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ปริมาณและชนิดของโรติเฟอร์ในระบบบำ�บัดน้ำ�เสียก่อนและหลัง
การบำ�บัดของอาคารจากคณะต่างๆ วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผู้

บทคัดย่อ(ไทย)

วิจัยทำ�การตรวจคุณภาพน้ำ�จากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของอาคารรวม ซึ่งรับน้ำ�จากอาคารคณะต่างๆ ในวิทยาเขตพญาไท ได้แก่
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเก็บตัวอย่างน้ำ�ก่อนและหลัง
การบำ�บัด เพือ่ ตรวจหาค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (biological oxygen demand, BOD),
ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (chemical oxygen demand, COD) และพารามิเตอร์ทางคุณภาพน้ำ�ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อกำ�หนด
ในการตรวจสอบกระบวนการบำ�บัดว่าถูกต้องและมีคุณภาพหรือไม่ อีกทั้งผู้วิจัยได้ตรวจหาปริมาณของโรติเฟอร์ซึ่งเป็น แพลงก์ตอน
สัตว์ทมี่ รี ายงานสนับสนุนว่าเป็นตัวบ่งชีค้ ณุ ภาพน้�ำ ทีม่ ชี วี ติ เปรียบเทียบกับค่าพารามิเตอร์ทางคุณภาพน้�ำ ต่างๆ ดังกล่าว ผลการศึกษา
พบว่า  ค่าบ่งชี้คุณภาพน้ำ�ตามพารามิเตอร์ทางด้านกายภาพและเคมี เช่น ความเป็นกรดด่าง, ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี,
ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีทวี่ ดั จากน้�ำ หลังการบำ�บัดมีคณุ ภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนโรติเฟอร์ซงึ่ เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่
พบ ได้แก่ Colurella spp., Rotaria spp., Chaetonotus spp. และ Lecanesm spp. มีปรากฏอยู่ ในน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดแล้ว
จำ�นวนโรติเฟอร์มคี วามสัมพันธ์กบั ค่าความเป็นกรดด่างและ ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี โดยพบว่าจำ�นวนของโรติเฟอร์เพิม่
ขึน้ เมือ่ ความเป็นกรดด่างของน้�ำ เสียเพิม่ ขึน้ โดยมีคา่ ความเป็นกรดด่างทีเ่ หมาะสม อยูร่ ะหว่าง 7.20-7.55 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้�ำ
ภายหลังการบำ�บัดมีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนโดยเฉพาะแพลงก์ตอนสัตว์ ดังนัน้ จึงสามารถใช้โรติเฟอร์หรือ
แพลงก์ตอนสัตว์เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ�และเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของระบบบำ�บัดน้ำ�เสียได้
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วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ระบบบำ�บัดน้�ำ เสีย
ร่วมกัน 3 คณะ ได้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยบ่อบำ�บัดน้ำ�เสียตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีการบำ�บัดน้ำ�เสียโดย (1) วิธี
ทางกายภาพ (physical treatment) ได้แก่ การดักด้วยตะแกรง
การกวาดฝ้าไขที่ลอยบนผิวน้ำ� การทำ�ให้ลอยตัว การตกตะกอน
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เป็นต้น, (2) วิธีทางเคมี (chemical treatment) ได้แก่ การ
ทำ�ให้เป็นกลาง การทำ�ให้ตกตะกอนโดยใช้สารเคมี การรวมตัว
ของสารแขวนลอย และการฆ่าเชื้อโรค และ (3) วิธีทางชีวภาพ
(biological treatment) ได้แก่ การบำ�บัดน้�ำ เสียโดยใช้จลุ นิ ทรียท์ ี่
ใช้ออกซิเจน (ใช้การเติมอากาศและการหมุนวนน้�ำ ) และจุลนิ ทรีย์
ที่ไม่ ใช้ออกซิเจน   จุลินทรีย์ที่ใช้ ได้แก่ แบคทีเรียรา  สาหร่าย
โปรโตซัว โรติเฟอร์ และครัสเตเซียน เป็นต้น
สำ�หรับโรติเฟอร์นน้ั นอกจากจะใช้ในการบำ�บัดน้�ำ เสียแล้ว ยัง
เป็นดัชนีทางชีวภาพทีบ่ ง่ บอกถึงคุณภาพน้�ำ ได้อกี ด้วย [1] เนือ่ งจาก
เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริโภคอันดับแรกๆ ในห่วงโซ่อาหาร นอกจาก
นี้ ยังใช้ในการตรวจสอบความเป็นพิษหรือการปนเปือ้ นของสารพิษ
และโลหะหนัก รวมทัง้ การปนเปือ้ นด้วยอินทรียสาร ซึง่ ใช้อา้ งอิงถึง
ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (biological oxygen) หรือ
