
    การใช้หญ้าแฝกบําบัดนํ้าเสียได้อยา่งไร

หญ้าแฝก หญ้าแฝก นอกจากใช้ประโยชน์เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ํา นอกจากใช้ประโยชน์เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
การปรับปรุงบํารุงดินแล้ว สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาการปรับปรุงบํารุงดินแล้ว สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษา
สภาพแวดล้อม โดยนํามาปลูกเพ่ือบําบัดน้ําเสียที่มีการปล่อยสภาพแวดล้อม โดยนํามาปลูกเพ่ือบําบัดน้ําเสียที่มีการปล่อย
ลงสู่แม่น้ํา คู คลอง และแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ คุณสมบัติลงสู่แม่น้ํา คู คลอง และแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ คุณสมบัติ

ป ้ ฝ ี่ ่ ใ ํ ั ้ํ ีป ้ ฝ ี่ ่ ใ ํ ั ้ํ ีบางประการของหญ้าแฝกทีช่วยในการบําบัดนําเสียบางประการของหญ้าแฝกทีช่วยในการบําบัดนําเสีย

 ทนทานต่อสารพิษและโลหะหนักในนํ้าเสียที่มีความเข้มข้นสูง จึงสามารถเจริญเติบโตได้และนํามาใช้ในการทนทานต่อสารพิษและโลหะหนักในนํ้าเสียที่มีความเข้มข้นสูง จึงสามารถเจริญเติบโตได้และนํามาใช้ในการ
บําบัดน้ําเสียที่ปนเปื้อน บําบัดน้ําเสียที่ปนเปื้อน 

 มีการดดใช้น้ําสําหรับการเจริญเติบโตช่วงมีการดดใช้น้ําสําหรับการเจริญเติบโตช่วง 33 เดือนแรก ประมาณเดือนแรก ประมาณ 33 033033 ลกบาศก์เมตรต่อไร่ มากกว่าพืชน้ําลกบาศก์เมตรต่อไร่ มากกว่าพืชน้ํา มการดูดใชนาสาหรบการเจรญเตบโตชวง มการดูดใชนาสาหรบการเจรญเตบโตชวง 3 3 เดอนแรก ประมาณ เดอนแรก ประมาณ 33,,033033 ลูกบาศกเมตรตอไร มากกวาพชนาลูกบาศกเมตรตอไร มากกวาพชนา
ชนิดอ่ืนๆ เม่ือนําไปใช้ในการบําบัดน้ําเสียทําให้คุณภาพน้ําดีขึ้นในระยะเวลาสั้นกว่าพืชอ่ืนชนิดอ่ืนๆ เม่ือนําไปใช้ในการบําบัดน้ําเสียทําให้คุณภาพน้ําดีขึ้นในระยะเวลาสั้นกว่าพืชอ่ืน

 ช่วยดูดซับสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซ่ึงหากมีสารประกอบดังกล่าวปริมาณมากจะกระตุ้นให้ช่วยดูดซับสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซ่ึงหากมีสารประกอบดังกล่าวปริมาณมากจะกระตุ้นให้
สาหร่ายในน้ํามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเกิดปัญหามลพิษทางน้ําขึ้นสาหร่ายในน้ํามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเกิดปัญหามลพิษทางน้ําขึ้น

ป ้ ฝ ื่ ํ ั ้ํ ี ีการปลกูหญา้แฝกเพือบาํบดันาํเสียมี 2 แบบ 
       1. แบบพ้ืนที่ชุ่มน้ํา เปน็การนาํน้าํเสยีไปบาํบัดในพื้นที่ปลูกหญา้แฝกโดยปลอ่ยน้าํแช่ขัง ใชไ้ด้ทั้งน้าํเสยีจาก
ฟาร์มปศุสัตว์ และน้ําเสยีจากชุมชน วิธีการบําบัดน้าํเสยีแบบพ้ืนที่ชุม่น้าํ

 ทําคันดินสูงประมาณ 1 เมตร รอบพื้นที่แปลงปลูกหญ้าแฝก
ี่ ี ้ ื่ ่ ้ํ ี            ทีมีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร (เมือปล่อยนําเสีย              

ลงไปท่ีระดับความสูง 30 เซนติเมตร จะรองรับน้ําเสียได้
ประมาณ 75 ลูกบาศก์เมตร)

 ปลูกหญ้าแฝกเต็มพื้นที่ ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร พันธุ์
ที่เหมาะสม ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ศรีลังกา พระราชทาน 

ใ ่ ้สงขลา 3 และใหม่ห้วยหวาย

 เม่ือหญ้าแฝกอายุ 3-4 เดือน ปล่อยน้ําเสียเข้าแปลง ให้ระดับน้ําสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ทิ้งไว้ 5 วัน แล้ว
ระบายนํ้าที่ผ่านการบําบัดลงแหล่งน้ําธรรมชาติ หรือนําไปใช้ในพื้นที่เกษตร ปล่อยให้ดินในแปลงหญ้าแฝกแห้ง 
2 วัน จากนั้นปล่อยน้ําเสียที่ต้องการบําบัดลงไปใหม่ ทําเช่นนี้ไปเร่ือยๆ 

 ควรตัดใบหญ้าแฝกทก 1 2 เดือน เพื่อให้แตกใบใหม่ ใบที่ตัดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ เช่น คลมดินเพื่อรักษา ควรตดใบหญาแฝกทุก 1-2 เดอน เพอใหแตกใบใหม ใบทตดสามารถนาไปใชประโยชน เชน คลุมดนเพอรกษา
ความชื้น ทําปุ๋ยหมัก นําไปมุงหลังคา หรือนําไปทําหัตถกรรม เครื่องจักสาน



