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Reduction of Vibrio bacterial concentrations in wastewater  

from shrimp pond using Trapa bispinosa Roxb. 
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บทคัดยอ 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาถึงการลดปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio โดยใชตนกระจับที่ระดับความ

หนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับคือ 1, 2 และ 3 กิโลกรัมตอตารางเมตร ผลการศึกษาพบวาในน้ําเสียจากนากุง            
ในวันแรกของการศึกษาพบแบคทีเรียกลุม Vibrio อยูในชวง 4.00 ± 0.00 ถึง 6.28 ± 0.00 × 104 CFU/ml และ     
ชุดการทดลองที่ใชตนกระจับความหนาแนนเทากับ 3 กิโลกรัมตอตารางเมตร มีความสามารถในการลดปริมาณ 
Vibrio ไดดีที่สุดในสัปดาหสุดทาย (สัปดาหที่ 4) ของการศึกษา  รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 1, ชุดการทดลองที่ 2 
และชุดควบคุม ตามลําดับ โดยพบปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio เทากับ 2.28 ± 0.00 × 104, 9.28 ± 0.01 × 104, 
2.03 ± 0.00 × 105 และ 2.63 ± 0.00 × 105 ตามลําดับ ดังนั้นสามารถสรุปไดวาการลดปริมาณแบคทีเรียกลุม 
Vibrio ในน้ําเสียจากนากุงที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาคือ ความหนาแนนของตนกระจับ 3 กิโลกรัมตอตารางเมตร  
 

คําสําคัญ : Vibrio  ตนกระจับ  Trapa bispinosa Roxb.  น้ําเสียจากนากุง 
 

Abstract 
In this study, reduction of vibrios’ concentrations using 3 different densities ( 1, 2 and 3 

Kg/m2) of Trapa bispinosa Roxb. was investigated. The results showed that vibrios were found in 
wastewater at the beginning of this study  in a range of 4.00 ± 0.00 to 6.28 ± 0.00 × 104 CFU/ml.     
In the last week (4th week) of the experiment, treatment with 3 kg/m2 of Trapa bispinosa Roxb. 
showed the highest efficiency in reducing vibrio followed by treatment with 1 and 2 kg/m2 of 
Trapa bispinosa Roxb. and the control as 2.28 ± 0.00 × 104, 9.28 ± 0.01 × 104, 2.03 ± 0.00 × 105 
and 2 .6 3  ±  0 .0 0  ×  105, respectively.  In conclusion, the most effective reduction of Vibrios in 
wastewater from shrimp pond in this study was the treatment with 3 kg/m2 of Trapa bispinosa 
Roxb. 

 

Keywords : Vibrio; Trapa bispinosa Roxb; Wastewater from shrimp pond 

 
1.บทนํา 
 ทรัพยากรน้ํา ถือเปนปจจัยหลักในการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา เนื่องจากน้ําถูกนํามาใชในกระบวนการตาง ๆ 
มากมาย แมวาการจัดการคุณภาพน้ําในบอเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํ าตาง ๆ จะมีความสําคัญในการเพิ่มผลผลิต       