ค่าออกซิเจนทีล่ ะลายน้�ำ ได้เป็นอย่างดี [2] ในอดีตได้มกี ารรายงาน
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ถึงการใช้สายพันธุ์โรติเฟอร์ในการชีว้ ดั คุณภาพน้�ำ ในแหล่งน้�ำ ต่างๆ
จำ�นวนหลายแหล่ง [3,4] โดยได้บันทึกชนิดของโรติเฟอร์ คือ
Roterianeptunia และ Roteriarototoria ซึง่ เป็น polysaprobic
species ซึง่ ต่อมา Wetzel [5] รายงานว่า  Diplezxtrigona ซึง่
เป็น oligsaprobic ก็สามารถบ่งชีค้ ณุ ภาพน้�ำ ได้เช่นกัน
การประเมินคุณภาพน้ำ�ภายหลังการบำ�บัดอาจจะใช้ดัชนี
ชี้วัดทั่วไป เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
อยู่ ในน้ำ� ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี   ปริมาณ
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี  ปริมาณสารลอยแขวน ปริมาณ
แบคทีเรีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การประเมินทางชีวภาพด้วย
การใช้สิ่งมีชีวิตเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ� โดยพิจารณาจากการ
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อคุณลักษณะของน้ำ�ที่เปลี่ยนแปลง
ไปและคัดเลือกสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้ ใช้ โรติเฟอร์ซ่ึงเป็นแพลงก์ตอนสัตว์นำ้�จืด
(Rotifer species) เป็นดัชนีชี้วัด เนื่องจากข้อมูลจากการ
ทบทวนเอกสารระบุ ว่า  โรติ เ ฟอร์ มี การตอบสนองที่ ดี ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ� [6] นอกจากนี้ โรติเฟอร์บางชนิดยัง
ถู ก ใช้ ใ นการตรวจสอบความเป็ น พิ ษ หรื อ การปนเปื้ อ นของ
สารพิษ รวมทั้งโลหะหนักในน้ำ�ได้เป็นอย่างดี [7] การศึกษาโดย
การดูชนิดและจำ�นวนของโรติเฟอร์ ในตัวอย่างน้ำ�อาจจะเป็นดัชนี
ชีว้ ดั คุณภาพน้�ำ ก่อนและหลังการบำ�บัดน้�ำ เสียได้ ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั
จึงได้ท�ำ การศึกษาคุณภาพทัง้ ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้�ำ
ที่ถูกบำ�บัดแล้วจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของวิทยาเขตพญาไท
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นประโยชน์ ในประเมินกระบวนการ
บำ � บั ด น้ำ � เสี ย ทั้ ง ระบบ และเพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
แพลงก์ตอนโรติเฟอร์ กับคุณภาพน้ำ�ทางด้านกายภาพและเคมี
ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน ตรวจสอบและ
บริหารจัดการกระบวนการในการทำ�งานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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คณะผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ำ � จากระบบบำ � บั ด
น้ำ�เสียรวมของวิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล จำ�นวน 3
จุด ได้แก่ ถังปรับสภาพน้ำ�เสีย ถังปฏิกิริยา  และบ่อน้ำ�ทิ้งสู่ท่อ
สาธารณะ (ภาพที่ 1) เฉพาะน้ำ�ก่อนการบำ�บัดและน้ำ�หลังการ
บำ�บัดทีท่ งิ้ สูท่ อ่ สาธารณะ โดยเก็บตัวอย่างน้�ำ ปริมาณ 500 มิลลิลติ ร
จำ�นวน 10 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันเป็นระยะเวลา 45 วัน เป็น
ระยะเวลา 15 เดือน (กุมภาพันธ์ 2557 ถึง เมษายน 2558 ) รวม
จำ�นวนตัวอย่างทั้งหมด 60 ตัวอย่าง แบ่งตัวอย่างน้ำ�จำ�นวน 30
ตัวอย่าง นำ�ไปตรวจวิเคราะห์ตามพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ�จำ�นวน
12 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดด่าง (pH) ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) สารแขวนลอย (Suspended Solids, SS)
สารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ค่าความ
ต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical Oxygen Demand,
BOD) ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen
Demand, COD) ซัลไฟด์ (Sulfide) โคลิฟอร์มรวม (Total
coliform bacteria) ฟีคลั โคลิฟอร์ม (Faecal coliform bacteria)
Vol. 39 (No. 2) December 2016

