลูกบาศกเมตร/วัน ใชพื้นที่ในการ
กอสรางระบบบึงประดิษฐ 22 ไร 

 
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบําบัดน้ําเสียแบบ
บึงประดิษฐ 

วิทยานิพนธเร่ือง “การใชบึงประดิษฐแบบน้ํา
ไหลใตผิวดินในแนวนอนเพื่อการบําบัดขั้นที่ 3 สําหรับ
น้ําเสียจากโรงฆาสัตว” [8] งานวิจัยนี้เปนการศึกษา
การทํางานของระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลใตผิวดิน
ในแนวนอนในการบําบัดน้ําเสียจากโรงฆาสัตวที่ออก
จากระบบบําบัดขั้นที่ 2 กอนระบายทิ้ง เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการบําบัดของระบบบึงประดิษฐชุด



 
 

ควบคุมที่บรรจุตัวกลางขนาด 5 - 8 มม.กับระบบที่
ปลูกพืช 2 ชนิดคือ ตนธูปฤาษีและตนกามกุงใน
ตัวกลางแบบเดียวกัน โดยทําการทดลอง 3 ชุด การ
ทดลองแตละชุดมีระยะเวลาเก็บกัก 1 3 และ 5 วัน คิด
เปนอัตราการไหล 0.22 0.37 และ 1.1 ลบ.ม./วัน 
ตามลําดับ ทําการทดลองโดยใชน้ําเสียจริงจากระบบ
บําบัดขั้นที่ 2 ของโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
เขาสูแปลงทดลอง พบวาความสามารถในการบําบัด
แปรผันตามระยะเวลาเก็บกักน้ํา ที่ระยะเวลาเก็บกัก
น้ําเทากัน ในระบบบึงประดิษฐที่ปลูกตนกามกุงกับ
ระบบบึงประดิษฐชุดควบคุมมีประสิทธิภาพใกลเคียง
กัน แตระบบบึงประดิษฐที่ปลูกตนธูปฤาษีมี
ประสิทธิภาพสูงกวา และระบบที่ปลูกตนธูปฤาษี
ระยะเวลาเก็บกัก 5 วัน มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยน้ําที่
ผานการบําบัดแลวมีประสิทธิภาพการกําจัด ซีโอดี บี
โอดี ทีเคเอ็น ฟอสฟอรัส ของแข็งแขวนลอย และ โคลิ
ฟอรมแบคทีเรียเทากับรอยละ 80.79 79.61 53.71 
20.65 91.91 และ 99.97 ตามลําดับ ผลการศึกษา
พบวาระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหล
ใตผิวดินในแนวนอนที่ปลูกตนธูปฤาษีที่อัตราการไหล 
5 วันเหมาะสมที่จะใชเปนแบบระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่ 
3 จากโรง-ฆาสัตว โดยคุณภาพน้ําที่ทิ้งจากระบบได
ตามมาตรฐานน้ําทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

วิทยานิพนธเร่ืองประสิทธิภาพของพุทธรักษา
ในการบําบัดน้ําเสียชุมชนโดยระบบบึงประดิษฐ แบบ
การไหลใตผิวในแนวดิ่ง [9] การศึกษาประสิทธิภาพ
ของพุทธรักษาในการบําบัดน้ําเสียชุมชนโดยระบบบึง
ประดิษฐแบบการไหลใตผิวดินเปนการวิจัยแบบ
ทดลอง (Experimental Research) ภายใต
สภาวการณธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวา

ความหนาแนนของพุทธรักษาที่ตางกัน มีผลตอ
ประสิทธิภาพการกําจัดคา BOD, SS และ TKN และ
การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชหรือไมโดยใช
น้ําเสียชุมชนที่ยังไมไดผานการบําบัด นํามาผานการ
ดักไขมันและตกตะกอนกอนเขาระบบบึงประดิษฐแบบ
การไหลใตผิวดิน โดยตัวกลางที่ใชไดแกตัวกลางทราย
ปนหิน โดยแบงการทดลองเปน 3 ถัง ถังแรกเปนถัง
ควบคุม ถังที่ 2 ปลูกพุทธรักษาจํานวน 10 ตน/ตาราง
เมตร และถังที่ 3 ปลูกพุทธรักษาจํานวน 20 ตน/ตาราง
เมตร ทําการทดลองเปนระยะเวลา 8 สัปดาห สถิติที่ใช
วิเคราะหคือ รอยละ คาเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช Kruskal-Wallis k-Sample Test ผลการวิจัย
พบวา ถังที่มีความหนาแนนของพุทธรักษาที่ตางกัน
สามารถกําจัดคา BOD, SSไมแตกตางกัน แตถังที่มี
ความหนาแนนของพุทธรักษา 20 ตน สามารถกําจัด
คา TKN ไดดีกวาถังที่มีความหนาแนนพุทธรักษา 10 
ตนและถังควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยความถังที่มีหนาแนนของพุทธรักษา 20 ตน/
ตารางเมตร สามารถกําจัดคา BOD, SS และ TKNได
สูงสุด 90.7%, 98.5%, 99.0% ตามลําดับ และถังที่
ปลูกพุทธรักษาสามารถเจริญเติบโตไดในการทดลอง 
โดยมีความสูงเฉลี่ยกอนการทดลอง 50-60 เซนติเมตร 
และหลังการทดลอง 150-165เซนติเมตร สําหรับ
จํานวนใบ เมื่อเร่ิมตนมีจํานวนใบประมาณ 3-4 ใบ 
และเมื่อส้ินสุดการทดลองมีจํานวนใบประมาณ 6-8 
ใบ โดยหนวยการทดลองที่มีตนพุทธรักษามีการเจริญ
โตไมแตกตางกัน 
 
 



 
 

งานวิจัยเรื่อง “จลนศาสตรของการลดของ
อินทรียสารในรูปซีโอดีและธาตุไนโตรเจนในน้ําเสียโดย
การใช ระบบบึ งประ ดิษฐ แบบน้ํ า ไหลใต ดินใน
แนวนอน” [10] ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
ไดวิจัยและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ
แบบน้ําไหลใตดินในแนวนอน โดยทดลองสรางระบบที่
มีขนาดความยาว 10 เมตร กวาง 1 เมตร และลึก 1 
เมตร จํานวน 4 หนวย ทําการทดลองปลูกกกกลมใน
กรวด และทําการบําบัดน้ําเสียทีมีความเขมขนของ
อินทรี ย สารในรูปของดี โอ  2 ระดับและน้ํ า เสี ย
สังเคราะหที่มีความเขมขนของไนเตรต 10 มิลิกรัม/ 
ลิตร เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดของระบบและ
หาคาคงที่ของการลดซีโอดีและไนเตรตแบบปฏิกิริยา
อันดับ1 ผลการทดลองพบวาระบบดังกลาวสามารถ
บําบัดซีโอดีในน้ําเสียไดรอยละ 80 เมื่อในระบบมี
ไนโตรเจนในรูปของไนเตรต สูงถึง 10 มิลิกรัม/ลิตร 
พบวาประสิทธิภาพในการบําบัดไนเตรตมีคามากกวา
รอยละ99 และจากการศึกษาพบวาคาคงที่ ของ
ปฏิกิริยาอันดับ1 (K) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสของ
การลดซีโอดี แอมโมเนียและไนเตรตมีคา 1.92 1.2 
และ 14.4 ตอวัน ตามลําดับ 
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