สัตวน้ํา รวมทั้งรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม แตใน      
ทางปฏิบัติพบวาเกษตรกรและนักประมงมักใหความ
สนใจตอวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามากกวาเรื่องการ
จัดการคุณ ภาพน้ํ าในบอ เลี้ ย ง [1] ทํ าให สิ่ งที่ เป น
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ผลกระทบตามมาคือ คุณภาพของน้ําท่ีใชแลวหรือน้ําท้ิง
ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามีคุณภาพต่ํา 
 กุงกุลาดํา จัดเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุด
ประเภทหนึ่งของประเทศไทย   เนื่องจากในแตละปมี
ปริมาณการสงออกกุ งกุลาดําจํานวนมากและเปน
สินคาออกประเภทสินคาประมงที่สูงเปนอันดับ 1 ใน
ตลาดโลก [2, 3] ในชวงหลายปที่ผานมาเกษตรกร          
ผูเลี้ยงกุงมักประสบกับปญหาเรื่องน้ําเนาเสียจากการ
เพาะเลี้ยงกุง เนื่องจากเกิดการสะสมของของเสียจาก
เศษอาหารตกคาง สิ่งขับถายของกุง ที่ถูกถายเทแลว
เกิดสะสมในแหลงเลี้ยงหรือแหลงน้ําใกลเคียง เปน
สาเหตุใหเกิดการตายของกุงและเปนสาเหตุของปญหา
สิ่ งแวดลอมทางน้ํ า เมื่ อมีการปลอยน้ํ าเสียออกสู
สิ่งแวดลอมโดยไมผานการบําบัด [4] 
 ในปจจุบันประเทศไทยไดกําหนดใหเกษตรกร
และผูประกอบการเลี้ยงกุง ปฏิบัติตามหลัก Code of 
Conduct  สําหรับการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ซึ่งหมายถึง 
จรรยาบรรณในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางมีความ
รับผิดชอบ  โดยคํานึงถึงการจัดการสิ่งแวดลอม ผลผลิต
สด และปราศจากสิ่งเจือปนที่มีผลกระทบตอผูบริโภค 
[5] ความสัมพันธระหวางกุ งกุลาดํา เชื้อโรค และ
สภาพแวดลอม ในบ อ เลี้ ย งกุ ง  จั ด เป นป จจั ยที่ มี
ความสัมพันธและมีความสําคัญมากตอการเจริญเติบโต
ของกุง สุขภาพของกุงและผลผลิตที่เกษตรกรผูเลี้ยงกุง
จะไดรับ [6] โดยถามีการจัดการคุณภาพน้ํา ดิน และ
ออกซิเจนละลายน้ําในบอเพาะเลี้ยงไดอยางเหมาะสม
จะส งผลใหกุ งมี การเจริญ เติบ โตและมีสุขภาพดี
ปราศจากโรค ในทางตรงกันข ามถ าการจัดการ
สภาพแวดลอมในบอ เลี้ย งกุ งไมดี เชน น้ํ า เนาเสีย 
ปริมาณจุลินทรียและเชื้อกอโรคมีปริมาณมาก  ฯลฯ จะ
ทําใหกุ ง เสี่ ย งตอการเกิดโรคและตายในที่สุด  [7] 
จุลินทรียในกลุมแบคทีเรียที่เปนเชื้อกอโรคและมักจะ
พบในกุงกุลาดํา ไดแก Vibrio harveyi ทําใหเกิดโรค
เรืองแสงในกุง, Vibrio spp. เกิดโรคเหงือกกรอนและ
โรคตายเดือน, V. vulnificus ทําใหเกิดโรคเสี้ยนดํา       
ใ น กุ ง  [7] Pseudomonas sp., Aeromonas sp. 
นอกจากนี้ยังสามารถพบแบคทีเรียอื่นๆไดอีก ไดแก 
Acinetobacter, Flavobacterium, Moraxella, 

Plesiomonas, Bacillus sp., Enterobacter sp. 
และ E. coli [8,9,10,11]  
 ปจจุบันมีหลายหนวยงานที่ใหความสนใจและ
ตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง
กุงกุลาดํา พรอมทั้งหาแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่ งการจัดการคุณภาพน้ํ าทั้ งทาง
กายภาพและชีวภาพใหมีความเหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา และเปนการใชทรัพยากรน้ําที่
คุมคาไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม ซึ่งการบําบัดน้ําทิ้ง
จากการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา มีหลายวิธีดวยกัน เชน 
บําบัดโดยการเติมอากาศหรืออกซิเจนใหกับบอเลี้ยงกุง 
การปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยใชสารเคมี [1] และวิธีที่
กําลังไดรับความสนใจอยางมากอีกวิธีหนึ่งในปจจุบันคือ 
วิธีธรรมชาติ (Natural Treatment) เปนวิธีที่ใชพืชน้ํา 
วัชพืชน้ําในการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากขั้นตอนตางๆ 
ของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  เนื่องจากวิธีนี้เปนรูปแบบที่
ทําไดงาย  เสียคาใชจายนอย งายตอการบํารุงรักษา 
สามารถลดสารพิษที่มีตกคางในบอกุงและแหลงน้ํา
บริเวณใกลเคียง พรอมทั้งเปนการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
และสิ่งแวดลอม กระทั่งนําไปสูการพัฒนา สิ่งแวดลอม
แบบยั่งยืนตอไป [12] การบําบัดน้ําทิ้งดวยวิธีธรรมชาติ
จึงเปนอีกแนวทางหนึ่ งที่กํ าลังไดรับความนิยมใน
ปจจุบัน 
 การศึกษาในครั้งนี้ไดเลือกใชตนกระจับ (Trapa 
bispinosa Roxb.) (Figure 1) ในการทดลองบําบัดน้ํา
ทิ้งจากนากุงกุลาดํา เพื่อลดจํานวนแบคทีเรียในกลุม 
Vibrio ซึ่งตนกระจับเปนพืชน้ําที่พบไดทั่วไปตามแหลง
น้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงน้ําทางภาคกลาง อีกทั้งยัง
เปนพืชเศรษฐกิจที่นิยมนํามารับประทาน [13] ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เนื่ องจากมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง [14] โดยทําการศึกษาประสิทธิภาพของ
ตนกระจับตอการลดลงของจํานวนแบคทีเรียในกลุม 
Vibrio ที่ระดับความหนาแนนของตนกระจับตางกัน 3 
ระดับ คือ 1, 2 และ 3 กิโลกรัมตอตารางเมตร เพื่อหา
ระดับความหนาแนนของตนกระจับที่มีความสามารถใน
การลดจํานวนแบคทีเรียขางตนไดดีที่สุด ผลจากการ
ทดลองนี้สามารถนําความรูที่ ไดไปขยายผลสูกลุม
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําในการบําบัดน้ําทิ้งจาก
นากุงดวยวิธีธรรมชาติทดแทนวิธีอื่น ๆ ได ซึ่งจะเปน
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การศึกษาเพิ่มเติมถึงประโยชนของตนกระจับมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการนํามารับประทานมาใชในการบําบัด
สภาพแวดลอมใหดียิ่งขึ้น 
 