ทีเคเอ็น (Total Kjeldahi nitrogen) และคลอรีนอิสระตกค้าง
(Free Residual Chlorine) ในการวิเคราะห์คณุ ภาพน้�ำ ได้ด�ำ เนิน
การตาม Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater 2012 [8] (ตารางที่ 1) ส่วนตัวอย่างน้ำ�อีก 30
ตัวอย่าง นำ�ไปตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ โดยวิธี examination
microscopic [9] โดยคณะผู้วิจัยใช้น้ำ�จากตัวอย่างน้ำ�ที่เก็บมา
จำ�นวน 50 ไมโครลิตรหยดลงบนกระจกสไลด์และปิดทับด้วย
cover slip จากนั้นนำ�สไลด์ดังกล่าวมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
โดยใช้กำ�ลังขยายขนาด 40x นับจำ�นวนโรติเฟอร์ต่อ 1 field
จำ�นวนอย่างน้อย 10 field แล้วหาค่าเฉลี่ยพร้อมกับจำ�แนกชนิด
ซึ่งสามารถจะคำ�นวณกลับได้เป็นจำ�นวน โรติเฟอร์ต่อมิลลิลิตร
แต่ ในการนำ�เสนอในกราฟ คณะผู้วิจัยใช้จำ�นวนเฉลี่ยต่อ field
อย่างไรก็ตาม ผลวิเคราะห์ที่คณะผู้วิจัยนำ�เสนอเพียง ค่าความ
เป็นกรดด่าง, ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี, ค่าความ
ต้องการออกซิเจนทางเคมีและจำ�นวนกับชนิดของโรติเฟอร์เท่านัน้
คณะผู้วิจัยทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสำ�เร็จรูป
SPSS for Windows version 18 ในกรณีที่ต้องเปรียบเทียบ
ผลค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ�ต่างๆดังกล่าว ในน้ำ�ก่อนและหลังการ
บำ�บัด คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Student
independent t-test, p-value <0.05 เป็นค่านัยสำ�คัญทางสถิติ

ผลการวิจัย

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) ของค่าความเป็นกรดด่าง, ค่าความต้องการออกซิเจนทาง
ชีวเคมี, ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี ที่พบในบ่อบำ�บัดน้ำ�
เสียทั้งก่อนบำ�บัดและหลังบำ�บัด เมื่อเปรียบเทียบค่าของความ
เป็นกรดด่าง (pH) ที่ได้จากการตรวจวัดน้ำ�ก่อนและหลังบำ�บัด
พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างก่อนบำ�บัดมีคา่ เฉลีย่ 7.48±0.20 และ
หลังบำ�บัดมีคา่ เฉลีย่ ลดลงเป็น 7.35±0.26 (ตารางที่ 2) (ภาพที่ 2)
แต่ค่าของความเป็นกรดด่างยังอยู่ ในระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน
และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ำ�เสียก่อนการบำ�บัดที่มี
ค่าสูงกว่านั้น เป็นเพราะปริมาณของสารเคมีที่เป็นอนุมูลของ
phosphate จากสิ่งซักล้างหรือผงซักฟอก ซึ่งพบว่า phosphate
ที่หลงเหลือจากน้ำ�ทิ้งตามบ้านเรือนที่ ไม่ ได้รับการบำ�บัด มักจะ
เป็นปุย๋ และสารอาหารสำ�หรับสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายเซลล์เดียว
ทำ�ให้สาหร่ายและวัชพืชเจริญเติบโตได้ดี
จากการตรวจตัวอย่างน้ำ�ก่อนเข้าระบบพบว่า  มีค่าความ
ต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีเท่ากับ 50.20±15.85 มก./ล.
และค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีหลังการบำ�บัด เท่ากับ
8.80±4.19 มก./ล. (ตารางที2่ , ภาพที2่ ) มีผลลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าระบบบำ�บัดน้�ำ เสียสามารถทำ�งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันกับค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี
จากตัวอย่างน้�ำ ทีเ่ ก็บได้กอ่ นเข้าระบบมีคา่ ความต้องการออกซิเจน
ทางเคมีเท่ากับ 127.90±6.26 มก./ล. และหลังการบำ�บัดมีค่า
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี เท่ากับ 46.50±10.01 มก./ล.  
(ตารางที่2, ภาพที่2) ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
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ตำ�แหน่งที่ทำ�การเก็บตัวอย่างน้ำ�เสียก่อนและหลังการบำ�บัด
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ตารางที่ 1
ลำ�ดับ
1
2
3

ค่าความเป็นกรดด่าง
(pH Value)
สารแขวนลอย
Suspended Solids (SS)
ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total
Dissolved Solids)

ค่ามาตรฐาน

ไม่เกิน 30 มก./ล.

กรองผ่านกระดาษกรองใย
แก้ว(Glass Fiber Filter Disc)
ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103105 ํC ในเวลา 1 ชั่วโมง

10

12

ไม่เกิน 120 มก./ล.

