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การศึกษาการพฒันาพื้นท่ีรองรับน ้ าเสียของชุมชนหมู่บา้นกิตตินิเวศน์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นบ่อ

ซีเมนต์ขนาดใหญ่ ขนาด 25 x 35 x 1.5 เมตร ซ่ึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การพฒันา
พื้นท่ีรองรับน ้ าเสียของชุมชนหมู่บา้นกิตตินิเวศน์ โดยน าแนวคิดการใชพ้ืชบ าบดั หรือระบบพื้นท่ี
ชุ่มน ้ าประดิษฐ์มาใช้ในการบ าบัดน ้ าเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติ 2) ท าการศึกษาประสิทธิภาพ 
การบ าบดัน ้ าทิ้งชุมชนด้วยการใช้พืชบ าบดัภายหลงัการพฒันาพื้นท่ีรองรับน ้ าเสีย เป็นระยะเวลา  
35 วนั ท าการทดสอบคุณภาพน ้ าจ  านวน 8 รายการ ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  บีโอดี (BOD)  
ซีโอดี (COD) ทีเคเอ็น (TKN) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) น ้ ามนั
และไขมนั (Fat Oil & Grease) และออกซิเจนละลาย (DO)  

 
การพฒันาพื้นท่ีรองรับน ้ าเสียของชุมชนหมู่บา้นกิตตินิเวศน์ เร่ิมตน้ดว้ยการปรับปรุงพื้นท่ี

รกร้างภายในพื้นท่ีรองรับน ้ าเสียด้วยการก าจดัวชัพืชภายใน และบริเวณโดยรอบบ่อพกัน ้ าเสีย 
จากนั้นท าการออกแบบระบบพื้นท่ีชุ่มน ้ าประดิษฐ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกท าการ
ปลูกกกอียิปต ์เพื่อช่วยในการกรองและตกตะกอนของสารแขวนลอยและสารอินทรียท่ี์ตกตะกอน
ได้ ส่วนท่ีสองปลูกบัวหลวง และจอก เพื่อเพิ่มออกซิเจนละลายน ้ า ท าให้จุลินทรีย์ชนิดท่ีใช้
ออกซิเจนยอ่ยสลายสารอินทรียท่ี์ละลายน ้ าได ้และเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชัน่ ส่วนท่ีสามปลูก
กกอียิปต์ เพื่อช่วยกรองสารแขวนลอยท่ียงัเหลืออยู่ และท าให้เกิดสภาพดีไนตริฟิเคชั่น จากนั้น
ศึกษาประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าทิ้งชุมชน พบว่าการพฒันาพื้นท่ีรองรับน ้ าเสียของชุมชนหมู่บา้น



(3) 

กิตตินิเวศน์ สามารถบ าบดัค่า BOD COD TKN TSS น ้ ามนัและไขมนั และ DO ได้ร้อยละ 42.00 
40.54 48.39 45.14 50.00 และ 53.33 ตามล าดบั แต่ไม่สามารถบ าบดั TP ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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The study was to improve domestic wastewater at wastewater pond of Kittinivet Village, 

with size of 25 x 35 x 1.5 m. The experimental setting was separated into 2 parts, the first part was 

the improvement of wastewater pond by treatment with plants and the second part was the 

investigation of the efficiency of plants to improve wastewater in 35 days.  The measured 8 

parameters include 1) pH 2) Biological oxygen demand (BOD) 3) Chemical oxygen demand (COD) 

4)  Total kjeldahl nitrogen (TKN)  5)  Total phosphorus (TP)  6)  Total suspended solids (TSS)  

7) Fat Oil & Grease and 8) Dissolved oxygen (DO). 

The improved  wastewater pond of Kittinivet Village started with clearing weed in the 

pond and surrounding.  Then improvement of constructed wetland by 3 plants in 3 sections was 

carried out using.  1)  Cyperus papyrus for filtering and removing suspended solids and organic 

matter.  2)  Lotus and Pistia to improve dissolved oxygen in water and Nitrification process.  

3)  Cyperus papyrus again to improve the remaining suspended solids and Denitrification process. 

The results after improved wastewater pond with constructed wetland can remove BOD, COD, 

TKN, TSS, Fat Oil & Grease and DO efficacy as 42. 00, 40. 54, 48. 39, 45.14, 50. 00 and 53. 33 % 

respectively but cannot remove TP effectively. 
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