 
(a) 
 

 
(b) 

Figure 1 (a) ตนกระจับ (b) ผลกระจับ [15] 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย  
2.1 การเตรียมบอบําบัด 

 เต รี ย ม ตู ก ระ จก ข น าด  75  40  40 นิ้ ว 
จํานวน 12 ตู (ชุดการทดลองละ 3 บอ) ดังแสดงใน 
Figure 2 และ 3 เติมดินตะกอนนากุงที่ไดจากขอบบอ
ของบอเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําใหมีความสูง 2 เซนติเมตร 
ตอมาเติมน้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําตูละ 100 
ลิตร จากนั้นพักบอทดลองเปนเวลา 3 วันกอนนําไปทํา
การทดลองต อ ไป เพื่ อ ให ดิ นตกตะกอน และนํ า              
ตนกระจับอายุประมาณ 4 เดือน มาปลูกในบอทดลอง 
โดยแบงชุดการทดลองออกเปน 4 ชุดการทดลอง ดังนี ้
 - ชุดควบคุม (C): ไมใสตนกระจับ 
 - ชุ ดการทดลองที่  1 (T1): ใส ต นกระจั บ  1 
กิโลกรัม/ตารางเมตร/ตู 
 - ชุ ดการทดลองที่  2 (T2): ใส ต นกระจั บ  2 
กิโลกรัม/ตารางเมตร/ตู 
 - ชุ ดการทดลองที่  3 (T3): ใส ต นกระจั บ  3 
กิโลกรัม/ตารางเมตร/ตู 
หมายเหต ุบอบําบัดท้ัง 12 บอ ไดรับแสงตามปกต ิ 

C (บอที่ 1) T1 (บอที่ 1) T2 (บอที่ 1) T3 (บอที่ 1) 

C (บอที่ 2) T1 (บอที่ 2) T2 (บอที่ 2) T3 (บอที่ 2) 

C (บอที่ 3) T1 (บอที่ 3) T2 (บอที่ 3) T3 (บอที่ 3) 

Figure 2 แผนภาพแสดงบอทดลอง 
 

 
      (a)       (b) 

Figure 3 (a) ชุดทดลองที่มีการเติมตนกระจับ (b)  
ชุดควบคุมท่ีไมมีการเติมตนกระจับ [15] 

 
2.2 การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ําทาง
ชีวภาพ 
 ทําการเก็บตัวอยางน้ําตามวิธีการของ Collins     
et al. [16] โดยเตรียมขวดแกวมีฝาปดขนาดปริมาตร
บรรจุ 300-500 มิลลิลิตร ที่ปราศจากเชื้อ จากนั้นใช
หลอดฉีดยาปราศจากเชื้อขนาด 20 มิลลิลิตร ตอดวย
สายยางพลาสติก ความยาว 15 เซนติเมตร และดูดเก็บ
ตัวอยางน้ําบริเวณกึ่งกลางความลึกของน้ําใหไดปริมาตร 
150 มิลลิลิตรตอตูทดลอง ปดฝาขวดและผสมใหเขากัน            
แชขวดน้ําตัวอยางในถังน้ําแข็งกอนนําไปวิเคราะห
ตอไปในหองปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง  
 