Imhoff cone ขนาด
บรรจุ1,000 ลบ.ซม. ใน
เวลา1ชั่วโมง
Azide Modification ที่
อุณหภูมิ 20 ํC เป็นเวลา 5 วัน
ติดต่อกัน
Dichromate reflex

ไม่เกิน 35 มก./ล.

Kjeldahl

14

ไม่เกิน 1.0 มก./ล.
ไม่เกิน 20 มก./ล.

วิธีไตเตรต (Titrate)
วิธีการสกัดด้วยตัวทำ�ลาย แล้ว
แยกหาน้ำ�หนักของน้ำ�มันและ
ไขมัน
Idometric
Most Probable Number
(MPN) ระบบ 5 หลอด
Most Probable Number
(MPN) ระบบ 5 หลอด

15
16

ไม่เกิน 500 มก./ล.
ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณ
สารละลายในน้ำ�ใช้ปกติ
ไม่เกิน 0.5 มก./ล.

ค่าความต้องการออกซิเจน
ทางชีวเคมี (Biochemical
Oxygen Demand, BOD)
ค่าความต้องการออกซิเจนทาง
เคมี (Chemical Oxygen
Demand, COD)
ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total
Kjeldahl Nitrogen)
ซัลไฟล์ (Sulfide )
น้ำ�มันและไขมัน(Fat, Oil and
Grease)

ไม่เกิน 20 มก./ล.

10
11

CL2 Residual
Coliform count

0.5-1 มก./ล.
ไม่เกิน 500 MPN/100 มล.

12

Fecal coliform count

ไม่เกิน 500 MPN/100 มล.

คณะผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การตรวจแพลงค์ ต อนพื ช และสั ต ว์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย โปรโตซัว, โรติเฟอร์และสัตว์ขาข้อ (arthropoda)
แต่เลือกนำ�เสนอเฉพาะผลการตรวจวิเคราะห์เฉพาะโรติเฟอร์
เนือ่ งจากมีงานวิจยั บ่งชีว้ า่ คุณภาพน้�ำ มีความสัมพันธ์กบั จำ�นวนโรติ
เฟอร์ เฉพาะในน้�ำ ทีผ่ า่ นกระบวนการบำ�บัดโดยตรวจพบโรติเฟอร์
ที่บ่อน้ำ�ก่อนและหลังบำ�บัดทิ้งสู่สาธารณะมีจำ�นวนเพียง 4 ชนิด
คือ Colurella spp, Rotaria spp., Chaetonotus spp. และ
Lecanesm spp. (ภาพที่ 3) สำ�หรับจำ�นวนโรติเฟอร์ทตี่ รวจพบได้
Vol. 39 (No. 2) December 2016

เอกสาร
อ้างอิง

pH Meter

5

8
9

วิธีวิเคราะห์

5.0-9.0

Settleable Solids

7
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พารามิเตอร์

4

6

4

วิธีวิเคราะห์และค่ามาตรฐานของดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ�

8

11

12
13

17
8
8

แสดงความสัมพันธ์ กับ ความเป็นกรดด่าง (a), ค่าความต้องการ
ออกซิเจนทางชีวเคมี (b) และ ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี
(c) ไว้ในภาพที่ 4
จากภาพที่ 4 พบว่า  จำ�นวนโรติเฟอร์ที่ตรวจพบมีความ
สัมพันธ์กับค่าความเป็นกรดด่าง โดยเมื่อค่าความเป็นกรดด่าง
เพิ่มขึ้น จะพบจำ�นวนของโรติเฟอร์มากขึ้น แต่เนื่องจากตัวอย่าง
ในการเก็บน้ำ�จากกระบวนการบำ�บัดน้ำ�เสียมีจำ�นวนน้อย ผลที่ได้
จึงทำ�ให้ค่าของ correlation coefficient มีค่าที่ต่ำ�มาก (ภาพที่
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ตารางที่ 2

ค่าเฉลีย่ (mean), ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ของความเป็นกรดด่าง, ค่าความต้องการออกซิเจน
ทางชีวเคมี, ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี ที่พบในบ่อบำ�บัดน้ำ�เสีย
Variables

N

Mean

SD

Median

Min

Max

ความเป็นกรดด่าง (ก่อนบำ�บัด)
ความเป็นกรดด่าง (เติมอากาศ)
ความเป็นกรดด่าง (หลังบำ�บัด)
ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (ก่อนบำ�บัด) มก./ล.
ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (หลังบำ�บัด) มก./ล.
ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ก่อนบำ�บัด) มก./ล.
ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (หลังบำ�บัด) มก./ล.