 2. แบบแพหญ้าแฝก เป็นการปลูกหญ้าแฝกบนแพลอยนํ้าที่ทาํจากไม้ไผห่รอืทอ่พวีีซี แล้วนําไปวางในบ่อ หรอื
แหล่งน้ําที่ต้องการบําบัดโดยตรง ใช้ได้กับน้าํเสยีจากฟาร์มปศสุัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และน้ําเสยีจากชุมชน การ
ใช้หญ้าแฝกบาํบัดน้ําเสยีจากชุมชนที่ถูกปลอ่ยทิ้งลงคลอง แหล่งน้ําสาธารณะแบบนี้ ส่วนใหญ่ดําเนนิการโดยภาครัฐ 

 เตรียมแพโดยใช้ไม้ไผ่หรือทอ่พีวีซี ทําเป็นท่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การใชแ้พหญ้าแฝกบําบัดนํ้าเสียจากฟาร์มสุกร
ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

 เตรยมแพโดยใชไมไผหรอทอพวซ ทาเปนทุนสเหลยมผนผา 
กวา้ง 1.0 เมตร ยาว 1.2 เมตร ด้านล่างกรุด้วยตะแกรง
พลาสติก ขนาดช่อง 1x1 เซนติเมตร

 นําหญ้าแฝกแบบรากเปลอืยไปปลูกในช่องตะแกรง โดยมี
เชือกขงึด้านบนมัดต้นหญ้าแฝกไม่ให้ล้ม และนําแพไปลอย
ใ ้ํ ี่ ้ ํ ั ใ ้ ้ ฝ ใในนาทตองการบาบด ใหแถวของหญาแฝกในแพขวางทาง
นํ้าไหล

 ตัดใบหญ้าแฝกทุก 1 เดือน เพื่อให้มีการแตกหน่อใหม่และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับของรากที่จุ่มอยู่ในนํ้าเสีย 
และเปลี่ยนหญ้าแฝกใหม่เม่ืออายุ 10-12 เดือน โดยพันธุ์ที่
แนะนํา ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ศรีลังกา พระราชทาน สงขลา 3 
และใหม่ห้วยหวาย

วิธีการทําแพหญ้าแฝก

••  ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 3 น้ิว หนา น้ิว หนา 5 5 มิลลิเมตร นํามามิลลิเมตร นํามา
ตัดยาว ตัดยาว 90 90 และ และ 110 110 เซนติเมตร อย่างละ เซนติเมตร อย่างละ 2 2 ท่อน นําท่อน นําข้องอ ข้องอ 90 90 
องศา องศา มาประกอบมุมทั้ง มาประกอบมุมทั้ง 4 4 ด้าน ด้าน ทากาวให้แน่น จะได้เป็นรูปทากาวให้แน่น จะได้เป็นรูป
กรอบกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือจะใช้ไม้ไผ่แทนท่อพีวีซีก็ได้เช่นกันสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือจะใช้ไม้ไผ่แทนท่อพีวีซีก็ได้เช่นกัน

•• เจาะรที่ท่อพีวีซีด้านกว้างเจาะรที่ท่อพีวีซีด้านกว้าง 9090 เซนติเมตร ทั้งสองด้าน ร้อยเชือกเซนติเมตร ทั้งสองด้าน ร้อยเชือก

••  นําตะแกรงพลาสติก ขนาดช่องกว้าง นําตะแกรงพลาสติก ขนาดช่องกว้าง 11xx1 1 เซนติเมตร ยาว เซนติเมตร ยาว 150 150 
เซนติเมตร วางบนกรอบสี่เหลี่ยม มัดด้วยลวด และนําไม้ไผ่ผ่าซีก เซนติเมตร วางบนกรอบสี่เหลี่ยม มัดด้วยลวด และนําไม้ไผ่ผ่าซีก 
ขนาด ขนาด 1 1 น้ิว น้ิว 4 4 ท่อน วางใต้ตะแกรง ห่างแนวละ ท่อน วางใต้ตะแกรง ห่างแนวละ 30 30 เซนติเมตร เซนติเมตร 
มัดให้แน่นเป็นฐานรองรับตะแกรงพลาสติกไว้  มัดให้แน่นเป็นฐานรองรับตะแกรงพลาสติกไว้  

  เจาะรูททอพวซดานกวาง เจาะรูททอพวซดานกวาง 90 90 เซนตเมตร ทงสองดาน รอยเชอกเซนตเมตร ทงสองดาน รอยเชอก
เพื่อทําแถวปลูกและยึดต้นหญ้าแฝก จํานวน เพื่อทําแถวปลูกและยึดต้นหญ้าแฝก จํานวน 5 5 แถว แถว 

••  นําหญ้าแฝกปลูกเรียงตามแนวเชือก ให้ส่วนรากรอดลงใต้นําหญ้าแฝกปลูกเรียงตามแนวเชือก ให้ส่วนรากรอดลงใต้
ตะแกรง ปลูกเต็มทุกแถว แล้วนําแพหญ้าแฝกวางลอยในนํ้าที่จะตะแกรง ปลูกเต็มทุกแถว แล้วนําแพหญ้าแฝกวางลอยในนํ้าที่จะ
บําบัด โดยมีเชือกผูกแพและมัดยึดติดกับหมุดบนฝั่งเพื่อไม่ให้แพบําบัด โดยมีเชือกผูกแพและมัดยึดติดกับหมุดบนฝั่งเพื่อไม่ให้แพ

ื่ ี่ ื ่ื่ ี่ ื ่
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