2.3 การตรวจนับปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio 
 การตรวจนับปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio ตาม
วิธีการของ Nimrat et al. [17] โดยวิธี Spread Plate 
Methods โดยนําตัวอยางน้ําที่เก็บไดจากแตละชุดการ
ทดลองมาทํ าการเจือจางแบบ 10 เท า  (10-fold 
dilution technique) โดยนํ าตั วอย างน้ํ าปริม าตร          
1 มิลลิลิตร ใส ใน 0.85% Normal saline ปริมาตร        
9 มิลลิลิตร  ทําการเจือจางใหไดระดับความเจือจางที่
ตองการ จากนั้นดูดตัวอยางน้ํ าแตละระดับความ         
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เจือจาง ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใสลงบนผิวหนาอาหาร
เลี้ ย งเชื้ อ  Thiosulphate citrate bile salt sucrose 
(TCBS) agar และทําการเกลี่ยตัวอยางโดยใชแทงแกว
เกลี่ยเชื้อที่ปราศจากเชื้อเกลี่ยตัวอยางใหทั่วผิวหนา
อาหาร TCBS จนผิวหนาอาหารแห ง  นําไปบมที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง นับจํานวน
โคโลนีที่เจริญบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อและบันทึกผล
ในหนวย CFU/ml 
 
2.4 การวิเคราะหผลทางสถิต ิ
 วิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบ One Way Anova 
ระดับความมีนัยสําคัญที่  0.05 และวิเคราะหความ
แปรปรวนดวยวิธี Duncan  
 
3. ผลการวิจัยและวิจารณผล 
 จากผลการทดลองพบวาปริมาณแบคทีเรียกลุม 
Vibrio ในชวงเริ่มตนกอนการบําบัดน้ําทิ้งจากนากุงใน
ทุกชุดการทดลองพบปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio อยู
ในชวง 4.00 ± 0.00 x 104 ถึง 6.28 ± 0.00 x 104 
CFU/ml โดยมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เมื่อทําการทดลองเปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
พบวาในชุดควบคุมเพิ่มขึ้นอยางมากจาก 6.28 ± 0.00 
x 104 CFU/ml เพิ่ ม ขึ้ น เป น  1.62 ±  0 .0 0  x 106 
CFU/ml และเพิ่มขึ้นสูงสุดในสัปดาหที่ 1 สวนชุดการ
ทดลองที่มีตนกระจับความหนาแนน 1 กิโลกรัมตอ
ตารางเมตร มีคาปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio สูงขึ้น
มากเปนอันดับ  2 นั่นคือจาก 5.57± 0.00 x 104 
CFU/ml เพิ่ มขึ้น เปน  4.03 ± 0.00 x 105 CFU/ml 
และชุดการทดลองที่มีตนกระจับความหนาแนน 2 
กิโลกรัมตอตารางเมตร มีปริมาณแบคทีเรียสูงขึ้น
เล็กนอยคือจาก 5.00 ± 0.00 x 104 CFU/ml เปน 
5.83 ± 0.00 x 104 CFU/ml สวนชุดการทดลองที่มี
ตนกระจับความหนาแนน 3 กิโลกรัมตอตารางเมตร มี
ปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio ลดลงจาก 4.00 ± 0.00 
x 104 เปน 2.83 ± 0.00 x 104 CFU/ml 
 ในสัปดาหที่  2 พบวาในชุดควบคุมมีปริมาณ
แบคทีเรียกลุม Vibrio ลดลงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการทดลองในสัปดาหเริ่มตน (สัปดาห 0) และมี
คาเทากับ 6.67 ± 0.00 x 103 CFU/ml สวนอีก 3 ชุด