10
10
10
10

7.48
7.45
7.35
50.20

.20
.31
.26
15.85

7.53
7.55
7.44
47.00

7.05
6.70
6.72
22.00

7.70
7.78
7.60
72.00

10

8.80

4.19

7.25

5.00

16.50

10

127.90

6.26

128.00

116.00

138.00

10

46.50

10.01

46.00

28.00

62.00

รูปที่ 2

5) อย่างไรก็ตาม ก็อาจจะใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบน้ำ�ที่
ถูกบำ�บัดแล้วได้ว่า  ถ้าต้องการให้จำ�นวนโรติเฟอร์เพิ่มขึ้นจำ�เป็น
ต้องบำ�บัดน้ำ�ให้มีค่าความเป็นกรดด่างเพิ่มขึ้น จากการสังเกตพบ
ว่าค่าความเป็นกรดด่างทีเ่ หมาะกับโรติเฟอร์อยูร่ ะหว่าง 7.20-7.55
ในขณะที่ Berzip และ Pejler (1987) ได้รายงานไว้ว่า ค่าความ
เป็นกรดด่างที่เหมาะสมต่อการมีชีวิตของโรติเฟอร์คือ 7 [18] ซึ่ง
ต้องมีการศึกษาต่อไป อนึ่ง คณะผู้วิจัยไม่ได้กำ�หนดว่าตัวอย่างมา
จากถังบำ�บัดส่วนใด เพียงแต่เก็บตัวอย่างน้ำ�ในระบบเท่านั้น
เมื่อแบ่งแยกแหล่งของตัวอย่างน้ำ�จากถังก่อนบำ�บัดและ
ถังหลังบำ�บัดซึง่ แสดงในภาพที่ 4 (a) และภาพที่ 6 จากการวิเคราะห์
ผลที่ได้พบว่าส่วนใหญ่จำ�นวนโรติเฟอร์ ในถังหลังบำ�บัดมีจำ�นวน

มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับถังก่อนบำ�บัด มีเพียง 3 เดือน ที่พบ
จำ�นวนโรติเฟอร์ในถังก่อนบำ�บัดมีจ�ำ นวนมากกว่าจำ�นวนโรติเฟอร์
ที่พบในถังหลังบำ�บัด กล่าวคือพบในเดือนที่ 2, 3 และ 7 เท่านั้น
จึงอาจจะกล่าวได้ว่าจำ�นวนโรติเฟอร์เพิ่มขึ้นเมื่อน้ำ�ถูกบำ�บัดแล้ว
และมีระดับความเป็นกรดด่างที่เหมาะสม (ภาพที่ 6) คณะผู้วิจัย
พบโรติเฟอร์ชนิดต่างๆ จำ�นวน 18 ชนิด แต่ที่พบมาก 4 ชนิด
ได้แก่ Colurella spp, Rotaria spp, Chaetonotus spp.
และ Lecanesm spp. และพบว่าชนิดของน้ำ� (in หรือ out) ไม่
สัมพันธ์กับชนิดของโรติเฟอร์
ภาพที่ 7 และ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำ�นวนของ
โรติเฟอร์กับค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีและค่าความ
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การเปรียบเทียบค่า ความเป็นกรดด่าง, ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) และค่าความ
ต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)ของน้ำ�ก่อนการบำ�บัด (in) และภายหลังบำ�บัด (out)

5
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ภาพโรติเฟอร์
40 x

ชื่อโรติเฟอร์

Colurella spp.

40 x

Rotaria spp

ภาพโรติเฟอร์
40 x

ชื่อโรติเฟอร์

รูปที่ 3

Chaetonotus spp.
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Lecanesm spp

โรติเฟอร์ที่ตรวจพบ

ต้องการออกซิเจนทางเคมี พบว่าเมื่อค่าความต้องการออกซิเจน
ทางชีวเคมีเพิ่มขึ้น โรติเฟอร์จะมีจำ�นวนลดลง ซึ่งเหมือนกับ
ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี แต่หลังบำ�บัดแล้วจำ�นวน
โรติเฟอร์จะเพิ่มขึ้นเมื่อค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีลดลง

6

40 x

นัยสำ�คัญทางสถิติ เนือ่ งจากในระบบบำ�บัดมีการเติมอากาศ ประกอบ
กับในระบบน้ำ�มีการหมุนวนเพื่อให้แบคทีเรียทำ�งานย่อยสลาย
สารอินทรีย์ จากหลักการของการลดค่าความต้องการออกซิเจนทาง
ชีวเคมี มี 2 ขั้นตอนคือการบำ�บัดขั้นต้น (primary treatment)
น้�ำ เสียจะถูกนำ�มาตกตะกอนในถังตกตะกอนซึง่ เรียกว่า primary
อภิปรายผล
sludge การบำ � บั ด ในขั้ น นี้ จ ะลดค่ า ความต้ อ งการออกซิ เ จน
คณะผูว้ จิ ยั ได้น�ำ น้�ำ ก่อนเข้าระบบบำ�บัดมาทำ�การตรวจวัดค่า ทางชีวเคมี ได้ประมาณร้อยละ 25-40 แล้วแต่คุณลักษณะของ
ความเป็นกรดด่าง พบว่าความเป็นกรดด่างทีต่ รวจวัดได้มคี ่าอยู่ใน น้ำ�ทิ้งและประสิทธิภาพของถังตกตะกอน การบำ�บัดขั้นที่สอง
เกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพบว่าค่าความเป็นกรดด่างที่ (secondary treatment) น้ำ�เสียจะถูกนำ�เข้าไปสู่ถังเติมอากาศ
ตรวจวัดมีค่าเฉลีย่ 7.48±0.20 ผูค้ วบคุมระบบจึงไม่จ�ำ เป็นต้องใช้ ซึง่ จะมีการเติมอากาศให้แก่แบคทีเรีย แบคทีเรียจะช่วยย่อยสลาย
สารปรับสภาพน้�ำ ซึง่ ตามปกติถา้ น้�ำ เสียทีเ่ ข้ามาในระบบมีคา่ ความ และกำ�จัดสารอินทรีย์หรือค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
เป็นกรดด่างต่ำ� เช่น ความเป็นกรดด่างต่ำ�กว่า 5.0 ผู้ดูแลระบบ ซึ่งอยู่ ในรูปของสารละลายหรืออนุภาคคอลลอยด์ออกไปจากน้ำ�
จะเติมสารปรับสภาพน้ำ�ที่สามารถทําให้เป็นกลางได้โดยการเติม กลายเป็นตะกอนตกลงไปที่ก้นถังตกตะกอน ซึ่งตะกอนส่วนนี้
ปูนขาว โซดาไฟ หรือโซดาแอซ และถ้าน้�ำ เสียทีเ่ ข้ามาในระบบมีคา ่ จะถูกนำ�ไปกำ�จัดต่อไป น้ำ�ในส่วนบนของถังตกตะกอนจะใสขึ้น
ความเป็นกรดด่างสูงกว่า  9.0 ผู้ดูแลระบบจะเติมสารปรับสภาพ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะช่วยลดค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีลงได้
น้ำ�ทีท่ ําให้เป็นกลางโดยการเติมกรดกํามะถัน (H2SO4) กรดเกลือ ประมาณร้อยละ 75-95 ซึ่งค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
(HCl) เป็นต้น [8] เนื่องจากน้ำ�เสียที่ผ่านเข้าระบบบำ�บัดมาจาก ของน้ำ�ส่วนนี้ต้องมีค่าต่ำ�กว่า 20 มก./ล. [20] ส่วนระบบบำ�บัด
โรงพยาบาลและอาคารเรียนรวมจากสถานศึกษา ดังนัน้ การปนเปือ้ น น้ำ�เสียที่คณะผู้วิจัยตรวจวัด พบว่าสามารถลดค่าความต้องการ
ส่วนใหญ่จึงเป็นน้ำ�เสียที่ได้จากการซักล้าง ซึ่งปนเปื้อนสารเคมี ออกซิเจนทางชีวเคมีจาก 50.20±15.85 มก./ล. เป็น 8.80±4.19
ประเภทฟอสเฟตจากผงซักฟอก และมีความเป็นด่าง ภายหลัง มก./ล. ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.5 เมื่อนำ�ค่าความต้องการออกซิเจน
บำ�บัดแล้วในระบบมีการเติมคลอรีนซึง่ มีฤทธิเ์ ป็นกรด จึงทำ�ให้ค่า ทางชีวเคมีของน้�ำ เสียและน้�ำ ทีถ่ กู บำ�บัดแล้วนำ�มา plot กับจำ�นวน
ความเป็นกรดด่างที่ตรวจวัดหลังการบำ�บัดมีค่าลดลงเล็กน้อย คือ ของโรติเฟอร์ทปี่ รากฏและนับได้จากกล้องจุลทรรศน์ พบว่าจำ�นวน
มีค่าเฉลี่ย 7.35±0.26 ส่วนค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี โรติเฟอร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าความต้องการออกซิเจนทาง
จากตัวอย่างน้ำ�ที่เก็บได้ก่อนเข้าระบบมีค่าเท่ากับ 50.20±15.85 ชีวเคมี โดยค่า R2= 0.0026 (P>0.05) อย่างไรก็ตาม การศึกษา
มก./ล. เปรียบเทียบกับค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี ครั้งนี้พบว่า  จำ�นวนของโรติเฟอร์มีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อค่าความ
หลังการบำ�บัด เท่ากับ 8.80±4.19 มก./ล. มีค่าลดลงอย่างมี ต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีมีค่าต่ำ�ลง ซึ่งตรงตามข้อเท็จจริง
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำ�นวน โรติเฟอร์กับ ความเป็นกรดด่าง (a) ค่าความต้องการ
ออกซิเจนทางชีวเคมี (b) ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (c) ในน้ำ�ก่อนบำ�บัด (in) และ หลัง
บำ�บัด (out)
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รูปที่ 5

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำ�นวน โรติเฟอร์และ ความเป็นกรดด่างโดยไม่จำ�แนกแหล่งน้ำ�

รูปที่ 6

กราฟแสดงจำ�นวน โรติเฟอร์ในน้ำ�ก่อนบำ�บัด (in)และหลังบำ�บัด (out) สัมพันธ์กับค่าความเป็นกรด
ด่าง

รูปที่ 7

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำ�นวนโรติเฟอร์และค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีโดยไม่
จำ�แนกแหล่งน้ำ�
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รูปที่ 8

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำ�นวนโรติเฟอร์และค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีโดยไม่
จำ�แนกแหล่งน้ำ�
พารามิเตอร์มีจำ�นวนน้อยไม่เหมาะสมที่จะคำ�นวณ ถึงแม้การ
วิจัยครั้งนี้จะเก็บตัวอย่างน้ำ�ไม่ครบ 2 ปี หรือ 24 เดือน แต่
ผลที่ ได้ 10 เดือนครึ่ง ใน 15 เดือน (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70) มี
เพียงเดือนที่ 7 เท่านั้น ที่พบว่าโรติเฟอร์ ในน้ำ�ก่อนการบำ�บัด
มีจำ�นวนมากกว่าที่พบในน้ำ�หลังการบำ�บัด (ภาพที่ 4) ซึ่งพบ
ว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนที่มีอากาศเย็น (ฤดูหนาว) แต่ข้อมูลที่
คณะผู้วิจัยมีอยู่ยังไม่อาจชี้ได้ว่าอุณหภูมิและฤดูกาลมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของโรติเฟอร์ ดังนั้นจำ�เป็นต้องเก็บตัวอย่างและมี
การทดลองเพิ่มเติมเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป
ผลการศึกษาในครั้งนี้ อาจนำ�มาซึ่งการสรุป ได้ว่า  ค่าความ
ต้องการออกซิเจนทางเคมีมีผลต่อการเจริญเติบโตของโรติเฟอร์
ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่ถูกใช้เป็นดัชนีชี้วัดความหลากหลาย
ทางชีวภาพและบ่งบอกถึงคุณภาพน้ำ�มาก่อนแล้ว [19,20] เช่น
การศึกษาคุณภาพน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำ� ซึ่งพบโรติเฟอร์
ได้หลายชนิด เช่น Brachionus spp., Keratella spp.,
Hexarthra spp. เป็นต้น แตกต่างจากน้ำ�ในบ่อบำ�บัดน้ำ�เสียที่
คณะผู้วิจัยตรวจพบ ได้แก่ Lacane spp. (inermis), Rotaria
spp. (rotatoria), Chaetonotus spp. และ Colloteca spp.
ความสัมพันธ์ของจำ�นวนโรติเฟอร์กับค่าความต้องการออกซิเจน
ทางชีวเคมีและค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีในน้�ำ ทีถ่ กู บำ�บัด
แล้ว จึงเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ�ในบ่อบำ�บัดน้ำ�เสียได้อีกวิธีหนึ่ง
อนึง่ การตรวจโรติเฟอร์จ�ำ เป็นต้องใช้ผทู้ มี่ คี วามรูท้ างสัณฐาน
วิทยาของโรติเฟอร์ และมีความสามารถในการแยกชนิดเพื่อ
บ่งบอกชนิดและจำ�นวนของโรติเฟอร์ งานวิจัยที่จำ�เป็นในอนาคต
อาจจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของค่าความ
ต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีและค่าความต้องการออกซิเจนทาง
เคมีกับปริมาณและชนิดของโรติเฟอร์ นอกจากนี้ การที่โรติเฟอร์
ดำ�รงชีวติ โดยการกินสิง่ มีชวี ติ พวกแบคทีเรียต่างๆ อินทรียว์ ตั ถุใน
น้�ำ ย่อมบ่งชีถ้ งึ ประสิทธิภาพและความเสถียรของการบำ�บัดน้�ำ เสีย
ทางชีวภาพได้อีกทางหนึ่ง
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ที่ว่าโรติเฟอร์นั้นอาศัยอยู่ทั่วไปในน้ำ�ที่ค่อนข้างสะอาด แม้ว่า
โรติเฟอร์บางชนิดอาจอยู่ได้ในน้�ำ ทีม่ คี า่ ความต้องการออกซิเจนทาง
ชีวเคมีสูงๆ เพราะมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้อาจจะ
เป็นเพราะในน้�ำ ทีม่ คี า่ ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีในระดับ
สูงยังคงมีสารประกอบของไนโตรเจนและสารเคมีตา่ งๆ หลงเหลือ
อยู่ ซึ่งโรติเฟอร์นำ�ไปใช้เป็นอาหาร