การทดลองที่มีตนกระจับความหนาแนน 1, 2 และ 3 
กิโลกรัมตอตารางเมตร มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
สัปดาหเริ่มตน โดยมีคาเทากับ 1.69 ± 0.00 x 105, 
2.79 ± 0.00 x 105 และ 8.39 ± 0.01 x 104 CFU/ml 
ตามลําดับ 
 ในสัปดาหที่  3  พบวาในชุดการทดลองที่ ม ี           
ตนกระจับความหนาแนน 2 กิโลกรัมตอตารางเมตร        
มีปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio สูงสุดเทากับ 2.21 ± 
0.00 x 105 CFU/ml สวนชุดที่มีปริมาณแบคทีเรียกลุม 
Vibrio จากมากไปนอยดังนี้  คือ ชุดการทดลองที่ม ี       
ตนกระจับความหนาแนน 1, 3 กิโลกรัมตอตารางเมตร 
และชุดทดลอง ตามลําดับ 
 ตอมาในสัปดาหสุดทายของการทดลองพบวาใน
ชุดการทดลองที่มีตนกระจับความหนาแนน 3 กิโลกรัม
ตอตารางเมตร มีปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio ใน
ปริมาณนอยที่สุดเทากับ 2.28 ± 0.00 x 104 CFU/ml 
สวนชุดการทดลองที่มีตนกระจับความหนาแนน             
1 กิโลกรัมตอตารางเมตร มีปริมาณแบคทีเรียกลุม 
Vibrio สูงกว าชุ ดการทดลองที่ มี ตนกระจับความ
หนาแนน 3 กิโลกรัมตอตารางเมตร สวนชุดการทดลอง
ที่มีตนกระจับความหนาแนน 2 กิโลกรัมตอตารางเมตร 
และชุดควบคุมมีคาที่มากที่สุดเทากับ 2.03 ± 0.00 x 
105 และ 2.63 ± 0.00 x 105 CFU/ml ตามลําดับ 
 แตอยางไรก็ตามตลอดระยะเวลาทําการทดลอง      
4 สัปดาหพบวาชุดการทดลองที่มีตนกระจับความ
หนาแนน 3 กิโลกรัมตอตารางเมตร สามารถลดปริมาณ
แบคทีเรียกลุม Vibrio ไดดีที่สุดตั้งแตภายใน 7 วันแรก
ของการทดลองและมีปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio 
ลดลงจากวันแรกของการทดลองทุกสัปดาห ยกเวน
สัปดาหที่  2 ที่ มีค าเพิ่ มขึ้นแตก็ ไม เพิ่ มขึ้นมากนัก           
(< 3 เทา) รวมทั้งในวันสุดทายของการทดลองที่มี
ปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio ที่คงนอยกวาวันแรกของ
การทดลองโดยมีปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio เทากับ 
2.28 ± 0.00 x 104 CFU/ml เมื่อ เปรียบเทียบกับ
ในชวงเริ่มตนการทดลอง  และในการทดลองครั้งนี้ไดใช
น้ําเสียตามธรรมชาติที่มาจากนากุง ดังนั้นจึงทําใหมี
ปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. ในน้ําเสียตามธรรมชาติ 
และผลการทดลองพบวามีปริมาณแบคทีเรีย Vibrio 
spp. เริ่มตนที่มีอยู ในน้ํ าเสียในแตละชุดการศึกษา
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เทากับ 4.00 ± 0.00 x 104 ถึง 6.28 ± 0.00 x 104 

CFU/ml ซึ่งไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  รวมทั้ งในการศึกษาครั้ งนี้มี วัตถุประสงค ใน
การศึกษาการบําบัดแบบที่สามารถนําไปประยุกตใชกับ
ผู เลี้ยงกุ งไดโดยตรง  ดังนั้นจึงไมมีการควบคุมการ     
ปลอดเชื้อของตนกระจับแตใชตนกระจับตามธรรมชาติ
มาทําการทดลองเหมือนการศึกษาการฟนฟูสภาพโดย
ใชตนพืชแบบบึงประดิษฐนั่นเองซึ่งจะไมมีกระบวนการ
ปลอดเชื้อของพืชที่จะนํามาใชนั่นเอง ซ่ึงสามารถทําให
เกษตรกรสามารถนําวิธีการฟนฟูสภาพไปใชไดสะดวก
และงาย ๆ ตามวิถีชาวบาน 
 ความสัมพันธของตนกระจับกับแบคทีเรียในกลุม 
Vibrio spp. มีความสัมพันธกับบอทดลองดังนี้  ซึ่ ง
แบคทีเรียทําการยอยสลายอินทรียสารในบอเพื่อใชใน
การดํารงชีวิตรวมทั้ง คารบอนไดออกไซด ไนเทรต 
ฟอสเฟ ต ในขณ ะเดี ย วกั นตนกระจั บจะดู ด เอา
สารอาหาร สารละลายที่เปนประโยชนเหลานี้ไปใชใน
การเจริญของตนกระจับ [18]  ดังนั้นสารเหลานี้โดย
สวนมากจะถูกตนกระจับใชไป  นอกจากที่กลาวมา
ขางตนกลไกการทํางานของตนกระจับในการลดจํานวน
จุลินทรีย ที่จะอธิบายตามลักษณะความสําคัญของการ
ทํางานของพืชในบึงประดิษฐ คือ สัดสวนที่จมอยูใตน้ํา
ของพืช การกระจายกิ่งกานของพืชที่สม่ําเสมอ จะทํา
หนาที่เสมือนสวนที่ใหจุลินทรียยึดเกาะและเจริญซึ่งผล

ของการยึดเกาะของจุลินทรียเหลานี้ถือวาเปนกลไก
สําคัญที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย [19] และเชื้อโรคสวน
ใหญ ที่ พบอยู ในบึ งประดิษฐ  ไดแก  หนอนพยาธิ 
แบคทีเรีย และไวรัส เชื้อกอโรคจําพวกแบคทีเรียและ
ไวรัสจะถูกกําจัดดวยกลไกตาง ๆ [20,21] ซึ่งการกําจัด
เชื้อในระบบบึงประดิษฐสามารถที่จะกําจัดไดโดย
กระบวนการทางดานเคมี  กายภาพ และชีวภาพ          
อันไดแก  การตกตะกอนและการกรองผานชองวางของ
ชั้นตัวกลางรวมทั้งการดูดติดของรากพืช การถูกทําลาย
จากแสงอาทิตย และการถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ใน
ระบบ ประสิทธิภาพในการกําจัดจะขึ้นอยูกับชนิดของ
เชื้อโรค และการตายที่เกิดจากสภาวะแวดลอมที่ไม
เหมาะสม เชน เวลากักเก็บและอุณหภูมิ การดูดซับ
สารอินทรีย  [20,21,22,23,24] ก ารมี แสงอุ ลตร า -        
ไวโอเลตหรือยูวีจากดวงอาทิตย อุณหภูมิที่ไมเหมาะสม
ตอการขยายพันธุของเซลล [19] เปนตน นอกจากนี้
ระบบรากยังสามารถปลอยสารอื่นที่ไมใชออกซิเจน เชน 
กก (Bulrush) สามารถปลอยสารปฏิชีวนะจากราก       
ซึ่งสามารถทําลายเชื้อโรคบางอยางในนํ้าเสียได หรือ
การปลดปลอยสารบางอยางที่ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของพืชอื่น การถูกจับกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่น กิจกรรมของ 
Lytic bacteria หรือไวรัส และการตายตามธรรมชาต ิ
[25,26] 

  
Table 1 ปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio ในน้ําทิ้งจากนากุงที่ทําการบําบัดโดยใชตนกระจับ 
                      สัปดาหที่ 
ชุดการทดลอง 

ปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio (CFU/ml) 
0 1 2 3 4 

C  : ชุดควบคุม 6.28 ± 0.00104 a 1.62 + 0.00106 a 6.67 + 0.00103 c 3.11 + 0.00104 c 2.63 + 0.00105 a 
T1 : ตนกระจับ 1 กก./ตร.ม. 5.565 ± 0.00104 a 4.03 + 0.00105 b 1.69 + 0.00105 a 9.78 + 0.01104 b 9.28 + 0.01104 b 
T2 : ตนกระจับ 2 กก./ตร.ม. 5.00 ± 0.00104 a 5.83 + 0.00104 c 2.79 + 0.00105 a 2.21 + 0.00105 a 2.03 + 0.00105 a 
T3 : ตนกระจับ 3 กก./ตร.ม. 4.00 ± 0.00104 a 2.83 + 0.00104 c 8.39 + 0.01104 b 1.44 + 0.00104 c 2.28 + 0.00104 c 

ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
4. สรุป  
 จากการศึกษาการลดลงของแบคทีเรียในกลุม 
Vibrio spp. ในน้ําเสียจากนากุงที่ทําการบําบัดโดยใช     
ตนกระจับที่ 4 ระดับความหนาแนน คือ 1, 2 และ 3 
กิโลกรัมตอตารางเมตร เปนเวลา 4 สัปดาห ซึ่งพบวา
การใชตนกระจับความหนาแนน 3 กิโลกรัมตอตาราง
เมตรมีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณแบคทีเรียกลุม 

Vibrio spp. ไดดีที่สุดเนื่องจากสามารถควบคุมปริมาณ 
Vibrio spp. ไดตั้งแต 7 วันแรกของการทดลอง และเมื่อ
สิ้นสุดการทดลองในสัปดาหที่  4  ยั งพบวาการใช            
ตนกระจับความหนาแนน 3 กิโลกรัมตอตารางเมตร         
มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio 
ไดดีเมื่อเปรียบเทียบกับการใชตนกระจับความหนาแนน 
1 และ 2 กิโลกรัมตอตารางเมตร  
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