ค่ า ความต้ อ งการออกซิ เ จนทางเคมี จ ากตั ว อย่ า งน้ำ �
ที่ เ ก็ บ ได้ ก่ อ นเข้ า ระบบมี ค่ า เท่ า กั บ 127.90±6.26 มก./
ล. เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ความต้ อ งการออกซิ เ จนทางเคมี ห ลั ง
การบำ�บัด เท่ากับ 46.50±10.01 มก./ล. มีค่าลดลงอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ โดยลดลงร้อยละ 63.6 ค่าความต้องการ
ออกซิ เ จนทางเคมี ห มายถึ ง ปริ ม าณออกซิ เ จนที่ ต้ อ งการ
ออกซิ เ ดชั่ น สารประกอบอิ น ทรี ย์ ใ นน้ำ � ดั ง นั้ น น้ำ � เสี ย ที่ มี
ปริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ สู ง จึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ อ อกซิ เ จนปริ มาณสู ง
เพื่ อ มากำ � จั ด สารอิ น ทรี ย์ เ หล่ า นั้ น ขณะเดี ย วกั น สิ่ ง มี ชี วิ ต
ในน้ำ � หลายชนิ ด ก็ มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งใช้ อ อกซิ เ จน การที่ มี
ค่ า สารอิ น ทรี ย์ ม ากจึ ง ทำ � ให้ น้ำ � มี คุ ณ ภาพต่ำ � อย่ า งไรก็ ต าม
ระบบบำ � บั ด น้ำ � เสี ย สามารถลดค่ า ความต้ อ งการออกซิ เ จน
ทางเคมี ล งได้ อ ย่ า งมาก เมื่ อ คณะผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ถึ ง ความ
สัมพันธ์ระหว่างค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีกับจำ�นวน
โรติเฟอร์ที่ปรากฏและนับได้จากกล้องจุลทรรศน์ (ภาพที่ 7 และ
ภาพที่ 8) พบว่าเมื่อค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีสูงขึ้น
จำ�นวนของโรติเฟอร์จะลดลง เมื่อทำ�การเปรียบเทียบจำ�นวน
โรติเฟอร์ที่ปรากฏและนับได้จากกล้องจุลทรรศน์กับค่าความ
ต้ อ งการออกซิ เ จนทางเคมี จ ของน้ำ � ก่ อ นการบำ � บั ด และน้ำ �
หลั ง การบำ � บั ด เมื่ อ เวลาเดี ย วกัน พบว่ า โรติ เ ฟอร์ ที่ ต รวจพบ
จากตั ว อย่ า งน้ำ � หลั ง บำ � บั ด มี ป ริ ม าณมากกว่ า ที่ พ บในน้ำ � ก่ อ น
การบำ�บัดถึง 10 เดือนครึ่ง จากจำ�นวนตัวอย่าง 15 เดือน
อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยไม่ ได้ทดสอบทางสถิติว่าจำ�นวนโรติ
เฟอร์ก่อนและหลังบำ�บัดน้ำ�เสียของแต่ละเดือนมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติหรือไม่ เนื่องจากจำ�นวนตัวอย่างของ
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Abstract

astewater was collected from 3 faculty buildings within the Phayathai Campus where located
the Faculty of Tropical Medicine, Faculty of Public Health and Faculty of Dentistry, Mahidol
University. To assess the quality of wastewater management, pre- and post-treated wastewater samples
were evaluated for their pH, biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD) and
other parameters of water quality. Rotifers, zooplanktons suggested as a biological indicator of water
quality, were also measured and compared with water quality parameters.
Results showed that the chemical parameters including pH, BOD and COD, in post-treated
wastewater were within the standard limits. Species of rotifer zooplankton presented in treated water
were Colurella spp., Rotaria spp., Chaetonotus spp., and Lecanesm spp. The quantity of rotifers was
positively associated with pH, where the optimum pH range was 7.20-7.55. Therefore, the evidence
supports the use of rotifers or zooplanktons as an indicator of water quality in wastewater management.
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